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ในชวงชีวิตของมนุษย มีชวงเวลาที่สําคัญควรใหจดจําอยูหลายชวงเวลาซึ่งจะแบงเปนชวง 10 ป หรือ 12 ป  

ถาแบงเปนชวง 10 ป เราเรียก ทศวรรษ  ถาแบงเปน 12 ป เราเรียกนักษัตร  1 รอบนักษัตรหมายถึงครบรอบ 12 ป 
โดยจะเรียกเปนชื่อปและมีสัตวเปนสัญลักษณประจําปเชน ปชวด (หนู)  ปฉลู (วัว)  ปขาล (เสือ)  ปเถาะ (กระตาย) 
ปมะโรง (งูใหญ)  ปมะเส็ง (งูเล็ก)  ปมะเมีย (มา)  ปมะแม (แพะ)  ปวอก (ลิง)  ประกา (ไก)  ปจอ (หมา)  ปกุน (หมู) 
นอกจากนับปนักษัตรแลว  วธิีการนับเดือนยงัใชเลข 12  เปนเกณฑโดยดูจากชวงระยะเวลาของการหมุนตัวของ
โลกและระยะทางการหมุนตัวของดวงอาทิตยจะทําใหแตละเดือนอยูในราศีท่ีตางกัน และมีสัตวเปนสัญลกัษณของ
แตละเดือนตางกัน  ซึ่งดูแลวก็จะเปนสัญลักษณของฤกษยาม อุปนิสัยใจคอทั้งของการกําหนดพิธีและการเกิด เดือน
ท่ี 1 ถึงเดือนที่ 12  มีการนับตางกัน  วิถีไทยจะนับเดือน 5 หรือเดอืนเมษายนเปนเดือนที่ 1 แลวนับเวียนจนครบรอบ 
12 เดือน แตของสากลจะนับเดือนมกราคมเปนเดือนที่ 1 แลวนับเวียนไปเชนเดียวกัน  โดยมีสัตวเปนสัญลักษณนํา
ทํานายในแตละเดือนดังนี้  เดือนมกราคม (มังกร)  เดือนกุมภาพันธ (หมอน้ํา)  เดือนมีนาคม (ปลา)  เดือนเมษายน 
(แกะ)  เดือนพฤษภาคม (วัว)  เดือนมิถุนายน (คนคู)  เดือนกรกฎาคม (ปู)  เดือนสิงหาคม (สิงห)  เดือนกันยายน 
(หญิงสาว)  เดือนตุลาคม (ตราชั่ง)  เดือนพฤศจิกายน (แมงปอง)  เดือนธันวาคม (ธนู)  มีเดือนและปท่ีนับเปนปทอง 
ในนิทานปทองที่จะเลาตอไปนี้ 
 ในเดือนเมษายนพุทธศักราช 2539 วนัที่ 16 มสีถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเปน
มหาวิทยาลัยและเริ่มเปดดําเนินการสอนระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ในวันที่ 8 ตุลาคม  พุทธศักราช 2540    

สถานศึกษาแหงนี้กอตั้งสรางสรรค และพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด นับจากปท่ีดําเนินการสอน 
พุทธศักราช 2540  จนปจจุบัน ปพุทธศักราช 2552 และครบรอบ 12 ป ในวันที่ 16 เมษายน  2552  นี้เอง และกาว
ยางเขาสูปท่ี 13 อยางงดงาม 
 ปนี้จึงเปนปทองอยางแทจริงของสถานศึกษาแหงนี้ ปทองดวยระยะเวลาเวยีนรอบปนักษัตร คือในวันที่ 16 
เมษายน  พุทธศักราช 2539 เปนปฉลู  และ 16 เมษายน  พุทธศักราช 2552 ก็เปนปฉลูเชนกัน  และเปนปทองของ
การพัฒนาทางดานการศึกษา จากหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 2 หลักสูตร  คือ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
และบริหารธุรกิจบัณฑิต มีนักศึกษาในปนั้น เกือบ 50 คน ปจจุบันสถานศึกษาแหงนี้มีการพัฒนาทั้งดานอาคาร
สถานที่  อาณาบริเวณ  บุคลากร อาจารย นักศึกษา มีการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญา
เอกมีนักศึกษาตางชาติในเอเชียและประเทศใกลเคียงมารวมใชชีวิตการเปนนักศึกษาดวยกัน มีนักศึกษาจากทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยมาศึกษาตอ มีจํานวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสําเร็จการศึกษารับใชสังคมอยาง
ตอเนื่องมาตลอดและนับวันจะเจริญรุงเรืองมากยิ่งข้ึน 
 นี่คือเรื่องเลาในปทองของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอผลกระทบของนโยบายที่กอใหเกิดปจจัยสนับสนุนตอการจัดต้ังกลุมธุรกิจ (cluster) โดยใช
หลักการดานพลศาสตรระบบ (system dynamics) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนากลุมธุรกิจ ประกอบดวย ความสัมพันธ
ระหวางขอจํากดัของทรัพยากรการดําเนินงาน ตําแหนงงาน จํานวนผูวางงาน คาจางคาตอบแทน ความตองการของ
ตลาด และความสามารถในการผลิตตอการเจริญเติบโตของกลุมธุรกิจ ผลการศึกษาพบวาปจจัยหนุนในการเริ่มกิจการ 
จะสงผลสําคัญใหกลุมธุรกิจสามารถขยายขนาดและลดเวลาในการพัฒนาลง อยางไรกต็าม ถานโยบายท่ีนํามาใช
สนับสนุนธุรกิจใหมกอใหเกิดปจจัยลบท่ีสําคัญตอธุรกิจหลักที่มีอยูเดิมขนาดของกลุมธุรกิจจะลดลง และจะใชเวลาใน
การพัฒนากลุมธุรกิจนานมากกวาการไมมีปจจัยเสริมใหธุรกจิเปดใหมและถานํานโยบายที่นํามาใชเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
เปดใหมกอใหเกิดปจจัยลบตอธุรกิจหลักอยางมาก การพัฒนาของกลุมธุรกิจจะไมเกิดขึ้น 

คําสําคญั: การจัดต้ังกลุมธุรกิจ 
 

Abstract 
This paper studied the effects of  policies that provide benefits for start-up firms of the cluster formation, 

using a system dynamics approach. The cluster development model consists of the interactions of  limited resources, 
workers, jobs, unemployment, wages and salary, market demand and production capacity to the growth of the cluster. 
The results indicate that providing benefits to the start-up firms can enlarge the cluster size, and shorten the time to 
develop the cluster, if these benefits do not cause disadvantages, or cause small disadvantages for mature firms. 
However, if mature firms suffer significant disadvantages from the benefits provided for start-up firms, the cluster 
size will be reduced, and the cluster will take a longer time to develop than one without the benefits. If the 
disadvantages the mature firms have from the benefits for start-up firms are substantial, the cluster will not develop. 
Keywords: System dynamics, industrial cluster, cluster formation, startup firms policy 
 

Introduction 
Clusters are another method of creating 

competitive advantage, not only for the firms in those 
clusters, but also for the country where the clusters are 

located. Clusters offer opportunities for the firms to 
increase productivity, reduce costs, create innovation, 
stimulate new business formation, acquire competitive 
resources and observe future trends (Porter, 1998). 
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They will also raise the employment rate, enhance the 
Gross Domestic Product (GDP), increase the 
likelihood of transforming salaried workers into 
entrepreneurs, improve real incomes and stimulate 
economic growth for the country (Norman and 
Venables 2004; De Blasio and Di Addario 2005). 
Many governments in different countries view cluster 
developments as a key issue. However, many of them 
do not succeed. 

A great deal of research focuses on cluster 
development, firms’ strategies to develop clusters and 
government policy to encourage cluster creation. 
However, most studies are based on static and open-
looped perception of the cause and effect of each 
factor of the cluster formation, without including the 
feedback effect from the cluster to those factors. 
Therefore, the present research approach will target 
the effects of the factors involved in cluster creation, 
using the dynamics feedback involvement approach. 

This study uses a system dynamics approach 
to understand the behavior of cluster formation and 
related factors. System dynamics is a tool, that 
incorporates feedback loops with a dynamic 
perspective, to explain complex situations (Sterman 
2000). The system dynamics model will be simulated, 
based on iteration calculations. The simulation 
process will calculate the value for each variable in 
the first round, and then iterate the calculation, based 
on the new value. As a result, a system dynamics 
model can present the results of simulation, with the 
integration of the feedback effect. The system 

dynamics model can be extensively applied to 
research which observe growth or change over time, 
such as the growth of a city (Forrester 1974) and the 
growth of a biotechnology firm (Morecroft, Lane et 
al. 1991). System dynamics are also used in policy 
studies, as it can clearly illustrate the effect of the 
policy, in both the short-run and the long-run. Good 
examples of using system dynamics to evaluate a 
policy are the health policy to control polio 
(Thompson and Tebbens, 2008), and the climate 
policy (Fiddaman, 2007). 

In this study, we are creating a conceptual 
system dynamics cluster model, which involves the 
factors of resources, workers, jobs, unemployment 
rate, average salary, market demand, and production 
capacity. Based on this model, we conducted the 
simulation with the different levels of benefits 
provided for startup firms, and with different levels of 
disadvantages the mature firms suffer from these 
benefits. Our aim was to understand the effect on the 
cluster formation. 

The results indicate that providing benefits 
for startup firms always increases the size of the 
cluster and shortens the time to develop a cluster, if 
the disadvantages for mature firms from these benefits 
are not considered. The cluster is still larger and 
grows faster, if the disadvantages mature firms suffer 
are small. However, if the level of disadvantages for 
mature firms from the startup firms’ benefits is 
significant, the cluster will be smaller and will take a 
longer time to develop, than one without the startup 
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firms’ benefits. In the case when the disadvantages 
are extremely large, the cluster will not be developed. 

The findings indicate that, the government 
should implement policies providing benefits for 
startup firms, without imposing significant 
disadvantages on mature firms. Setting up industry- 
specific training institutes and universities to train 
workers in clusters, and providing tax breaks for 
startup firms, seem to be the correct and appropriate 
policies. 

This paper is structured as follows: The first 
section will examine previous studies on cluster 
formation patterns, and factors that affect the cluster. 
The next section will discuss the policies that 
stimulate cluster creation, based on current research. 
Section 3 to 7 will provide details of the cluster model 
that was developed in this paper, the terminology, the 
scope of the model, assumptions and limitations, the 
links between each factor, the simulation results and 
finally, a discussion on the results and implications 
for government policies. The last section deals with 
the conclusions. 

 

Cluster Formation-pattern and Related Factors 
Cluster creation is based on agglomeration 

economies-increasing return in spatial form-of  firms 
with homogeneous needs. When a cluster starts 
forming itself, an increasing return will enhance the 
benefits for existing firms in the clusters and attract 
new firms. This process will strengthen clusters and 
clusters will be locked-in (Arthur, 1994). However, 

cluster growth is limited by “Cluster Resource 
Capacity”, which are the essential resources for 
cluster formation and upgrading (Groothuis, 2005; 
Mertz & Groothuis, 2006). 

Feldman and Francis (2004) divide cluster 
formation into three stages. In the first stage, the 
region is inert and there is no significant 
entrepreneurial activity. The movement will start 
when there are external and unanticipated factors, that 
lower the cost of entrepreneurship. Then the cluster 
will begin to form. A characteristic of this second 
stage is an increase in entrepreneurial activity, such as 
the interaction between entrepreneurs and the 
surrounding environment. Entrepreneurs may alter the 
environment by setting up institutions, that stimulate 
further innovation. The last stage is when the location 
gains the reputation as the place “to be” for particular 
industries. 

The factors that can assist cluster 
development and attract new firms to invest in the 
cluster, are specific to the type of industry. For   
high-tech industries, skilled labor with specific 
knowledge and expertise is a major factor, that affects 
the decision-making regarding the location. However, 
the location for high-tech industry tends to be based 
on the location of technological innovations, because 
the mobility of technology is limited in the early 
period (Feldman & Francis, 2004). Brenner (2005) 
argued that process innovation helps in cluster 
creation for every industry, not only for high-
technology industries, while product innovation does 
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not exhibit a significant effect. Brenner (2005) also 
postulated from the empirical study, that close  
co-operation between firms with suppliers and 
universities, is observed in the area where the cluster 
is developing. 

De Blasio and Di Addario (2005) studied the 
effect of clusters on workers, and found that workers 
gain benefits from the clusters, because they have a 
higher chance of being employed, and are more likely 
to develop their own businesses. Clusters also 
increase the job mobility of blue-collar workers, but it 
is reduced for white-collar workers. The return on 
education inside the cluster is lower than outside the 
cluster, except for workers with elementary education 
or less. 

 

General Policies for Cluster Development 
The government can play, and should play, a 

major role in encouraging cluster development. Porter 
(2000) stated that the government has a role in 
facilitating cluster development and upgrading. 
Norman and Venables (2004) also indicate that 
government policy has a significant role in cluster 

development. Without a government policy, the 
number of industrial clusters will be too many and 
each cluster will be too small, which means the output 
is lower than the level necessary to maximize world 
welfare. 

The government can encourage cluster 
development and upgrading, by removing obstacles 
and constraints, regarding human resources, 
infrastructure and regulation. To be more specific, 
Porter’s (2000), based on a diamond model, suggested 
that government should locate related departments 
around clusters, attract foreign investment to clusters, 
provide export promotion and reduce barriers to local 
competition, provide education and research facilities 
that target specific cluster-related knowledge and 
enhance infrastructure, and encourage pro-innovation 
regulation. Government should also provide testing 
and product certification infrastructure, or act as 
buyers, create supporting industries, by sponsoring a 
cluster-specific forum, attract cluster-specific 
suppliers and service providers, and set up free trade 
zones, industrial parks or supplier parks. 
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Terminology in the Model 
In this model, some terminology in used to present and illustrate the behavior of the cluster. The definitions 

used are listed below 
Terminology Definition 
Type of firms  

• New firms Firms which are newly established and unfamiliar with the business environment. New firms 
are smaller, hire fewer people, and produce fewer products than mature and declining firms 

• Mature firms Firms which have been established for a period of time, are familiar with the business and 
the competitive environment, are still growing and are still competitive with other firms. 
Mature firms will use more resources, hire more people, and produce more products than the 
other two categories. 

• Declining firms Firms which have already passed the mature stage and have stopped growing. Declining 
firms will utilize existing resources, such as brand image or existing innovation, without 
creating new competitive resources.  

Resources  

• Land Land represents a limited resource for business operations, similar to labor. 

• Job coverage Represents the supply and demand of labor. It is calculated by dividing the number of 
experienced workers, by the total number of jobs. Job coverage also represents the 
unemployment rate of the clusters. The higher the job coverage, the higher the 
unemployment rate. 

• Average salary ratio The ratio between the average salary of this cluster and the average salary of other 
industries. 

Market Demand and Production Capacity 

• External market 
demand 

Market demand, that is not created or affected by the cluster. 

• Internal market 
demand 

Market demand, that is created or affected by the cluster. 

• Demand coverage 
ratio 

A variable to present the demand and supply of products, calculated by dividing the total 
product that the cluster produces in a year, by perceived market demand. 

• Worker efficiency The number of products one worker produces in a year. 
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Scope, Assumption and Limitation of the Model 
This generic cluster model consists of the 

size of the cluster, the workers who are willing to 
work in this cluster, job availability, resource 
limitation, average wages and salaries of the workers 
who work in this cluster, production capacity and 
market demand. 

The size of the cluster is measured by the 
total number of firms, in all stages in the cluster. In 
this model, firms are classified into three groups–new 
firms, mature firms and declining firms. The firms in 
each stage are assumed to be homogeneous. No 
particular firm has a greater reputation or higher 
technological advancement than other firms in the 
same stage. Firms are always established in this 
cluster as new firms, and then grow to maturity and 
later, become declining firms. No firm can miss out a 
stage. New firms can enter the cluster, without the 
limitation of investment capital. We also assume that 
there is no risk perception involved in the decision-
making process of establishing firms in this cluster. 

The workers in this model are the people 
who, whether employed or not, want to work and are 
ready to work in this cluster. The workers are 
assumed to be homogenous. Every worker has the 
same opportunity and ability to find a job. No insider 
or social networking is involved in this model. 

Job availability is the number of jobs that are 
available in the cluster. We assume that all jobs are 
homogeneous. All jobs require the same qualifications 
and all workers are qualified for any job. In the case 

of job reduction or a layoff, all firms will reduce the 
number of jobs at the same rate, and current 
employees will be laid off randomly. 

Resource limitation is represented by land 
availability. We assume that the cluster is located in 
an area such as an industrial park, which has a limited 
land area and is not easily expanded. We also assume 
that all buildings are one story buildings and that there 
is no vertical expansion. 

The wage of workers in the cluster is based 
on the average wages in other industries. We can 
assume that workers in this industry earn the same 
wages as the overall industrial average before the 
simulation. The salary will be adjusted, based on the 
supply and demand of labor–job availability, and the 
size of the experienced labor pool. The wages for this 
cluster has no effect on the overall industrial wage. 
Moreover, the overall industrial wage is not increased 
over time. 

The market demand comes from two sources 
–external market demand and internal market 
demand. Both internal and external market demand 
are the same. Customers, whether they are from 
external or internal market demand, are homogenous, 
have no preference, and purchase the products 
randomly. 

We assume that there is no political risk or 
exchange rate risk involved in this model. Moreover, 
we assume that the interest rate and inflation rate are 
zero. The operating costs and the prices of all 
products are the same. Therefore, customers will 
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purchase products randomly. There is no trade barrier, 
such as a tariff or a quota, involved in this model. The 
transportation costs from the production location to 
both external and internal customers are equal. 

 
 
 
 

Casual loop diagram of the cluster: the 
relationship between each factor 

We present a casual loop diagram, shown in 
Figure 1, to illustrate the relationship between each of 
the factors involved in the behavior of the cluster. The 
factors shown in the casual loop diagram include the 
cluster size, land, job availability, workers, average 
salary, production capacity and market demand.  
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Figure 1 Casual loop diagram showing the relationship between each cluster-related factor. 

 
The first two cause and effect loops are the 

reinforcing loop between current cluster size and the 
entering of new firms, and the balancing loop between 
the cluster and the land, as shown in Figure 2. We 
assume that the attractiveness of the cluster is related 
to the size of the cluster. The bigger the size of the 

cluster, the more firms come into the cluster. For the 
land area, the cluster occupies more land when it 
grows. As the area of land diminishes, the price of 
land will increase, which will reduce the growth of a 
cluster. 
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Figure 2 The reinforcing loop between the current cluster size and new firms, and the balancing loop between the 
cluster size and a limited land area. 

 
The nested loop, shown in Figure 3, is the 

relationship between cluster size, the number of jobs, 
the number of workers, and the average wage. As the 
cluster grows, it attracts more workers willing to work 
in the cluster, and also creates more jobs. Comparing 
the number of workers with the number of jobs, we 
obtain the job coverage. If the job coverage is higher 

than one, it produces unemployment. In an 
unemployment situation, it will reduce the average 
wage of workers in the cluster, and also reduce the 
number of new workers coming into the cluster. The 
reduced salary also attracts new firms to invest in the 
cluster. 
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Figure 3 Loops between cluster size, jobs, workers and average salary. 
 

Figure 4 shows the connection between the 
cluster size, market demand, number of jobs and 
production capacity. Part of the demand is created by 

the firms in the cluster. Production capacity is 
calculated from the number of firms in the cluster and 
the number of jobs. Comparing the market demand 
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and the production capacity, we obtain the demand 
coverage ratio. If the demand coverage ratio is higher 
than one, it shows that the production capacity 
exceeds the market demand. An overproduction 
situation reduces the number of new firms coming 
into the cluster, and also forces the firms to reduce  

production, by reducing the number of jobs. On the 
other hand, if the demand is higher than the 
production capacity, unfulfilled demand has a chance 
to switch to a substitute product, which will reduce 
the total demand the next time. 

Cluster size

Job
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Production
capacity
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+
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+
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+
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Figure 4 Nested loop between cluster size, number of jobs, production capacity and market demand. 
 

Simulation of the Model 
To understand the effect of each policy, on 

the behavior of the cluster and the related variables, 
we will use the “base run” as a control case, with no 
implemented policy. We will set up scenarios which 
represent each different policy. The results from each 
scenario will be compared with the “base run”, to 
identify the effects of the policies. 
 
Scenario 1: Increase Benefits for Startup Firms 

In this scenario, we study the effects of 
providing benefits for startup firms on the cluster 
formation. The benefits are incorporated in the model 

at a lower rate of failure for new firms. “SC1_050” 
and “SC1_150” are the cases that the failure rate of 
new firms is reduced by 50%, and increased by 50% 
consecutively. 

The results indicate that the lower failure rate 
for new firms, as a result of providing benefits for 
startup firms, will make the cluster larger, and take 
less time to fully develop, (see Figure 5). However, 
the lower failure rate of new firms does not have a 
significant effect on the workers in the cluster, as 
indicated by an insignificant difference in average 
wage ratio and job coverage, (see Figure 6). 
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Figure 5 The effects of the failure rate of new firms on the size of the cluster. 
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Figure 6 The effects of the failure rate of new firms on the wage salary ratio and job coverage ratio. 
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Scenario 2: Disadvantages of mature firms caused 
by the benefits provided to start-up firms 

In this scenario, we study the case that 
benefits for start-up firms create disadvantages for 
mature firms. The disadvantages of mature and 
declining firms are incorporated in the model, as a 
higher failure rate for mature and declining firms. 

We fix the failure rate of new firms at 50% 
lower than the base case, and vary the level of 
disadvantages the mature and declining firms suffer 
from these benefits. “SC1_050”, “SC2_050”, 
“SC3_050” and “SC4_050” are the cases in which the 

mature and declining firms have no disadvantage, 
low, medium, and high disadvantages from the 
benefits of startup firms consecutively. 

The results show that the size of the cluster is 
reduced, and it takes longer time to reach equilibrium, 
when the mature and declining firms suffer more 
disadvantages caused by the startup firms’ benefits. In 
the case “SC4_050” which represents the case that 
mature and declining firms suffer high disadvantages 
from the benefits, the cluster fails to develop, as see 
Figure 7. 
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Figure 7 The effect of disadvantages of startup firms' benefits on the size of the cluster. 
 

The effect of the disadvantages for mature 
firms from startup firms’ benefits on the workers is 
significant, when the cluster is not developed. In 
Figure 8, the job coverage is lower and the average 

salary is higher than in the other cases, if the cluster is 
not developed. This means that the benefits cause 
greater disadvantages for mature and declining firms. 
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Figure 8 The effect of disadvantages of startup firms' benefits on salary and job coverage. 
 

A Discussion of the Results and Implications for 
Government Policy 

The results shown in the previous section, 
indicate that providing benefits for startup firms is 
always good for the cluster. The cluster will grow 
larger and faster, if the disadvantages for mature firms 
from these benefits for mature firms are not 
considered. When the disadvantages for mature firms 
are considered, the cluster will grow larger and faster 
than if the disadvantages for mature firms were small. 
However, if the startup firms’ benefits cause large 
disadvantages for mature firms, the cluster will be 
smaller, and will take a longer time to develop, or will 
not develop in the worst case scenario. 

In order to encourage cluster development, 
the government must implement policies to assist the 

startup firms, without causing significant 
disadvantages for the mature firms. Creating training 
institutes and universities to train workers in specific 
industrial techniques and knowledge is the right 
approach. Workers in the startup firms within the 
cluster can gain specific knowledge more rapidly, 
which will reduce operating costs and shorten the 
experience curve for startup firms, while not causing 
disadvantages for mature firms. 

Another policy that will enhance cluster 
development is tax breaks. Tax breaks can encourage 
more investment within the cluster from startup firms, 
and reduce the chance of failure for the new firms, 
because it will lower operational costs. Even though 
the mature firms suffer disadvantages from the unfair 
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competition, the cluster will still grow larger and 
faster if the number of tax breaks is not significant. 

 

Conclusion 
We have studied the effects of government 

policies aimed to benefit the start-up firms on the 
cluster development, using the system dynamics 
approach. Based on the model, the different level of 
benefits and the different level of disadvantages, the 
mature firms have from these benefits, have been 
analyzed. 

Without considering disadvantages for 
mature firms from the startup firms’ benefits, 
providing benefits for new firms will always increase 
the size of the cluster, and shorten the time to develop 
the cluster. The cluster will still grow larger and faster 
than the one without the benefits for startup firms, if 
the mature firms have few disadvantages from these 
benefits. However, if the disadvantages from the 
benefits the mature firms suffer are considerable, the 
cluster will be smaller and will take a longer time to 
develop, than the one without the startup firms’ 

benefits. If the benefit costs are extremely high for the 
mature firms, the cluster will not develop. 

To encourage cluster development, the 
implemented policies should focus on providing 
benefits for startup firms, without creating significant 
disadvantages for the mature firms. Setting up 
industry-specific training institutes and universities is 
the right approach, as it will lower the operating costs 
and shorten the experience curve for the startup firms, 
while not causing disadvantages for mature firms. 
Another suitable policy is tax breaks. Providing a 
number of tax breaks is not large enough to create 
significant disadvantages for mature firms, and the 
cluster still develop faster and get bigger. 

In order to pursue this research further, the 
model can be applied to a specific industry in a 
particular country. Moreover, many factors have been 
neglected in this paper, but can be included in future 
research. Among the omitted factors in the present 
study, the capital requirement to set up the firm, the 
macroeconomic situation, and barriers to entry and 
exit to and from the industry, are worth mentioning. 
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บทคัดยอ 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2546 มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวัตถุประสงค 

โครงสราง เนือ้หา ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และ การประเมินประสิทธิผล
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
          กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประเมินหลักสูตร ประกอบดวย อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 167 คน โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและจากเอกสาร การวิเคราะหขอมูลคาสถิติ รอยละ 
คาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง คอนขางต่ํา และควรปรับปรุง  

จากการประเมินผลการศึกษาสรุปไดวา หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาปณิธานของคณะและ
มหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง ปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคลองกบั วัตถุประสงคและเนื้อหาของ
หลักสูตรระดับปานกลาง สวนปจจัยนําเขาของหลักสูตรคือ นักศึกษา อาจารย และปจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู มี
คุณภาพอยูในระดับปานกลาง สวนนักศึกษามีความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาของอาจารยอยูในระดับดี และควร
พัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน ดานการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพในระดับปานกลาง การ
คัดเลือกนักศึกษาเปนไปตามเกณฑคุณสมบัติท่ีระบุในคูมือการศึกษา และการสรรหาอาจารยมีความเหมาะสม 
บัณฑิตมีความพึงพอใจในความรูท่ีไดรับจากหลักสูตรในระดับดี และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับดี  
 จุดเดนของหลกัสูตร ไดแก ปรัชญาของหลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตชัดเจน สามารถนํามาวัดและประเมินผลได สวนจุดท่ีควรพัฒนา ไดแก วัตถุประสงคของ
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก ควรใหสอดคลองกับความตองการผูปฏิบัติงาน
ดานวิชาชีพนิเทศศาสตรปจจุบัน ควรพัฒนากระบวนการสอนและประเมินผลในภาคปฏิบัติใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดาน
ปจจัยนําเขา ควรปรับพื้นฐานและวัดความรูท่ัวไปของนักศึกษา  
  นอกจากนี้หลักสูตรควรปรับเพิ่มรายวิชาที่สนับสนุนความสามารถดานการคิดวิเคราะห ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานภาษา สวนโครงสรางหลักสูตรควรปรับใหมีจุดเนนเชิงบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในลักษณะ
วิชาโท เพื่อใหสอดคลองกับวชิาชีพนิเทศศาสตรในปจจุบัน และควรเนนการเรียนที่มีการวิจัยเปนฐาน (Research-
based learning) เพิ่มข้ึน 

คําสําคัญ: การประเมินหลักสูตร, มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปการศึกษา 2546 

มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย 

Evaluation of the Curriculum for a Degree in Bachelor of Arts in 

Communications of Eastern Asia University: 2003 

*อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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Abstract 
This report presents an evaluation of the curriculum (2003) for the degree of Bachelor of Arts in 

Communications at Eastern Asia University. The goals of the evaluation are (1) to review the objectives, 
structures, and content of the curriculum, (2) to study and analyze the input materials for the education process, 
(3) to evaluate the administration of the curriculum, and (4) to evaluate the effectiveness of the curriculum. 

To collect the raw data for analysis, questionnaires and open questions were distributed to a group of 
167 people, comprising faculty members, students, graduates, and people from industry. The statistics used for 
the analysis of the data were percentages and averages. The attitudes of the respondents towards the 
achievements of the curriculum were classified into 5 levels: very good, good, average, worse, and need 
improvements. 

It was found that the curriculum objectives were in accordance with the university and the college 
philosophy. The correlation between the philosophy, curriculum objectives, content, and applications was at the 
average level. Factors contributing towards the input materials to the education process, such as the quality of 
students, faculty members, and factors contributing to the educational process were also at the average level. 
Student satisfaction regarding consultation with faculty members was at the good level. The quality of academic 
administration was at the average level. The student selection process was in agreement with the university 
guidelines. The satisfaction of the graduates and people from industry towards the curriculum’s effectiveness 
was at the good level. 

The prominent features of the curriculum include its accordance with the university philosophy, as well 
as the clear, measurable, and analyzable characterization of the students. Items that need improvements are 
curriculum objectives, elective courses that are outdated and do not meet the expectations of the modern 
communications industry. In addition, the teaching process and assessment during training sessions require 
adjustments, as do the general knowledge and evaluation process of the students. 

It has been suggested that the curriculum include more courses that promote critical thinking, ethics, 
and language capability. It is also thought that the curriculum structures should allow more integration with other 
disciplines, by means of elective courses. Research-based learning is also encouraged. 

 
Keywords: evaluation of the curriculum, Eastern Asia University 
 
ความนํา 
 การประเมินหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร มีความสําคัญหลัก 2 ประการ ประการแรก

คือ ทําใหผูรับผิดชอบหลักสูตรรับรูสถานภาพของ
หลักสูตร ดานความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน  
 
ความตองการของสังคมและผูเกี่ยวของกับหลกัสูตร 
ประการที่สองเปนการรับรูผลจากการใชหลักสูตร
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และคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับผลจากการใชหลักสูตร
นั้น การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชียฉบับนี้จัดทําข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ีระบุให
ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร ใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพฒันา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก ๆ 5 ป ตาม
ประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ อีกทั้งตองการ
ทบทวนหลักสูตรเดิมท่ีใชในปการศึกษา 2546 
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดย
ทบทวนดานการบริหารหลักสตูร ปจจัยนําเขา 
กระบวน การเรยีนการสอน และประสิทธิผลของ
หลักสูตร ผลท่ีไดรับจากการประเมินจะนํามาพัฒนา
หลักสูตรใหม โดยปรับปรุงสวนที่เปนจุดออนและ
เสริมสวนที่เปนจุดเดนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหา
ของหลักสูตร ปจจัยนําเขา กระบวน การจัดการเรียน
การสอน การบริหารหลกัสูตร และประสิทธิผลของ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอสีเทิรน-
เอเชีย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การเลือกกลุมตวัอยางและประชากรที่ศึกษา 
เลือกจาก 4 กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยและนัก 
วิชาการผูเกี่ยวของกับหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา
ปจจุบัน และผูใชบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 167 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภท ประเภทที่ 1 
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) ดานความคิดเห็นในการบริหารหลักสตูร ดาน
คุณลักษณะนักศึกษา ดานความรูและทักษะของ
หลักสูตร ท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ ดานการจัดการ
เรียนการสอน และดานคุณลักษณะของบัณฑิต ตาม
ความคาดหวังของผูใชบัณฑิต โดยแบงเปน 4 ชุด
คําถาม ประกอบดวย ชุดคําถามสําหรับอาจารย
ประจําและอาจารยพิเศษ ชุดคําถามสําหรับนักศึกษา 
ชุดคําถามสําหรับบัณฑิต และชุดคําถามสําหรับผูใช
บัณฑิต ในชวงเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2549  
ประเภทที่ 2 เปนแบบสัมภาษณอาจารยและ
นักวิชาการดานนิเทศศาสตร 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

ของหลักสูตร 
2. ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยใชคารอยละ  

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย 4.50-5.00 = ระดับดีมาก 
3.50-4.49 = ระดับดี 2.50-3.49 = ระดับปานกลาง 
1.50-2.49 = ระดับต่ํา 1.00-1.49 = ระดับต่ํามาก 

 
แนวคิดท่ีนาํมาใชประกอบการประเมินหลักสูตร 
 ผูประเมินไดศึกษาแนวคิดของ ไพฑูรย สิน
ลารัตน และคณะ (2548) ท่ีกลาววา ในการสราง
หลักสูตรนั้นสิง่ท่ีสําคัญที่สุดคือผลผลิตของหลักสูตร
หรือบัณฑิต เพราะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหลักสูตรวา
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอย
เพียงใด โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตประกอบดวย 4 
เรื่องหลัก คือ หลักสูตรการศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การจดักิจกรรมนักศกึษา และการจัด
สภาพแวดลอม ดังนี้ 

 



 
19 

1. การจัดหลักสูตรสําหรับปริญญาตรี โดยทั่วไป จะมีองคประกอบ 3 สวนหลกั คือ หลักสูตรวิชาการศึกษา
ท่ัวไป (general education) หลักสูตรวิชาชีพ (specialized or professional) และหลักสูตรวิชาเลือก (exploration 
education) ดังแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
โดยหลักสูตรวชิาชีพนั้นจะเปนกลุมวิชา

และกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบัณฑิต ให
สําเร็จการศึกษาแลวมีความสามารถทํางานไดตาม
สาขาและวิชาชีพท่ีไดเรียนมา สวนวิชาศึกษาทั่วไป
มุงสรางบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบใน
สังคม และวิชาเลือกมุงใหผูเรียนไดพัฒนาความถนัด
และความสนใจของบัณฑิตใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
        2. การจัดการเรียนการสอน ไดเสนอกลยทุธ
ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี 
เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนในลักษณะลดการ
บรรยายเนนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน จัด
กระบวนการพัฒนาทักษะในการสอนของอาจารยให
สามารถดําเนินการสอนตามหลักการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดโปรแกรมการพัฒนาเปน
ระยะในระหวางการทํางาน รวมท้ังกําหนดเปน
นโยบายภาระงานที่อาจารยจะตองมีการพัฒนาเปน
ชวง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการใชสื่อประกอบ
กิจกรรมการเรยีนรูของผูเรียนมากขึ้น และจัดใหมี
รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายแกผูเรียนตามความ
สนใจและความถนัด ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ซึ่งเนนการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.  การจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรพัฒนาใหมี
การบูรณาการระหวางการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อใหกิจกรรมนอกหองเรียนเปนสวน
ผสมผสานของกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งสามารถจัดในลักษณะ
ของนักศึกษาเปนผูจัดทําเอง หรือกิจกรรมที่คณะ
หรือสาขาวิชาเปนผูจัด  

4.  การจัดสภาพแวดลอมในการเรียน ควร
เนนการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนใน
เชิงคุณภาพ มากกวาเชิงปริมาณ โดยมีระบบการ
ประกันและการตรวจสอบคุณภาพ จัดหาและบริการ
สื่อ วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนอยางเพยีงพอ เนน
การมีสวนรวมของชุมชนหรือการพัฒนาความ
รวมมอืของหนวยงานอื่น อยางไรก็ตาม สิ่งแวดลอม
ในมหาวิทยาลัยเปนปจจัยท่ีสําคัญที่จะสงเสริมและ
เอื้ออํานวยในการแสวงหาความรูและเจตคติท่ีดี 
รวมท้ังเปนการหลอหลอมใหนักศึกษาเปนผูท่ีมี
วัฒนธรรมและอารยธรรมที่ด ี

ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ (2548) ไดกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ดานความรูพื้นฐาน (basic knowledge)  
บัณฑิตจะตองมีความรูตามวิชาชีพของตน มีความรู
พื้นฐานทางวิชาการและสามารถพัฒนาความรูใหม
ข้ึนไดในวิชาชีพของเขาเองตามสาขาวิชาที่ไดรับ
การศึกษาที่เพียงพอตอการประกอบอาชีพ มี
ความสามารถในการใชภาษา และการใชเทคโนโลยี
พื้นฐาน สามารถตอบสนองความตองการทองถิ่น
และประเทศชาติได 

2. ดานความคิดพื้นฐาน (basic thinking) 

ลักษณะของผูใหญ คุณสมบัติของผูจบปริญญา    หลักสูตร 
1. มีงานทํา                    มีความรูเพื่อประกอบอาชีพ        หลักสูตรวิชาชีพ 
2. มีความรับผิดชอบ     มีคุณธรรมเพื่อดํารงชีวิต             หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
3. มีงานอดิเรก              มีรสนิยมในการเลือกวิถีชีวิต      หลักสูตรวิชาเลือก 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีมีความคิดระดับพื้นฐาน ตอง
เปนผูท่ีสามารถคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิารณญาณ 
คิดอยางเปนระบบ สามารถนําความรูท่ีมีมาปรับใช
ใหเหมาะสมกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมขอมูลขาวสาร 
บัณฑิตตองสามารถแยกแยะ วิเคราะหและ
สังเคราะหกอนนําไปใช และสามารถประเมินผลได
วามีความเหมาะสมหรือคุมคาดวยวิธีการตาง ๆ ท่ี
หลากหลายจากที่ไดเรียนรู 

3. ดานความสามารถพื้นฐาน (basic skills) 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นฐานจะตองมีความรูในสาขา 
และสามารถนําความรูมาปฏิบัติงานในวิชาชีพท่ี
ตนเองศึกษาได รวมท้ังสามารถนําความรูในเชิง
ทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ สามารถ
ทํางานเปนทีมได เปนไดท้ังผูนําและผูตามที่ดี มี
ทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ในการสื่อสาร มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศ 
เพราะวาในสังคมปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ตองการ
คนที่สามารถทํางานได และตองเปนคนที่มีความ
รับผิดชอบ เอาใจใสกับงาน และมีศักยภาพในการ
พัฒนาตอไปได (potential) ไมเสียเวลาในการฝกงาน 
ทําใหประหยัดเวลาและทรัพยากรขององคกร ดังนั้น
บัณฑิตจะตองมีทักษะพื้นฐานดังท่ีกลาวมาขางตน 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน (basic  
ethic) บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะคุณธรรมจรยิธรรม
ระดับ พื้นฐานจะตองเปนคนท่ีมีวินัยในตนเอง รูจัก
หนาท่ีของตนเอง มีความรับผดิชอบตอตัวเองและ
ผูอื่น มีความซื่อสัตย เสียสละ มีศีลธรรม มีจิตใจเปน
คนรักประชาธิปไตย มีความเปนไทย มีความรักใน
ศิลปะ ดนตรี มีวัฒนธรรม มีจติสํานึกตอสวนรวม รัก
ความกาวหนา มีความซื่อสัตยตออาชีพ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวุฒิภาวะ ตระหนักถึงแนว
ทางการดํารงชีวิตในสังคม  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ทัศนา สลัดยะนันท และคณะ (2544) ได
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากผล
การศึกษาพบวาโครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหา
ไมสอดคลองกบัปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร นักศึกษาและบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
ปานกลาง อาจารยผูสอนเห็นวาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา ภาระงานสอนของอาจารย และคุณภาพสื่อ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับหลักสูตร สวน
ท่ียังเปนจุดออนของหลักสูตร ไดแก การผลิตผลงาน
วิชาการของอาจารย การไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษ 
การพัฒนาอาจารย บรรยากาศทางวิชาการ แรงจูงใจ
และความพยายามในการศึกษาของนักศึกษา ผู
ประเมินเสนอแนะใหภาควิชาฯ ทบทวนปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร และกําหนดโครงสราง
หลักสูตรและกระบวนวิชาใหสอดคลองกัน 
 หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2542) ศึกษา
พัฒนาการของการศึกษาและฝกอบรมดานนิเทศ
ศาสตรในประเทศไทย และจําแนกพัฒนาการของ
การศึกษาดานนิเทศศาสตรเปน 5 ยุค คือ ยุคการ
กอตั้ง (พ.ศ. 2482-2490) ท่ีอิทธิพลและแนวคิดจาก
ตะวันตก ยุคท่ี 2 เปนการกอตัวข้ึนใหมหลังยคุ
ดําเนินการ (พ.ศ. 2491-2513) โดยมีปจจัยดาน
อุตสาหกรรมสือ่สารมวลชนแสดงบทบาทสําคัญ ยุค
ท่ี 3 เปนการขยายสถานภาพและขยายสาขาวิชา 
ใหม ๆ (พ.ศ. 2514-2527) ผูวิจยัพบวา ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการศึกษาดานนิเทศศาสตรในประเทศ
ไทยคือ นโยบายการศึกษาแหงชาติ ยุคท่ี 4 (พ.ศ.
2528-2538) เปนชวงเวลาขยายตัวของมหาวทิยาลัย
เอกชนและสถาบันราชภัฎ ปจจัยท่ีมีบทบาทคือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุคท่ี 5 



 
21 

(พ.ศ.2539-2540) จากสื่อสูเทคโนโลยี พบวา การ
ขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยผลักดัน
ท่ีสําคัญ 
 ลักษณะการศึกษาดานนิเทศศาสตรดําเนิน
ไปใน 2 ลักษณะ คือ ความคงที่ และการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะคงที่คือความเหมือนเดมินับแตแรกกอตั้ง ท้ัง
รายวิชาสวนใหญท่ีเปดสอน และโครงสราง
หลักสูตร สวนความเปลี่ยนแปลงคือ การลดรายวิชา
ท่ีไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการเพิ่ม
หมายถึง การเปดสาขาใหม การขยายตัวใน
สถาบันอุดมศึกษา สวนทิศทางและแนวโนม
การศึกษาดานนิเทศศาสตรในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยเดมิท่ีเคยเปดสอนดานนิเทศศาสตรอยู
จะยังคงสอนในแนวทางเดิมท่ีเนนสื่อเปนสําคัญ จะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการยกเครื่อง
หลักสูตร โดยอาจมีการปรับเนื้อหาวิชา หรอืเพิ่มลด
รายวิชาเล็กนอย เพื่อความเหมาะสมกับความตองการ
ของสังคม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม 
จะเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการกอตั้งข้ึนใหม 
 สมหวัง พิธิยานวุัฒน  (2544) ไดประเมิน
หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะ
ภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรการเรยีนการ
สอนในสาขาตาง ๆ 4 ประการคือ (1) เพื่อวิเคราะห
หลักสูตร (2) เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
(3) เพื่อประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน (4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตร  การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสังเกตการ
เรียนการสอน การสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามและการวิเคราะหเอกสาร ซึ่งผลการ
ประเมินสรุปไดวา ในภาพรวมหลักสูตร ปจจัยนําเขา
ของหลักสูตร และกระบวนการบริหารหลักสตูร 

และการจัดการเรียนการสอนมคุีณภาพอยูในระดับดี 
สวนประสิทธิผลของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหหลักสูตร 

       หลักสูตรมีความสอดคลองกับปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยและปรัชญาของคณะ โดยเฉพาะ
การกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต 5 
ดาน คือ เปนผูมีความรู เปนผูมีทักษะในการเรียนรู 
เปนผูมีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสาร เปนผูมี
ทักษะเฉพาะดานของสาขาวิชา และเปนผูมีทัศนคติท่ี
ดีตอตนเอง และสังคม มีความสอดคลองกับเนื้อหา
และรายวิชาตามแผนการเรียนของหลักสูตร แตก็ควร
พิจารณาปรับใหสอดคลองและตอบสนองความ
ตองการในวิชาชีพนิเทศศาสตรปจจุบัน ตามรายวิชา
ในกลุมวิชาเอกเลือก ในสวนของเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรมีความครอบคลุมและนําไปประยุกตใชอยู
ในระดับปานกลาง  

2. การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการ 
สอน 

      โดยภาพรวมปจจัยนําเขาของหลักสูตร
มีคุณภาพในระดับปานกลาง คือ นักศึกษาที่รับเขา
สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยกอนเขาศึกษาระหวาง 2.01-
2.50 และมีอัตราการลาออกหรอืพนสภาพเมื่อเทียบ
กับนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนในปเดียวกัน มากกวารอย
ละ 50 ในปการศึกษา 2546 ถึง 2548 ลดลงในป
การศึกษา 2549 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปของ
นักศึกษา 9 เรื่อง  ไดแก (1) การมีเปาหมายใน
การศึกษา (2) มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง 
(3) มีความกระตือรือรน ขวนขวายในการแสวงหา
ความรู (4) สามารถแสวงหาความรูจากการสืบคน
ขอมูลโดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (5) ความชางคิด ชาง
สังเกต (6) มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น (7) มี
ความเคารพ เช่ือฟง และปฏิบัติตาม (8) ผลการเรียน
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โดยภาพรวมทัง้หองในแตละรายวิชา (9) ปรมิาณการ
เขาหองเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชา พบวา
อาจารยมีทัศนคติตอคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษา
ในระดับปานกลาง 
 อาจารยมีคุณวฒุิทางการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ และยัง
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งคณะตองสนับสนุนให
พัฒนาเพิ่มเติม นอกจากนั้นอัตราสวนนักศึกษาตอ
อาจารยมีความเหมาะสมนอย และคาเฉลี่ยจํานวน
ช่ัวโมงสอนของอาจารยตอสัปดาหมากกวาเกณฑ
มาตรฐานเล็กนอย สวนคาเฉลีย่จํานวนผลงานทาง
วิชาการและจํานวนครั้งของอาจารยท่ีไดรับเชิญไป
ปฏิบัติงานตางสถาบัน ยังอยูในระดับตองพัฒนา จาก
การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาดานการสอน
และการใหคําปรึกษาของอาจารยอยูในระดับดี โดย
ประเมิน 4 ดาน คือ การวางแผนการสอน วิธีการ
สอน พฤติกรรมการสอน และความคาดหวังใน
ความรูท่ีไดรับจากการศึกษารายวิชา 
 ปจจัยเกื้อหนุนการเรียนรูจากความ
คิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง โดยใหคะแนนความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุในเรื่องการอํานวยความสะดวกและรวดเร็วของ
เลขานุการคณะฯ นักศึกษามีความพึงพอใจใน
หองปฏิบัติการของคณะนิเทศศาสตรในระดับปาน
กลาง และใหคะแนนความพึงพอใจที่นอยท่ีสุดเรื่อง
ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณโสตทัศน จํานวน
คอมพิวเตอร การใหบริการจากการใชหอง
คอมพิวเตอร ความทันสมัยและความเหมาะสมของ
หนังสือในหองสมุด  

3. การประเมินการบริหารหลักสตูร 
      ภาพรวมกระบวนการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยูในระดับ
ปานกลาง โดยกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเปนไป
ตามเกณฑคุณสมบัติของนักศึกษาที่ระบุในคูมือ

การศึกษา แตไมมีการสอบคัดเลือกจากการสอบ
ขอเขียนหรือสอบสัมภาษณ การสรรหาอาจารย มี
การคัดเลือกอยางเปนระบบชัดเจน และมีการ
ประเมินการสอนของอาจารยเปนระยะ อีกทั้งยังมี
ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย
ประจําป และมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง 
มีกระบวนการบริหารหลักสูตรอยางเหมาะสมกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู สามารถดําเนินภารกิจไดตามแผน 
และไดรับความพึงพอใจจากอาจารยในคณะใน
ระดับปานกลาง สวนคุณภาพการสอนในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ลักษณะการสอนเปนการบรรยาย
ทฤษฎีผสมผสานกับการปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการ
สอนของอาจารย ในระดับปานกลาง 

4. ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร 
      การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร 

ประเมินจากการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตและ
ผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิผลของหลักสูตรในระดับดีท้ัง 4 ดาน คือ 
ดานความรูท่ัวไปตามวิชาชีพนิเทศศาสตร ดาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของบัณฑิต ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามวิชาชีพ โดย
ผูใชบัณฑิตเห็นวาบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรดาน
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี
ความสามารถในการทํางานเปนทีม โดยผูใชบัณฑิต
ใหความสําคัญเรื่องความซือ่สตัยสุจริตในระดับ
คะแนนสูงสุด อยางไรก็ตามบัณฑิตมีความคิดเห็นตอ
รายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรวา มีความทันสมัย
เพียงพอตอการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตออยู
ในระดับดี  
 

การอภิปรายผล 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มี
องคประกอบ 3 สวนหลักครบถวน ตามงานวจิัยของ
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ไพฑูรย สินลารัตน (2548) คือ หลักสูตรวิชาการ
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรวิชาชีพ (หมายถึงหมวดวิชา
เฉพาะ) และหลักสูตรวิชาเลือกเสรี โดยมีกระบวน 
การเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการทางทฤษฎี
และปฏิบัติ ผลผลิตของหลักสตูรหรอืบัณฑิตท่ีจบไป 
ท้ังบัณฑิตและผูใชบัณฑิต ไดสะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิตเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีความพึง
พอใจในคุณลักษณะของบัณฑิตในระดับดี ท้ังใน
ดานความรูท่ัวไปตามวิชาชีพนิเทศศาสตร 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดตามวิชาชีพ และคุณธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ แตยังมีประเด็นที่นาสนใจ
จากผลการประเมิน คือพบวา ผูใชบัณฑิตให
ความสําคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมของบณัฑิต
มากกวาความรูดานวิชาชีพ แมวาหลักสูตรจะกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิต 5 ประการ แตเมื่อพิจารณา
โครงสรางและรายวิชาของหลกัสูตรแลว พบวา 
หลักสูตรมีกลุมรายวิชาดานความรูวิชาชีพมากที่สุด 
แตกลุมรายวิชาที่สนับสนุนกรอบคุณลักษณะดาน
การคิดวิเคราะห การสังเคราะห และคุณธรรม
จริยธรรม มีนอย ซึ่งนาจะนําไปพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
 สําหรับจุดเดนของหลักสูตร เมื่อพิจารณา
จากปรัชญาของหลักสูตรคอนขางมีความสอดคลอง
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นหลักสูตรยัง 
 

ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตชัดเจน สามารถนํามา
วัดและประเมินผลได อีกทั้งหลักสูตรยังมรีะบบการ
จัดการการประกันคุณภาพ และสารสนเทศ ในระดับ
ท่ีดี 
 สวนที่ควรพัฒนาเพิ่ม คือ วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมีบางสวนที่ไมสอดคลองกับปรัชญา 
โครงสราง และรายวิชาของหลกัสูตร ขณะเดียวกัน 
โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก
เลือกนั้น ยังมีความเฉพาะดานเกินไป และไมชัดเจน
เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ควรจะปรับปรุง
หลักสูตรใหมีกลุมวิชาโทที่สอดคลองกับความ
ตองการและนําไปใชในกลุมวิชาชีพดานนิเทศ
ศาสตรในปจจุบันใหมากขึ้น สวนดานการเรยีนการ
สอน แมวาหลกัสูตรจะมีการสอนทั้งภาคทฤษฎี
ควบคูไปกับภาคปฏิบัติ แตยังคงตองพัฒนา
กระบวนการสอนและประเมินผลในภาคปฏิบัติให
ชัดเจนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบัณฑิตมีความพึงพอใจ
คอนขางต่ํา ในเรื่องความรูและทักษะที่ไดรับในการ
ใชเครื่องมือและอุปกรณวิชาชีพเมื่อเทียบกับเรื่อง 
อื่น ๆ  ดานปจจัยนําเขานั้น หลักสูตรมีจุดท่ีควรไดรับ
การพัฒนาปรับปรุง เชน กระบวนการวัดมาตรฐาน
ความรูพื้นฐานของนักศึกษา อัตราสวนการพนสภาพ
ของนักศึกษาตอจํานวนการรบัเขาของนักศึกษา และ
การพัฒนาใหคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน เปนตน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการบริหารงานสํานักงานเขต และเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนางานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก กลุมตัวอยางประกอบดวย หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน และผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 132  คน 
และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 7 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคาเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารงาน 6 กลุมงานของสํานักงานเขต และแบบสัมภาษณผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานแตละกลุมงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้  (1) การบริหารงานผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุมงานสามารถบริหารอยูในระดับคอนขางดี 
(2) หัวหนางานและผูอํานวยการสถานศึกษามีความคิดเห็นในเรื่องความสามารถการบริหารงานของสํานักงานเขต
ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางกัน และ (3) ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีการจัดทําระบบสํานักงานแบบอิเล็กทรอนิกส (e-office) เพื่อจัดทําระบบ
ฐานขอมูลตาง ๆ ไดแก ระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลสารสนเทศสํานักงานและสถานศึกษา ระบบ
ฐานขอมูลบุคคลวัยเรียนในชุมชน รวมท้ังตองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา และพัฒนาดัชนีบงช้ีและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

คําสําคัญ:  ความสามารถการบริหารงาน, การพัฒนาการบริหารงาน, ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา, เขตพัฒนา
ชายฝงตะวันออก 

 
Abstract 

The objectives of the study were: (1) to examine the ability of directors of educational service areas to 
deal with administrative tasks in the Eastern Seaboard Development Area, and (2) to study the directors’ 
guidelines for improving  the performance of each task. The sample consisted of 132 division heads and school 
principals, and 7 directors of  the educational service areas. The instrument for collecting data consisted of two 
distinct types of questionnaire. The first was a rating scale questionnaire, relating to six specific tasks undertaken 
by education service area offices. The second was a constructed interview questionnaire, aimed at improving the 
performance of each administrative task, carried out by educational service area directors. The findings revealed 

*อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และผูนําการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 

ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของ 
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงตะวันออก 

Ability and Guidelines for Task Development of Educational Service Area 
Directors in the Eastern Seaboard Development Area 
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the following: (1) The directors of educational service areas were able to perform their tasks only at a ‘fairly 
good’ level, (2) The perceptions of division heads and school principals towards job performance differed at .05 
level of significance, and (3) The chief guidelines for improving the performance of educational service area 
tasks were as follows; establishing an e-office system for general office management, setting up data and 
information management systems for personnel and planning management, surveying and collecting community 
school data, developing local community curricula for schools, and setting up clearcut criteria and standards for 
internal auditing. 
Keywords:  Ability for task administration, guidelines for task development, educational service area  
directors,  The Eastern Seaboard Development Area.  

 

ความนํา 
เขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานตาม

โครงสรางใหมของกระทรวงศกึษาธิการ ทําหนาท่ี
ประสานงานจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยจําแนกงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปน 6 กลุมงานหลัก ไดแก  กลุม
อํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมบริหารงาน
บุคคล กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา และหนวย
ตรวจสอบภายใน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 
10-238) ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินงานและ
ประสานงานกับหัวหนากลุมงานและหัวหนา
หนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ผูวิจัยเห็นวา ความสามารถและแนว
ทางการพัฒนางานของผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู และ 
 

บุคลากรทางการศึกษา ฉะนั้นหลังจากไดมีการ
แตงตั้งผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหปฏิบัติงาน
ตั้งแตตนปการศึกษา 2546 เปนตนมา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการเปนระยะเวลาหนึ่ง
แลว การดําเนินงานบางกลุมงานไดดําเนินไปอยาง
ราบรื่น แตการดําเนินงานบางกลุมงานซึ่งเปนงาน
ใหมผูปฏิบัติท้ังระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
โรงเรียนยงัมีปญหา ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
จึงตองแสดงความสามารถในการแกปญหาและ
พัฒนางานดังกลาวเพื่อใหสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใหปฏิบัติ
ภารกิจไดอยางราบรื่น  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการบริหารงาน
ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนา
ชายฝงตะวันออก 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ 
บริหารงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูวิจัยไดจัดทําวิจัยแบบวิจัยเชิงสํารวจขั้น

พื้นฐาน เพื่อศึกษาความสามารถในการบริหารงาน
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                 งานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.  กลุมงานอํานวยการ  
2.  กลุมนโยบายและแผน  
3.  กลุมบริหารงานบุคคล  
4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพ 
     การจัดการศึกษา  
5.  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
     การจัดการศึกษา 
6.   หนวยตรวจสอบภายใน 

           การพัฒนางานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.  กลุมงานอํานวยการ  
2.  กลุมนโยบายและแผน  
3.  กลุมบริหารงานบุคคล  
4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพ 
     การจัดการศึกษา  
5.  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
     การจัดการศึกษา 
6.   หนวยตรวจสอบภายใน 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

เขตพื้นที่การศึกษาของผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษาแนวทางการพัฒนางานของ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  โดยสาระการศึกษา
ยึดแนวทางตามคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 6 กลุมงานหลัก ซึ่งประกอบดวย 
กลุมงานอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุม
บริหารงานบุคคล         
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน โดยศึกษา
จากความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
จําแนกสถานภาพตามตําแหนงงาน หัวหนางาน และ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแปรวิเคราะหขอมูลการ
วิจัย รวมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาแตละกลุมงาน
ตามแนวคิดของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ดัง
กรอบแนวคิดการวิจัยดงันี ้

 
 

         
   

           
                   ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษา 
              1.  หัวหนางาน 
              2.  ผูบริหารสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
  

                  ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางประกอบดวย หัวหนางาน 
ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาที่ปฏิบัติงาน ใน 7 เขตพื้นที่การศึกษาของ
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งเปนจังหวัด

ท่ีตั้งอยูในเขตพัฒนาชายฝงตะวันออก โดยประชากร
แตละกลุมใชวิธีการสุมเพื่อเปนกลุมดังนี ้

1.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
พื้นที่การศึกษาเขตละจํานวน 10 คน โดยสุมแบบ
เจาะจง เฉพาะผูดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงานของ 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ
จํานวน 8 คน และรองผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาเขตละจํานวน 2 คน รวมบุคลากรที่สุม
ตัวอยางทั้ง 7 พื้นที่การศึกษาเขต จํานวน 70 คน 

2.  ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาเขตละจํานวน 10 คน 
จําแนกเปนอํานวยการโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 5 คน และผูอํานวยการโรงเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษา 5 คน รวมประชากรกลุม
ตัวอยางจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 
70 คน 

3.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 
จังหวัดซึง่อยูในเขตพัฒนาชายฝงตะวันออก  
จังหวัดชลบุรี 3 เขต จังหวัดระยอง 2 เขต และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2 เขต รวมประชากรที่ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 7 คน 

 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เอกสารที่เกี่ยวของ คือ ภาระงานตาม
บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ง
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน กํากับ ควบคุมดูแลใหการดําเนินงาน
เกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ในประเด็น
ตอไปนี้ 

เขตพื้นที่การศึกษาและการบริหารงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
เกิดข้ึนตามเจตนารมณของทุกฝายในสังคมไทย โดย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และเปนหลักพื้นฐานที่มาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีจะ
ยกระดับการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพตาม
จุดมุงหมายที่มาตรฐาน อยางทั่วถึง จึงกําหนดใหมี

การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปการเรียนรู 
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา ครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา และระบบทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งไดรวม
หนวยงานทางการศึกษา ไดแก ทบวงมหาวิทยาลัย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และ
กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกัน คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแบงโครงสรางการ
บริหารงานใหมเปนสองระดับ คือ ระดับกระทรวง
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีสงเสริม 
และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
โดยมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มีหนวยงานหลักที่เปน 
นิติบุคคล 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระดับพื้นที่  เปนผลอันเกิดจากการหลอม
รวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สาํนักงานการ
ประถมศึกษา 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ และจัดตั้งเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง  
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา
ในเบื้องตนจํานวน 175 เขต  
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การบริหารงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาท่ี

ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาทําหนาท่ีเปน “หัวหนาสํานักงาน และ
เลขานุการคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา” และ
เพื่อใหการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจึงมโีครงสรางการบริหารงานโดย
ประกอบดวย 7 กลุมงานไดแก กลุมอํานวยการ กลุม
นโยบายและแผน กลุมบริหารงานบุคคล กลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา และหนวยตรวจสอบภายใน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 10-238) โดยแต
ละกลุมงานมีรายละเอียดพอสงัเขปดังตอไปนี้ 

กลุมงานอํานวยการ  
      งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร
องคกร การประสานงานและใหบริหาร สนับสนุน 
สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตางๆในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและ
ดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ได
อยางเรยีบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบน
พื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจน
สนับสนุนและใหบริหารขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ 
อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใชในการจัด
การศึกษาแกสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาบริหาร
จัดการอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลุมบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่

การศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการ
บริหารจัดการมคีวามคลองตัว เกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ผูปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนา ใหมีความรู 
ความสามารถ ขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนตอไป  

กลุมนโยบายและแผน 
      กลุมงานนโยบายและแผนเปน

หนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงานใน
เชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตาม
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ และ
ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร โดยใชวิธีบริหารที่โปรงใส ทันสมัย มี
ความรับผิดชอบตรวจสอบได เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักการมี
สวนรวม มีการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน และ
กระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การ
กํากับติดตามผลอยางเปนระบบ  

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและ
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

      งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงาน
ท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ไปสูการศึกษาตลอดชีพ นําแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประกอบการเรียนการสอน 
สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ จัด
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา ท่ี
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จะชวยเหลือผูเรียนปกติ ผูดอยโอกาสหรือผูพกิาร 
รวมท้ังผูมีความสามารถพิเศษ นอกจากนี้ยังสงเสริม
ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเอกชน รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลดีตอคุณภาพ
ชีวิตของผูเรียน สวนกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา เปนหนวยงานที่สรางความเขมแข็งใน
การบริหารดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไปแก
สถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการอันจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคลากร
ในกลุมสงเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ประกอบไปดวยผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารจัดการเปนพิเศษ มีหนาท่ีชวยใหการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการบริหารท่ีใชกระบวนการ ประสาน สงเสริม 
สนับสนุนเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติ และมี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลทางการบริหารจัดการ และมุงเนนศึกษา 
วิเคราะห วิจัย แสวงหา และจัดทํานวัตกรรม รูปแบบ 
มาตรฐาน เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

      กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา เปนกลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรยีนการสอนไดอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปน
ฐาน สงผลให ผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการศึกษา  

หนวยตรวจสอบภายใน 
               หนวยตรวจสอบภายใน เปน
หนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว เปน
เครื่องมือของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความ
เสี่ยงท่ีทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย การ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีการสอบทานที่ดี
สามารถที่จะทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุทธิ ผลสวัสดิ์ (2547, หนา 60-61) 
ประมวลผลการตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 
175 เขตพื้นที่ไวดังนี ้(1) ทุกเขตพื้นที่การศึกษามีผล
การดําเนินงานอยูในเกณฑดีและดีมาก โดยผาน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 70 (2) ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาทุกแหงมีศักยภาพสงู มีความมุงมั่นในการ
ดําเนินงาน มีความรูและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการบริหารทุกดาน  
(3) เขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญมีการจัดองคกรและ
การบริหารองคกรอยูในเกณฑดีมาก สามารถสนอง
นโยบายไดทุกดาน นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ได
นําเสนอปญหาสําคัญของเขตพื้นที่การศึกษาไวดังนี ้

1)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายังไมไดรับการมอบอํานาจตามกฎหมาย 
เนื่องจากกฎหมายบุคลากรทางการศึกษายังมิได
ประกาศใช 

2)  กรอบอัตรากําลังคนยังไมแนนอน
และชัดเจน เพราะบุคลากรยังมีความเคลื่อนไหวโดย
การขอโอนและขอยายอยูเสมอ 
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3)  โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาในการ
จัดทําหลักสูตรและการใชงบประมาณแบบรายหัว 

4)  การสื่อสารระหวางเขตพื้นที่การศึกษา
กับสถานศึกษามีความลาชา โดยเฉพาะกับ
สถานศึกษาที่อยูหางไกลกับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
(2548, หนา 33-34) รายงานผลการดําเนินงานและ
พบวามีปญหาในการดําเนินงานดังนี้ (1) การบริหาร
วิชาการ มีปญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนการสอน 
โดยการเรียนการสอนยังเปนแบบเกา ครูมีจํานวนไม
เพียงพอและครสูวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจ
ในการใชหลักสูตร และไมมีความชัดเจนในการ
จัดทําแผนการเรียนรู (2) การบริหารงบประมาณ มี
ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหวัท่ีจัด
ใหสถานศึกษา รวมท้ังงบประมาณเกี่ยวกับคา
สาธารณูปโภค การซอมแซมอาคารเรียน และคาวัสดุ 
ครุภัณฑเกี่ยวกบัการเรียนการสอนไมเพียงพอ (3) 
การบริหารท่ัวไป มีปญหาเกี่ยวกับขาดบุคลากรที่
เกี่ยวกับงานธุรการตางๆ ครูมีการประชุม อบรม และ
สัมมนาบอยจนมีเวลาใหกับการสอนนอย ครมูีภาระ
งานมากโดยเฉพาะการจัดทําเอกสารประเภทตาง ๆ 
การประสานงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับ
สถานศึกษายังมีความลาชา    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
(2549, หนา 40-41) รายงานผลการดําเนินงานและ
พบวามีปญหาสําคัญในการดําเนินงานดังนี้ (1) การ
บริหารวิชาการ พบวาสถานศึกษาสวนใหญสามารถ
บริหารงานวิชาการไดในระดับดี โดยมีปญหาสําคัญ
ดังนี้คือ หลักสตูรไมสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ครูมีภาระงานมากและยังใชรูปแบบการสอน
แบบเดิม ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน (2) การ
บริหารงบประมาณ พบวา สถานศึกษาสวนใหญมี
แผนการดําเนินงาน และมีระบบควบคุมการ
ดําเนินงานที่ดี แตมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรยัง

ขาดความรู ความเขาใจในบางกลุมงาน เชน ดาน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรไมเพยีงพอกับการดําเนินงานในทุกกลุมงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา (3) การบริหารท่ัวไป พบวา
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการไดในระดับดี โดยมีปญหาในเรื่องจํานวน 
ครูมีไมเพียงพอ ครูสวนใหญยังขาดความรู 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และจัดทําสื่อการ
สอนที่ทันสมัย เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอร 

สุรัตน ไชยชมภู (2548, หนา 72-73) ไดวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเพื่อให
สถานศึกษาจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวจิัยปรากฎ
ดังนี้ (1) รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเพื่อความ
เปนเลิศควรมี คุณลักษณะ 4 ประการ คือ เปนการ
บริหารเชิงรุกทีส่นองตอบความหลากหลายในการ
จัดการศึกษา เชน เปนการบริหารท่ีตอบสนองตอ
ลักษณะเดนขององคการท่ีมีจุดแข็ง และมีบรรยากาศ
ภายนอกเอื้อตอความสําเร็จ และเปนการบริหารที่มี
ความเปนเอกภาพแตหลากหลายในการปฏิบัติ (2) 
รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเพื่อความเปนเลิศ 
ควรใชหลักการบริหารหลากหลายผสมผสานกัน 
ไดแก หลักการบริหารเชิงกลยทุธ การจัดการคุณภาพ
โดยรวม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การ
บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล หลักการประกัน
คุณภาพ หลักการเปรียบเทียบสมรรถนะ และ
หลักการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (3) รูปแบบการบริหารแบบ
บูรณาการเพื่อความเปนเลิศ ควรประกอบดวย
กระบวนการ 4 ข้ันตอน ไดแก การวางแผนเชิงกล
ยุทธ การบริหารแบบบูรณาการ การนิเทศตามพันธะ
สัญญา และการพัฒนาอยางยั่งยนื  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดย

มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการในแตละขั้นตอนดังนี ้
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา หัวหนากลุมงาน และหัวหนางาน ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดเขตพัฒนาชายฝงตะวันออก ซึ่งประกอบดวย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

กลุมตัวอยางซึง่เปนผูใหขอมูลการวิจัย
ประกอบดวยบุคคล 3 กลุม และมีวิธีการสุมในแตละ
กลุมดังนี ้

           โดยผูวิจยัสัมภาษณผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาจํานวน 7 คน ขอมูลเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           หัวหนางานจํานวน 70 คน ซึ่งเปน
ผูใหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารงาน
ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยการตอบ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา และสุม
หัวหนางานแบบเจาะจง จากหัวหนากลุมงาน 8 คน 
ของแตละเขตพื้นที่การศึกษา และรองผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 2 คน 

           ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 70 คน 
ซึ่งเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการ
บริหารงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ใหตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
และสุมผูอํานวยการสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 คน 
จําแนกเปนผูอํานวยการสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 5 คน และผูอํานวยการสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส 5 คน 
โดยวิธีการสุมอยางงาย  
 เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมอืการวจิัย 
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือเพือ่การเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 ชุดดังนี้ 

ชุดท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานแตละกลุมงาน  
     ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ตัวเลือก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการบริหารงานของผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากลักษณะงาน 6 กลุมงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

แบบสอบถามทั้ง 2 ชุดไดรับการพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสราง จาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน โดยแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคาเกี่ยวกับความสามารถในการ
บริหารงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ได
ดําเนินการหาคุณภาพโดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Congruency- - IOC) ระหวาง
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญโดยแบบสอบถามทุกขอ
มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา .60  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกไดเปน 2 ตอน
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1การวิเคราะหและการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการบริหารงาน ของผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผลการวิเคราะหขอมลูดัง
รายละเอียดในตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 1  
การวิเคราะหและการทดสอบคาวิกฤต (t-test) เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาระหวางความคิดเห็นของหัวหนางานกับผูบริหารสถานศึกษา 
 
กลุมการบริหารงาน 

หัวหนางาน 
   n = 63 

 x      S.D. 

ระดับ 
ความ                 
สามารถ 

      ผอ.
สถานศึกษา 
   n = 60 

x    S.D. 

ระดับ 
ความ 
สามารถ 

t P 

กลุมอํานวยการ 
กลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมนโยบายและแผน 
กลุมสงเสริมและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

4.02  .52 
4.00  .53 
3.94  .59 
3.75 .57 

คอนขางด ี
คอนขางด ี
คอนขางด ี
คอนขางด ี

3.82  .60 
3.80  .66 
3.72  .63 
3.54  .56 

คอนขางด ี
คอนขางด ี
คอนขางด ี
คอนขางด ี

2.00* 
1.85 

2.09* 
2.09* 

.04 

.06 

.04 

.04 
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3.73 .62 คอนขางด ี 3.39  .64 คอนขางด ี 3.01* .00 
กลุมการตรวจสอบภายใน 3.82 .65 คอนขางด ี 3.67  .59 คอนขางด ี 1.29 .19 

รวม 3.90 .49 คอนขางด ี 3.68  .55 คอนขางด ี 2.32* .02 

*p < .05  
 

จากตาราง พบวา ความสามารถในการ
บริหารงานสํานักงานเขตทุกกลุมงานของ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาอยูในระดับคอนขาง
ดี แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นของ
หัวหนางานกับผูอํานวยการสถานศึกษาพบวามีความ
แตกตางกัน (p < .05)โดยรวมและโดยเฉพาะกลุม
งานอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม
การศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และ
กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยหัวหนางานมีระดับความคิดเห็นสูง
กวาผูอํานวยการสถานศึกษา สวนกลุมงาน

บริหารงานบุคคลและกลุมงานการตรวจสอบภายใน 
บุคลากรทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นตอความสามารถ
ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาไมแตกตางกัน 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหแนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยวิเคราะหจากขอมูลการสัมภาษณผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา 7 คนในเรื่องแนวทางการพัฒนา
งานแตละกลุมโดยสรุปดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 2  
แนวทางการพัฒนาแตละกลุมงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กลุมงาน 
 

 
แนวทางการพัฒนา 

กลุมงานอํานวยการ 1. จัดทําเอกสารสํานักงานดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
(e-office) และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใช
ระบบ 
2. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสํานักงานเขต พื้นที่ให
มีความสะอาด ปลอดภัย สวยงามและพรอมใชงาน 

กลุมบริหารงานบุคคล 1. จัดทําระบบขอมูลบุคคลใหสมบูรณและชัดเจน 
2. พัฒนาบุคลกรใหมีความรู ความสามารถที่สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน 

กลุมนโยบายและแผน 1. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขต 
2. จัดหาและพัฒนาบุคลากรในฝายใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหแผนงาน/โครงการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

1. จัดทําระบบขอมูลบุคคลในวัยเรยีนและความตองการของชุมชนใหมี
ความละเอียดสมบูรณและชัดเจน 
2. จัดทําระบบขอมูลสถานศึกษาเอกชนใหเปนปจจุบัน 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

1. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับความตองการของชมุชน 
2. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการวัดผลการเรียนการสอน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 1. จัดทําคูมือและตัวบงช้ีการตรวจสอบใหชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได 
2. การตรวจสอบการเงินและการบัญชีตองมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เปน
การตรวจสอบควรเพื่อแกไขมากกวาการจับผิด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ความสามารถการบริหารงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง
หัวหนางาน และผูอํานวยการสถานศึกษา ท้ัง
โดยรวมและทุกกลุมงานอยูในระดับคอนขางดี 

2.  ความสามารถในการบริหารงานเขต
พื้นที่การศึกษาของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยรวม ระหวางความคิดเห็นของกลุมหัวหนางาน 
กับกลุมผูอํานวยการสถานศึกษาแตกตางกัน สวน
กลุมบริหารงานบุคคล และหนวยตรวจสอบภายใน 
บุคลากรทางการศึกษาทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นตอ
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ความสามารถของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม
แตกตางกัน  

3.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามี
แนวทางสําคัญในการพัฒนาแตละกลุมงานดังนี้ 

 3.1  กลุมงานอาํนวยการ: จัดทําระบบ
เอกสารสํานักงานดวยระบบสํานักงาน 
อิเล็กทรอนิกส (e-office)  

 3.2  กลุมบริหารงานบุคคล: จดัทํา
ระบบขอมูลบุคลากรของสํานกังาน สถานศึกษาใน
สังกัดอยางครอบคลุม สมบูรณและชัดเจน 

 3.3  กลุมนโยบายและแผน: จัดทํา
ระบบขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมภารกิจของ
สํานักงาน และสถานศึกษาเพื่อการจัดทําแผนงาน 
โครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 3.4  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา: จัดทําระบบขอมูล
บุคคลวัยเรียนในชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 3.5  กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา: พัฒนาการจัดทํา
หลักสูตรทองถิน่ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
ความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง 

 3.6 หนวยตรวจสอบภายใน: พัฒนา
ดัชนีบงช้ีและมาตรฐานการตรวจสอบใหมีความ
ชัดเจน จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ทําหนาท่ีการตรวจสอบภายใน 

 
การอภิปรายผล 
 1.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามี
ความสามารถในการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา
อยูในระดับคอนขางดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกทานตองไดรับ
การคัดสรรอยางรอบคอบกอนการแตงตั้ง เพราะเปน
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนชุดแรกตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 
2542 และตามระเบียบการบริหารบุคลากรทาง
การศึกษาซึ่งผูบังคับบัญชาคาดหวังวาจะตอง
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และผลการ
ปฏิบัติงานตองเปนที่พึงพอใจทั้งของบุคลากรใน
สังกัดและผูบังคับบัญชาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฉะนั้นผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจึง
ตองปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
สอดคลองกับรายงานผลการตรวจของสํานักงาน
ผูตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบวา ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถและ
ปฏิบัติงานไดผลในระดับท่ีดี (สุทธิ ผลสวัสดิ์, 2547, 
หนา 60) แตเนื่องจากมีงานเขตพื้นที่การศึกษาบาง
ลักษณะงานเปนงานใหมตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งยังขาดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
งานบางลักษณะยังไมมีระเบียบรองรับ ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาจําตองหาแนวทางในการปฏิบัติ
ดวยตนเอง และอาจยังไมกลาตัดสินใจดําเนินการจึง
มีผลใหบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นวา
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษายังอยูในระดับคอนขางดี 

2.  หัวหนางาน กับผูอํานวยการ
สถานศึกษามีความคิดเห็นตอความสามารถการ
บริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาโดยรวม ประกอบดวย กลุมงาน
อํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แตกตางกัน โดยกลุมหัวหนางานมีระดับความเห็น
ดีกวาหรอืสูงกวาผูอํานวยการสถานศึกษา ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงหัวหนา
งานปฏิบัติงานใกลชิดกับผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา สวนผูอํานวยการสถานศึกษาสวนใหญ
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ปฏิบัติงานเฉพาะภายในสถานศึกษาของตนอาจไม
ทราบในรายละเอียดของการปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และอาจเปนเพราะสถานศึกษาไม
เกี่ยวของโดยตรง   

3.  หัวหนางาน กับผูอํานวยการ
สถานศึกษามีความคิดเห็นตอความสามารถการ
บริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล และหนวย
ตรวจสอบภายใน ของผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะ
การดําเนินงานทั้งสองกลุมงานจะตองเปนไปตาม
ระเบียบ ข้ันตอน และกฎหมายที่มีความชัดเจนอยู
แลว จึงทําใหผูปฏิบัตงิานตองยึดเปนแนวปฏิบัติ
อยางเครงครัด กอปรกับบุคลากรที่เกี่ยวของไมวา
ผูบริหารสถานศึกษา เจาหนาท่ี และหัวหนากลุมงาน
ทุกระดับไดรับการอบรมใหเขาใจถึงหลักและวิธีการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เปนลกัษณะงานที่ไม
สามารถคิดนอกกรอบได ฉะนั้นจึงอาจเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหบุคลากรทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานท้ังสองกลุมงานของเขตพื้นที่
การศึกษาสอดคลองกัน 

4.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามี
แนวทางในการพัฒนาทุกกลุมงาน ท้ังกลุมงาน
ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบาย
และแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ท้ังนี้เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งระดับนโยบาย
ซึ่งเปนหนวยงานระดับสูงในกระทรวงศึกษา 
โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหนวยงานระดับลาง ซึ่งเปนหนวย
ปฏิบัติซึ่งไดแก สถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นที่ให
สามารถปฏิบัติภารกิจของหนวยงานทั้งสองระดับได
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะเขตพื้นที่การศึกษาเปน

กลไกสําคัญตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติปพุทธศักราช 
2542 และตามหลักการการบริหารแบบเนนโรงเรียน
เปนพื้นฐาน (school-based management) และความ
เปนนิติบุคคลของโรงเรียนรวมทั้งเพื่อใหเปนไปตาม
คามตองการของชุมชน ทองถิ่น และของสังคม
โดยรวม 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามี

ความสามารถในการบริหารงานไดในระดับคอนขาง
ดี ฉะนั้นผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณา
ขอมูลดังกลาวเพื่อปรับปรุง หรือแสวงหาแนว
ทางการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหเปนที่ยอมรับและเปนที่พึงพอใจของบุคลากรทั้งท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายนอกที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยอาจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา หัวหนางาน หัวหนา
กลุมงาน และผูอํานวยการสถานศึกษาใหมีความ
เขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานแตละกลุมงานของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

2.  ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามีระดับความคิดเห็นตอความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ต่ํากวาหัวหนางานในสํานักงาน ฉะนั้นผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาควรประชุมช้ีแจงหรือสัมมนา
หัวหนางาน หัวหนากลุมงาน และผูอํานวยการ
สถานศึกษาใหเขาใจรวมกันถึงกระบวนการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และข้ันตอนการดําเนินงานแตละกลุมงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมท้ังแสวงหา
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แนวทางรวมกนัในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและทุกฝายเกิดความพึงพอใจ 

3.  ความสามารถในการดําเนินงานบาง
ลักษณะงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาอยู
ในระดับพอใชหรือควรปรับปรุง เชน ประเด็น
เกี่ยวกับความทั่วถึงในการนิเทศทางวิชาการ ความรู
ความสามารถของครูในการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพือ่จัดการ
เรียนการสอน และความรูความสามารถในการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ฉะนั้นผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาควรแสวงหางบประมาณเพื่อจัดฝกอบรม
ครูผูสอนเพื่อใหเกิดความรูความสามารถ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อความเปน  “ครูมืออาชีพ”  
อยางตอเนือ่งอยางนอยปละสองครั้งในชวงเวลาปด
ภาคเรียน   

4.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานทุกกลุมงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะนั้นผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาควรจัดสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา 
หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน ครูผูสอน และบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของในชวงเวลาปดภาคเรียนเพื่อทําความ
เขาใจรวมกันในแนวคิด วิธีการปฏิบัติและเปาหมาย
ท่ีตองการ รวมท้ังควรจัดอบรมผูเกี่ยวของโดยจัดเปน

กลุมหรอืชุดตามความจําเปนกอน-หลังเพื่อใหบุคคล
เหลานั้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
ขอเสนอแนะเพือ่การวิจัยสืบเนือ่ง 
1.  จากผลการวจิัยพบวา ความสามารถ

ในการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยรวมของ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษายังอยูในระดับ 
คอนขางดี แตมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการ
บริหารงานและดําเนินงาน ฉะนั้นควรศึกษาแนวลึก
ถึงสาเหตุหรอืปจจัยท่ีเปนอุปสรรคหรอืขอจาํกัดใน
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมท้ังศึกษาเชิงคุณภาพถึงขอเสนอแนะของหัวหนา
กลุมงาน หัวหนางาน และผูอํานวยการสถานศึกษา ท่ี
ตองการใหผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารงานแตละกลุมงานของเขตพื้นที่การศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  จากผลการวจิัย พบวา ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเสนอแนวทางที่เปนจุดเนนในการ
ปฏิบัติงานแตละกลุมงาน ฉะนั้นควรทําการศึกษา
หรือวิจัยเชิงวิเคราะหเพื่อศึกษาความเปนไปได 
(feasibility study) ของแตละแนวทางเหลานั้น กอน
ดําเนินการตามแผนงาน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัด
ปทุมธานี โดยจําแนกตามประเภทองคกร ตําแหนงของบุคลากร และระดับการศึกษาของบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหาร และพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 210 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ หาคารอยละ  (percentage)  คาเฉลี่ย (mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) คาสถิติ t-test 

และคาสถิติ F-test แลวทดสอบเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe′) ผลการวิจยัพบวา 
 1. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ศักยภาพดานบุคลากร และศักยภาพดานงบประมาณ สวนศักยภาพดาน
การจัดการ และศักยภาพดานอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ และอปุกรณ อยูในระดับปานกลาง  
 2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางกัน มีทัศนะตอ
ศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 3. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 4. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี (Χ = 3.58) และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (Χ = 3.53) 
มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกับ บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (Χ = 3.27) 

คําสําคัญ: การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

ศักยภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะ
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

A Study of Education Management Potential of Local Authorities: The 
Opinions and Attitudes of  Local Authority  Personnel in PathumThani 
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Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to study the opinions and attitudes of local authority 
personnel, regarding the education management of local authorities in Pathumthani province. (2) to 
compare  the potentials in education management of the different local authorities in Pathumthani 
province, of types of organization, personnel who held different positions in the local  authority and level 
of education authority personnel. The sample comprised 210 administrators and local authority officials. 
The instrument used was a questionnaire, and data analyzed for percentage, mean, standard deviation, t-
test, F-test, and Scheffe’s test. The researcher found (1) The opinions of local authorities in the area of 
education management was rated at a moderate level. There were two areas rated at a high level personnel 
management and budgeting. And the rest were rated at a moderate level included potential and 
infrastructure, (2) There was no difference in perception of the local authority in different local authority 
types, (3) There was no difference in personnel who held different positions in the authority. (4) There 
was no difference in the perceptions of personnel, who had different educational backgrounds. 
Keywords:  Education management, local authority personnel 

 
ความนํา 
 สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเปนสังคม
ฐานความรู การพัฒนาประเทศอยางมีดุลยภาพใน
ระยะตอไปนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
สงเสริมการเรียนรู สรางเสริมสภาพการณเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องของทุกคน โดย
ยึดถือและเนนหลักการ “การพัฒนาโดยประชาชน
ของประชาชน เพื่อประชาชน ดวยระบบการ
บริหารและการจัดการที่ดี” (กลา ทองขาว, 2550, 
หนา 1)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาและฝกอาชีพตามความ
เหมาะสม ตามความตองการของทองถิ่น โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน แตจะตองใช
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีอยู 
เปนหลักในการจัดการศึกษา (วิชัย ตันศิริ, 2542,  
หนา 2) 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทํา 
ใหรัฐบาลตองถายโอนภารกิจจากการบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมภิาคจํานวนมากไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดดวยวา บุคคลทุกคนมี
สิทธิไดการศึกษาไมนอยกวา 12 ป โดยรัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย จึงเปน
ปญหาสําคัญวารัฐจะจัดการศึกษาอยางไร และองคกรที่
จะปฏิบัติหนาท่ีแทนรัฐไดนาจะเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จงึทําใหรัฐบาลจําเปนตองถายโอนภารกจิ
ในการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดูแล (อเนก เหลาธรรมทัศน, 2543, หนา 103)  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 5 สัดสวนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในมาตรา 41 ท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตาม
ความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายใน



 41 

ทองถิ่น โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการ
จัดการศึกษาขององคปกครองสวนทองถิ่น   
 ซึ่งในการถายโอนภารกจิในการจัด
การศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 
ทําใหมีผูวิพากษวิจารณกันอยางมากเกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองมีศักยภาพในการจัดการศึกษา
ท่ีไดรับการถายโอนมาโดยเฉพาะงบประมาณที่รัฐ
จะจัดสรรใหตอคน ตอป จะมีความเพียงพอมาก
นอยแคไหน แนวโนมจะมีความพรอมทางดาน
บุคลากร ดานอาคารสถานที่มากนอยเทาใด 
รวมถงึประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาไดมากนอยเพียงใด จากปญหา
ดังกลาวจึงอยูท่ีวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
องคกรจะตองม ี“ศักยภาพ” หรอืระดับ
ความสามารถดําเนินการจัดการขั้นพื้นฐานไดทุก
องคกรหรือไม  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดาน
การจดัการ และดานอาคารสถานที่ จะเปนตัวบงช้ี
ถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษา เพราะถา
เพียงพอแกการดําเนินการในภารกิจอันยิง่ใหญนี้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน 
สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่นให
มีคุณภาพตอไป ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัคาดหวังวาขอมูลท่ีไดจะ
เปนแนวทางในการเสนอเพื่อเตรยีมความพรอม
ของครูและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหาร
สวนทองถิ่น ใหสามารถรวมกันหาแนวทางและ
วางแผนการบรหิารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการจัดการอยางมีคุณภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน
สงผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะ
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามประเภทองคกร ตําแหนงของ
บุคลากร และระดับการศึกษาของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
ผูบริหาร และพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 64 แหง 
2. ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย ประเภทองคกร ตําแหนงของบุคลากร 
และระดับการศึกษาของบุคลากร 
   2.1  ประเภทองคกร ไดแก เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล 
   2.2  ตําแหนงของบุคลากร ไดแก กลุม
การเมืองท่ีเปนคณะผูบริหาร กลุมการเมืองท่ีไมใชคณะ
ผูบริหาร และกลุมพนักงานสวนทองถิ่นฝายประจํา 
   2.3  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ไดแก ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี 
 ตัวแปรตาม ไดแก ศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
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4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดาน
การจัดการ และดานอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ  
3. ดานเนื้อหาในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
ดานเนื้อหาตามกรอบปจจัยในการบริหารท่ี
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดาน
งบประมาณ ดานการจัดการ และดานอาคารสถานที่ สื่อ 
วัสดุ และอุปกรณ เก็บขอมูลจากทัศนะของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี ท่ี
ปฏิบัติงานในเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารตํารา แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนํามาประมวลเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 
      ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานในประเภทองคกรตางกัน ตําแหนง 
และระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ผูบริหาร และพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ไดแก เทศบาลเมือง 

สถานภาพของกลุมตัวอยาง 
1. ประเภทองคกร 
    1.1 เทศบาล 
    1.2 องคการบริหารสวนตําบล 
2. ตําแหนงของบุคลากร 
    2.1 กลุมการเมืองที่เปน 
คณะผูบริหาร 
    2.2 กลุมการเมืองที่ไมใช 
คณะผูบริหาร 
    2.3 กลุมพนักงานสวนทองถิ่น
ฝายประจํา 
3. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    3.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 
    3.2 ปริญญาตรี 
    3.3 สูงกวาปริญญาตรี 

ศักยภาพการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. ดานบุคลากร 
2. ดานงบประมาณ 
3. ดานการจัดการ 
4. ดานอาคารสถานที่ สื่อ 
วัสดุ และอุปกรณ 
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เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 64 แหง โดยทําการศึกษากับประชากร 3 
กลุมคือ กลุมการเมืองท่ีเปนคณะผูบริหาร กลุม
การเมืองท่ีไมใชคณะผูบริหาร และกลุมพนักงาน
สวนทองถิ่นฝายประจํา รวมจํานวนประชากร
ท้ังสิ้น 448 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้คือ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 608) ณ ระดับความคลาด
เคลื่อนท่ี 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 210 คน 
และใชวิธีการสุมตัวอยางโดยกาํหนดสัดสวนโดย
แบงช้ัน (stratified random sampling) โดยเกบ็
รวบรวมขอมูลจากผูบริหาร และพนักงานสวน
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแสดงจํานวนประชากรและ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
ตาราง 1 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูบริหารและพนักงานสวนทองถิ่น
ของ องคการปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานี 

ประชากร กลุม
ตัวอยาง 

1.กลุมการเมืองที่เปนคณะผูบริหาร 
2.กลุมการเมืองที่ไมใชเปนคณะ 
ผูบริหาร 
3.กลุมพนักงานสวนทองถิ่นฝาย
ประจํา 

128 
 

128 
 

192 

60 
 

60 
 

90 

รวม 448 210 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครัง้นี้เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยผูวิจยัไดศึกษา
คนควา แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมท้ังเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวคิดในการสราง
แบบสอบถามเรื่องศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี โดยแบงออกเปน 2 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ประเภท
องคกร ตําแหนง และระดับการศึกษา (check list) มี
จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยลักษณะของคําถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซึ่ง
แบงออกเปน 4 ดานคือ ดานบุคลากร มีจํานวน 8 ขอ 
ดานงบประมาณ มีจํานวน 5 ขอ ดานการจัดการ มี
จํานวน 11 ขอ และดานอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ มีจํานวน 6 ขอ 
 ผูวิจัยวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมอืโดยหา
คา IOC (Item Objective Congruence Index) ซึ่งไดคา
เทากับ 0.98 และหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ง
ไดผลการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดเทากับ 0.919 
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การวิเคราะหขอมูล 
  1. ขอมูลของสถานภาพของกลุม
ตัวอยางคือ ประเภทองคกร ตําแหนงของบุคลากร 
และระดับการศึกษาของบุคลากร วิเคราะหโดยหา
คารอยละ  
 2. ขอมูลเกี่ยวกบัศักยภาพในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี 4 ดาน ไดแก ดาน
บุคลากร ดานงบประมาณ ดานการจัดการ และดาน
อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ วิเคราะหโดยหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. เปรียบเทียบศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประเภท
องคกร ตําแหนงของบุคลากร และระดับการศึกษา
ของบุคลากร วิเคราะหโดยใชคาสถิติ t–test และ
คาสถิติ F-test หรือการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) แลวทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method) 

 
ผลการวิจัย 
1. การศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามทัศนะของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา 
  1.1 ประเภทองคกรพบวา บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญปฏิบัติงาน
อยูในองคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด เปนรอย
ละ 70.4 และอยูในเทศบาล คิดเปนรอยละ 29.6 
  1.2 ตําแหนงของบุคลากรพบวา 
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมี
ตําแหนงอยูในกลุมพนักงานสวนทองถิ่นฝาย
ประจํา เปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ กลุม

การเมืองท่ีเปนคณะผูบริหารเปนรอยละ 28.5 และกลุม
การเมืองท่ีไมใชคณะผูบริหาร เปนรอยละ 26.5 
  1.3 ระดับการศึกษาของบุคลากรพบวา 
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี เปนรอยละ 44.4 รองลงมาคอื อยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี เปนรอยละ 30.7 และอยูใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนรอยละ 24.9 
 
2. การศึกษาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห
ในแตละดานโดยการหาคาเฉลี่ย (mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 
ระดับความคิดเห็นศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับความคิดเห็น ศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

Χ  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ดานบุคลากร 
2. ดานงบประมาณ 
3. ดานการจัดการ   
4. ดานอาคารสถานที่ 
สื่อ วัสดุ และอุปกรณ 

3.71 
3.53 
3.36 
 
3.25 

0.69 
0.88 
0.80 
 
0.90 

มาก 
มาก 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

1 
2 
3 
 
4 

รวม 3.46 0.70 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 2 พบวา บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมทัีศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.46) และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูในระดับมาก 2 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
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สูงสุดคือ ดานบุคลากร (Χ = 3.71) รองลงมาคือ 
ดานงบประมาณ (Χ = 3.53) ตามลําดับ และมี
ทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู
ในระดับปานกลาง 2 ดานคือดานการจัดการ (Χ = 
3.36) และดานอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ (Χ = 3.25) ซึ่งผลการวจิัยในแตละประเด็น
สรุปไดดังนี้ 
 2.1 ดานบุคลากรในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความสามารถประสานงานกับ
สถานศึกษาในพื้นที่ในการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ย 
3.88 รองลงมาคือ นักบริหารการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอยกวา 1 คน มีคาเฉลี่ย 
3.87 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ คณะผูบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขาใจใน 
พ.ร.บ. การศึกษาเปนอยางดี และคณะผูบริหาร
และบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
คนพรอมท่ีจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ มี
คาเฉลี่ย 3.50 
  2.2 ดานงบประมาณในภาพรวม อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.53 และเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา อยูในระดับมาก 2 ขอไดแก บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรหิาร
งบประมาณที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.75และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารเตรียมการจดัทํา
แผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีคาเฉลี่ย 3.54 และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกินกวา 
10% ของรายได มีคาเฉลี่ย 3.47 รองลงมาคือ 

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดเก็บเองและ
ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํานวนเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเกินกวา 10% 
ของรายได และงบประมาณที่ไดจากการจัดเก็บภาษีใน
พื้นที่ นํามาใชในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกินกวา 
10% ของรายได มีคาเฉลี่ย 3.45 
  2.3 ดานการจัดการในภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 3.36 และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอไดแก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอยูในระดับสูง มี
คาเฉลี่ย 3.79 รองลงมาคือ บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นวิเคราะหภารกิจในการจัดการศึกษาไดแก 
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการจัดการ ดาน
อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ มีคาเฉลี่ย 3.65 และขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความพรอมในการจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา 
มีคาเฉลี่ย 2.80 และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
พรอมในการจดัการศึกษาทั้งสองระดับ มีคาเฉลี่ย 2.87 
  2.4 ดานอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
3.25 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 2 
ขอคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดหาสื่อ 
อุปกรณ ท่ีสําหรับสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 3.58 บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวามรู ความเขาใจใน
การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ 
อยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.51 และอยูในระดับ 
ปานกลาง 4 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจดับรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและกระตุนการเรียนรูดวย
ตนเองของผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียนหลงัจากที่
ไดรับโอนการภารกิจในการจดัการศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.41 
รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอีาคาร
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สถานที่ สื่อ อุปกรณอยางเพียงพอ ภายหลังท่ี
ไดรับโอนการภารกิจในการจดัการศึกษามาจาก
รัฐบาลกลาง มีคาเฉลี่ย 3.22 และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาคาร
สถานที่พรอมสาํหรับการจัดการศึกษาที่จะจัดข้ึน
เองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 2.86 
3. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ทัศนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามประเภทองคกร 
ตําแหนงของบคุลากร และระดับการศึกษาของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา 
 3.1 บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ตั้งไว  
 3.2 บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว 
 3.3 บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอ
ศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม
และดานอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 

การอภิปรายผล 
 ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจนํามา
อภิปรายดังนี ้
 1. ศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบวา 
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทัศนะตอ
ศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังไมมคีวามมั่นใจในศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง ในดานการจัด
การศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ 
การวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และปริมาณอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ และสิ่งท่ี
เอื้อตอการจัดการศึกษา อาจมีไมเพียงพอภายหลังท่ี
ไดรับโอนการจัดการศึกษามาแลว จากผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรการ ศิริวุฒิการ (2546, 
หนา 108) ท่ีไดศึกษาเรื่องศักยภาพในการรับการถาย
โอนการศึกษาสูทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบวา องคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดพิษณุโลก มีศักยภาพในการรบัการถาย
โอนการศึกษาสูทองถิ่น ดานบุคลากร ดานงบประมาณ 
ดานการวางแผนจัดการศึกษา และดานการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หนา 118-119) ท่ีศึกษา 
เรื่องการประเมินสถานสภาพความพรอมของทองถิ่น
ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ผลการวิจยั
พบวา ในภาพรวมทั้งประเทศในแตละทองถิ่นมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพรอมในการขยายชั้น
เรียนรับผูจบ ม.3 ทุกคน ในทองถิ่นของตนเขาเรียน ม.4 
เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2540 ในดานบุคลากร วัสดุ 
อุปกรณการสอน ระดับการบริหาร และกิจกรรมการ



 47 

เรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง และมีปญหา
ในดานอาคารสถานที่ สวนหนวยงานสนับสนุน
การศึกษาในทองถิ่นมีความพรอมดานบุคลากร 
วัสดุอุปกรณและประสานงานระหวางหนวยงาน
กับโรงเรยีนอยูในโรงเรยีนระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายเขตการศึกษาพบวา เขตการศึกษา 
3, 5, 9 และ 10 มีความพรอมของโรงเรียนและ
หนวยงานสนับสนุนการศึกษาครบทุกดาน อยูใน
ระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจยัของ 
เสนห เอี่ยมสําอาง และคณะ (2542) ท่ีไดศึกษา
เรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานใน
ทัศนะของสมาชิกสภากับกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
พบวา โดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดานมี
สภาพและปญหาการปฏิบัติงาน อยูในระดับปาน
กลาง 
 2. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานบุคลากรใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความสามารถในการประสานงานกับสถานศึกษา
ในพื้นที่ในการจัดการศึกษาไดดี มีนักบริหาร
การศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมท้ังคณะผูบริหารและบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทกุคนพรอมท่ีจะจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทําใหบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมทัีศนะตอศักยภาพ
ในดานนี้อยูในระดับมาก จากผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม หมื่นตาบุตร และ
คณะ (2543)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทและการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบวา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เรื่อง
การสรางขวัญและกําลังใจใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสูงสุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรการ  ศิ
ริวุฒิการ (2546, หนา 108) ไดศึกษาเรื่องศักยภาพใน
การรับการถายโอนการศึกษาสูทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดพษิณุโลก และพบวา
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพิษณุโลก มี
ศักยภาพในการรับการถายโอนการศึกษาสูทองถิ่น ดาน
บุคลากรเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 3. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงบประมาณใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรหิาร
งบประมาณที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเตรียมการจดัทําแผน
งบประมาณดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังมี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเกินกวา 10% ของรายได ทําใหบุคลากรมี
ทัศนะตอศักยภาพในดานนี้อยูในระดับมาก จากผล
การศึกษาสอดคลองกับงานวจิัยของ กฤษณ  
กัณหา และคณะ (2541) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
ผลการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข ซึ่ง
พบวา ดานประสิทธิผลของการบริหาร และการ
ดําเนินงานตามงบประมาณ การบริหารโครงการของ
องคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับมากและยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรการ ศิริวุฒิการ (2546, 
หนา 108) ในการศึกษาเรื่องศักยภาพในการรบัการถาย
โอนการศึกษาสูทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดพิษณุโลก และพบวา องคการบรหิารสวน
ตําบลในจังหวัดพิษณุโลก มีศักยภาพในการรบัการถาย
โอนการศึกษาสูทองถิ่น ดานงบประมาณเฉลี่ยรวม อยู
ในระดับปานกลาง 
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 4. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการจัดการ
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปน
เพราะความสามารถของบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับภาระในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล รวมท้ังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยงัไมมีการสํารวจขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในของโรงเรียนรัฐท่ี
อยูในเขตบริการกอนการตัดสนิใจเลือกรูปแบบ
การจัดการศึกษา ทําใหมีเครือขายประชาชนที่มี
ความเขมแข็งท่ีจะชวยเหลือจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับนอย บุคลากรจึงมีทัศนะตอ
ศักยภาพในดานนี้อยูในระดับปานกลาง จากผล
การศึกษาสอดคลองกับงานวจิัยของ ธีรการ ศิริวุฒิ
การ (2546, หนา 108) ไดศึกษาเรื่องศักยภาพใน
การรับการถายโอนการศึกษาสูทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพิษณุโลก
พบวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
พิษณุโลก มีศักยภาพในการรับการถายโอน
การศึกษาสูทองถิ่น ดานการวางแผนจัดการศึกษา
เฉลี่ยรวม อยูในระดับปานกลาง 
 5. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานอาคาร
สถานที่ สื่อ วัสดุและอุปกรณในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญมีอาคารสถานที่
พรอมท่ีดินรองรับการจัดการศึกษา รวมไปถึงมีสื่อ
อุปกรณและสิ่งท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาอยาง
เพียงพอภายหลงัท่ีไดรับโอนการจัดการศึกษา แต
ซึ่งเนื่องมาจากความไมเขาใจในการจัดการดาน
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาและงบประมาณที่จะ
สนับสนุนในเรื่องอาคารสถานที่ ทําใหบุคลากรมี

ทัศนะตอศักยภาพในดานนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญสง อินทโน และคณะ 
(อางถึงใน ชินสุดา วงษถาวรกุล และคณะ, 2545, หนา 
25-26) ศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบันและความพรอมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรยีนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาโรงเรยีนในสังกัด 
เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองหลมสกั 
ผลการวจิัยพบวา อาคารสถานที่ สภาพปจจุบันของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมือง
หลมสัก มีอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งปลูกสรางที่
จําเปนตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ไมเพียงพอ 
สวนสภาพความพรอมอยูในระดับนอย สวนดานวัสดุ 
อุปกรณทางการศึกษา พบวามีจํานวนวัสดุ อปุกรณ
ทางการศึกษาไมเพียงพอที่จะรองรับการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 12 ป สําหรับสภาพความพรอมอยูในระดับ
นอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หนา 118-119) ท่ี
ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินสถานสภาพความ
พรอมของทองถิ่นในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 
ป ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมทั้งประเทศในแตละ
ทองถิ่นจะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพรอมในการ
ขยายชั้นเรียนรบัผูจบมัธยมตนทุกคน ในทองถิ่นของ
ตนเขาเรียนมัธยมปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2540 ใน
ดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณการสอน ระดับการบริหาร 
และกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 
แตจะมีปญหาในดานอาคารสถานที่ สวนหนวยงาน
สนับสนุนการศึกษาในทองถิ่นมีความพรอมดาน
บุคลากร วัสดุอุปกรณและประสานงานระหวาง
หนวยงานกับโรงเรยีนอยูในโรงเรยีนระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายเขตการศึกษาพบวาเขตการศึกษา 
3, 5, 9 และ 10 มีความพรอมของโรงเรียนและ
หนวยงานสนับสนุนการศึกษาครบทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเรื่องนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา  
ศรีใจวงศ และคณะ (2541) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาท
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ขององคการบรหิารสวนตําบลในการสงเสริม
การศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดนาน ผลการวจิัยพบวา 
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการ
สงเสริมการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาโดย ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบวา งานความ 
สัมพันธชุมชน งานกิจการนักเรยีน และงานอาคาร
สถานที่ มีผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 6. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมี
ตําแหนงตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยงัไมมีความมั่นใจใน
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ตนเองในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับ และยังมองถึงในดานปริมาณอาคารสถานที่ 
สื่ออุปกรณ และสิ่งท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาอาจ
ไมพอเพียงภายหลังท่ีไดรับโอนการจัดการศึกษา
และที่สําคัญคือความสามารถของบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีจ่ะรับภาระในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล สวนบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีระดับการศึกษา
ตางกัน มีทัศนะตอศักยภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในภาพรวมและดานอาคารสถานที่ สื่อ 
วัสดุ และอุปกรณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอาจเปนเพราะวา บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีจะเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ
พอท่ีจะรับภาระในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับได เนื่องจากบุคลากรมีทัศนะตอศักยภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกวาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา ศรีใจวงศ 
และคณะ (2541) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทของ

องคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการศกึษาเขต
พื้นที่จังหวัดนาน ผลการวิจยัพบวา บทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลในการสงเสริมการศึกษา จําแนกตาม
ผูบริหารการศึกษา และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวน
ตําบลในแตละงานโดยภาพรวม พบวา ผลการปฏิบัติ
โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจยัของ 
เสนห เอี่ยมสําอาง และคณะ (2542) ท่ีไดศึกษาเรื่อง 
การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานในทัศนะของ
สมาชิกสภากับกรรมการบรหิารองคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดสุโขทัย เชนกันวา การเปรียบเทียบสภาพ
และปญหาการปฏิบัติงานของสมาชิกกับ
กรรมการบรหิารภาพโดยรวม มีสภาพและปญหาการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
 

ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีบุคลากร
นักบริหารการศึกษาและบุคลากรที่มีความพรอมและมี
ความสามารถที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ 
รวมท้ังมีความเขาใจในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนอยางด ีสามารถประสานงาน
กับสถานศึกษาในพื้นที่ไดดี และมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
 2. องคปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ
เตรียมการงบประมาณ จัดทําแผนงบประมาณและ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมท้ังบริหารงบประมาณที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการ
สํารวจขอมูลเกีย่วกับความตองการที่จะรับภาระการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล รวมท้ังสรางความ
เขมแข็งของเครือขายท่ีจะชวยเหลือการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับ 
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 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะมี
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกบั
อาคาร สื่อ อุปกรณ อยางมีประสิทธิภาพ มีปริมาณ
อาคารสถานที่พรอมท่ีดิน ท่ีพรอมสําหรับการจัด
การศึกษาที่จะจัดข้ึนเองอยางเหมาะสม รวมท้ังสื่อ
และอุปกรณ และสิ่งท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษา ควร
จะมีอยางเพียงพอภายหลงัท่ีไดรับโอนการจดั
การศึกษามาแลว 
 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
จัดทําแผนกลยุทธเพื่อเตรียมความพรอมในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของตนเอง และ
วิเคราะหความพรอมของตนเองในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับ 
 6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะนํา
งบประมาณที่ไดจากการจัดเกบ็ภาษีในพื้นที่ และ 
 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดเก็บเองซึ่ง
นํามาใชในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกินกวา 10% 
ของรายได
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในเขตเทศบาลนครที่มีตอ (1) การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลนคร เกี่ยวกับ การปองกันสาธารณภัย การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน การ
บรรเทาสาธารณภัย แนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณภัยของหนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยั  
(2) การดําเนินการบริหารงานปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกับ การบริหารกิจกรรมกอนเกิดอุบัติภัย การบริหารกิจกรรม
ตอบรับหลังเกดิอุบัติภัย  การบริหารองคการแหงการเรียนรู การบริหารงานบุคคล  และการบริหารระบบสารสนเทศ 
(3) ความสัมพันธระหวางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเทศบาลนคร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 1,730 คน สุมอยางมีสัดสวนจากประชากรที่เปนผูปฏิบัติงานในเทศบาล
นคร จํานวน 5,612  คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐานในการแจกแจง
คา ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลหาความสัมพันธ   
 ผลการวจิัยพบวา (1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรวมอยูในระดบัมาก มีการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยเปนลาํดับแรก รองลงมาคือ การปองกันสาธารณภัย แนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณภัยของหนวยงาน 
การบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน ตามลําดับ (2) การบริหารงานปองกันสาธารณภัย 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีการบริหารงานบุคคลเปนลําดับแรก รองลงมาคือ การบริหารกิจกรรมตอบรับหลัง
เกิดอุบัติภัย การบริหารองคการแหงการเรียนรู การบริหารกจิกรรมกอนเกิดอุบัติภัย ตามลําดับและเห็นวามีการ
บริหารระบบสารสนเทศนอย (3) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสัมพันธกับการบริหารงานสาธารณภัย     

คําสําคัญ: การบรรเทาสาธารณภัย,  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การบริหารงานปองกันสาธารณภัย, 
เทศบาลนคร 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the opinions and attitudes of  administrative staff 
working in the fields of disaster prevention and mitigation in municipal city areas in Thailand, with regrad 
to: (1) The prevention, the management of emergencies, mitigation, the plan for handling disasters and 
safety operations; (2) The management and administration of  disaster prevention, including measures 
taken before the disaster, and the reaction afterwards, relating to the management of learning organizations, 
human resources management, and information system management; and (3) The relationship between 
disaster prevention and mitigation, and disaster prevention and mitigation management in municipal city 

การบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเทศบาลนคร 
Disaster Prevention and Mitigation Administration in Municipality Areas 

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. สรศักดิ์  สรอยสนธิ์ 
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areas. Questionnaires devised by the researcher, were used to collect data from a sample of 1,730 people 
selected randomly from  administrative staff in municipal areas of 5,612 units. Descriptive statistics were 
used to analyze for frequency, percentage, mean, standard deviation, and a canonical correlation analysis 
was performed to find the relationship between the independent and dependent variables. 

The findings showed that the the opinions of the sample were at high level in general, relating to 
disaster prevention and mitigation programs, regarding  the necessity for safety first, then the prevention of 
the disaster, planning to deal with the disaster by the organization, disaster mitigation, and managing the 
emergency situation respectively. The disaster preventing management are generally characterized by 
human resource management, management of activities after the disaster, management of learning 
organizations, prevention activities before disaster management, and information systems management, 
respectively. A relationship  was found between the independent and dependent variables.  
Keywords: Disaster prevention, mitigation in municipal city, administration of disaster prevention and mitigation 
 
ความนํา 
 ประเทศไทยประสบกับสาธารณภัยรายแรง
หลายครั้ง เชน ในป พ.ศ. 2550 มีการเกิดอัคคีภัยมาก
ถึง 40 ครั้ง และอุทกภัยจํานวน 25 ครั้ง ซึ่งในแตละ
ครั้งไดสรางความเสียหายและความสูญเสียตอชีวิต 
ทรัพยสิน ขวัญและกําลังใจของประชาชน สาธารณ
ภัยท่ีเกิดข้ึนในแตละปกระจายครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
เรื่อย ๆ รวมไปถึงสาธารณภัยท่ีไมเคยคาดวาจะ
เกิดข้ึนทั้งภัยจากธรรมชาติ น้ําทวม พายุ ภัยแลง 
แผนดินไหว หรือภยัจากการกระทําของมนุษย 
อุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก ทางน้ําและทาง
อากาศ สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนเหลานี้นับไดวาเปน
ปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศที่ตองการการบรหิารจัดการจากภาครัฐ
อยางมีประสิทธิภาพ การปองกันอุบัติภัยเปนกลไก
สําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการอุบัติภัยเพื่อ
ปกปองคุมครอง และลดความสูญเสียท่ีมีตอรางกาย 
จิตใจ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอมของประเทศ (สํานักงาน 

 
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ, 2545, หนา 
17)   
 การบริหารจัดการในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของเทศบาลในระดับเทศบาลนคร หนวยงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงาน  สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล มีความใกลชิดในการดูแลทุกขสุข
ของประชาชน และปองกันภัยตาง ๆ มีหนาท่ีสําคัญ
ซึ่งพอสรุปได คือ (1) ชวยชีวติ พิทักษทรัพยสินใน
การปองกันอัคคีภัย  การดับเพลิง การปองกันการ
ลุกลามของเชื้อเพลิง (2) การปองกันสาธารณภัย
สําหรับเตรียมการรับสถานการณท่ีเกิดข้ึนรายแรง (3) 
การจัดทําเอกสารการฝกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อปองกันและเตรียมการณรับ 
สาธารณภัยตาง ๆ ตลอดทั้งการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของ (เทศบาลนครเชียงราย, 2549)   

ความสามารถและความพรอมในการเผชิญ
ภัยไดตั้งแตในยามปกติเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง
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ยิ่งของเทศบาลโดยเฉพาะเทศบาลนครในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งควรมีความพรอมในทั้ง
ดานบุคลากร งบประมาณ การบริหารงาน รวมถึงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อการดูแลรับผิดชอบ
ประชาชนสวนใหญของแตละจังหวัด กับ การ
ดําเนินการและการบริหารจัดการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในหนวยงานเทศบาลนครควรมี
นโยบายแผนกําหนดการเตรียมความพรอมรบั
สถานการณอุบัติภัยตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  ท้ังแผนเฉพาะดาน เฉพาะพื้นที่ และ
การดูแลใหมีการปฏบัิติตามนโยบายและแผน  การ
ประสานงานและเชื่อมโยงเครอืขาย การวางแผน การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล การจัดใหมีระบบ
เตือนภัย ระบบขอมูลเพื่อการจดัการการรณรงคเพื่อ
สรางความตระหนักแกประชาชน และการจัดทําแผน
และคูมือการปฏิบัติการ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่
เทศบาลนครจะสามารถเผชิญภัยไดตั้งแตในยามปกติ 
(อิสระ  สุวรรณบล, 2540, หนา 74-77)  

กลไกสําคัญในการจัดการดานการปองกัน
อุบัติภัยใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสทิธิภาพ
ตองอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
การสรางจิตสํานึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงตออบัุติภัยท่ี
เกิดจากการกระทําของมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อไมใหกอความเสียหายท่ีรนุแรงตอชีวิตและ
ทรัพยสิน การจดัทํามาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขีด
ความสามารถกลไกในการจัดการ การปรับปรุง
สภาพแวดลอม การกํากับตรวจสอบ เฝาระวัง และ
เตือนภัยในการนําเสนอขาวสาร สารสนเทศ การสราง
การมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสให
ภาคเอกชน องคกรทองถิ่น สื่อมวลชน และองคกร
อาสาสมัครตาง ๆ เขามามีสวนรวม การบังคับใชและ
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับและกฎหมายเพื่อเอือ้ตอ
งานปองกันอุบัติภัย และการบริหารจัดการเพือ่เปน
การพัฒนาความรวมมอืจากทุกภาคสวนของสังคมใน

การดําเนินงานดานการปองกันอุบัติภัยใหมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตองมีการจัดโครงสราง
องคกรแบบเครือขายเพื่อการปฏิบัติงานใหเช่ือมโยง
เปนระบบ การจัดทําแผนโดยผานกระบวนการมีสวน
รวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมท้ังมีการปรับปรุงการ
ประสานงานดานการปองกันอบัุติภัยในพื้นที่กับ
หนวยงานและบุคลากรผูรับผิดชอบอยางเปนระบบ 
และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
(กนกพร อัมพวนั, 2545, หนา 11)  
 กลาวไดวา การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมี
หนวยงานในสวนกลางทําหนาท่ีกํากับดูแลและ
ประสานงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ระบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการมี
นโยบายและแผน ในการกําหนดการเตรียมความ
พรอมรับสถานการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุก
ระดับ ความสําเร็จดังกลาวข้ึนอยูกับการบริหาร
จัดการในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และไดรับ
การสนับสนุนรวมมือ จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
อยางดี ดังนั้น ผูวิจัยจงึสนใจศึกษาความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับในหนวยงานปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีมีตอการบริหารองคกรหรอืหนวยงานและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในเขตเทศบาลนคร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ี
มีตอแนวความคิดในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตเทศบาลนคร และการบริหารงานปองกันสา
ธารณภัยในเขตเทศบาลนคร   
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เตรียมการณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับการบริหารจัดการในงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตเทศบาลนคร   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะห และกําหนดกรอบในการศึกษา
ดังปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารงานปองกันสาธารณภัย 
 

 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การบริหารงานปองกันสาธารณภัย 
1.  การปองกันสาธารณภัย 
2.  การจัดการรบัเหตุการณฉุกเฉิน 
3.  การบรรเทาสาธารณภัย  
4 .  การวางแผนรับสาธารณภัยของหนวยงาน 
5.  การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย    

 1. การบริหารกจิกรรมกอนเกิดอุบัติภัย 
2. การบริหารกจิกรรมตอบรับหลังเกิดอุบัติภยั 
3. การบริหารองคการแหงการเรียนรู  
4. การบริหารงานบุคคล  
5. การบริหารระบบสารสนเทศ 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบดวยการ
ปองกันสาธารณภัย การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน 
การบรรเทาสาธารณภัย แนวทางการวางแผนเพื่อรับ
สาธารณภัยของหนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัย มีความสัมพันธกับการบริหาร
กิจกรรมกอนเกดิอุบัติภัย 
 สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบดวยการ
ปองกันสาธารณภัย การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน 
การบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนรับสาธารณภัย
ของหนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยั 
มีความสัมพันธกับการบริหารกิจกรรมตอบรบัหลัง
เกิดอุบัติภัย 
 สมมติฐานที่ 3  ความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย การ

ปองกันสาธารณภัย การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน 
การบรรเทาสาธารณภัย แนวทางการวางแผนเพื่อรับ
สาธารณภัยของหนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัย มีความสัมพันธกับการบริหารองคการ
แหงการเรียนรู 
 สมมติฐานที่ 4  ความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย การ
ปองกันสาธารณภัย การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน 
การบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนรับสาธารณภัย
ของหนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยั 
มีความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล 
 สมมติฐานที่ 5 ความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย การ
ปองกันสาธารณภัย การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน 
การบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนรับสาธารณภัย
ของหนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อ 
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ความปลอดภัย มีความสัมพันธกับการบริหารระบบ
สารสนเทศ 
 

แนวคิดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       การปองกันสาธารณภัย หมายถึง การ
กําหนดนโยบายและแผนการเตรียมพรอมรับ
สถานการณ การประสานงานและเชื่อมโยงเครือขาย
และการติดตามประเมินผล ประกอบดวย การกําหนด
นโยบายและแผนสาธารณภัยซึ่งหมายถึง การปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนและการกํากับดูแลอยางมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมพรอมรับสถานการณอุบัติภัย
ระดับประเทศและอุบัติภัยระดับกระทรวง  การ
ประสานงานและเชื่อมโยงเครอืขาย เพื่อการมีสวนรวม
และกระบวนการวางแผนปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผลเปนการจัดระบบเตือนภัยและระบบขอมูล
เพื่อการจัดการในการสรางความตระหนักแก
ประชาชน (อิสระ สุวรรณบล, 2540, หนา 74-77) 
       การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน หมายถึง 
การปฏิบัติการทําความรวมมือในการติดตอสื่อสาร
และการเตรียมพรอมในการปฏิบัติการการวางแผน
ดําเนินการระบบขนสงมีการเก็บรวบรวมขอมลู การ
วิเคราะห และการจัดกระบวนการในการวางแผน
ดําเนินการและการอํานวยความสะดวกในการเขา
สนับสนุนและการติดตอสื่อสารรวมทั้งเรื่อง การเงิน
ท่ีตองจัดทําบัญชีรายได และคาชดเชยหรือ
คาตอบแทน (กนกพร อัมพวัน, 2545, หนา 11) 
       การบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การศึกษา
วิเคราะหสาธารณภัย ศึกษาแนวโนมของสาธารณภัย 
ผลของสาธารณภัย ข้ันตอนทํางานของสาธารณภัย 
การแบงขนาดและความรุนแรงของสาธารณภัยและ
ศึกษาขอมูลการรับวินาศภัยของแตละครั้ง  หนวยงาน
ท่ีทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ังองคกร

ภาครัฐและสวนชวยเหลอืในการบรรเทาสาธารณภัย 
การเตรียมการของทองถิ่น การเตรียมการของบุคคล 
     การจัดทําแผนรับสาธารณภัย ท่ีรวมถงึการ
ปองกันมิใหเกิดภัย การปองกนัภัย  การชวยเหลือหลงั
เกิดภัย การชวยเหลือท่ีทํามาหากินและประกอบอาชีพ
และการฟนฟูสมรรถนะผูประสบภัย  กฎหมายรองรับ
บรรเทาสาธารณภัยท้ังท่ีเปน พระราชบัญญัติท่ี
เกี่ยวของ กฎกระทรวง มาตรการตางๆ ระเบียบที่
กําหนดเพื่อความปลอดภัยและอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด
ตามกฎหมาย  หนวยงานและหนวยงานสงเสริม ท่ีมี
ความรับผิดชอบดาน เครื่องมือจักรกล การขนสง
ลําเลียงกําลังพลเสริม  เมื่อสภาพการณยืดเยื้อ การ
ควบคุมกลุมชนที่สับสนอลหมาน และยานพาหนะ 
ตลอดทั้งดานอปุกรณท่ีเกี่ยวของ (กนกพร อมัพวัน, 
2545, หนา 11)        
       แนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณภัยของ
หนวยงาน  หมายถึง ปจจัยพื้นฐานของหนวยงาน
ปจจัยพื้นฐานของสังคมรอบ ๆ พื้นที่ เพื่อขอความ
ชวยเหลือและการคมนาคม/การสื่อสารยานพาหนะ
เพื่อใชลําเลียงผูขับขี่ควบคุมยานพาหนะ เสนทาง
วงจรอุปกรณการสื่อสารที่สะดวกรวดเรว็ วิธกีาร
สื่อสารที่สะดวก รวดเรว็ และขาว และขอมูลท่ีแมนยํา
ถูกตอง ปจจัยพืน้ฐานของหนวยงาน รวมถงึ แนวโนม
การเกิดสาธารณภัยในทองที่ท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอนการ
ทําลายของแตละชนิด แผนหลักหรือแผนแมบท
ระดับชาติ จังหวัด อําเภอ และทองที่ ภารกิจ ประเพณี 
วัฒนธรรมและสังคมในหนวยงานและเศรษฐกิจและ
ทุน/งบประมาณ   ปจจัยพื้นฐานของสังคมรอบ ๆ 
พื้นที่ เพื่อขอความชวยเหลอื หนวยงานที่ทํางาน
เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัยในภาครฐั และ
หนวยงานที่ทํางานเกี่ยวของกบั การบรรเทาสาธารณ
ภัยในภาคเอกชน 
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การสรางแผนรบัสาธารณภัย หมายถึง การสรางแผน
หลัก/แผนแมบท การสรางแผนรองรับหรอื
แผนปฏิบัติงาน  แผนปองกันมิใหเกิดภัยแผนปองกัน/
คุมครองและการดําเนินการชวยเหลือเพือ่รับสาธารณ
ภัย การฝกอบรมบุคลากรและฝกซอมการประเมินผล
การฝกอบรมหรือกิจกรรมและการปรับปรุงแกไข
แผนใหทันสมัย (กนกพร  อัมพวัน, 2545, หนา 9) 
       การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย หมายถึง 
การแยกหมวดหมูการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดลําดับ
สําหรับจัดทําตามความสําคัญกอน-หลัง จัดทําราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเกณฑ
พื้นฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย เกณฑ
พื้นฐานการคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและความ
ปลอดภัย ท่ีมีลกัษณะประจํา และเกณฑพื้นฐาน
สําหรับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะไมประจําเชิง
แผนงานที่ตองทําซ้ํา ๆ กัน การดําเนินการกิจกรรม
คาดคะเน การสรางจิตสํานึกของผูปฏิบัติงาน และ
ความสําคัญความปลอดภัยในการปรับปรุงการ
ดาํเนินงานความปลอดภัยในองคกรลดความเสี่ยงจาก
อันตราย และอบัุติเหตุ การปองกันชีวิตและทรัพยสิน
การสรางระบบเตรียมพรอม ความพรอมกรณี
อุบัติเหตุ และเพิ่มขวัญกําลังใจใหพนักงานในขณะ
ปฏิบัติงาน (กนกพร อัมพวัน, 2545, หนา 10) 
   

แนวคิดการบรหิารงานปองกันสาธารณภยั 
       การบริหารกิจกรรมกอนเกิดอบัุติภัย 
หมายถึง การปองกันอุบัติภัย กลไกการปองกัน
อุบัติภัย  การบริหารจัดการปองกันอุบัติภัยและการ
เตรียมการรับอบัุติภัย ประกอบดวย  การปองกัน
อุบัติภัยหมายถงึลักษณะชนิดของการปองกนั  การ
กําหนดนโยบายและแผนหลักการปองกันอุบัติภัย  
การประสานงานติดตามประมวลผลและการจดัขอมูล
สารสนเทศ  กลไกการจัดการดานการปองกันอุบัติภัย 
หมายถึง การสรางสํานึก และลดพฤติกรรมความเสี่ยง 

การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมการตรวจสอบ เฝาระวังเตือนภยัและ
การสรางการมสีวนรวมของภาคีตาง ๆ การบริหาร
จัดการปองกันอุบัติภัย หมายถงึ การแปลงแผนสู
ภาคปฏิบัติ การจัดทําเครื่องวัดและการติดตามและ
ประเมินผล  การเตรียมการรับอุบัติภัย หมายถงึ การ
คาดคะเนการตอบสนองดานโครงสรางและการ
ออกแบบสําหรับกูกลับคืน (แผนหลักการปองกัน
อุบัตภิัยแหงชาติ, 2547, หนา 17) 
       การบริหารกิจกรรมตอบรับหลงัเกิด
อุบัติเหตุ หมายถึง กิจกรรมตอบรับเหตุการณฉุกเฉิน 
กิจกรรมกูกลับสภาพเดิมหลังเหตุการณ และผลที่
ตามมาหลังเหตุการณ กิจกรรมตอบรับเหตุการณ
ฉุกเฉิน หมายถึงเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดข้ึนตามสภาพ
ความเปนจริงในทันทีทันใด การอพยพจากความนา
กลัว และ การชวยเหลอืจากเหตุการณฉุกเฉิน 
กิจกรรมการกูกลับสภาพเดิมหลังเกิดเหตุการณ 
หมายถึง ระยะการฟนตัว การปรับลักษณะภายนอก
ธรรมชาติ การปรับสภาพชุมชน ระบบธุรกิจและการ
ปรับโครงสราง ผลท่ีตามมาหลังเหตุการณ หมายถึง 
ความตื่นเตนเราใจและความบอบช้ํา บาดแผล  
(พันธวัศ  สัมพันธพานิช, 2549, หนา 30) 
       การบริหารองคการแหงการเรยีนรู  หมายถึง 
การสรางวิสยัทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
โครงสรางขององคกรเรยีนรู และกลยุทธองคกรแหง
การเรียนรู การสรางวิสัยทัศนรวมกัน หมายถงึ การ
กําหนดเปาหมายองคกรภารกิจและองคกรพันธกิจ   
การเรียนรูรวมกันเปนทีม หมายถึง การพัฒนาความรู 
และความสามารถของทีม การถายทอดความรูซึ่งกัน
และกัน การสรางความสําเร็จรวมกันและการ
แลกเปลี่ยนขาวสาร โครงสรางขององคกรเรียนรู 
หมายถึง  วัฒนธรรมการเรียนรู การเพิ่มอํานาจ และ
ความรับผิดชอบในงานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
และการสรางและถายโอนความรู  
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กลยุทธองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การสรางกล
ยุทธการเรียนรู และการสรางนโยบายการมีสวนรวม
(Wick & Leon, 1993,  pp. 3-4  อางถึงใน  กนกพร 
อัมพวัน, 2545, หนา 10) 
       การบริหารงานบุคคล หมายถึง การสราง
สมรรถนะในระดับองคการและการสรางสมรรถนะ 
ในหนวยงาน สมรรถนะในระดับองคการ หมายถึง 
การเพิ่มความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพ การสรางความตระหนักและการสราง
ความรูพื้นฐานในองคการ สมรรถนะในหนวยงาน 
หมายถึง การเพิม่สมรรถนะในดานความรู และทักษะ
ท่ีตองมีในงานสมรรถนะในดานการบริหารการ
จัดการและการวัดและการประเมินสมรรถนะอยาง
เปนระบบ  (สุรพงษ  มาลี, 2548, หนา 31) 
       การบริหารระบบสารสนเทศ หมายถึง การ
ประสานการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล  การจดัทํา 
web pages รวบรวมขอมูล ความรูท่ีเกี่ยวกับภัยดาน
ตาง ๆ และการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ  การประสาน
การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล หมายถึง การเกบ็ขอมูล
สถิติอุบัติภัย องคการตาง ๆ การจัดทํา web pages 
รวบรวมขอมูล/ความรูท่ีเกี่ยวกบั “ภัย”  ดานตาง ๆ 
หมายถึง การรวบรวมขอมูลขาวสารดานอุบัติภัยใน
อินเทอรเน็ต รวบรวมหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่
ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับอุบัติภัย รวบรวมจัดหมวดหมู
ของกฎหมายที่เกี่ยวของกับอุบัติภัย ในดานตาง ๆ 
และการรวบรวมแสดงมติหรือผลงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ใน
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ การจัดทํา
เอกสารสิ่งพิมพ หมายถึง การจัดทําสิ่งพิมพ สถิติ
อุบัติภัยประจําป  การรวบรวมสถิติอุบัติภัยของ
หนวยงานตาง ๆ การเปรียบเทียบขอมูล และการ
เตรียมความพรอมของขอมูล (Stair & Reynolds, 
1992, p. 25) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  ประชากร คือ พนักงานในองคการเทศบาล
นครในประเทศไทยป พ.ศ. 2550  จํานวน 5,612 คน 
ใชวิธีการสุมตามสัดสวนไดกลุมตัวอยางโดยใช
แนวคิดการกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane 
และกําหนดความคลาดเคลื่อน 2% ของแตละองคการ 
แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง จํานวน 67 คน 
ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 92 คน  และผูปฏิบัติงาน
จํานวน 1,571 คน รวมท้ังหมดจํานวน 1,730 คน 
 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็น มีลักษณะคําถามทั้งปลายเปดและปลายปด 
ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคการและ
สวนบุคคลขององคการสาธารณภัยเขตเทศบาลนคร 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานปองกันสาธารณภัย 
 
  การวิเคราะหขอมูล    
  การวิจัยนีว้ิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาใชหาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใช
การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงอนุมานโดยสูตรสหสัมพันธคาโนนิคอล 
(canonical correlation analysis) ใชในการวิเคราะห 
เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารงาน
ปองกันสาธารณภัย
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ผลการวิจัย   
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูบริหาร
ระดับกลางและผูปฏิบัติงานซึ่งเปนเพศชาย เปน 
รอยละ 71.0 อายุระหวาง 26-35 ป  มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีระยะเวลาทํางานใน
องคการไมเกิน 10 ป มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี เปนรอยละ 47.8   
  กลุมตัวอยางมคีวามเห็นตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครสูมาตรฐาน 
ดังนี้  

1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ใน
ภาพรวมเทศบาลนครมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับมาก ( x = 
4.08) หากพิจารณาความสําคัญเปนรายขอพบวา มี
การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยอยูในระดับมาก 
เปนลําดับแรก  ( x = 4.16) รองลงมาคือ การปองกัน
สาธารณภัย ( x = 4.13) แนวทางการวางแผนเพือ่รับ
สาธารณภัยของหนวยงาน ( x = 4.09) และการ
บรรเทาสาธารณภัย ใน ( x = 4.08) ขณะที่มีการ
จัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน ( x = 4.04) เปนลําดับ
สุดทาย   

2.  กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ใน
ภาพรวมเทศบาลนครมีการบรหิารงานปองกนัสา
ธารณภัยอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.21) หาก
พิจารณาความสําคัญเปนรายขอพบวา มีการ
บริหารงานบุคคล อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.21) 
สวน ความเห็นรองลงมาตามลําดับคือ การบริหาร
กิจกรรมตอบรบัหลังเกิดอุบัติภัย การบริหารองคการ
แหงการเรียนรู และการบริหารกิจกรรมกอนเกดิ
อุบัติภัย ขณะที่การบริหารระบบสารสนเทศอยูใน
ลําดับสุดทาย   
 3.  ความสัมพันธระหวางการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารงานปองกนั 

สาธารณภัย จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล 
พบวา 
 สมมติฐานที่ 1 การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประกอบดวย การปองกันสาธารณภัย การ
จัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
การวางแผนรับสาธารณภัยของหนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย  มีความสัมพันธตอการ
บริหารกิจกรรมกอนเกิดอุบัติภัย เปนรอยละ 90.6 โดย
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญ
ของการบริหารกิจกรรมกอนเกดิอุบัติภัย เปนรายขอ 
พบวา (1) ดานการปองกันอุบัติภัย สัมพันธกับดาน
การปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกบัการเตรียมพรอมรับ
สถานการณ  ดานการจัดการรบัเหตุการณฉุกเฉิน
เกี่ยวกับการวางแผนดําเนินการ ดานการบรรเทาสา
ธารณภัยเกี่ยวกบักฎหมายรองรับบรรเทาสาธารณภัย 
และหนวยงานสงเสริม  ดานการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกบัเกณฑพื้นฐานการคาดคะเนอันตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึน (2) ดานการบริหารจัดการปองกนั
อุบัติภัย สัมพันธกับดานการปองกันสาธารณภัย
เกี่ยวกับการเตรยีมพรอมรับสถานการณ ดานการ
จัดการรับเหตุการณฉุกเฉินเกี่ยวกับการวางแผน
ดําเนินการ ดานแนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณ
ภัยของหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสังคมรอบๆ
พื้นที่เพื่อขอความชวยเหลือ  ดานการปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเกณฑพื้นฐานปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัย (3) ดานการเตรียมรับอุบัติภัย สัมพันธ
กับดานการปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกับการ
ประสานงานและเชื่อมโยงเครอืขาย ดานการบรรเทา
สาธารณภัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนรับสาธารณภัย  
ดานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยัเกี่ยวกบัเกณฑ
พื้นฐานการคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งมี
ความสัมพันธอยางเดนชัด  
 สมมติฐานที่ 2 การปองกันและบรรเทา 
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สาธารณภัย ประกอบ ดวยการปองกันสาธารณภัย 
การจัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณ
ภัย แนวทางการวางแผนรับสาธารณภัยของหนวยงาน 
และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยั มีความ 
สัมพันธตอการบริหารกิจกรรมตอบรับหลังเกิด
อุบัติภัย เปนรอยละ 96.2 โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการบริหารกิจกรรม
ตอบรับหลังเกดิอุบัติภัย เปนรายขอ พบวา  (1) ดาน
กิจการรมตอบรับหลงัเหตุการณฉุกเฉิน สัมพันธกับ
ดานการปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกับการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือขาย ดานแนวทางการวางแผนเพื่อ
รับสาธารณภัยของหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยพืน้ฐาน
ของสังคมรอบ ๆ พื้นที่เพื่อขอความชวยเหลือ (2) 
ดานผลที่ตามมาหลังเหตุการณ  สัมพันธกับดานการ
ปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกับการประสานงานและ
เชื่อมโยงเครอืขาย การกําหนดนโยบายและแผนสา
ธารณภัย  และการเตรียมความพรอมรับสถานการณ  
ดานการจัดการรับเหตุการณฉุกเฉินเกี่ยวกับการเงิน  
ดานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยัเกี่ยวกับเกณฑ
พื้นฐานการคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดข้ึน และเกณฑ
พื้นฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมี
ความสัมพันธอยางเดนชัด 
 สมมติฐานที่ 3 การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประกอบดวยการปองกันสาธารณภัย การ
จัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณภัยของ
หนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย มี
ความสัมพันธตอการบริหารองคการแหงการเรียนรู 
เปนรอยละ 90.6  โดยมีนัยสําคัญที่ ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาถึงความสําคัญของการบริหารองคการแหง
การเรียนรู เปนรายขอ  พบวา (1) ดานการสราง
วิสัยทัศนรวมกนั สัมพันธกับดานปองกันสาธารณภัย
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนสาธารณภัย  
การเตรียมพรอมรับสถานการณ ดานการจัดการรับ

เหตุการณฉุกเฉินเกี่ยวกับการเงนิ ดานการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับเกณฑพื้นฐานปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย (2) ดานการเรียนรู สัมพันธกับ
ดานการปองกัน สาธารณภัยเกี่ยวกับการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือขาย ดานการจัดการรับเหตุการณ
ฉุกเฉินเกี่ยวกับการวางแผนดําเนินการ ระบบขนสง  
และการเงิน ดานแนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณ
ภัยของหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของสังคม
รอบ ๆ พื้นที่เพื่อขอความชวยเหลือ (3) ดานกลยุทธ
องคกรแหงการเรียนรู  สัมพันธกับดานการปองกันสา
ธารณภัยเกี่ยวกบัการประสานงานและเชื่อมโยง
เครือขาย ดานแนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณภัย
ของหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยพืน้ฐานของสังคมรอบ ๆ 
พื้นที่เพื่อขอความชวยเหลือ ดานการปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเกณฑพื้นฐานการคาดคะเน
อันตรายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งมีความสัมพันธอยางเดนชัด 
 สมมติฐานที่ 4 การปองกันและบรรเทาสา-
ธารณภัย ประกอบ ดวยการปองกันสาธารณภัย การ
จัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการวางแผนรับสาธารณภัยของหนวยงาน 
และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยั มีความ 
สัมพันธตอการบริหารงานบุคคล เปนรอยละ 93.7  
โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาถึง
ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล เปนรายขอ  
พบวา (1) ดานสมรรถนะในระดับองคกร สัมพันธกับ
ดานการปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผล  ดานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
เกี่ยวกับเกณฑพื้นฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 
(2) ดานสมรรถนะในระดับหนวยงาน สัมพันธกับ
ดานปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกบัการประสานงานและ
เช่ือมโยงเครอืขาย ดานการจัดรบัเหตุการณณฉุกเฉิน
เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินการ ดานแนวทางการ
วางแผนเพื่อรับสาธารณภัยของหนวยงานเกี่ยวกับ
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ปจจัยพื้นฐานของสังคมรอบ ๆ พื้นที่เพื่อขอความ
ชวยเหลือดานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภยั
เกี่ยวกับเกณฑพื้นฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย  
ซึ่งมีความสัมพันธอยางเดนชัด 
 สมมติฐานที่ 5 การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประกอบดวยการปองกันสาธารณภัย การ
จัดการรับเหตุการณฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการวางแผนเพื่อรับสาธารณภัยของ
หนวยงาน และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย มี
ความสัมพันธตอการบริหารระบบสารสนเทศ เปน
รอยละ 93.0 โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณา
ถึงความสําคัญของการบริหารระบบสารสนเทศ เปน
รายขอ พบวา (1) ดานการประสานการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูล สัมพันธกับการปองกันสาธารณภัย
เกี่ยวกับการเตรยีมพรอมรับสถานการณ การ
ประสานงานและเชื่อมโยงเครอืขาย ดานการบรรเทา
สาธารณภัยเกี่ยวกับกฎหมายรองรับบรรเทา 
สาธารณภัย (2) ดานการจัดทํา Web Page สัมพันธกับ
ดานการปองกันสาธารณภัยเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและแผนสาธารณภัย และการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือขาย (3) ดานการจัดทําเอกสาร
สิ่งพมิพ สัมพันธกับดานการปองกันสาธาณภัย
เกี่ยวกับการเตรยีมพรอมรับสถานการณ และการ
ติดตามประเมินผล ดานการจดัการรับเหตการณ
ฉุกเฉินเกี่ยวกับการเงิน ดานการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกบัเกณฑพื้นฐานปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัย ซึ่งมคีวามสัมพันธอยางเดนชัด 
 

การอภิปรายผล 
 ในภาพรวมของเทศบาลนคร มีระดับการ
ปฏิบัติงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู
ในระดับมาก สําหรับในภาพรวมของระดับการ
บริหารงานปองกันสาธารณภัยในเทศบาลนครอยูใน
ระดับมากที่สุด จะเห็นไดวา ผูปฏิบัติงานในองคการ

เทศบาลมีความคิดเห็นวาในงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยท่ีปฏิบัติงานอยูนั้น มีการดําเนินการดีอยู
แลว พรอมท้ังเห็นดวยวาแนวทางในการบริหาร
จัดการเปนไปดวยดีอยูแลว 
 เนื่องจากกลุมตวัอยางสําหรับการวิจัยนี้เปน
องคการท่ีมีวัตถุประสงคในการรวมกลุมและมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันเพือ่ปฏิบัติภารกิจใหเกิดผล
สําเร็จ ซึ่งผูปฏิบัติตองรับคําสั่งและรายงานผล
โดยตรง ตอผูควบคุมสั่งการหรือผูบังคับบัญชาเหนือ
ตน ตามหลักขององคการ (จํานง  บุญชู, 2526, หนา 
76) เมื่อพจิารณาถึงแนวความคิดสําหรับการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีให
ความสําคัญมุงเนนในการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยและการปองกันสาธารณภัยเปนหลัก แต
แนวความคิดในการบริหารงานสาธารณภัยแลว 
ปรากฏวามุงเนนสําหรับการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารกิจกรรมตอบรับหลงัเกิดอุบัติภัย มากกวา
การปองกัน ซึ่งผลของความสมัพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารงาน
ปองกันสาธารณภัย ของกลุมตัวอยางในองคการนั้น 
โดยรวมใหความสําคัญตอการบริหารกิจกรรมตอบ
รับหลังเกิดอุบัติภัยกับการบริหารงานบุคคลเปนหลัก 
เชนกัน ทําใหการเขาปฏิบัติงานของหนวยงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเทศบาลนคร 
บางครั้งไมทันตอเหตุการณตาง ๆ หรืออาจทนัตอ
เหตุการณแตก็เกิดความสูญเสียข้ึนมากกวาปกติ และ
บอยครั้ง อันเปนปญหาที่สงผลเสียหายตอความ
ปลอดภัยในชีวติ ทรัพยสินของประชาชนทั่วไป  
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
เนื่องจากการบริหารนั้นยงัไมสอดรับกับการ
ปฏิบัติงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึง
ทําใหเกิดความสับสน ในการดําเนินการบริหารท่ีไม
ตรงตามแนวคิดของการปองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีควรจะดําเนินการ ทําใหการปฏิบัติไมสามารถ
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ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย หรือเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได ซึ่งผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกับการบริหารงานปองกันสาธารณภัยท่ีมี
ความสัมพันธอยางเดนชัด และสอดคลองกันสามารถ
นําเปนแนวทางในการบริหารได ดังนี้ (1) การปองกัน
สาธารณภัย ตองมีการเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณท่ีจะเกิดข้ึนโดยจะตองมีการประสานงาน
กับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ สรางระบบเครือขาย
ถึงความเชื่อมโยงตาง ๆ กาํหนดนโยบายและแผน 
สาธารณภัยใหมีความพรอมอยูเสมอ และมีการ
ติดตามประเมินผล เพื่อจัดทําคูมือสิ่งพิมพ แจกจายให
เพิ่มพูนความรู ตลอดจนความพรอมในการรบั
สถานการณท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(2) การจัดรับเหตุการณฉุกเฉิน ตองมีการวางแผนที่
จะรับตอเหตุการณฉุกเฉิน รวมถึงการเตรียมพรอม
เกี่ยวกับทางการเงิน ท่ีจะเปนคาชดเชย คาตอบแทน 
ตลอดจนระบบการขนสง วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ
ในการลําเลียงออกจากพื้นที่เสี่ยงสูพื้นที่ท่ีปลอดภัย 
โดยจะตองอยูบนเกณฑพื้นฐานของการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย (3) การบรรเทาสาธารณภัย มี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกรอบกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติการ หรือดําเนินการใด ๆ ในการเขาให
ความชวยเหลือในภัยตาง ๆ สงผลใหเกิดความรวดเร็ว 
เปนแบบแผน และถูกตอง  รวมถึงมีการประสาน
ขอรับขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญจากหนวยงานตาง 
ๆ เพื่อรวบรวมจัดเก็บขอมูล ซึ่งทําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (4) แนวทางการวางแผนเพื่อรับ
สาธารณภัยของหนวยงาน มีความจําเปนที่ตองทราบ
ถึง ปจจัยพื้นฐานของพื้นที่ในการเขาใหความ
ชวยเหลือซึ่งตองมีการสรางแผนการปฏิบัติ (5) การ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย  จําเปนตองอยูในเกณฑ
พื้นฐานคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดข้ึน และตอง

สอดคลองกับเกณฑพื้นฐานปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความสัมพันธตอการบริหารงานปองกันสาธารณภัย 
โดยเฉพาะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี
เกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย และการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย มีแนวโนมตอการบริหารงานอยาง
เดนชัด  ดังนั้น ผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับงานปองกัน
และสาธารณภัยในเทศบาลนคร ควรยึดหลักการ
บริหารงาน ดังนี้  
 1.  คํานึงถึงการปองกันสาธารณภัย ในสวน
ของ การบริหารกิจกรรมหลงัเกิดอุบัติภัยในดานการ
กําหนดโนบายและแผนสาธารณภัย เกี่ยวกับการ
เตรียมรับสถานการณ ตลอดจนการประสานงาน
หนวยงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเชื่อมโยง
และเปนเครือขาย เพื่อรองรับผลท่ีตามมาหลังเกิด
เหตุการณในอุบัติภัยตาง ๆ และในการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือขาย จําเปนตองเนนเกี่ยวกับ 
กลยุทธองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแผนกลยทุธ 
พัฒนา รวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ของเจาหนาท่ีเพื่อพัฒนาองคกรในระดับ
หนวยงาน และจะตองดําเนินการติดตามประเมินผล
ของการปองกนัสาธารณภัย เพื่อจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ
สําหรับรวบรวมขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหเปรียบเทียบ 
และสามารถนํามาใชไดตลอดเวลา เพื่อประโยชนใน
การปองกันตอไป  
 2.  สรางเกณฑในการปฎิบัติงานทั้งท่ีมี
ลักษณะประจําและลักษณะไมประจําเชิงแผนงานที่
ตองทําซ้ํากันเพื่อความปลอดภยัสําหรับการ
ดําเนินการกอนเกิดอุบัติภัย โดยแปลงจากแผนสู 
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ภาคปฏิบัติ และมีการจัดทําเครื่องวัด ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อความปลอดภยัสูงสุด 
 
ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยตอไป 
 1.  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการ
บริหารงานปองกันสาธารณภัย โดยใชการวิเคราะห
ดวยความสัมพนัธ คาโนนิคอล (canonical 
correlation) ซึ่งทําใหทราบถึงแบบแผนความสัมพันธ
ระหวางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับแนว
ทางการบริหาร ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึง

ความสัมพันธในเชิงนโยบายเฉพาะของผูบริหารใน
ระดับทองถิ่นกับการประสานงานหนวยท่ีเกี่ยวของ
ในกิจกรรมอุบัติภัยตอไป 
 2.  ควรมีการจดัทําการวิจัยเกีย่วกับความพึง
พอใจของประชาชนผูประสบภัยตาง ๆ หลังเขาสู
ภาวะปกติ เพื่อทราบถึงปญหา สาเหตุ อุปสรรคตาง ๆ 
ในดําเนินการตามแผนการปองกันสาธารณภัยใน
ทองท่ี จะไดนําขอมูลมาวางแผน นโยบาย ตลอดจน
ยุทธศาสตรในการบริหารเพื่อใหไดรูปแบบการให
ความชวยเหลือท่ีทันทวงที ลดความเสี่ยง และความ
เสียหายจากภัยตาง ๆ   
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในองคการขนสงภาคมหาชนที่มีตอ (1) 
มาตรฐานการขนสงโดยรางในดานความรับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายในการขนสง ความยืดหยุน
ในการขนสง ความประหยัด ความยั่งยืน และแนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  (2) การบริหารระบบการ
ขนสงภาคมหาชน ในดานภาวะผูนําระบบโลจิสติกส กลยุทธการจัดการโซอุปทาน ยุทธศาสตรการแขงขัน 
โลจิสติกส การบริหารทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส และการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส (3) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานการขนสงโดยราง ท้ัง 6 ดาน กับการบริหารระบบการขนสงภาคมหาชน ท้ัง 5 
ดาน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 1,782  คน ใชวิธีการสุมอยางมีสัดสวนจากประชากรจํานวน 6,201 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาความถี่  คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธคาโนนิคอล   
 ผลการวจิัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานในองคการขนสงภาคมหาชนที่มีตอ  (1) มาตรฐานการขนสง
โดยราง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีแนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณเปนลําดับแรก รองลงมาคือ 
ความประหยัด ความยั่งยืน ความยืดหยุนในการขนสง ความสามารถในการตอบสนองความตองการ และความ
เรียบงายในการขนสง ตามลําดับ (2) การบริหารระบบการขนสงภาคมหาชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีการ
บริหารเทคโนโลยีโลจสิติกส เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ภาวะผูนําโลจิสตกิส การบริหารทรัพยากรบุคคลดาน 
โลจิสติกส  กลยุทธการจัดการโซอุปทานและยุทธศาสตรการแขงขันแบบโลจิสติกสตามลําดับ (3) ตัวแปรอิสระใน
มาตรฐานการขนสงโดยรางมีความสัมพันธตอการบริหารระบบการขนสงภาคมหาชนทั้ง 5 ดาน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 

คําสําคัญ: ระบบการขนสงโดยราง, การบริหารระบบการขนสง, การบริหารทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the opinions and attitudes of public railway transport staff 

towards: (1) The standards to be applied to a railway system, focusing on  responsiveness,  simplicity,  
flexibility, economy, sustainability and adapting structures and procedures to a changing situation; (2) The 
management of  the public logistic administration systems, in terms of a logistic system leader, the strategy of a 

มาตรฐานการขนสงโดยรางกับการบริหาร 
ระบบการขนสงภาคมหาชนในภาคใต 

Standards Applied to Railway Transportation and the Management  
of Public Logistical system in Southern Thailand 

 

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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supply chain, competitive strategies, human resource and information technology use in logistics, and (3)  To 
study the relationships of  the standards, applied to a railway system, and the public logistic administration 
system.  1,782 samples were randomly selected from 6,201 staff in public railway transport. Questionnaires were 
used  and the data collected were analyzed for frequency, percentages, means, and standard deviations. 
Canonical correlation analysis was used, to determine the relationships of the independent and dependent 
variables. 
 The research results showed that the standards for a railway system are generally characterized by 
economy , sustainability, flexibility,  responsiveness and simplicity, respectively. According to the research, the 
public logistic administration systems were generally characterized by information technology management, the 
condition of  the logistic system leader, human resource management, supply chain management strategy and the 
competitive strategy in logistics. The relationship of  independent variables was found to relate  (at 0.01 level), to 
the dependent variables.   

Keywords: Standard of public railway systems, railway transportation systems, public logistic systems, 
southern Thailand  public logistic systems 
 
ความนํา 

ภายใตกระแสโลกาภิวัตน (globalization) 
สภาวการณการแขงขันทางการคาไรพรมแดน ใน
ภาคธุรกิจการขนสงท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมี
แนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนผลกระทบ
จากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึน ทําใหสถานการณ
และสภาพแวดลอมในการแขงขันทางดานการขนสง 
โดยเฉพาะการบริการการขนสงภาคมหาชน เริ่ม
ตั้งแตระบบโลจิสติกส กลยุทธการจัดการ ท่ีมีการ
เปลี่ยนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความตองการในการ
ขนสงท่ีสามารถผสมผสานเชื่อมตอกันไดทุกระบบ
ดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา เชื่อถือได ปลอดภัย
และประหยัด  การขนสงท่ีเอื้ออํานวยยอมกอใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงใหแกประเทศ
โดยรวม  ดําเนินการขนสงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
เนื่องจากกอใหเกิดการดําเนินงานการขนถาย
ทรัพยากรจากแหลงกําเนิดสูแหลงผลิตและกระจาย

ผลผลิตท่ีมีคาทางเศรษฐกิจออกสูตลาดและผูบริโภค
ใหเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว รวมถึงแรงชวย
เพิ่มการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา เสริมสราง
เสถียรภาพ ความมั่นคงใหแกประเทศ   

ความรับผิดชอบดานการบริการขนสง มี
ความสําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจทั้งดานของการ
จัดการตนทุน และระดับการบริการการจัดการโลจิ
สติกส โดยเพิ่มบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อให
สามารถเคลื่อนยายสินคาโดยมีตัวกําหนดในเรื่อง
ตนทุนที่ต่ํา  ดังนั้นประสิทธิภาพในการจัดการ 
โลจิสติกส และซัพพรายเชนกลายเปนเงื่อนไขที่
สําคัญตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
เชนเดียวกับการพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของภาคใต จะตองเริ่มท่ี
การพัฒนาโลจสิติกส สิ่งท่ีทาทายผูบริหารคือ จะนํา
ความกาวหนาเหลานั้นมาประยุกตใหเกิดประโยชน
กับธุรกิจไดอยางไร และผลของความรวดเร็วทางการ
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อันนี้เปนเรื่องของกลยุทธท่ีกําหนดในทางปฏิบัติของ
สื่อสารขอมูลขาวสารจะทําใหเกิดการจัดการ 
โลจิสติกส  ยุงยากกวาเดิมหรอืนอยลงแตละองค
ธุรกิจโลจิสติกสเปนระบบที่เกี่ยวของกับชองทางการ
จําหนายเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น  กิจกรรม
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากผูผลิต
ไปยังผูบริโภค  กิจกรรมที่วาลวนสงผลตอการเพิ่ม
กําไรหากสามารถลดตนทุน เพิ่มระดับการบริการ
เพื่อใหผูบริโภคไดรบัความพอใจเพิ่มข้ึน การแขงขัน
ในธุรกิจปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงเพิม่ข้ึน  
กลยุทธการตลาดตาง ๆ ทางธุรกิจจึงมีการปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความเปนไปในตลาดอยาง
ตอเนื่อง (Logistics Case Study in Thailand, 2003,  
p. 9) 
 ดังนั้น ความสามารถและมาตรฐานในการ
จัดการขนสงมีความสําคัญมากตอการแขงขันทาง
ธุรกิจทั้งดานของการจัดการดานตนทุนและระดับ
การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มบทบาทในการเคลื่อนยาย
สินคาจากตนทางไปยังปลายทาง โดยเปนสิ่งท่ี  
ทาทายสําหรับผูบริหารจัดการภายในองคการ ความ
ชัดเจนของนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติใหได
ตามแผนและบรรลุเปาหมาย รวมถึงการรวมมอื
ประสานงานไปในทิศทางเดียวกันของทุกหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของของภาครัฐและภาคเอกชน จะมีผลอยาง
มากตอตนทุนโลจิสติกสของภาคเอกชนในประเทศ 
และสุดทายก็จะเปนสิ่งท่ีกําหนดขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางยั่งยืนของประเทศไทยตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ 

ผูประกอบการขนสงภาคมหาชนที่มีตอมาตรฐานการ
ขนสงโดยรางกบัการบริหารระบบการขนสงใน
ภาคใต 

2. เพื่อศึกษาการบริหารระบบการขนสง 

จัดการโลจิสติกสวามีความยุงยากกวาเดิม หรอืชวย
ใหเกิดความสะดวกขึ้นในภาคมหาชน ภาวะผูนํา
ระบบโลจิสติกส กลยุทธการจัดการโซอุปทาน 
ยุทธศาสตรการแขงขันโลจิสติกส การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส และการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง 
มาตรฐานการขนสงโดยรางที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบ ดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง  ความประหยัด  
ความยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ กับ
การบริหารระบบการขนสงภาคมหาชนในภาคใต 
ดานภาวะผูนําระบบโลจิสติกส  กลยุทธการจัดการ
โซอุปทาน ยุทธศาสตรการแขงขันโลจิสติกส การ
บริหารทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส  และการ
บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส   

 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยราง ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับ ภาวะผูนําระบบโลจิ
สติกส 
 สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยราง ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และแนวทางการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับ กลยุทธการจัดการ
โซอุปทาน 
 สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยรางประกอบดวยความ
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รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และแนวทางการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับ ยุทธศาสตรการ
แขงขันโลจิสติกส 
 สมมติฐานที่ 4 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยรางประกอบดวยความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และแนวทางการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ มีความสัมพันธกับ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส 
 สมมติฐานที่ 5 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยรางประกอบดวยความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสงความยืดหยุนในการขนสงความประหยัด 
ความยั่งยืน และแนวทางการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โลจิสติกส 
 

  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะห และกําหนดกรอบในการศึกษา
ดังปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

มาตรฐานการขนสงโดยรางกับการบริหารระบบการขนสงภาคมหาชนในภาคใต 

 
 
 

มาตรฐานการขนสงโดยราง  การบริหารระบบการขนสงภาคมหาชน 

1.  ความรับผิดชอบดานการบริการขนสง 
2.  ความเรียบงายในการขนสง  
3.  ความยืดหยุนในการขนสง  
4.  ความประหยัด 
5. ความยั่งยืน 
6. แนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 
 

 1. ภาวะผูนําระบบโลจิสติกส 
 2. กลยุทธการจัดการโซอุปทาน 
 3.  ยุทธศาสตรการแขงขันโลจิสติกส 
 4.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานโลจิสติกส 
5.  การบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับมาตรฐานการขนสง   
  ในการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันการ
ประยุกตใชระบบโลจิสติกส ในการบริหารจดัการ

เพื่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจและหรือธรุกรรมทาง
การคาใหบรรลุเปาหมาย เปนกระบวนการบริหาร
จัดการเริ่มตนตัง้แตตนน้ําไปสูปลายน้ํากลาวคือ  
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เริ่มตนจากผูผลติ  ผูจัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ และการ
จัดเก็บสินคาและการจัดสงลําเลียงสินคาและบริการ
ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ 
ทางทอ เพื่อสงมอบใหถึงมือลกูคาหรือผูบริโภคได
ทันเวลาที่ลูกคาตองการ โดยธรุกิจเหลานั้นมคีวาม
คาดหวังวาระบบโลจิสติกสจะเขามามีบทบาทในการ
แกปญหาเหลานั้นได ซึ่งในการนําระบบโลจิสติกส
มาประยุกตใชจะมีองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีความ 
สัมพันธกันในหลายประเด็นหลักดวยกัน คือ (1) 
ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (human 
resources management and development) (2) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (performance standard) (3)  
การบริหารฐานขอมูล (management information 
system) (4) การจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคกร(Total 
Quality Management) (5)  การลดคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ดาน logistics เกี่ยวของกับกระบวนการ
ตางๆ ในระบบ supply chain คลังสินคา การขนสง 
การดําเนินการดาน operation การจัดการ เปนตน  
  จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา ในการ
บริหารโลจิสติกสในทางธุรกิจ องคกรมีความ
จําเปนตองประยุกตองคความรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ัง 
รูปแบบการบริหารงานและแนวคิด เขามาใชในการ
บริหารงานใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของแตละ
องคกรซึ่งก็มีความตองการที่แตกตางกันออกไป 
(บุญทรัพย  พานิชการ, 2549, หนา 40) 

 
มาตรฐานการขนสงโดยรางเกี่ยวของกับ 
ดานตาง ๆ ดังนี้ 
       ความรับผิดชอบดานการบริการขนสง  
หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการ  การใชขอมูลสารสนเทศ การลดขั้นตอน
การขนสง การกําหนดสถานีขนสง ปริมาณการ
ขนสงและการกําหนดเวลาขนสง การนําสงตรงเวลา 
การลดอัตราสบืคน การจัดลําดับความสําคัญ และ

การจัดสรรทรพัยากรลวงหนา ความสามารถในการ
รับรองเวลา คุณภาพในการขนสงงานบริการ และ
คุณภาพสินคา และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
การสรางความประทับใจทางดานบริการ การชําระราคา
อยางประหยดั ความถกูตองและทันเวลาขนสงและ
ประสิทธิภาพในการขนสง (รุธริ  พนมวงศ, 2547, 
หนา 16) 
       ความเรียบงายในการขนสง หมายถึง การลด
ความซ้ําซอนการดําเนินงาน การจัดลําดับรูปแบบ
ภารกิจ กระบวนการเชื่อมโยง และการสราง
มาตรฐาน ลดความซ้ําซอนการดําเนินงานมีการ
กําหนดจุดหมายปลายทาง การทํางานในแตละ
ตําแหนงงาน การรักษาระดับมาตรฐานในการทํางาน
และการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน มีการ
จัดลําดับรูปแบบภารกิจโดย การวางแผนทางเลือก 
การกําหนดลวงหนา และการกระจายอํานาจในการ
ทํางานกอใหเกิด กระบวนการเชื่อมโยงใน การใช
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
เครือขายตลอดทั้งมี การสรางมาตรฐานเพื่อใชเปน
หลักการคุณภาพในการขนสง การควบคุมคุณภาพ  
การพัฒนาคุณภาพและการรักษาคุณภาพในการ
ขนสง (รุธิร  พนมวงศ, 2547, หนา 16) 
  ความยืดหยุนในการขนสง หมายถึง การลด
ตนทุน  การสํารองตนทุนเพื่อการบริหารสินคาคง
คลัง กระบวนการสั่งซื้อ และการลดคาใชจายในการ
ขนสง การใหบริการและสินคาคงคลัง/คลังสินคา 
รวมท้ัง การลดตนทุนโดยการลดขั้นตอนการทํางาน 
ลดภาระสินคาคงคลัง สรางมูลคาเพิ่มในการบริการ
และการตอบสนองแกลูกคาปลายทาง  
  ความประหยัด หมายถึง การใชทรัพยากรท่ี
จํากัด ความสามารถในการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
บุคลากรและการประมาณการมีการจัดการดาน
บุคคล  การประสานงานอยางเปนระบบและการ
วางแผนความสําเร็จเพื่อบรรลุเปาหมายและพัฒนา
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รวม  โดยมีการกําหนดในแผนธุรกิจและการ
ประมาณการในการพัฒนาบุคลากรที่ตองคํานึงถึง 
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน การสรางความประทับใจ
ใหแกลูกคา และการสรางความเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจและฝกนสิัยใหพนักงานมีจรรยาบรรณ  
        ความยั่งยืน หมายถึง มาตรการ
ความสามารถในการบํารุงรักษาความสามารถของ
องคกร และการกําหนดศูนยกลางสถานีขนสง การ
วางแผนและดูแลรักษา และการดูแล ควบคุมคุณภาพ 
การสรางจิตสํานึกใหพนักงานเพิ่มความปลอดภัยใน
การทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ
การปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ 
 การกําหนดศูนยกลางสถานีขนสง หมายถึง
กระบวนการดานการจัดสง การใหบริการของ
วิศวกรรมสนาม การบริหารจัดการคลังสินคา  การ
จัดเตรียมการจดัสงแบบครบวงจร   
        เปาหมายเชิงคุณคา หมายถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการตรวจสอบ  การจัดเก็บดูแลสินคา 
การกระจายสินคาและการซอมบํารุง  
           แนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  
หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน กระบวนทัศนการ
ดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงาน ไดแก
การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สิ่งของเขาสูองคกรการ
จัดการดานการผลิตและการจัดสงสินคา การบริหาร
จัดเก็บ และการใชขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี
ทันสมัย การกําหนดตัวช้ีวัด  และการวัด
ประสิทธิภาพงาน (บุญทรัพย พานิชการ, 2549, หนา 
38) 
 

การบริหารระบบการขนสง 
       ภาวะผูนําระบบโลจิสติกส หมายถึง การ
สรางวิสัยทัศน การสรางภารกจิ/พันธกิจ และการ
กําหนดวัตถุประสงคขององคการ รวมถงึการเปน
ศูนยกลางขนสงของภูมภิาคลดตนทุน การจัดการ 

การสรางความสนใจในการลงทุน และความ
ไดเปรียบเชิงธุรกิจ การขับเคลื่อนเวทีภายในประเทศ
และการแขงขันทางธุรกิจเวทีตางประเทศ การลด
ตนทุนที่ไมกอใหเกิดมูลคา การลดคาขนสงและการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ (วีรพจน  ลือประสิทธิ์กุล, 2540, 
หนา 271) 
 

กลยุทธการจัดการโซอุปทาน 
      กลยุทธการจัดการโซอุปทาน หมายถึง การจัด
ความสามารถในการจัดการโซอุปทานการพัฒนา
โครงสรางโลจสิติกส การบริหารขามองคการ และ
การจัดการแรงผลักดันการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง ไดแก การกําหนดการใหบริการแกลูกคา 
การขนสง  การวางแผนการจําหนาย  การบริหาร
สินคาคงคลังและกระบวนสั่งซื้อ การเห็น
ความสําคัญของคุณภาพและลูกคา   การบริหาร
คุณภาพโดยรวม การสงมอบสินคาอยางมีคุณภาพ 
พันธมิตรธุรกิจและการเปนหุนสวนและการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคและการ
แขงขันระดับโลก  

 
ยุทธศาสตรการแขงขนัโลจิสติกส 
      ยุทธศาสตรการแขงขันโลจิสติกส หมายถึง 
ความไดเปรียบในเชิงแขงขันเชิงธุรกิจ การเชือ่มโยง
ระหวางโลจิสตกิส และการวัดสมรรถนะ รวมถึง 
การสงเสริมธรุกิจใหบริการ  การสรางการกระตุน
การใชบริการ และการสรางความไดเปรียบทางการ
คาโดยใชโลจิสติกส การใหบริการกับการรักษา
ลูกคา การใชบริการเปนตัวขับเคลื่อนระบบ 
โลจิสติกสและการคนหาความตองการในการ
ใหบริการลูกคา การจัดการโลจสิติกส และมลูคาของ 
ผูถือหุน การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร
ของลูกคา ความสามารถในการทํากําไรของ
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ผลิตภัณฑและการขับเคลื่อนตนทุนและตนทุน
กิจกรรม (อรุณ  บริรักษ, 2546, หนา 61) 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดานโลจิสติกส  
      การบริหารทรัพยากรบุคคล ดานโลจิสติกส 
หมายถึง การจดัระบบองคกรในการสรางสมรรถนะ
ในระดับองคกรและสมรรถนะในหนวยงาน ไดแก 
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพสรางความตระหนักและสรางความรูพื้นฐาน  
สมรรถนะในดานความรูและทักษะที่ตองมีในงาน 
สมรรถนะในดานการบริหาร การจัดการ และการวัด
และการประเมินสมรรถนะอยางเปนระบบ (ธัญญา  
ผลอนันต, 2547, หนา 40) 

 
การบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโลจิสติกส 
       การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โลจิสติกส หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการ  เทคโนโลยีกับการตัดสินใจและเทคโนโลยี
การผลิต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส บารโคด อินเทอรเน็ตและ
เอกซทราเน็ต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ
ผูเชี่ยวชาญ ระบบการสื่อสารที่ล้ําหนาและระบบ
อินเทอรเน็ต เครื่องจักรควบคุมดวยตัวเลข การ
ลําเลียงวัตถุดิบอัตโนมัติ ระบบจัดเก็บสินคา
อัตโนมัติและระบบการผลิตแบบยืดหยุน (อรณุ 
บริรักษ, 2546, หนา 3)       
   
วิธีดําเนินการวิจัย   
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร คือ พนักงานในองคการขนสง
ภาคมหาชนทั้งหมด 10 องคการ ในป พ.ศ. 2550  
จํานวน 6,201 คน ใชวิธีการสุมตามสัดสวนไดกลุม
ตัวอยางโดยใชแนวคิดการกําหนดขนาดตัวอยางของ 
Taro Yamane และกําหนดความคลาดเคลื่อน 2% 

ของแตละองคการ แบงออกเปนผูบริหารระดับสูง 
จํานวน 38 คน ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 58 คน  
และผูปฏิบัติงานจํานวน 1,686 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามมี
ลักษณะคําถามทั้งแบบปลายเปดและคําถามปลายปด
ประกอบดวย  (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับองคการและ
ขอมูลสวนบุคคลใชสอบถามขอมูลท่ัวไปของ
พนักงานของการขนสงภาคมหาชน  (2)  
แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการขนสงโดยราง  
(3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการขนสงภาค
มหาชน 
 

การวิเคราะหขอมูล    
  การวิจัยนีว้ิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
เชิงพรรณนาใชหาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
โดยใชการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ  คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใชใน
การวิเคราะห เพื่อทดสอบสมมติฐานระหวางภารกิจ
กระทรวงแรงงานกับการบริหารองคความรูจากสูตร
สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation 
analysis) 
 

ผลการวิจัย   
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 71.6 อายุระหวาง 26 - 35 ป คิดเปนรอยละ 
41.1  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
คิดเปนรอยละ 51.7  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.4  มีระยะเวลาทํางาน
ในองคการไมเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ 59.8  และ
กลุมตัวอยางไดมีความเห็นมุงเนนในมาตรฐานการ
ขนสงโดยรางกบัการบริหารระบบการขนสง ดังนี้  
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1. ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา ในภาพรวมมาตรฐานการขนสงโดยราง
อยูในระดับมาก ( x  = 4.20  หากพิจารณา
ความสําคัญเปนรายขอพบวา มีแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.28) เปนลําดับแรก  รองลงมาคือ ความ
ประหยัดในการขนสง  ( x  = 4.24) ความยั่งยืนใน
การขนสง ( x  = 4.22) ความยืดหยุนในการขนสงอยู
ในระดับมาก ( x  = 4.20) ความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการ ( x  = 4.15)  โดยมีความ
เรียบงายในการขนสง เปนลําดับสุดทาย  ( x  = 4.11) 

2.  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวา ในภาพรวมการบรหิารระบบการขนสง
อยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.25) หากพิจารณา
ความสําคัญเปนรายขอพบวา มีการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกสอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ( x =4.41) เปนลําดับแรก  รองลงมาคือ ภาวะ
ผูนําแบบโลจิสติกส ( x = 4.29) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส ( x = 4.22)  และกล
ยุทธการจัดการโซอุปทานอยู ( x = 4.20)  โดยมี
ยุทธศาสตรการแขงขันโลจิสติกส ( x = 4.15) เปน
ลําดับสุดทาย   
 3.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารงาน
ปองกันสาธารณภัย จากการวิเคราะหสหสัมพันธ 
คาโนนิคอล พบวา 

สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยราง ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และแนวทางการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับภาวะผูนําระบบ 
โลจิสติกส โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
ถึงความสําคัญภาวะผูนําระบบโลจิสติกสเปนรายขอ 

พบวา (1) การสรางภารกจิ/พนัธกิจ สัมพันธกับความ
เรียบงายในการขนสงในองคประกอบของการลด
ความซ้ําซอนในการดําเนินงาน และกระบวนการ
เช่ือมโยงเครอืขาย  ความยืดหยุนในการขนสงใน
องคประกอบของการสํารองตนทุน  ความประหยัด
ในองคประกอบของการพัฒนาบุคลากร  ความยั่งยืน
ในองคประกอบของการกําหนดศูนยกลางสถานี
ขนสง  (2) การกําหนดวัตถุประสงค สัมพันธกับ
ความยืดหยุนในการขนสงในองคประกอบของการ
สํารองตนทุน และการลดคาใชจาย  ความยั่งยืนใน
องคประกอบของมาตรการความสามารถในการ
บํารุงรักษา  แนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
ในองคประกอบของกระบวนทัศนการดําเนินงาน  
ซึ่งมีความสัมพันธอยางเดนชัด 

สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยรางประกอบดวยความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับกลยุทธการจัดการโซ
อุปทาน โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาถึง
ความสําคัญกลยุทธการจัดการโซอุปทานเปนรายขอ 
พบวา (1) การขยายขอบเขตการบริหารขามองคกร 
สัมพันธกับความเรียบงายในการขนสงใน
องคประกอบของการจัดลําดับรูปแบบภารกิจ  ความ
ยืดหยุนในการขนสงในองคประกอบของการสํารอง
ตนทุน แนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณใน
องคประกอบของกระบวนทัศนการดําเนินงาน (2) 
การพัฒนาโครงสรางโลจิสติกส  สัมพันธกับความ
ยืดหยุนในการขนสงในองคประกอบของ การสํารอง
ตนทุน ความยั่งยืนในองคประกอบของการกําหนด
ศูนยกลางสถานีขนสงและความสามารถขององคกร 
(3)  แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ/การเมือง 
สัมพันธกับความยืดหยุนในองคประกอบของการ
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สํารองตนทุน การปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ ในองคประกอบของ แนวทางการ
ดําเนินการ ซึ่งมีความสัมพันธอยางเดนชัด 

สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยรางประกอบดวยความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการ
แขงขันโลจิสติกส  มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาถึงยุทธศาสตรการแขงขันโลจิสติกสเปนราย
ขอ พบวา (1) ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม
การตลาดและโลจิสติกส สัมพันธกับความเรียบงาย
ในการขนสงในองคประกอบของกระบวนการ
เชื่อมโยงเครอืขาย  ความยั่งยืนในการขนสงใน
องคประกอบของมาตรการความสามารถในการ
บํารุงรักษา และการกําหนดศูนยกลางสถานขีนสง 
(2)  ความไดเปรียบในเชิงแขงขันธุรกิจ สัมพันธกับ 
ความยืดหยุนในการขนสงในองคประกอบของการ
สํารองตนทุน  (3) การวัดตนทุนโลจิสติกสและการ
วัดสมรรถนะ สัมพันธกับความยืดหยุนในการขนสง
ในองคประกอบของการสํารองตนทุน และการลด
คาใชจาย  ซึ่งมคีวามสัมพันธอยางเดนชัด 

สมมติฐานที่ 4 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยราง ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานโลจิสติกส โดยมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลดานโลจิ
สติกสเปนรายขอ พบวา  (1) สมรรถนะในระดับ
องคกร สัมพันธกับความเรียบงายในการขนสงใน
องคประกอบของการสรางมาตรฐาน ความประหยัด

ในองคประกอบของการใชทรัพยากรท่ีจํากัด  ความ
ยั่งยืนในองคประกอบของการกําหนดศูนยกลาง
สถานีขนสง  แนวทางการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณในองคประกอบของการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และแนวทางการดําเนินงาน    
(2) สมรรถนะในระดับหนวยงาน สัมพันธกับความ
เรียบงายในการขนสงในองคประกอบของการ
จัดลําดับรูปแบบธุรกิจ  ความยั่งยืนในการขนสงใน
องคประกอบของเปาหมายเชิงคุณคา  แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณในองคประกอบของ
กระบวนทัศนการดําเนินงาน  ซึ่งมีความสัมพันธ
อยางเดนชัด 

สมมติฐานที่ 5 ความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานการขนสงโดยราง ประกอบดวย ความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสง ความเรียบงายใน
การขนสง ความยืดหยุนในการขนสง ความประหยัด 
ความยั่งยืน และการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ มีความสัมพันธกับการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส โดยมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาถึงการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายขอ พบวา   
(1) เทคโนโลยกีับการตัดสินใจสัมพันธกับความ
รับผิดชอบดานการบริการขนสงในองคประกอบของ 
คุณภาพในการขนสง  ความยืดหยุนในการขนสงใน
องคประกอบของการสํารองตนทุน และการลด
ตนทุน ความยั่งยืนในองคประกอบของมาตรการ
ความสามารถในการบํารุงรักษา  ความสามารถของ
องคกร และการกําหนดศูนยกลางสถานีขนสง  แนว
ทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณในองคประกอบ
ของกระบวนทัศนการดําเนินการ (2) เทคโนโลยีกับ
การผลิต  สัมพันธกับความเรียบงายในการขนสงใน
องคประกอบของการจัดลําดับรูปแบบภารกิจ ความ
ยืดหยุนในการขนสงในองคประกอบของการสํารอง
ตนทุน  ซึ่งมีความสัมพันธอยางเดนชัด 



 73 

การอภิปรายผล 
 กลุมตัวอยางเหน็วา มาตรฐานการขนสง
โดยราง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก สามารถ
ตอบสนองกับความตองการตอการขนสงท้ังคนและ
สินคา  สําหรับการบริหารระบบการขนสงนั้น เห็น
วา การดําเนินการมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ซึ่งผลของความสัมพันธระหวางมาตรฐานการ
ขนสงโดยรางกบัการบริหารระบบการขนสงตาม
สมมติฐานดังกลาว ทําใหคนพบปจจัยสําคัญและ
แนวทางการบริหารระบบ การขนสงดานโลจสิติกส
เขามาชวยในการปรับเปลี่ยนการขนสง จากที่ใช
ระบบลอเปนหลักมาสูระบบราง ซึ่งการบริหารงาน
นั้น มุงเนนที่ตนทุนต่ํา สําหรับการขนยายท้ังคนและ
สินคาในสภาวการณแขงขันท่ีมีตนทุนของการใช
พลังงานสําหรบัการขนสงท่ีสูงข้ึน  โดยสามารถใช
ปจจัยในมาตรฐานการขนสงโดยรางมาเปนแนวทาง
ในการบริหารระบบการขนสง เพื่อใหทันตาม
สภาวการณท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 

1. ความยืดหยุนในการขนสงทางราง เปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการบรหิารระบบการขนสง
อยางเดนชัดในดาน ๆ ยกเวนดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดานโลจิสติกส  ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ลดตนทุน ลดภาระสินคาคงคลัง เพิ่มมูลคาการ
บริการดวยความสะดวกรวดเรว็ การสํารองตนทุนใน
สวนของการบริหารสินคาท่ีคางอยูในคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการสั่งซื้อติดตอท่ีสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนการลดคาใชจายดวยราคาที่ไมแพง 
ไมมีคาใชจายระหวางการบริการที่ยุงยากซ้ําซอน 
สงผลตอคลังเกบ็สินคาไดเพียงพอ และเหมาะสม    

2. ความยั่งยืน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
การบริหารระบบการขนสงในทุก ๆ ดาน อยาง
เดนชัด ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถในการ
บํารุงรักษามีการบริการติดตาม สอบถามความ 

พึงพอใจหลังรบับริการ มีหนวยตรวจสอบคุณภาพ
ในขั้นตอนตาง ๆ ท้ังกระบวนการเพื่อวิเคราะห
ขอบกพรอง ความสามารถขององคกรในการสราง
จิตสํานึกในงานบริการ การทํางานมีระบบควบคุม
สําหรับความปลอดภยั ความพรอมในการสนบัสนุน
วัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอ ระบบการจัดการภายในมี
ความเหมาะสมยืดหยุนได ทําใหการทํางานสะดวก
รวดเร็ว  มีการกําหนดศูนยกลางสถานีขนสงสําหรับ
กระบวนการจดัสงใหมีประสิทธิภาพจากสถานียอย
ไปยังสถานีหลกั วิศวกรรมทางรางสามารถ
ดําเนินการไดทันทีในกรณีท่ีเกิดปญหา รวมถึงการ
วางแผนการดําเนินการขนสงแบบครบวงจรจากมือผู
สงถึงมือผูรับ  มีเปาหมายเชิงคุณคาสําหรับ
ตรวจสอบสินคาหลังการขนสงใหมีความรัดกุม การ
จัดเก็บสินคาระหวางการรอขนสงมีความปลอดภัย มี
ระบบตรวจสอบ ซอมบํารุงอุปกรณการขนสงอยางมี
ประสิทธิภาพและกระทําอยางตอเนื่อง 

3. แนวทางการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 
เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารระบบการขนสง
อยางเดนชัดในดานตาง ๆ ยกเวนยุทธศาสตรการ
แขงขันโลจิสติกส  ซึ่งเกี่ยวของกับแนวทางการ
ดําเนินงานในการจัดซื้อจัดจาง แบงฝายในการ
รองรับงานมิใหเกิดความซ้ําซอน มีข้ันตอนจัดสง
สินคาชัดเจน ผูปฏิบัติเขาใจงาย โดยมีกระบวนทัศน
ในการจัดเก็บขอมูลโดยใชเทคโนโลยีและจัด
เจาหนาท่ีอยางเปนระบบ พรอมท้ังมีการประเมินผล
การดําเนินการดวยตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ
ประสิทธิภาพ 

4. ความเรียบงายในการขนสง เปนปจจัย
ตอมาที่สงผลตอการบริหารระบบการขนสงในดาน
ตาง ๆ อยางเดนชัด ซึ่งเกี่ยวของกับการลดความ
ซ้ําซอนในการดําเนินงาน ในเรื่องของสถานที่ หนาท่ี
บุคลากร มาตรฐานในงานวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ กระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อให
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เกิดประสิทธิภาพสําหรับการประสานงานของแตละ
สถานีของการขนสง การจัดรปูแบบภารกิจตามความ
เรงดวน รองรับกับภารกิจและเหตุการณฉุกเฉิน  มี
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายดวยเทคโนโลยี
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสําหรับการประสานงาน
ของแตละสถานีของการขนสง  การสรางมาตรฐาน
เพื่อคุณภาพในการบริการ  

5.  ความประหยัด เปนปจจัยท่ีสงผลตอการ
บริหารระบบการขนสงในดานของภาวะผูนาํ 
โลจิสติกส และการบริหารทรพัยากรบุคคล 
โลจิสติกสอยางเดนชัด ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่อง เรียนรูหลกัการ
บริการและจรรยาบรรณในการทํางานของหนวยงาน 
การใชทรัพยากรท่ีจํากัด เพื่อการวางแผนดําเนินการ
รวมถงึบุคลากรและ การประสานงานตอการบริการ
ขนสง  

6.  ความรับผิดชอบดานการบริการขนสง 
เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารระบบการขนสง
อยางชัดเจนในดานการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส ซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพในการ
ขนสงท่ีเทียบเทาการขนสงดวยวิธีอื่น สินคามี
คุณภาพ เกิดความเสียหายในการขนสงนอย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 มาตรฐานการขนสงในดานความยืดหยุนใน
การขนสง  ความยั่งยืน การปรบัเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ   มีแนวโนมตอการบริหารระบบขนสง
อยางเดนชัด  ดังนั้นผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารระบบการขนสงภาคมหาชน ควรยึดการ
บริหารงาน  ดังนี้          
 1.  คํานึงถึงความยืดหยุนในการขนสง ใน
สวนของ การสาํรองตนทุน โดยยึดหลักในการ
บริหารท้ังคนและสินคา ไดทันทวงที ใหมีการคาง

ของสินคาหรือบริการใหนอยท่ีสุด รวมถึงความ
สะดวกในการติดตอ ซึ่งจะตองกําหนดเปน
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน  สามารถสรางภารกิจ/พันธกิจ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถงึการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการตัดสินใจ  เพื่อสงเสริม
การพัฒนาและการขยายของเขตการบริหารขาม
องคกร นําไปสูการแขงขันตอไป   
 2.  สรางความยั่งยืน ดวยการกําหนด
วัตถุประสงคในมาตรการความสามารถในการ
บํารุงรักษาใหชัดเจน โดยการนําเทคโนโลยีเขามามี
สวนชวยในการตดัสินใจในมาตรการตาง ๆ การ
กําหนดศูนยกลางสถานีขนสงตามแนวทางการ
พัฒนาโครงสรางโลจิสติกส ซึง่เกี่ยวกับการให
ความสําคัญในคุณภาพ การกระจายการขนสงไปตาม
จุด/สถานีตาง ๆ และความสามารถขององคกรในการ
เพิ่มประสิทธิภาพทั้งบุคลากร ระบบ การดําเนินงาน
ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและผูเช่ียวชาญในการ
ตัดสินใจ     
 3.  การวางแนวทางปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ ในกระบวนทัศนการดําเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดเก็บและนําขอมูลมาใชอยางเปนระบบ 
เพื่อวางแผนในการขยายขอบเขตการบริหารขาม
องคกรเพื่อประสานงานในสวนที่เกี่ยวของกนัและ
แลกเปลี่ยนขอมูล   

  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 1.  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางมาตรฐานการขนสงโดยรางกับการบริหาร
ระบบการขนสงภาคมหาชนในภาคใต โดยใชการ
วิเคราะหดวยคาความสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งทําให
ทราบถึงแบบแผนความสัมพันธระหวางมาตรฐาน
การขนสงโดยรางกับการบริหารระบบการขนสง  ใน
การวิจัยครัง้ตอไปควรศึกษาถึงความสัมพันธในเชิง
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการกําหนดศูนยกลางการ
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ขนสงโดยรางกบัการบริหารระบบการขนสงสูระดับ
ทองถิ่น ตอไป 
 2.  ควรมีการจดัทําการวิจัยเกีย่วกับความพึง
พอใจของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อทราบถึงปญหา
และสาเหตุในการขนสงโดยราง จะไดนําขอมูลมาใช
ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจน
ยุทธศาสตรในการบริหารเพื่อใหไดรูปบบการ
ใหบริการท่ีมีความหลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการ และสรางความพึงพอใจไดสูงสุด 

3.  ผลการวิจัยนี้ทําใหทราบเฉพาะการวาง
มาตรฐานการขนสงโดยรางที่มีความสัมพันธกับการ
บริหารระบบการขนสงเทานั้น ดังนั้นการวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษาในมิติลึก ดวยการศึกษาเปนรายกรณี 
(case study) โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหาร
จัดการตาง ๆ   
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บทคัดยอ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใหบริการและผูใชบริการของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ถึง (1) สภาวการณดานการขนสงของการรถไฟฯ และการพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟ  (2) การ
พัฒนาระบบขนสงทางรถไฟภายในประเทศใหมีการพัฒนาแบบองครวม  (3) รูปแบบเชื่อมโยงระบบการขนสง
ของประเทศ กับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหบริการดานการขนสงท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีตนทุนที่
เหมาะสม กลุมตัวอยาง มีจํานวนทั้งสิ้น 719 คน สุมอยางมีสัดสวนจากประชากร 1,805 คน  ประกอบดวย 
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัทขนสงสินคา และบริษัททองเท่ียวทางรถไฟ ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัติงาน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล  คือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ 
สหสัมพันธคาโนนิคอล ใชในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางการขนสงโดยรถไฟ 
กับการพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการรถไฟฯ มี
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนสงอยูในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติงานดานการกําหนดเสนทางเดินรถมากที่สุด 
รองลงมา และมีการพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟในระดับมาก (2) การพัฒนาระบบขนสงภายในประเทศที่
เหมาะสม คือ การพัฒนาเชื่อมตอเสนทางรถไฟกับระบบคมนาคมอื่น ๆ และรูปแบบการพัฒนาเชื่อมโยงระบบการ
ขนสงของประเทศกับประเทศเพื่อนบานที่เหมาะสม คือ การเชื่อมตอการขนสงกับสหภาพพมา และเวียดนาม  (3) การ
ขนสงของการรถไฟฯ ดานการขนสงสินคา การขนสงผูโดยสาร และการกําหนดเสนทางมีความสัมพันธกับการ
พัฒนาระบบขนสงทางรถไฟดานการพัฒนาเชื่อมตอฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีบริการ การพัฒนาสถานี
รถไฟ การเชื่อมตอระบบคมนาคมอื่น ๆ และการเชื่อมตอระบบการขนสง. 
คําสําคัญ: การรถไฟแหงประเทศไทย, ระบบการขนสงทางรถไฟ,  การพัฒนาการขนสงทางรถไฟ 

 

Abstract 
              The objectives of the study were to: (1) Focus upon the current opinions and attitudes of employees of 
the State Railways of  Thailand, at present regarding the situation of railway transportation, and the 
development of the railway transportation system; (2) The development of the national railway network 
holistically, and the development of the national railway transportation, to provide effective and efficient railway 
links; (3) The relationship between the transportation of the state railway of Thailand, and the development of 

การพัฒนาระบบการขนสง: ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการขนสงทางรถไฟของ
ประเทศตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม 

Logistic Development, with Special Reference to Improving The Rail 
Network Development Strategy of The Ministry of Transport 
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  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. สรศักดิ์  สรอยสนธิ์ 



 

 77 

the railway system. 719 people were randomly selected from a total of 1,805 from employees of the State 
Railways of Thailand, cargo railway services companies and tourism railway companies, and they were top 
executives, intermediate executives and operators. Questionnaires were used as research instruments. The 
statistics were presented in the form of frequencies, percentages, standard deviations, and the canonical 
correlation analysis was used to test the hypothesis. Results showed: (1) The State Railways of Thailand carried 
out the rail transportation mission at the highest level, especially, identifying railway operation routes, 
commodity transportation and passenger transportation, respectively; (2) The development of the railway 
network had efficient transportation modes for direct links between the railway system and major seaports, and 
international airports. Moreover, the State Railways of Thailand must become part of the National 
Transportation Development Plan with the Department of Royal Highways, in integrating the railway system 
with the national and international highways. Future development envisaged connecting the railway system to 
production base areas, namely: industrial estates, distribution centers and warehouses Regarding, (3) The 
national transportation links with neighboring countries, the highest priority of which is to connect Thai 
Railways with Myanmar and Vietnam respectively; and (4) There was a relationship between the transportation 
of the State Railway of Thailand and the development of railway systems. 

Keywords: State  railway of Thailand, state railway system of Thailand, development of state railway system, 
Thailand 
 
ความนํา 
       การขนสงเกิดข้ึนเพื่อรองรบัความตองการใน
การเดินทางหรอืการเคลื่อนยายสินคาและเปนตัวจักร
สําคัญในการบริหารกลไกการคาใหเกิดข้ึนดวยการ
เชื่อมโยงความตองการของผูซือ้และผูขายเขาดวยกัน 
ดวยผลกระทบของความเจริญทางเทคโนโลยีการ
ขนสงและคมนาคม เปนผลใหเกิดการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจและปริมาณการคาภายในและ
ตางประเทศ การพัฒนาระบบขนสงอันประกอบดวย 
การขนสงทางถนน  ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ
ใหมีการเชื่อมโยงกันเปนระบบขนสงรวม เพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการเดินทางและการคา
ภายในประเทศดําเนินไปอยางตอเนื่อง (จักรกฤษณ 
ดวงพัสตรา, 2543, หนา 8) 
       การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาค หลังจากกลุมประเทศ

อินโดจีนไดเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจสูการอิงตลาดเศรษฐกิจเสรีมากขึ้น ทําให
ศักยภาพของประเทศเหลานี้ท่ีจะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจใหเจริญเติบโตมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้จะชวยเสรมิการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้  ทําใหการคาขายและการ
เดินทางไปมาหาสูกันเพิ่มข้ึนเปนอยางมากในเชิง
ภูมิศาสตร  ประเทศไทยมีความไดเปรียบที่จะพัฒนา
ประเทศใหมาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญใน
ระดับตน ๆ ของภูมิภาค ไมวาทางดานการผลิต การ
ทองเที่ยว และการบริหาร แตท้ังนี้ระบบการขนสง
จะตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ท้ังระบบ
ภายในประเทศ และระบบที่เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน สําหรับการขนสงทางบก ถามีการพัฒนา
เครือขาย ท้ังทางถนนและทางรถไฟเชื่อมตอกัน
ระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค จากสิงคโปรผาน
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มาเลเซียมาสูไทย และจากไทยไปกัมพูชา ลาว 
เวียดนาม พมา และจีนตอนใต อาจเห็นวา ประเทศ
ไทยจะเปนศูนยกลางโดยธรรมชาติของระบบการ
ขนสงทางบก สําหรับการขนสงทางอากาศ ประเทศ
ไทยก็มีขอไดเปรียบเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบที่จะเปนศูนยเชื่อม
สําหรับการเดินทางจากประเทศในทวีปยุโรปมาสู
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ ตลอดจนสูทวีป
ออสเตรเลียและประเทศญี่ปุนทางดานการขนสงทาง
ทะเล ในชวง 10-15 ปขางหนา อาจไมงายนักที่
ประเทศไทยจะสามารถแขงกับสิงคโปรท่ีมีศักยภาพ
ในการเปนศูนยกลางการขนสงทางทะเลของภมูิภาค  
อยางไรก็ตาม การเชื่อมตอกันระหวางระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค นาจะชวย
เอื้อประโยชนตอการขนสงทางทะเลของไทยดวย  
โดยเฉพาะบางประเทศในภูมิภาคจะสามารถใช
ประโยชนจากทาเรือแหลมฉบังได เชน จีนตอนใต  
ลาว และกัมพูชา เปนตน แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ประสิทธิภาพของระบบการขนสงทางบกที่เช่ือมตอ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเหลานี้ (จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2547, หนา 44) 
        การท่ีประเทศไทยมีศักยภาพหลายดานที่อาจ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมภิาคนี้ยอม
หมายถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการขนสง
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ถามีการ
กําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม และใหความสําคัญ
อยางจริงจัง โอกาสที่ระบบการขนสง จะชวยให
ประเทศไทยบรรลุเปาหมายการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคก็มีความเปนไปไดสูง ในทาง
ตรงกันขาม ถาระบบขนสงท่ีเชื่อมตอกับประเทศ
เพื่อนบานไมมีประสิทธิภาพ และการเชื่อมการขนสง
ระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอื้อประโยชน
ใหกับประเทศอื่นในภูมิภาคมากกวาประเทศไทย 
โอกาสที่ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคนี้กอ็าจหมดไป  ซึ่งเปนสิ่งท่ีนาเสียดาย
อยางยิ่ง  เนื่องจากประเทศไทยมีความไดเปรียบ
ในทางภูมิศาสตรท่ีจะทําใหประเทศเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจมากกวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค  
ดังนั้นการขนสงของการรถไฟแหงประเทศไทย จึงมี
ความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาระบบ
การขนสงในดานการพัฒนาสถานีรถไฟ การพฒันา
เทคโนโลยี การใหบริการ การพัฒนาการเชื่อมตอ 
การขนสงกับประเทศเพื่อนบาน และการพัฒนา
เช่ือมตอระบบคมนาคมอื่น ๆ สาเหตุปญหาของการ
ขนสงของการรถไฟ คือ การกําหนดเสนทาง  
จํานวน/ประเภทผูโดยสารและการขนสงสินคา หาก
แกปญหาเหลานี้ไดก็จะเปนแนวทางใหระบบการ
ขนสงทางรถไฟบรรลุวัตถุประสงค (ฉลองภพ 
สุสังกรกาญจน, 2549, หนา 120) 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใหบริการและ
ผูใชบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย ใน 3 ดาน 
 1. สภาวการณดานการขนสงของการรถไฟ และ
การพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟ 
 2.  รูปแบบการพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟ
ภายในประเทศใหมีการพัฒนาแบบองครวม   
 3.  รูปแบบเชื่อมโยงระบบการขนสงของ
ประเทศ กับประเทศเพื่อนบานใหมีบริการดานการ
ขนสงท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และตนทุนที่
เหมาะสม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของผู
ศึกษาไดนํามาวิเคราะห และกําหนดกรอบการวิจัย
ตามแผนภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 การขนสงทางรถไฟทั้งทางดานการกําหนด
เสนทาง การขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคามี
ความสัมพันธกับการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟดานการพัฒนาสถานีรถไฟ เทคโนโลยีการ
ใหบริการ การเชื่อมตอระบบการผลิต การเชื่อมตอ
การขนสงและการเชื่อมตอระบบคมนาคมอื่น ๆ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย              
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือประชากร
จํานวน 6,500 คนจากพนักงาน 3 องคกรคือ การ

รถไฟแหงประเทศไทย บริษัทขนสงสินคา และ
บริษัททองเที่ยวทางรถไฟ กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชแนวคิดของ Taro Yamane และกําหนด
ความคลาดเลื่อนรอยละ 2 โดยสุมตามสัดสวนได
กลุมตัวอยางจํานวน 1,805 คน  เปนผูบริหาร
ระดับสูงการรถไฟฯ 8 คน บริษัทขนสงสินคาฯ 4 คน 
บริษัททองเที่ยวฯ 6 คน ผูบริหารระดับกลาง การ
รถไฟฯ 56 คน บริษัทขนสงสินคาฯ 41 คน บริษัท
ทองเที่ยวฯ 42 คน และระดับผูปฏิบัติงานการรถไฟฯ 
908 คน บริษัทขนสงสินคาฯ 370 คน และบริษัท
ทองเที่ยวฯ 370 คน รวมเปน 1,805 คน และจํานวน
แบบสอบถามที่สมบูรณท่ีไดรับกลับมี 719 ชุด 
  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ท่ีมี
ลักษณะคําถามทั้งแบบปลายเปดและปลายปด แบง
ออกเปน 3 สวน คือ  
 สวนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับองคการ และ
ขอมูลภูมิหลงับุคคลของการขนสงทางรถไฟแหง
ประเทศไทย บริษัทขนสงสินคาและบริษัททองเที่ยว
ทางรถไฟ  
 สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการขนสงของ
การรถไฟ 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัการพัฒนา
ระบบการขนสงทางรถไฟ  
 

ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับภูมิหลังของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการวจิัยสรุปไดวา กลุมตัวอยางเปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 44.8 มีอายรุะหวาง  
26-35 ป  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา เปนรอยละ 68.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟของประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม 

การขนสงทางรถไฟ 
 
1. การกําหนดเสนทาง 
2. การขนสงผูโดยสาร 
3. การขนสงสินคา 

การพัฒนาระบบการ
ขนสงทางรถไฟ 

1. การพัฒนาสถานีรถไฟ 
2. การพัฒนาเทคโนโลยี    
ใหบริการ 

3. การพัฒนาการเชื่อมตอ
ฐานการผลิต 

4. การพัฒนาเชื่อมตอการ
ขนสง 

5. การพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมอื่นๆ 
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ระหวาง 10,000-20,000 บาท  เปนรอยละ 48.7 และมี
ระยะเวลาทํางานในองคกรไมเกิน 10 ป เปนรอยละ 
47.1 
 
การปฏิบัติงานดานการขนสงทางรถไฟ 
 ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา 
การรถไฟมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
ขนสงทางรถไฟฯ ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 41.1 
เห็นวาการรถไฟฯ ควรใหความสําคัญตอการกําหนด
เสนทางมากที่สุดรองลงมาคือ ดานการขนสง สินคา 
เปนรอยละ 32.3 ขณะที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ขนสงทางรถไฟดานการขนสงผูโดยสารนอยกวา
ดานอื่น เปนรอยละ 24.5 
  
 การกําหนดเสนทาง   
 ผลการศึกษา พบวา การกําหนดเสนทางของการ
รถไฟฯ ในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีการ
ดําเนินการกําหนดเสนทางภายในประเทศมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเชื่อมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟ
ความเร็วสูงและดานการเชื่อมเครือขายการขนสงกับ
ประเทศเพื่อนบานใกลเคียงกัน 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา การรถไฟฯ  
ไดมีการกําหนดเสนทางเดินรถไฟสายหลักในภาค
ตาง ๆ ในระดับสูง  รองลงมาคือ มีความพยายามที่จะ
พัฒนารถไฟความเร็วสูงมาใชในภูมิภาคเพื่อใหเกิด
ความสะดวกสบาย ทัดเทียมกับการเดินทางดวยวิธี
อื่น นอกจากนีย้ังมีความพยายามที่จะเชื่อมเครือขาย
การขนสงทางรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ และมีการกําหนดจํานวนสถานี เสนทาง
เดินรถที่เหมาะสมจะทําใหการขนสงมีความ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน รวมท้ังการรวมเครือขายการ
ขนสงกับประเทศเพื่อนบาน สามารถลดขอจํากัดทาง
การคา ทําใหลดตนทุนการขนสง เนื่องจากใช
เสนทางการขนสงรวมกัน   

 การขนสงผูโดยสาร  
 ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานในการขนสง
ผูโดยสารอยูในระดับสูง โดยมีการดําเนินงาน
ใหบริการผูโดยสารดานการเดินทางทองเที่ยวมาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือ ดานการเดินทางไปทํางาน ขณะที่
มีการดําเนินการดานการเดินทางระหวางจังหวัดนอย
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา การรถไฟฯ 
จัดเสนทางเดินในเสนทางสูแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ  
หรือจดัเสนทางที่ประชาชนสนใจที่เพื่อการทองเที่ยว 
รองลงมาคือ การรถไฟฯ มีความพยายามที่จะพัฒนา
รูปแบบการเดินรถเพื่อรองรับตลาดการทองเที่ยว 
เชน จัดโปรแกรมรวมกับบริษัททองเที่ยว  สวน
เสนทางที่ผูโดยสารใชเดินทางไปทํางาน ไดรับการ
พัฒนาใหทันสมัย รวดเร็วข้ึน 
  
 การขนสงสินคา 
 ผลการศึกษา พบวา การรถไฟดําเนินงานดาน
การขนสงสินคาอยูในระดับสูง โดยมีการจัดขบวน
รถขนสงสินคา ตามประเภทสินคา การจัดขบวนรถ
ขนสงสินคานี้ เพื่อเปนการลดตนทุนการขนสงดาน 
ความเสียหายของสินคา และลดสภาวะปญหา
สิ่งแวดลอม  เมือ่พิจารณาในรายละเอียด พบวา การ
จัดตูขนสงสินคาการเกษตรจําแนกตามประเภท/
ลักษณะของสินคาดวย เพื่อไมใหสินคาไดรับความ
เสียหาย รองลงมาคือ มีการแยก/จัดขบวนรถไฟ
สินคา ออกจากรถไฟโดยสาร  ตลอดจนระบบการ
ขนสงรถไฟสามารถรองรับความตองการขนสง
สินคาภาคอุตสาหกรรมไดดี ขณะที่กลุมตัวอยางเห็น
วามีการปฏิบัติงานในการขนสงสินคานอยกวา
ประเด็นอื่นคือการขนสงสินคาทางรถไฟ เปนเรื่อง
ลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม   
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การพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ   
 การพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟแตละดาน 
พบวา มีระดับการพัฒนาสถานีรถไฟ สูงท่ีสุด เปน
รอยละ 39.2 รองลงมาคือ การพัฒนาเชื่อมตอระบบ
คมนาคมอื่น เปนรอยละ 27.5และการพัฒนา
เทคโนโลยีการใหบริการ เปนรอยละ 26.0 สวน
ระดับการพัฒนาเชื่อมตอการขนสง และการพัฒนา
เชื่อมตอฐานการผลิตต่ํากวาดานอื่น ๆ 
 
 การพัฒนาสถานีรถไฟ 

 การรถไฟฯ มีการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ ดานการพัฒนาสถานีรถไฟในภาพรวมอยูใน
ระดับสูง โดยมีการพัฒนาดานการจัดการสถานีรถไฟ
มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธ
 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา การบริหารการ
ขนสงการจัดการเกี่ยวกับผูโดยสาร ท่ีมาใชบริการท่ี
สถานีมีระบบขั้นตอนที่เหมาะสม รองลงมาไดแก 
การรถไฟฯ มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานให
ประชาชนทราบ และการขนสงสินคาทางรถไฟมี
ข้ันตอนการดําเนินการที่ไมยุงยาก ขณะที่ประเด็นที่มี
การดําเนินการนอยกวาประเดน็อื่น ๆ  คือ มีการ
จัดทําโบวชัวร แผนพับ ในการเผยแพรขอมูลตาง ๆ 
ของการรถไฟ ฯ เชน เสนทางการเดินรถ และ
ประชาชนรูจักเว็บไซตของการรถไฟ มีผูเขาชม
พอสมควร 
 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการ  
 การรถไฟฯ มีการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ ดานการพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี
การใหบริการดานความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา
คือการพัฒนาระบบราง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการมากที่สุด
คือ  ระบบการควบคุมการเดินรถใหมีประสิทธิภาพ 

ทําใหลูกคาท่ีมาใชบริการพึงพอใจ รองลงมา ไดแก 
ระบบการสื่อสารของการรถไฟฯ มีความแมนยํา 
คลาดเคลื่อนนอยมาก เชน การสับรางและมี
การศึกษาดูงาน/ใหทุนการศึกษาการวิจัย เพื่อนํา
เทคโนโลยีของประเทศที่มีระบบรางทันสมัย มา
พัฒนาระบบรางของไทย ขณะที่ประเด็นที่กลุม
ตัวอยางเห็นวาการรถไฟฯ มีการดําเนินการนอยกวา
ประเด็นอื่น ๆในเรื่องนี้คือ มีการศึกษาคนควาระบบ
รางรถไฟ เพื่อใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ  
 
 การพัฒนาการเชื่อมตอฐานการผลิต 
 การรถไฟฯ มีการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ ดานการพัฒนาการเชื่อมตอฐานการผลิต ใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง  โดยมีการพัฒนาการ
เช่ือมตอฐานการผลิตดานนิคมอุตสาหกรรมมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ศูนยกระจายสินคา เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา การพัฒนาการเชื่อมตอฐานการ
ผลิตมีความสําคัญในระดับสูงไดแก การพัฒนา
เสนทางการเดินรถ รองรับฐานการผลิตสําคัญ ๆ เชน 
นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ รองลงมาคือ การกําหนด
สถานีบริการ เพื่อรองรับพื้นที่ของคลังสินคา สวน
แผนการขยายเสนทางการเดินรถ ไปยังแหลงผลิตใน
ประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังมีการวางแผนจัดตั้ง
คลังสินคา สถานีบริการ เพื่อทําหนาท่ีกระจายสินคา
สูทองถิ่นยังอยูในระดับต่ํา 
 
   การพัฒนาการเชื่อมตอการขนสง 
   การรถไฟฯ มีการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ ดานการพัฒนาเชื่อมตอการขนสงในภาพรวม
อยูในระดับสูง โดยมีการพัฒนาเชื่อมตอการขนสง
สายเหนือมากที่สุด  รองลงมาคือ สายตะวันออก 
ขณะที่มีการพัฒนาเชื่อมตอการขนสง สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือนอยท่ีสุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวาการพัฒนาเชื่อมตอการขนสงมาก
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ท่ีสุดคือ ในอนาคตการพัฒนาเชื่อมตอการขนสงกับ
สหภาพพมาสามารถสรางศักยภาพการเปนศูนยกลาง
การขนสงของประเทศไทยได รองลงมาคือ การ
เชื่อมตอการขนสงกับเวียดนาม ซึ่งจะสงผลตอการคา 
การลงทุนในภูมิภาคใหมีการขยายตัวตามไปดวย 
ขณะที่การเชื่อมตอการขนสงทางรางกับสปป. ลาว 
อยูในระดับต่ํา 
  

 การพัฒนาเชื่อมตอระบบการคมนาคมอื่น ๆ 
 การพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ ดานการ
พัฒนาเชื่อมตอระบบคมนาคมอื่น ๆ ในภาพรวมอยู
ในระดับสูง โดยมีการพัฒนาเชื่อมตอระบบคมนาคม
ทางทาอากาศยานมากที่สุด  รองลงมาคือ ทางทาเรือ 
ขณะที่มีการพัฒนาเชื่อมตอระบบคมนาคมทางถนน
นอยกวาดานอืน่ ๆ เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
ภาพรวม พบวา การพัฒนาเชื่อมตอระบบคมนาคม
อื่นมากที่สุด คือ การวางแผนกําหนดเสนทางรถไฟ
รองรับการขนสงทางเรือ รองลงมาคือ การวางแผน
กําหนดเสนทางรถไฟ รองรับการขนสงทาง
เครื่องบินระหวางประเทศ นอกจากนี้ควรมีการ
วางแผนรวมกบักรมทางหลวง เพื่อเชื่อมตอการ
ขนสงโดยรางกบัเสนทางรถยนตระหวางประเทศ 
เพื่อเปนเสนทางลาํเลียงสินคานําเขาสงออกระหวาง
ประเทศไดอีกทางหนึ่ง 
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการขนสง
ของการรถไฟฯ และการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการขนสง
ของการรถไฟฯ และการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ ผูวิจยัไดเลือกใชการวิเคราะหสหสัมพันธ  
คาโนนิคอล (canonical correlation) ในการวิเคราะห
ขอมูล โดยที่ชุดตัวแปรอิสระ คือ การขนสงของการ
รถไฟฯ  ประกอบดวยการกําหนดเสนทาง การขนสง

ผูโดยสาร และการขนสงสินคา ตัวแปรตามคือการ
พัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟประกอบดวย การ
พัฒนาสถานีรถไฟ การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใหบริการ การพัฒนาการเชื่อมตอฐานการผลิต การ
พัฒนาการเชื่อมตอการขนสง การพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมอื่น ๆ พบวา การขนสงของการ 
รถไฟฯ ดานการขนสงสินคา ถามีการพัฒนาดานนี้
สูง จะทําใหการพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ
ดานการพัฒนาสถานีรถไฟ การพัฒนาการเชื่อมตอ
ฐานการผลิต การพัฒนาการเชื่อมตอการขนสง มีการ
พัฒนาสูงข้ึนดวย  เมื่อพิจารณานโยบายของการ
รถไฟฯ ทุกดานรวมกัน ถามุงเนนดานการขนสง
สินคา เพียงดานเดียว สวนดานการขนสงผูโดยสาร 
และกําหนดเสนทางไมใหความสําคัญ แมจะทําให
การพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ ดานการพัฒนา
สถานีรถไฟการพัฒนาการเชื่อมตอฐานการผลิต และ 
การพัฒนาสถานีรถไฟสูงข้ึน แตการพัฒนา
เทคโนโลยีการใหบริการ การพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมอื่น ๆ จะนอยลง สวนการพัฒนาการ
เช่ือมตอการขนสงลดลงเล็กนอย 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการขนสง
ของการรถไฟฯ และการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟดานการพัฒนาสถานีรถไฟ ผูวิจัยไดเลอืกใช
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ในการ
วิเคราะหขอมูล โดยที่ชุดตัวแปรอิสระ คือ การขนสง
ของการรถไฟฯ ประกอบดวยการกําหนดเสนทาง 
การขนสงผูโดยสาร และการขนสงสินคา โดยท่ีดาน
การกําหนดเสนทาง แบงเปนเสนทางภายในประเทศ 
การเชื่อมเครือขายการขนสงกับประเทศเพื่อนบาน 
การเชื่อมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟความเร็วสูง  
ดานการขนสงผูโดยสารแบงเปนการเดินทางไป
ทํางาน การเดินทางระหวางจังหวัด การเดินทาง
ทองเที่ยว ดานการขนสงสินคาแบงเปนประเภท
สินคา การลดตนทุนการขนสง สภาวะสิ่งแวดลอม  
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 ดานการพัฒนาสถานีรถไฟ แบงเปนการจัดการ
สถานีรถไฟ และการประชาสัมพันธ พบวาการ
จัดการสถานีรถไฟและการประชาสัมพันธ มีน้ําหนัก
มากกวาการพัฒนาสถานีรถไฟดานการจัดการสถานี
รถไฟเพียงดานเดียว เมื่อพิจารณาจากการจัดการ
เกี่ยวกับความสัมพันธกับการพัฒนาสถานีรถไฟ 
พบวา 
 ดานการกําหนดเสนทาง  การกําหนดเสนทาง
ภายในประเทศ และการเชื่อมเครือขายการขนสงกับ
ประเทศเพื่อนบาน ถามีระดับการพัฒนาระดับต่ําแต
การกําหนดเสนทางการเชื่อมประเทศในภูมิภาคดวย
รถไฟความเรว็สูงมีระดับการพัฒนาระดับสูงมาก จะ
สงผลทําใหการพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ 
ดานการพัฒนาสถานีรถไฟ การจัดการสถานรีถไฟ
พัฒนาในระดับต่ําแตการประชาสัมพันธจะมีการ
พัฒนาในระดับสูง เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาสถานี
รถไฟดานการจดัการสถานีรถไฟดานเดียว พบวา 
การกําหนดเสนทางภายในประเทศ และการเชื่อม
เครือขายการขนสงกับประเทศเพื่อนบาน ถามีระดับ
การพัฒนาระดับสูง จะสงผลทําใหการพัฒนาระบบ
การขนสงทางรถไฟ ดานการพัฒนาสถานีรถไฟ มี
การพัฒนาในระดับสูงตามไปดวย 
 ดานการขนสงผูโดยสาร การกําหนดใหมีการ
พัฒนาดานการขนสงผูโดยสารการเดินทางไปทํางาน
อยูในระดับสูงจะทําใหการจัดการสถานีรถไฟอยูใน
ระดับต่ํา แตการประชาสัมพันธจะมีการพัฒนาใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาสถานีรถไฟ
ดานการจัดการสถานีรถไฟดานเดียว พบวาการ
กําหนดใหมีการพัฒนาดานการขนสงผูโดยสารที่
เดินทางไปทํางานและที่เดินทางทองเที่ยวสูง จะทํา
ใหการจัดการสถานีรถไฟอยูในระดับต่ํา  
 ดานการขนสงสินคา หากมีการลดตนทุนการ
ขนสง และคํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอมจะสงผลให
การพัฒนาระบบการขนสงทางการรถไฟดานการ

พัฒนาสถานีรถไฟที่เกี่ยวกับ การจัดการสถานรีถไฟ
มีระดับต่ํา แตการพัฒนาระบบการขนสงทางการ
รถไฟดานการประชาสัมพันธมีระดับสูง เมื่อ
พิจารณาดานการพัฒนาสถานีรถไฟดานการจดัการ
สถานีรถไฟดานเดียว พบวาการขนสงสินคา เมื่อ
คํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอมในระดับสูงจะสงผลให
การพัฒนาระบบการขนสงทางการรถไฟดานการ
พัฒนาสถานีรถไฟอยูในระดับสูง และถาการขนสง
สินคา มีคํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอมในระดับต่ําจะ
สงผลใหการพฒันาระบบการขนสงทางการรถไฟ
ดานการพัฒนาสถานีรถไฟอยูในระดับต่ําตามไปดวย 
 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการ 
แบงเปนการใหบริการระบบรางและความปลอดภัย 
 ดานการกําหนดเสนทาง  เมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดานระบบรางเพียง
ดานเดียวพบวาการพัฒนาการเชื่อมเครือขายการ
ขนสงกับประเทศเพื่อนบานใหมีระดับสูง แตการ
เช่ือมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟความเร็วสงูมี
ระดับต่ํา สงผลทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใหบริการระบบรางมีระดับต่ํา เมื่อพิจารณาการ
พัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดานระบบรางและ
ความปลอดภัยพบวาการกําหนดเสนทาง
ภายในประเทศมีระดับสูงจะสงผลทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยีการใหบริการระบบรางมีระดับต่ํา แตการ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยอยูใน
ระดับสูง 
 ดานการขนสงผูโดยสาร เมือ่พิจารณาดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดานระบบรางเพียง
ดานเดียวพบวา การกําหนดใหมีการพัฒนาดานการ
ขนสงผูโดยสารที่เดินทางไปทํางานสูงจะทําใหการ
พัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการระบบรางมีระดับสูง  
และถากําหนดใหมีการพัฒนาดานการขนสง
ผูโดยสารที่เดินทางไปทํางานต่ําจะทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยีการใหบริการระบบรางมีระดับต่ํา เมื่อ
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พิจารณาการพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดาน
ระบบรางและความปลอดภัยไปพรอม ๆ กันพบวา
การกําหนดใหมีการพัฒนาดานการขนสงผูโดยสารที่
เดินทางไปทํางานสูงจะทําใหการพัฒนาเทคโนโลยี
การใหบริการระบบรางมีระดับสูงแตการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยอยูในต่ํา  
 ดานการขนสงสินคา เมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดานระบบรางเพียง
ดานเดียวพบวา การขนสงสินคาไมมีความสัมพันธ
กับการพัฒนาระบบการขนสงทางการรถไฟดานการ
พัฒนา เทคโนโลยีการใหบริการระบบราง เมื่อ
พจิารณาการพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการดาน
ระบบรางและความปลอดภัยพบวาการขนสงสินคา
โดยคํานึงถึงประเภทสินคา และสภาวะสิ่งแวดลอม 
โดยไมคํานึงถึงประเด็นการลดตนทุนการขนสง จะ
ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการระบบรางมี
ระดับสูงแตการพัฒนาเทคโนโลยีระบบความ
ปลอดภัยต่ํา  
 ดานการพัฒนาการเชื่อมตอฐานการผลิต แบง
ออกเปนการเชือ่มตอกับนิคมอุตสาหกรรม และศูนย
กระจายสินคา 
 ดานการกําหนดเสนทาง  การพัฒนาดานการ
กําหนดเสนทางการเชื่อมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟ
ความเร็วสูง สงผลทําใหการเชื่อมตอฐานการผลิตไป
ยังนิคมอุตสาหกรรม และศูนยกระจายสินคาไดรับ
การพัฒนาไปดวย โดยการพัฒนาการเชื่อมตอฐาน
การผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมจะมีการพัฒนาการ
เชื่อมตอฐานการผลิตไปยังศูนยกระจายสินคา  และ
พบวาการไมมุงเนนเสนทางภายในประเทศ และการ
เชื่อมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟความเร็วสูง แต
มุงเนนการเชื่อมเครือขายการขนสงกับประเทศเพื่อน
บานจะทําใหการเชื่อมตอฐานการผลิตไปยังนคิม
อุตสาหกรรมไมถูกพัฒนาไปดวย แตมีการพัฒนาการ
เชื่อมตอฐานการผลิตไปยงัศูนยกระจายสินคา 

 ดานการขนสงผูโดยสาร การกําหนดใหมีการ
พัฒนาดานการเดินทางระหวางจังหวัด และการเดินทาง
ทองเที่ยวจะทําใหการเชื่อมตอฐานการผลิตไปยังศูนย
กระจายสินคาไดรับการพัฒนาดวย สวนการเชือ่มตอ
ฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมจะไมถูกพฒันา 
 ดานการขนสงสินคา การขนสงสินคาโดย
คํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอม ถอืวาเปนการพัฒนาการ
เช่ือมตอฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรม และ
ศูนยกระจายสินคาดวย และพบวาการขนสงสินคา
โดยคํานึงถึงประเภทสินคา และสภาวะสิ่งแวดลอม 
โดยไมคํานึงถึงประเด็นการลดตนทุนการขนสง จะ
ทําใหการพัฒนาการเชื่อมตอฐานการผลิตไปยังศูนย
กระจายสินคาอยูในระดับสูงแตการพัฒนาการ
เช่ือมตอฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมมีระดับ
ต่ํา  
  ดานการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสง แบง
ออกเปนในการเชื่อมตอกับสายตะวันออกเฉียง- 
เหนือ สายเหนอื และสายตะวันออก 
 ดานการกําหนดเสนทาง  เมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมตอการขนสงไปยงัสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายตะวันออกพบวาไมมี
ความสัมพันธ  เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาเทคโนโลยี
การเชื่อมตอการขนสงกับสายเหนือ และสายตะวันออก
พบวาการเชื่อมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟความเร็ว
สูง จะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสาย
เหนือ และสายตะวันออกดวย และเมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมตอการขนสงกับสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือและสายตะวันออก
พบวาการเชื่อมเครือขายการขนสงกับประเทศเพื่อน
บานจะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสาย
เหนือ 
  ดานการขนสงผูโดยสาร เมื่อพจิารณาดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมตอการขนสงไปยงัสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายตะวันออกพบวา การ
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พัฒนาดานการขนสงผูโดยสารดานการทองเที่ยว จะทํา
ใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายตะวันออก เมื่อพจิารณา
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมตอการขนสงกับ
สายเหนือ และสายตะวันออกพบวาการพัฒนาดานการ
ขนสงผูโดยสารดานการเดินทางไปทํางาน จะทําใหเกิด
การพัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสายตะวันออก และ
การพัฒนาดานการขนสงผูโดยสารดานการทองเที่ยว 
จะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอกับการขนสงสาย
เหนือ และเมื่อพิจารณาดานการพัฒนาเทคโนโลยีการ
เชื่อมตอการขนสงกับสายตะวันออกเฉียงเหนือ สาย
เหนือและสายตะวันออกพบวาการพัฒนาดานการ
ขนสงผูโดยสารดานการเดินทางไปทํางาน จะทําใหเกิด
การพัฒนาการเชื่อมตอกับการขนสงสายเหนือ และสาย
ตะวันออก และการพัฒนาดานการขนสงผูโดยสารดาน
การเดินทางระหวางจังหวัด จะทําใหเกิดการพัฒนาการ
เชื่อมตอกับการขนสงสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ดานการขนสงสินคา เมื่อพิจารณาดานการพัฒนา
เทคโนโลยีการเชื่อมตอการขนสงกับสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายตะวันออกพบวาการ
ขนสงสินคาโดยไมคํานึงถึงตนทุนการขนสงแต
คํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดการพัฒนาการ
เชื่อมตอการขนสงสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสาย
ตะวันออก เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาเทคโนโลยีการ
เชื่อมตอการขนสงกับสายเหนือ และสายตะวันออก
พบวาการขนสงสินคาโดยคํานึงถึงสภาวะสิ่งแวดลอม 
จะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสายเหนือ 
และเมื่อพิจารณาดานการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมตอ
การขนสงกับสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนอืและ
สายตะวันออกพบวาการขนสงสินคาโดยคํานึงถึง
ประเภทสินคา และสภาวะสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดการ
พัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสายตะวันออกเฉียงเหนอื 
สวนการขนสินคาโดยคํานึงถึงการลดตนทุนการขนสง

จะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสงสายเหนือ 
และสายตะวันออก 
 ดานการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสง แบง
ออกเปนทางถนน ทาอากาศยาน และทาเรือ 
 ดานการกําหนดเสนทางเมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาการเชื่อมตอการขนสงกับทาเรือพบวาการ
เชื่อมประเทศในภูมิภาคดวยรถไฟความเร็วสูงสงผลทํา
ใหมีการพัฒนาเชื่อมตอระบบคมนาคมกับทาเรือดวย 
เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาการเชื่อมตอการขนสง
กับทาอากาศยานและทาเรือพบวา การกําหนด
เสนทางภายในประเทศและการเชื่อมเครือขายการ
ขนสงกับประเทศเพื่อนบานสงผลทําใหมีการพัฒนา
เช่ือมตอระบบคมนาคมกับทาอากาศยาน และทาเรือ 
ดวย และเมื่อพจิารณาดานการพัฒนาการเชื่อมตอการ
ขนสงกับทางถนน ทาอากาศยานและทาเรือพบวา
การกําหนดเสนทางภายในประเทศสงผลทําใหมีการ
พัฒนาเชื่อมตอระบบคมนาคมอื่น ๆ ทาอากาศยาน 
และทาเรือดวย สวนทางถนนไมไดรับการพัฒนา 
 ดานการขนสงผูโดยสาร เมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาการเชื่อมตอการขนสงกับทาเรือพบวา การ
พัฒนาดานการขนสงผูโดยสารดานการทองเที่ยว จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอระบบคมนาคมกับ
ทาเรือ เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาการเชื่อมตอการ
ขนสงกับทาอากาศยานและทาเรือพบวาการพฒันา
ดานการขนสงผูโดยสารดานการเดินทางไปทํางาน 
จะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอระบบคมนาคม
กับทาเรือ แตไมมีการพัฒนาการเชื่อมตอกับระบบ
คมนาคมกับ ทาอากาศยาน และเมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาการเชื่อมตอการขนสงกับทางถนน ทาอากาศ
ยานและทาเรือพบวาดานการขนสงผูโดยสาร ดาน
การเดินทางไปทํางาน และการเดินทางไปตางจังหวัด 
จะทําใหเกิดการพัฒนาการเชื่อมตอระบบคมนาคม
อื่น คือทางถนน สวนดานการขนสงผูโดยสารที่
มุงเนนดานการทองเที่ยว กอใหเกิดการพัฒนาการ
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เชื่อมตอกับระบบคมนาคมอื่น ๆ คือ ทาอากาศยาน 
และทาเรือ 
 ดานการขนสงสินคา เมื่อพิจารณาดานการ
พัฒนาการเชื่อมตอการขนสงกับทาเรือพบวาไมมี
ความสัมพันธกับดานการพัฒนาเชื่อมตอระบบ
คมนาคมกับทาเรือ เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาการ
เชื่อมตอการขนสงกับทาอากาศยานและทาเรือพบวา
การขนสงสินคาโดยคํานึงถึง ประเภทสินคา และ
สิ่งแวดลอม จะสงผลใหมีการพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบคมนาคมกับทาอากาศยาน สวนการขนสง
สินคาโดยคํานึงถึงการลดตนทุนการขนสงจะสงผล
ใหมีการพัฒนาการเชื่อมตอระบบคมนาคมกับทาเรือ 
และเมื่อพิจารณาดานการพัฒนาการเชื่อมตอการ
ขนสงกับทางถนน ทาอากาศยานและทาเรือพบวา
การขนสงสินคาโดยคํานึงถึงสิง่แวดลอม จะสงผลให
มีการพัฒนาการเชื่อมตอระบบคมนาคมกับทางถนน 
สวนการขนสงสินคาโดยคํานึงถึงการลดตนทุนการ
ขนสงจะสงผลใหมีการพัฒนาการเชื่อมตอระบบ
คมนาคมกับทาอากาศยาน และทาเรือ 
 

การอภิปรายผล 

 1.  ผลการวิจัยสรุปไดวาการรถไฟฯ มีการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนสงโดยรถไฟใน 3 ลักษณะ 
คือ การกําหนดเสนทาง การขนสงสินคาและการ
ขนสงผูโดยสารโดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกาํหนด
เสนทางมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการขนสงสินคา 
ขณะที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนสงโดยรถไฟ
ดานการขนสงผูโดยสารนอยกวาดานอื่น  
 1.1  การรถไฟฯ ใหความสําคัญกับการกําหนด
เสนทางภายในประเทศมากที่สุด โดยจะกําหนด
เสนทางสายหลักในภูมภิาคตาง ๆ ของประเทศ 
ประกอบกับพยายามพัฒนารถไฟความเร็วสูงมาใช
ในภูมิภาคเพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย ทัดเทียมกับ
การเดินทางดวยวิธีอื่น ตลอดจนมีความพยายามที่จะ

เช่ือมเครือขายการขนสงทางรถไฟ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการคาและเชื่อมเครือขายการ
ขนสงกับประเทศเพื่อนบาน 
 1.2  สําหรับการขนสงผูโดยสาร การรถไฟฯ ให
ความสําคัญในระดับสูง โดยมุงเนนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานการ
เดินทางไปทํางาน  โดยการรถไฟฯ เลือกจัดเสนทางเดิน
รถไฟในเสนทางการทองเที่ยวสาํคัญ หรือท่ีประชาชน
สนใจ  และพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการเดินรถเพื่อ
รองรับตลาดการทองเที่ยว เชน จัดโปรแกรมรวมกับ
บริษัททองเที่ยว  สําหรับรถไฟระยะสั้นสวนใหญ
ผูโดยสารใชเดนิทางไปทํางาน ก็ไดรับการพัฒนาให
ทันสมัย รวดเรว็ข้ึน   
 1.3  ดานการขนสงสินคา การรถไฟฯ มุงเนนที่
ประเภทสินคา และการลดตนทุนการขนสง ในขณะ
ท่ีมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกบัสภาวะสิ่งแวดลอม
นอยกวาดานอืน่  การรถไฟมกีารจัดตูขนสงสินคา
การเกษตรจําแนกตามประเภท/ลักษณะของสินคา
ดวย เพื่อไมใหสินคาไดรับความเสียหาย  ประกอบ
กับมีการแยก/จัดขบวนรถไฟสินคา ออกจากรถไฟ
โดยสาร ระบบการขนสงรถไฟสามารถรองรบัความ
ตองการขนสงสินคาภาคอุตสาหกรรมที่สรางรายได
ใหกับการรถไฟฯ อยางเปนรปูธรรม 
 2. การรถไฟฯ มีการพัฒนาระบบการขนสงทาง
รถไฟ โดยมีการพัฒนาสถานีรถไฟ มากที่สุด 
เนื่องจากนโยบายภาครัฐกําหนดใหการรถไฟฯ 
ใหบริการ การขนสงผูโดยสารขั้นพื้นฐาน แก
ประชาชนที่เดินทางระหวางจงัหวัด ทําใหเกิดการ
พัฒนาสถานีเพื่อรองรับและใหบริการแกผูโดยสารที่
ใชบริการของการรถไฟฯ รองลงมา คือ การพัฒนา 
การเชื่อมตอกับระบบคมนาคมอื่น  เนื่องจากการ
ขนสงสินคาและการเดินทางของผูโดยสารทางรถไฟ
ไมสามารถสงไดถึงปลายทาง จึงจําเปนตองมกีาร
เช่ือมตอกับระบบขนสงทางถนน ทางน้ํา และทาง
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อากาศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
ขนสงสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ และรองลงไป 
คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการ สงผลมาจาก
เทคโนโลยีการใหบริการของการรถไฟฯ ไดพฒันา
ไปตามวิวัฒนาเทคโนโลยีดานการขนสงทางรถไฟ
ของตางประเทศ  
 3.  การเชื่อมเครือขายการขนสงกับประเทศ
เพื่อนบาน มีผลตอการพัฒนาสถานีรถไฟดานการ
ประชาสัมพันธในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เพราะการ
เชื่อมเครือขายการขนสงกับประเทศเพื่อนบาน เปน
การเพิ่มศักยภาพดานการคา การทองเที่ยว และการ
ลงทุนระหวางภมูิภาค ดังนั้น มีความจําเปนที่การ
รถไฟฯ ตองดําเนินการจัดเตรียมความพรอมของ
สถานีในการรองรับการขยายตัวดังกลาว ประกอบ
กับการประชาสัมพันธยังมีสวนสนับสนุนใหการ
เชื่อมตอเครือขายกับประเทศเพื่อนบานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย นอกจากนัน้การ
ท่ีประชาชนมีโอกาสรับรูเกี่ยวกับผลการดําเนินการ
ตาง ๆ ของการรถไฟฯ ยอมสรางความเชื่อมั่นตอ
องคกร  
 4. การขนสงผูโดยสารดานการเดินทางระหวาง
จังหวัด มผีลตอการพัฒนาสถานีรถไฟดานการ
จัดการสถานีรถไฟในระดับปานกลาง   เพราะหาก
จังหวัดหรอืภูมภิาคใดมีการเดินทางระหวางจงัหวัด
มาก การรถไฟจะตองพัฒนา จัดสถานีรถไฟให
สามารถรองรับจํานวนและความตองการของ
ผูโดยสารตามจดุตาง ๆ  
 5.  การเดินทางระหวางจังหวัด  มีผลตอการ
พัฒนาเชื่อมตอฐานการผลิตดานนิคมอุตสาหกรรม
ในระดับสูงมาก  ท้ังนี้เพราะการเดินทางระหวาง
จังหวัดท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการเชื่อมตอฐานการผลิต
สําคัญ ๆ รองรบัชุมชน เชนเดียวกับที่การกําหนด
เสนทางภายในประเทศ และการลดตนทุนการขนสง
มีผลตอการพัฒนาเชื่อมตอฐานการผลิตดานนิคม

อุตสาหกรรมในระดับปานกลาง เพราะเสนทางการ
เดินรถที่เช่ือมตอจังหวัดหรือภมูิภาคตาง ๆ นั้น เปน
จุดเชื่อมตอทางเศรษฐกิจดวย ผูประกอบการยอม
เลือกตั้งฐานการผลิต ในจุดท่ีมีการคมนาคม การ
ขนสงสะดวก เพราะงายตอการขนสงวัตถุดิบ 
ขณะเดียวกันก็สะดวกในการลําเลียงสินคาสู
ประชาชนในจุดตาง ๆ ท่ัวประเทศ  
 6. การขนสงผูโดยสารดานการเดินทางไป
ทํางาน มีผลตอการพัฒนาเช่ือมตอฐานการผลิตดาน
นิคมอุตสาหกรรมในระดับสูง เพราะเมื่อฐานการ
ผลิตตั้งในจุดท่ีมีการคมนาคมสะดวก มีการคาขาย 
ยอมเกิดเปนชุมชนใหญ มีการสรางและจางงานมาก
ข้ึน ทําให มีการเดินทางไปทํางานดวยรถไฟมากดวย 
 7. การขนสงสินคาดานประเภทสินคา มีผลตอ
การเชื่อมกับระบบคมนาคมอื่น ๆ ไดแก ทาอากาศ
ยาน ทาเรือในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เพราะประเภท
สินคามีผลตอการกําหนดเสนทางและการวางแผน
จัดสงสินคานั้น ๆ เชน สินคาบางประเภทจําตองมี
การลําเลียงขนสงท่ีรวดเรว็ มฉิะนั้นจะเกิดความ
เสียหาย จึงตองมีการเชื่อมตอระหวางฐานการผลิต 
กับการคมนาคมระบบอื่น ๆ 

 

ขอเสนอแนะ   
 จากการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาระบบการขนสง: 
ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการขนสงทางรถไฟของ
ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม" 
จะเห็นไดวาในการพัฒนาระบบการขนสงทางรถไฟ
ของประเทศไทยนั้น รัฐบาลจะตองมีนโยบายในการ
พัฒนาการขนสงทางรถไฟอยางบูรณาการ ท้ังในดาน
พัฒนาการขนสงมวลชน การขนสงสินคา การ
เช่ือมตอระหวางการขนสงโดยทางรถไฟกับการ
ขนสงรูปแบบตาง ๆ (multimodal transport)ไมวา
การขนสงทางถนน  การขนสงทางน้ํา และการขนสง
ทางอากาศ อยางมีประสิทธิภาพ  และปรับบทบาท
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และการบริหารของการรถไฟแหงประเทศไทยให
สอดคลองกับเปาหมายการบริหารการพัฒนาระบบ
การขนสงของประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการขนสง
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต (logistics hub)ใน
อนาคต (การรถไฟแหงประเทศไทย, 2542, หนา 16) 
 ท้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.  นโยบายในการพัฒนาระบบราง 
  โดยที่รางรถไฟเปนโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญของการขนสงโดยทางรถไฟ  ท้ังนี้ ในปจจุบัน
โครงขายเสนทางรถไฟทั่วประเทศใชรางเดี่ยวขนาด 
1 เมตรมีความยาวทั้งสิ้น 3,870 กิโลเมตร โดยเปน
ระบบรางคูยาว 90 กิโลเมตร ในป 2549 ใหบริการ
ขนสงผูโดยสารประมาณ 90 ลานคน และขนสง
สินคาประมาณ 7.5 ลานตัน โดยแยกเปนการขนสง
ผูโดยสารรอยละ 76 ขนสงสินคารอยละ 22 และ
ขนสงท้ังผูโดยสารและสินคาในขบวนเดียวกัน 
รอยละ 2 
  แตอยางไรก็ตาม  การเปลี่ยนรางรถไฟเปน
ระบบรางคูท่ัวประเทศตองใชงบประมาณกวา 3 
แสนลานบาท และถือไดวาเปนโครงการขนาดใหญ
เรงดวน (mega project) ท่ีรัฐบาลสมควรลงทนุ ท้ังนี้ 
การลงทุนโดยรฐัในระบบรางดังกลาว ยังสามารถ
ชวยใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนตาง ๆ ตามมา 
โดยเฉพาะการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนหัว
จักรสําคัญในการฉุดเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน 
อุตสาหกรรมปนูซิเมนต วัสดุกอสราง เครื่องใช
ภายในบานตาง ๆ ใหเติบโตขึ้นตามมา ทําใหเกิดการ
จางงาน อีกดวย 
  นอกจากนี้ การลงทุนรถไฟฟายังเปนการ
แกปญหาระบบขนสงมวลชนที่เปนตนเหตุของ
ปญหา ซึ่งประเทศไทยใชน้ํามันเพื่อการเดินทาง
มากกวาครึ่งของน้ํามันที่นําเขา ขณะที่ประเทศที่
เจริญแลวสวนใหญจะมีสัดสวนการใชน้ํามันเพื่อการ
ขนสงสินคา หรือใหพลังงานในรูปแบบอื่นมากกวา 

ท้ังนี้ การลงทุนเปลี่ยนรางรถไฟเปนระบบรางคู              
ท่ัวประเทศ ยิ่งเปนเรื่องท่ีรัฐบาลจําเปนตอง
ดําเนินการ เนื่องจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ลําเลียงสินคาหรือระบบโลจิสติกสของประเทศ ซึ่ง
ตนทุนโลจิสติกสถือเปนตนทุนมากถึง 30% ของ
ตนทุนสินคา หากลดตนทุนโลจิสติกสดงักลาวได จะ
ทําใหสินคาของไทยมีความสามารถในการแขงขัน
และสามารถลดเวลาในการขนสงสินคาลงได (แผน
หลักขนสง, 2547, หนา 48) 
 2.  นโยบายการขนสงมวลชนในเขตเมืองและ
ระดับภูมิภาค 
  รัฐบาลจะตองมีนโยบายรถไฟความเร็ว
สูง  หมายถึง  รถไฟที่มีความเร็วสูงสุดในชวง
ตั้งแต  150  กิโลเมตรตอช่ัวโมงขึ้นไป  ซึ่งใน ปจจุบันมี
รถไฟความเรว็สูงใหบริการในหลายประเทศทั่วโลก  ท่ี
ระดับความเร็วสูงถึง 300  กิโลเมตรตอช่ัวโมง  การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูงจงึเปนอีกทางเลือกหนึง่ท่ีควร
นํามาดําเนินการในประเทศไทย  เนื่องจากจะชวยให
การเดินทางระหวางเมืองมีประสทิธิภาพ สะดวก รวดเรว็ 
ปลอดภยั ลดมลพิษทางอากาศ  และประหยัด
พลังงาน  การศึกษาแผนแมบทรถไฟความเรว็สูงใน
ประเทศไทยใหผลวา  ประเทศไทยควรกอสรางรถไฟ
ความเร็วสูงสายชายฝงทะเลตะวันออกระยะทาง 
90  กิโลเมตร  เนื่องจากจะชวยสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกใหเจริญกาวหนาสามารถ
เปนทางเลือกของคนรุนใหมท่ีจะไปอยูอาศัยและ
ทํางานได  โดยไมตองเผชิญกับสภาพความแออดัใน
กรุงเทพมหานคร  โครงการนี้จะใชเงินทุน 32,845  ลาน
บาท  และคาเวนคืนที่ดินอีก  4,720  ลานบาท  โดยจะ
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาเงินลงทุนพรอมไป
กับการใหบริการที่ทันสมัยแกผูโดยสารจากสนามบิน
นานาชาติกรุงเทพฯ  แหงท่ีสอง (การรถไฟแหงประเทศ
ไทย, 2542, หนา 16) 
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 3.  นโยบายในการขนสงสินคาโดยทางรถไฟ 
  การขนสงสินคาทางรถไฟสามารถขนสง
สินคาไดครั้งละจํานวนมาก ประหยัดคาใชจายใน
การขนสงตอหนวย รวมท้ังกอใหเกิดมลภาวะนอย
กวาทางถนน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการ
ประหยัดพลังงานและชวยลดปญหาจราจร สินคาท่ี
ขนสงสวนมากเปนสินคามูลคาต่ําและน้ําหนักมาก 
เชน ถานหิน ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปูนซีเมนต ขาว 
น้ําตาล เปนตนโดยรูปแบบของรถสินคาท่ีใชกนัมี
หลายประเภท เชน รถไฟตูบรรทุกสินคาท่ัวไป 
รถไฟบรรทุกน้าํมันและกาซ นอกจากนี้การขนสง
ทางรถไฟสามารถใชขนสงตูคอนเทนเนอรได จึง
เหมาะกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยการ
ขนสงสินคาในระยะทางไกลจะใชรถไฟ และการ
ขนสงทางรถบรรทุกระหวางจดุตนทางสินคากับ
สถานีตนทาง และระหวางสถานีปลายทางกับจุด
ปลายทางสินคาในระยะทางสั้นจะใชการขนสงทาง
ถนน อยางไรกต็าม การขนสงทางรถไฟมักไมมี
ความตอเนื่องและไมตรงเวลา เนื่องจากตองมกีาร
เปลี่ยนรถ ณ สถานีรถไฟหรอืชุมทางรถไฟตาง ๆ 
และขบวนรถไฟมีจํากัด ไมเพียงพอตอความตองการ
ขนสงสินคา 
  โดยเสนทางที่มีการขนสงสินคามากที่สุดคือ 
ชวงชุมทางฉะเชิงเทรา-ชุมทางศรีราชา รองลงมา 
ไดแก ชวงไอซดีีลาดกระบัง-ชุมทางฉะเชิงเทรา ชวง
ชุมทางศรีราชา-ทาเรือแหลมฉบัง ชวงชุมทางบาน
ภาชี-ชุมทางแกงคอย ชวงชุมทางฉะเชิงเทรา-ชุมทาง
คลองสิบเกา และชุมทางคลองสิบเกา-ชุมทางแกง
คอยตามลําดับ  
  ท้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวารัฐบาลมีความจําเปนที่
จะตองเรงพัฒนาการขนสงสินคาทางราง หรือทาง
รถไฟเพื่อใหระบบการขนสงสินคาโดยรวมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพดานลดตนทุนโลจิสติกส ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจสิติกส

ของประเทศ (ป 2549-2553) ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) โดยดําเนินการดังตอไปนี้ประการ
แรก การพัฒนาแนวรถไฟหลกั ไมวาจะเปนการสราง
เสนทางรถไฟรางคู เพื่อแกปญหาการติดขัดในการ
เดินรถไฟในเสนทางตางๆ แตมีความจําเปน ไมวาจะ
เปน เสนทางตะวันออกเฉียงเหนือ-ไปทาง
นครราชสีมา เสนทางใต-ไปทางปาดังเบซาร 
เสนทางเหนือ-ไปทางนครสวรรค การพัฒนาเสนทาง
สับหลีกใหยาวข้ึน เพื่อใหรถไฟสินคาสามารถหยุด
รอหรือชะลอความเร็วขณะสวนกับรถไฟโดยสาร ทํา
ใหรถไฟสามารถวิ่งสวนกันไดมากขึ้น  
  ประการที่สอง  การพัฒนาระบบอาณัติ
สัญญาณเพื่อลดปญหาการตองชะลอรถ ซึ่งสงผลตอ
ความลาชาในการขนสง  
  ประการที่สาม การจัดซื้อแครหัวรถจักร และ
อุปกรณยกขนใหม เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลน
แครและอุปกรณยกขน  การเพิ่มศักยภาพของสถานี
ขนสงสินคาหลัก เพื่อเพิ่มพื้นที่ดานขางของสถานี
สําหรับรองรับการบรรจุและการขนถายสินคาใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน ท่ีสถานีบานทุงโพธิ์  
(สุราษฎรธานี) หรือท่ีสถานีทาเรือแหลมฉบัง เปน
ตน 
  ประการที่สี่ การพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนสง
สินคาทางรถไฟกับการขนสงรูปแบบอื่น เสนทาง
รถไฟทั้งหมดมจีุดเชื่อมตอกับการขนสงสินคาทาง
ถนนที่สถานีรถไฟตาง ๆ แตจุดเชื่อมตอสําคัญที่เปน
ศูนยรวมและกระจายสินคาขาเขาและขาออก ไดแก 
ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง และสถานีไอซีดี
ลาดกระบัง ทําใหการนําเขาและการสงออกโดยการ
ขนสงทางรถไฟมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีการเชื่อมตอกบัยานกองเก็บตูสินคาในภูมิภาค 
ตาง ๆ ไดแก สถานีศิลาอาสน จ. อุตรดิตถ สถานี 



 

 90 

ทาพระ จ. ขอนแกน สถานีกุดจิก จ. นครราชสีมา 
และสถานีชุมทางบานทุงโพธิ์  จ. สุราษฎรธานี 
นับเปนการสงเสริมการขนสงสินคาในลักษณะ Hub 
and Spoke ท่ีใชการขนสงทางถนนเปน Feeder และ
ใชรถไฟเปนหลักในการขนสงสินคาระยะทางไกล 
   นอกจากนี้ การพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนสง
สินคากับประเทศเพื่อนบาน ไดแก สถานีหนองคาย 
เชื่อมตอกับ สปป.ลาว สถานีอรัญประเทศ เช่ือมตอ
กับกัมพูชา สถานีปาดังเบซารและสถานีสุไหงโกลก 
เชื่อมตอกับมาเลเซีย (แผนหลกัขนสง, 2547, หนา 
110)  
 4.  นโยบายในการปรับบทบาทของการรถไฟ
แหงประเทศไทย 
  โดยที่การรถไฟแหงประเทศไทยมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจมีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาเสนทางรถไฟ
(รวมท้ังระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ยาน 
สถานี) ใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด วางแผนซอม
บํารุง ปรับปรุง/ขยายเครือขายเสนทางรถไฟของ
ประเทศ จัดสรรเวลาการใชทาง ยาน สถานี และ
ควบคุมการเดินขบวนรถใหแกผูประกอบการทั้งของ
ภาครฐัและเอกชนเรียกเก็บคาใชทางตามอัตราที่
องคกรกํากับดูแลกําหนด นอกจากนี้ ยังรับผดิชอบ
ในการใหบริการทางสังคมในการบริการรถไฟใน
การขนสงมวลชนในราคาประหยัดอันเปนผลใหการ
รถไฟแหงประเทศไทยตองมีภาระขาดทุนอยูใน
ปจจุบัน ท้ังนี้ การรถไฟแหงประเทศไทยไดประสบ
ปญหาสําคัญหลายประการ ไดแก 
 4.1 ปญหาการขาดทุนสะสมของการรถไฟ ใน
ปจจุบันมีหนี้สะสมถึง 92,000 ลานบาท แบงเปน
หนี้สินทางการเงิน 42,700 ลานบาท และภาระผูกพัน
บํานาญ 50,200 ลานบาท กับภาระดอกเบี้ยในการ
กูยืมอีกประมาณปละ 2,000 ลานบาท โดยหนี้เหลานี้ 
ภาครัฐจะตองเขามาชวยเหลือและบรรเทาภาระ
หนี้สินทางการเงินใหกับทางการรถไฟ โดยเฉพาะ 

ในสวนของหนีส้ินจากโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 
15,000 ลานบาท และเงินชดเชยผลขาดทุนจาก
ภาครัฐคงคางอีกประมาณ 18,000 ลานบาท 
 4.2 โครงสรางการบริหารของการรถไฟ  
  ปจจุบันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่จํากัด 
และขาดประสิทธิภาพเปนอยางมากการดําเนินการมี
ลักษณะรูปแบบเหมือนราชการ มีความลาชา และที่
สําคัญไมสามารถตอบสนองความตองการเชิง
พาณิชยไดประกอบกับคาใชจายดานคาตอบแทน
พนักงานมีภาระมาก และไมสามารถดําเนินการได
อยางคลองตวั อิสระ เหมือนบริษัทเอกชน 
 4.3 รูปแบบการดําเนินการของการรถไฟ ใน
ปจจุบันยังคงเปนการลงทุนทั้งหมดจากภาครฐั โดย
การรถไฟแหงประเทศไทยเปนผูผูกขาดสัมปทานใน
กิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรถไฟ ขาดการ
สนับสนุนและรวมทุนจากภาคเอกชนซึ่งทําให
รัฐบาลมีภาระดานงบประมาณสูง และทําใหปจจัยใน
การดําเนินการขนสงทางรถไฟไมเพียงพอและขาด
ความตอเนื่อง สงผลใหประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการดําเนินการจํากัดการขยาย
เสนทางการใหบริการรถไฟไมสามารถทําได
ทันทวงทีตอความตองการของภาคเอกชนและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (การรถไฟแหงประเทศไทย, 
2542, หนา 80) 
 ผูวิจัยเหน็วาการรถไฟแหงประเทศไทยจะตอง
ปรับบทบาทโดยการแบงแยกบทบาทในดาน
นโยบายกํากับดูแลและประกอบการจัดทําแผน
แมบทในการพัฒนา รวมถึงการเปดใหภาคเอกชนมี
สวนรวมในการใหบริการ ดวยการเปดตลาดการ
ขนสงสินคาทางรถไฟ โดยใหภาคเอกชนลงทุน
จัดหาหัวจักรและแครมาใหบริการขนสงทางรถไฟ
ไดดวยตนเอง ท้ังนี้ เอกชนสามารถเขาสูตลาดการ
ใหบริการขนสงทางรถไฟไดในรูปแบบคลายกับการ
ท่ีเอกชนเขารวมใหบริการกับองคการขนสงมวลชน
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กรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) 
และยังไดสิทธิใหเขาใชประโยชนจากรางและ
โครงสรางพื้นฐานสําหรับการเดินรถไฟ ในลักษณะ
เดียวกันกับการใชทางพิเศษ ซึ่งการรถไฟแหง
ประเทศไทยจะคิดคาตอบแทนการใชราง ในลักษณะ
ของ Access Charge และคาธรรมเนียมการใชสถานี
รถไฟในการขน ถายสินคา โดยการรถไฟแหง
ประเทศไทยจะรับผิดชอบใน การจัดการจราจรให
เกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินรถ รวมถงึการ
จัดหาหรอืฝกอบรมพนักงานขับรถใหแกภาคเอกชน 

 5. หนวยงานที่มสีวนในการพัฒนาระบบการ
ขนสงโดยเนนเปนเครือขายทางรถไฟ 
  ผูวิจัยเหน็วารัฐบาลจะตองมีนโยบายในการ
พัฒนาการขนสงทางรถไฟอยางบูรณาการโดย
จะตองมีการรวมมือระหวางกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเปนสวน
หนึ่งของการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหนโยบาย 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473 (2)  วิเคราะหความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของกับวงการภาพยนตรไทยและ
บุคคลทั่วไปการวิจัยเรื่องนี้เปนเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหนโยบาย และสัมภาษณเชิงลกึผูเกี่ยวของกับวงการ
ภาพยนตร  จํานวน  12  คน และบุคคลท่ัวไปหลากหลายอาชีพ  จํานวน  12  คน ไดผลการศึกษาดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473  มีความลาหลัง  ไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการควรปรับปรุง แกไข และจัดทํารางพระราชบัญญัติภาพยนตรใหม โดยมีแนวทางในการดําเนินการ คือ การ
วิเคราะหปญหาจากพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2473 กําหนดปญหา เลือกทางเลือกในการแกปญหา กําหนดแนวทางการ
นําไปใช ประเมินผล ผลลัพธ ผลกระทบ และระดับความสําเร็จ 

2.  ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับวงการภาพยนตรและบุคคลทั่วไป มีความเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกัน 
คือ  ภาพยนตรไทยซึ่งยังไมเปนอุตสาหกรรมสามารถเปนอุตสาหกรรมได  ถาผลิตจํานวนมากและมคีวามหลายหลาย
สามารถผลิตเปนสินคาออก    การสงเสริมสนับสนุนของรัฐบาลไมเปนรูปธรรม  ทิศทางการพฒันาภาพยนตรไทย  โดยการรวม
ทุนกับตางประเทศ  หาตลาดรองรับ  พัฒนาคุณภาพของภาพยนตรไทย  ท้ังความรูและเทคนิค สวนการแกไขพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร ควรเสนอรางพระราชบัญญัติภาพยนตรใหมท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

คําสําคญั: อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย, พระราชบัญญัติภาพยนตร, การพัฒนาภาพยนตรไทย 
 

Abstract 
The purposes of this research on “The Government Policy as Related to the Thai Film Industry” are 

twofold: firstly, to analyze the policy surrounding the Act of Film (B.E.2473), and secondly, to analyze the opinions 
of individuals working in the Thai Film Industry and the general public.  This study employs qualitative research 
methodology in an analysis of the policy, and in-depth interviews of 12 key informants in the industry and 12 people 
from various professions. 

The analysis of the policy revealed that the content of the Act of Film (B.E.2473) was not up-to-date, and 
not relevant to present-day needs, in terms of, problems and situations. An effort to draft a new act of problem 
analyses of the previous act was proposed, to determine the limitations and to propose alternative solutions, 
indicating implementation strategies, evaluation, results, impact and the success level was recommended. 
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The opinions of the 24 subjects interviewed were found to be in agreement, that the Thai film industry could 
not yet qualify as an “industry” per se.  They felt that it could be in the future, on condition that it produces films in 
larger quantity and with greater diversity for export.  Moreover, the government’s promotion and support were still 
needed for this to be realized.  These findings point to clear directions for Thai film development in creating joint 
ventures with foreign investors, securing markets and improving the quality of Thai films, as regrads knowledge and 
technical know-how. 

Keywords: Thai film production industry, the policy surrounding the film 2473 B.E. 
 

ความนํา 
 การดํารงชีวิตของมนุษยนอกจากความจําเปน
ขั้นพื้นฐานดาน ปจจัย 4  แลวยังมีสิ่งสําคญัอยางหนึ่งที่
ชวยจรรโลงชีวิตใหมีความสุขคือนนัทนาการ  
ภาพยนตรเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหเกิดความบันเทิงแกมนุษย  
และเปนยอดนิยมของความบันเทิง ในระดับตน ๆ   ของ
มนุษย  ตั้งแตมีภาพยนตรเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2473  เมื่อนับเวลาจวบจนถึงปจจุบันเปนปท่ี  77  
ระยะเวลายาวนานถึงหนึ่งชวงอายุของคน แตการ
พัฒนาของภาพยนตรไทยยังไมกาวหนาทัดเทียมกับ
ภาพยนตรของตางประเทศ เน่ืองจากมีปญหาในการ
สรางภาพยนตรไทย  เชน แหลงเงินทุน ความนิยม
คานิยม  ความรู และเทคนิค เปนตน ในปจจุบันวงการ
ภาพยนตรไทยมีความกาวหนาและพัฒนาการ
ตามลําดับ สามารถแขงขันกับตางประเทศได ความ
นิยมของประชาชนเริ่มกลับคืนมาเห็นไดจากรายได
ของภาพยนตรหลายเรื่องอยูในระดับสูงเปนที่นาพอใจ  
อยางไรก็ตามการพัฒนาภาพยนตรไทยยังไปไมถึง
เปาประสงคเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่สราง
ภาพยนตรเปนสินคาออก ปจจุบันทรัพยากรในการ
สรางภาพยนตรมีพรอม แตขาดปจจัยในการสนับสนุน 
 
 

 
และสงเสริมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยังขาดนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนและเปน
รูปธรรม ซึ่ง   เปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนและ
สงเสริมภาพยนตรไทยใหสามารถแขงขันกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตรตางประเทศ สิ่งสําคัญที่สุดคือ 
ปญหาของพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473  ท่ีควร
ปรับปรุงแกไข  กอนอื่นตองมกีารวิเคราะห
พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473  เพื่อหาปญหา 
วิธีแกปญหา และทางเลือกในการแกปญหา กําหนด
แนวทางการปฏิบัติ ประเมินผล ผลผลิต ผลลพัธ และ
ระดับผลสําเร็จที่เกิดจากการปรับปรุง แกไข
พระราชบัญญัติภาพยนตรฉบับใหม เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาวงการภาพยนตรสูสากล 
 พัฒนาการของภาพยนตรไทยมีมาตั้งแต พ.ศ. 
2473  ซึ่งเปนปแรกที่มีการตราพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรในประเทศไทย  ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง
ทามกลางความหยุดน่ิงของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาพยนตร  
ทําใหเห็นวาการเติบโตของภาพยนตรไทยไดเปนไปตาม
สภาวะของสงัคมไทยที่เจริญขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับ
รัฐธรรมนญูไทย ในปจจุบัน ไดรางขึ้นในป พ.ศ. 2540   
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หลังพระราชบัญญัติภาพยนตรถึง  73 ป พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร จึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  และสภาพ
ความเปนจริงของการบริหารภาพยนตรไทยในปจจุบัน
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการพัฒนาของการ
บริหารภาพยนตรไทยกับพระราชบัญญัติภาพยนตร จึง
เปนแนวทางนําไปสูการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรทุกดานในอนาคต โดยใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญไทยในปจจุบัน เพื่อเปนการสงเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใหเกิดการพัฒนาและ
เทียบเทากับมาตรฐานโลก เกิดการสรางงาน การลงทุน
สรางเงินทุนหมุนเวียนใหกับประเทศไทย 
 อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีปญหาในการ
ดําเนินการสรางและการตลาดอยางตอเนื่องต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ดังนั้น  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร
ไทย  ดังนี้ 
 1. ผลักดันใหเกิด “สภาภาพยนตรแหงชาติ”  
เพ่ือแกไขปญหาในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร  
และเปนศูนยรวมความคิดเห็นและสรางสรรคโดยการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางเสริมศักยภาพให
ภาคเอกชนมคีวามเขมแข็งเปนแกนนําในการตอรอง 
และการแขงขนัในธุรกิจภาพยนตรกับนานาประเทศ 
 2. ผลักดันรางพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ.
2549 ใหคณะรัฐบาลพิจารณาและประกาศใช  โดย
ยกเลิกพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ.2473  โดยเร็ว 
 3.  สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการเปดตลาดภาพยนตรไทยให
แพรหลายไปทั่วโลก โดยการแกกฎหมายและระเบียบ
ตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการผลิตและการตลาด 

4. ผลักดันใหเกิดสถาบันภาพยนตรและ
พิพิธภัณฑภาพยนตรแหงชาติเพื่อใหเปนศูนยกลางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรในภูมิภาคเอเชีย 
 5. ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
หากมีการขออนุญาตถายทําในสถานที่ และการขอใช
อาวุธของทางราชการดวยระบบที่มีความคลองตัว
รวดเร็ว โดยไมเสียคาใชจาย  เสียแตคาประกันอาวุธ
ยุทโธปกรณเพื่อใชในการถายทํา 
 6. ใหการสนับสนุนจัดหาสถานที่ในการ
จัดตั้งองคกรภาคเอกชน คอื สมาคมสมาพันธ
ภาพยนตรแหงชาติ  ท้ังนี้เพ่ือการประสานงานที่
สะดวกและการพัฒนาองคการใหมีความเขมแขง็
สามารถชวยเหลือตนเองได  โดยการจัดตั้งเปนสถาบัน
วิชาชีพภาพยนตร และสามารถสนองตอตลาดวิชาชีพ
ภาพยนตรในประเทศไทย และสรางความพรอมใหกับ
การทํางานรวมกับคณะถายทําชาวตางประเทศที่มาถาย
ทําภาพยนตรในประเทศไทย 
 7. ปรับองคการและหนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย คือ 
คณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
ควรเปนองคการที่มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการ  หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย 
และควรเปนองคการที่อยูในสังกัดของกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวของ   โดยตรงกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาพยนตร  มีศักยภาพเพียงพอในการ
สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร
ในอนาคต  โดยการปฏิรูประบบราชการ (ยงศักดิ์   
วีระเมธีวงศ, 2538) 
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 การวิเคราะหนโยบายเปนทั้งศาสตร  
(science) และศิลป (art) ทํานองเดียวกับความสําเร็จ
ของนักวาดภาพที่จะตองมีความสามารถในการ
ประยุกต  ทักษะ (skills) และความประณีต (craft) ใน
การวาดภาพภายใตสุนทรียแหงจินตนาการ 
 นักวิเคราะหนโยบายที่ประสบความสําเร็จก็
เชนกันจะตองมีความสามารถในการประยุกตทักษะ
พื้นฐาน  (basic skills) ภายใตความมั่นคงแหงเหตุผล
และทัศนภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลใน
สังคม (Wildavsky, 1979, pp. 385-406) เพื่อใหการ 
บูรณาการนโยบายจะตองเตรียมการในประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้  (Weimer & Vining, 1992, pp. 12-14) 
เกี่ยวกับการรวบรวม การจัดการและการสื่อขอมูล
ภายใตสถานการณท่ีมีขอกําหนดเร่ือง เวลา และ
ขอจํากัดในการเขาถึงประชาชนที่เกี่ยวของ โดยจะตอง
สามารถพัฒนากลยุทธในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปญหานโยบายอยางรวดเร็ว และการ
กําหนดแนวทางแกไขที่เปนไปได  นักวิเคราะห
นโยบายจะตองสามารถจําแนกตนทุนและ
ผลประโยชนของทางเลือกในการแกไขปญหาและสื่อ
ขอความการประเมินผลเหลานี้ไปสูผูเกี่ยวของอยาง
นอยท่ีสุดก็ในเชิงคุณภาพ  (qualitatively) 
 นักวิเคราะหนโยบายตองการทัศนภาพในการ
รับรูเกี่ยวกับบริบทของปญหาทางสังคม อาทิเชน  
เมื่อใดรัฐบาลควรมีความชอบธรรมในการเขา
แทรกแซงกิจกรรมของเอกชน  เปนตน  คําตอบเชิง
ปทัสถานตอคําถามดังกลาวขึ้นอยูกับแนวความคิดใน
เร่ืองความลมเหลวของกลไก (market failure) ซึ่งเปน
สถานการณท่ีการแสวงหาผลประโยชนของ
ภาคเอกชนมิไดนําไปสูการใชทรัพยากรของสังคม

อยางมีประสิทธิภาพ หรือมิไดมีการกระจายสินคาแก
สังคมอยางเปนธรรม  อยางไรก็ตามการแทรกแซง
อยางเหมาะสมของรัฐบาลจะตองคํานึงถึงเงือ่นไข
ความจําเปนของความลมเหลวของกลไกตลาดที่สงผล
กระทบตอการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
การเมืองที่ไมเปนธรรมเทาน้ัน  และการแทรกแซงของ
รัฐบาลจะตองไมกอใหเกิดตนทุนตอสังคมมากกวา
ผลประโยชนท่ีประชาชนจะพึงไดรับ 
 นักวิเคราะหนโนบายตองการทักษะทาง
เทคนิค เพื่อชวยใหการทํานายและการประเมินผล
ทางเลือกนโยบายมีความนาเช่ือถือมากขึ้น การกระทํา
ดังกลาวตองอาศัยความรูและทักษะเกี่ยวกับวิชา
เศรษฐศาสตรและสถิติเปนพื้นฐานสําคัญ ท้ังน้ีเพราะ  
(1) เทคนิคเกี่ยวกับความรูดังกลาวสามารถนําไปใชใน
การวิเคราะหปญหานโยบายไดโดยตรง (2)  นักวิจัย
นโยบายจะตองมีความสามารถในการศึกษาผลงานที่
อาศัยความรูดังกลาวในการวิจัย  และ (3) นักวิเคราะห
ฝายตรงขามอาจใชเทคนิคดังกลาวในการวิเคราะหหรือ
บิดเบือน  ดังนั้น นักวิเคราะหนโยบายจึงจําเปนตองมี
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคดังกลาวเพื่อประโยชนในการ
ปกปองผลงานของตนเองและสามารถระบุจุดแขง็และ
ขอจํากัด   ของเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน 
 นักวิเคราะหนโยบายจะตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและพฤติกรรมองคการ 
เพื่อประโยชนในการทํานายหรือในบางกรณีเพื่อท่ีจะมี
อิทธิพลตอการใหความเห็นชอบนโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ  นอกจากนี้ การ
เขาใจทัศนะของผูท่ีเกี่ยวของและผูท่ีอาจจะเปนฝาย
ตรงกันขามก็จะชวยใหนักวิเคราะหนโยบายสามารถที่
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จะโตตอบและใชหลักฐานประกอบการยืนยันไดอยาง
มีประสิทธิผลมากขึ้น 
 นักวิเคราะหนโยบายจะตองมีกรอบของ
จริยธรรมในการทํางานของตนอยางชัดเจนในการ
ปฏิสัมพันธกับผูเกี่ยวของกับการวิเคราะหนโยบาย  
นักวิเคราะหนโยบายอาจเผชิญกับทางสองแพรงที่
จะตองตัดสินใจ เมื่อผลประโยชนและความพึงพอใจ
สวนตนของผูเกี่ยวของกับนโยบายตรงกันขามกับ 
ทัศนภาพของตนเกี่ยวกับประโยชนของสาธารณชน 
 สาระสําคัญดังกลาวขางตนที่นักวิเคราะห
นโยบายจะตองเตรียมการใหตนเองมีความพรอมนั้น  
แสดงใหเห็นวาการวิเคราะหนโยบายเปนกิจกรรมท่ี
ตองอาศัยความรอบรูท้ังดานศาสตรและศิลปอยาง
กวางขวาง  ท้ังนี้ เพราะนโยบายสาธารณะเปนเรื่องที่ผู
ตัดสินใจนโยบายจะตองเลือกตัดสินในนโยบายที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลลัพธจากการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะสงผลตอสถานภาพและความ
มั่นคงทางการเมืองของผูตัดสนิใจนโยบาย 
ท้ังทางตรงและทางออม หากตัดสินใจผิดพลาดอาจ
สงผลกระทบใหอนาคตทางการเมืองของผูตัดสินใจ
นโยบายเกิดปญหาขึ้น  ดวยเหตุนี้  จึงกลาวไดวา
นักวิเคราะหนโยบายมีบทบาทอยางสําคัญในการ
นําเสนอทางเลือกนโยบายที่เหมาะสมใหแก 
ผูตัดสินใจนโยบายเพื่อใหผูตัดสินใจนโยบายสามารถ
เลือกทางเลือกนโยบายที่จะนําไปสูการปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จและเปนที่พอใจของประชาชน
อยางกวางขวาง  ซึ่งหมายถึงความมั่นคงทางการเมือง
ของผูตัดสินใจนโยบายโดยตรง (ติน  ปรัชญาพฤทธิ์, 
2523) 

 การศึกษาการวิเคราะหนโยบายสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับสาระสําคัญตาง ๆ  ของนโยบายสาธารณะ  
ไดแก  ปญหานโยบายทางเลือกนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบัติผลผลิตนโยบาย  ผลลัพธนโยบาย 
และระดับความสําเร็จนโยบาย ซึ่งลักษณะของ
การศึกษาจะเปนการศึกษาเชิงประจักษ  (empirical 
approach)  หรือการศึกษาเชิงประเมิน  (evaluative  
approach)  หรือการศึกษาเชิงปทัสถาน  (normative  
approach)  ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความ
สนใจของผูศึกษาเปนสําคัญ ความสัมพันธของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งหมดนี้คือการ
วิเคราะหนโยบายสาธารณะ  ซึ่งเปนการศึกษานโยบาย
สาธารณะครบทั้งวงจร (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2546) 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 การดําเนินการวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย เปนการวิจัย 
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหความหมายเชิงตีความ 
และการวิเคราะหสาระ จากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย รวมทั้งการวิเคราะห
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก จากผูท่ีเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย และบุคคลอื่นจากสาขา
อาชีพตาง ๆ เพื่อสรุปรวมเปนนโยบายของรัฐที่เอื้อ
ประโยชนตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย และความ
ตองการในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
จากภาครัฐ 

 
วธิีดาํเนินงานวจิัย 
  เครื่องมือวิจัยเรื่องนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไดกําหนดเครื่องมือวิจัย
เปน 2 ลักษณะคือ 
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  แบบวิเคราะหความหมายเชิงตีความ และการ
วิเคราะหสาระ พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473  
  แบบสัมภาษณเชิงลึก ผูท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย จํานวน 12  คน และ
บุคคลอื่นจากสาขาอาชีพตาง ๆ จํานวน 12 คน โดย
กําหนดโครงสรางการสัมภาษณแบบปลายเปด ดังนี้ 
  1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 
  2.  การสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 
  3.  ทิศทางการพัฒนาภาพยนตรไทยใน
อนาคต  
  4.  การปรับปรุงและพัฒนาพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร 
  ประชากร คือ บุคคลหลากหลายอาชีพท่ีไม
เกี่ยวของกับวงการภาพยนตร จํานวน 12 คน โดยการ
สุมแบบงาย และเจาะจง  
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพนี้ไดชวย
ใหเหตุผลในการอธิบายสิ่งที่ไดจากการวิเคราะห
ประเด็นความคิดในวงการภาพยนตรไทย โดยอาศัย
การสัมภาษณเจาะลึกแหลงขอมูลจากบุคคลฝายตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการสรางสรรคเนื้อหา และเผยแพรของ
ภาพยนตรไทย ไดแก ผูอํานวยการสราง ผูกํากับ
ภาพยนตร ศิลปน บริษัท จัดจําหนาย และจากนัก
วิจารณภาพยนตรไทย 
  การวิเคราะหขอมูล 
  เนื่องจากขอมูลเปนการศึกษาเอกสาร และการ
สัมภาษณการวิเคราะหขอมูล จึงไดนําเสนอในลักษณะ
เปนตารางวิเคราะห ตีความ และพรรณนาเปนความ
เรียงแบบรอยแกว เพ่ือใหเห็นรายละเอียดของขอมลูท่ี

เปนภาพชัดเจน ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากนโยบาย
ของรัฐและการสัมภาษณผูรูและ มีประสบการณ
โดยตรงรวมทั้งบุคคลทั่วไป  จึงเปนแหลงขอมูลท่ี
เชื่อถือได และไดนํามาสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ตามที่
กําหนดในโครงสรางการสัมภาษณ 
 

ผลการวจิัย 
ผูท่ีเกี่ยวของในวงการภาพยนตรไดให

ขอคิดเห็นวารัฐบาลไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สงเสริมและสนับสนุนภาพยนตรไทยเหมือนประเทศ
อื่น ๆ ท่ีผลิตภาพยนตรเปนสินคาออก  ทําใหภาพยนตร
ไทยไมพัฒนาเทาที่ควร ท้ัง ๆ ท่ีทรัพยากร เชน  ผูมี
ความรูความสามารถ สถานที่ และธรรมชาติ ฯลฯ เอื้อ
ตอการพัฒนาภาพยนตรไทยเปนอันมาก จะเห็นไดวามี
หลายประเทศที่เขามาถายทําภาพยนตรในประเทศไทย  
แตรัฐบาลก็ยังมองไมเห็นความสําคัญ ซึ่งมีความ
คิดเห็นที่สอดคลองกับนาเดล (Nadel, 1975, p. 87)            
ไดกลาวถึง ขาราชการเปรียบเสมือนผูเฝาประตูของ
นโยบายสาธารณะหากเรื่องใดเปนประโยชนแก
องคการจะสนับสนุนใหปรากฏเปนนโยบายสาธารณะ  
หากเร่ืองใดทําใหองคการเสียประโยชนจะเพิกเฉยหรือ
เก็บเรื่องถวงเอาไว  ดังนั้น ถาตองการใหมีการ
ดําเนินการดานนโยบายของรัฐบาลใหเปนรูปธรรม
ดานการผลิตภาพยนตรไทย จึงควรดําเนินการเชิงรุก
โดยการผลักดันใหเกิดการปรับหรือราง
พระราชบัญญัติภาพยนตรขึ้นใหม  อาจนําวิธีการ
แกปญหาองคการของมารช และไซมอน  (March & 
Simon, 1958, p. 39) 
 1. การแกปญหาโดยมองวาทั้งองคการและคน
มีจุดหมายปลายทางรวมกันและปญหาของการ
ตัดสินใจคือ ท้ังองคการและสมาชิกในองคการจะตอง
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คนหาวิธีแกปญหาซึ่งจะทําใหจุดหมายปลายทางนั้น
ไดรับการยอมรับทั้งสองอยาง 
 2.  การแกปญหาโดยวิธีชักชวนหรือโนมนาว
จิตใจสมาชิกในองคการ เพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค
สวนตัวใหสอดคลองกับวัตถุประสงคสวนรวม 
 3.  การแกปญหาโดยการเจรจาตอรองโดย
มองวาเปาหมายของสมาชิกในองคการมักจะขัดแยง
กันอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งสองฝาย
จําเปนตองตอรองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 4.  การแกปญหาโดยการเมืองเนนความ
ขัดแยงระหวางกลุมภายในองคการ และขอบเขตของ
การเจรจาตอรอง 

การเสนอวิธีแกปญหาดังกลาวอาจมองวา  
สมาคมภาพยนตรหรือสภาภาพยนตรแหงชาติเปน
องคการ  ในทางเดียวกันอาจมองคณะรัฐบาลหรือ
หนวยงานที่ดูแลภาพยนตรเปนองคการเชนเดียวกัน 
การมีสวนรวมในการผลักดันพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับ
สถานการณ  อาจสงผูแทนเจรจาหรือใหความรู  แสดง
วิสัยทัศน  การนําอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไป
ตางประเทศ  ซึ่งขณะนี้ภาพยนตรไทยไดกาวหนาไป
ระดับหนึ่ง มีการซื้อขายภาพยนตรกับตางประเทศ
หลายเร่ืองและไดราคาเปนที่พอใจของผูสราง  ซึ่ง
สอดคลองกับ อดิเรก  วัภลีลา  (2544, หนา 98-99)  
เปนผูบุกเบิกในการนําหนังไทยสูตลาดโลกโดยมี
ขอเสนอแนะ คอื  การสรางภาพยนตรใหมีคุณภาพและ
ผลักดันใหออกสูตลาดตางประเทศ  อาจฉายโชวหรือ
ประกวดแขงขนั  สวนการลงทุนอาจรวมหุนกับ
ตางชาติ  ปจจุบันผูสรางตองดําเนินการพัฒนาสู

ตางประเทศดวยตนเองขาดการสนับสนุนใด ๆ จาก
รัฐบาล  จึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของผูสราง ถา
รัฐบาลมาชวยเสริมแรงในการเจรจาตอรองดาน
การตลาดและธุรกิจภาพยนตรก็จะทําใหผูสรางไดรับ
ความกดดันนอยลง เนื่องจากมีหนวยงานภาครัฐมา
ดูแลการตลาดใหอาจจะแบงรายไดสวนหน่ึงใหรัฐไป
พัฒนาประเทศ แทนการตอสูกับภาพยนตรตางประเทศ
อยางโดดเดี่ยวเชนปจจุบันน้ี 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473   
ไมสอดคลองกบัสภาพปจจุบันปจจุบันมีปญหาท่ี
กระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  ควร
แกไขและปรับปรุงหรือรางขึ้นใหม 
 2.  ความคิดเห็นของผูอยูวงการภาพยนตรและ
บุคคลอื่น ๆ ภาพยนตรไทยยังไมเปนอุตสาหกรรม  
รัฐบาลยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและ
สนับสนุนภาพยนตรไทย  ทิศทางการพัฒนาภาพยนตร
ไทยโดยผลิตภาพยนตรท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาบุคลากร
ดานเทคนิค รวมทุนสรางกับตางชาติ  และหาตลาดที่
สองรองรับ  สวนการแกพระราช -บัญญัติภาพยนตร
เสนอแนะ 2 แนวทาง คือ ปรับปรุงฉบับเดิมบางมาตรา 
และราง ฉบับใหม  โดยกําหนดขั้นตอนการเสนอแนะ
พระราชบัญญัติตอรัฐบาลอยางรัดกุม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของกลุมขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กับกลุม
ประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสยีและไดรับผลกระทบโดยตรงจากการจัดการลุมน้ําแมกลอง มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา (1) ระดับประสิทธิผลในการจัดการลุมน้ําแมกลอง (2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ํา
แมกลอง  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง ซึ่งสุม
จากกลุม ขาราชการพนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในลุมน้ําแมกลองที่เกี่ยวของกับดานการจดัการ
ภาครัฐ จํานวน 400 คนไดรับแบบสอบถามกลับมา 190 แบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 95 และเก็บรวบรวมขอมูล 
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตวัอยาง โดยสุมจากประชาชนที่อยูในพื้นที่ศึกษาในฐานะผูมีสวนไดเสียและไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการจัดการลุมน้ําแมกลองจํานวนประมาณ 1,626,905 คน  ไดรับแบบสอบถาม กลับ มา
จํานวน 388 แบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 97  สําหรับการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางขางตน ใชสูตรของ 
Yamane  มีระดับการใหคะแนนตามวิธีการของ Likert 5 ระดับ นอกจากนี้ไดสงแบบสอบถาม จํานวน 50 ตัวอยาง 
ใหคณะกรรมการลุมน้ําแมกลองทุกคน ประมาณ 50 คน ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาทั้งหมด 34 ตัวอยางหรือ
รอยละ 68 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา หาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ หา
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง เบนมาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมานใชในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวาตัวแปรใดมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการลุมน้ําแม
กลอง โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ (correlation analysis) และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (multiple regression  
analysis)                                                 

ผลการวจิัยพบวา ระดับประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลองโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดวย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.98 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 กลุมขาราชการ พนักงานราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจใหระดับคะแนนเฉลี่ย 2.90 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 สําหรับกลุมของประชาชนทั่วไป 
เห็นวาระดับประสิทธิผลมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ซึ่งจัดเปนระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมเห็นวาเรือ่งของการจัดสรรน้ําและการแกไขปญหาความขัดแยงในการใชน้ําของชุมชนเปนตัว
แปรหลักๆ ท่ีมีผลตอระดับประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง 

จากการวิเคราะหโดยสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาปจจัยดานการจัดการภาครัฐและการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิผลการจัดการน้ําในลุมน้ําแมกลองหรือไม  ผลการศึกษาพบวาปจจัยดาน
การจัดการภาครัฐ 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยการจัดองคกร การบริหารงบประมาณ การวางแผน และการรายงานและ
ปจจัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยการรวมดําเนิน การรวมวางแผน การรวมประเมินผล

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง 
Factors Influencing the Effectiveness of the Mae Klong River  

Basin Management 

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. สรศักดิ์  สรอยสนธิ์ 



                                                                                                                101 

และการรวมรับผลประโยชนมอีิทธิพลตอระดบัประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง มากไปนอยตามลําดับ 
ซึ่งสอดคลองกบัระดับความสําเร็จในการจัดการลุมน้ําแมกลอง             
คําสําคัญ:  ปจจัยท่ีมีอิทธิพล, ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้าํ  

 

Abstract 
              This research survey aims: (1) to determine the effectiveness level of the Mae Klong river basin 
management; (2) to study factors influencing on the management effectiveness by using the opinions of sample 
groups. These sample groups who are all stakeholders and are directly affected by the Mae Klong river basin 
management’s decisions a consist of  a government officer, a state enterprise officer, an officer, and the people.  
The typical five-level Likerts’ scaling method questionnaire was commonly used as a tool for an opinion 
collection of target groups. The appropriate numbers of sample size in target groups were calculated by 
Yamane’s formula. The government officer and related state enterprise officer group, around 400 members, 
received questionnaires and returned 190 questionnaires, representing 95% out of 200, which was a minimum 
requirement.  The target group of all 1,626,905 stakeholders should have returned at least 400 questionnaires to 
reach the minimum sampling data as suggested by Yamane’s formula. The returned questionnaires reached a 
number of 388, around 97% of minimum requirement. In addition, the Mae Klong river basin committee 
members, also one of the target groups which returned 34 complete questionnaires from 50 received, actually 68 
% of requirements. Quantitative statistical analyses of general characteristics and scores to determine the 
effectiveness level were determined by detailed frequency analysis, average score and standard deviation. The 
relationship between management effectiveness level and influential factors were analyzed, by means of 
correlation analysis and multiple regression analysis. 

The research revealed that, the effectiveness of the Mae Klong river basin management was rated at the 
moderate level, with the average score of 2.98 and standard deviation of 0.45. The government and state 
enterprise officers’ opinions on the effectiveness agreed with the average score of 2.90 and standard deviation of 
0.43. However, regarding the people’s opinion towards the effectiveness level found an average score of 3.05 
and standard deviation of 0.45, and was rated at the moderate level. 

The research results showed that water allocation and conciliation of conflicts relating to water 
consumption of the communities were the major factors. This factors correlated with overall of the effectiveness 
of the basin management.  

The research instrument highlighted the factors related to public management and public participation 
of all stakeholders in the questionnaire. The data were analyzed by the Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The results of the study were as follows; the 4 factors of public management including the organizing, the budget 
administration, the plan formulation and the reporting, and the 4 factors of stakeholder participation, including 
the participatory management, the participatory planning, the participatory evaluation and the participatory 
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benefits were influenced to the effectiveness level, ranked from the highest to the lowest, according to goal 
achievement level of the Mae Klong river basin management. 

Keywords: the factors influencing, the effectiveness of the basin management. 
 
ความนํา 
           ลุมน้ําแมกลองมรีะบบนิเวศนแบบสามน้ํา 
คือ น้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย น้ําทะเลเคลื่อนไหว
ข้ึนลงตามอิทธิพลของดวงจันทร และกระแสลม
ตามฤดูกาลอยางชัดเจนการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ทางตอนบนของลุมน้ํา ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากน้ําจืดมีการทําสวนผลไม และสวน
เตียน (สวนไมลมลุก) ทางตอนกลางซึ่งไดรบั
อิทธิพลจากน้ํากรอย ประชาชนนิยมทําสวน
มะพราวผล และมะพราวน้ําตาล รวมถงึสวนผลไม
ในหนาแลง และปลูกขาวในรองสวนในชวงนาป 
สวนทางตอนลางที่อยูติดทะเล ชาวแมกลองกทํ็า
นาเกลือ ปาโกงกาง ทํานากุง และประมงทะเล  
ระบบนิเวศนสามน้ําของลุมน้ําแมกลอง ตองเผชิญ
ปญหาเนื่องจากการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการ
พัฒนา พื้นที่ชลประทานดวยความเชื่อท่ีวาการ
ปลอยใหน้ําจืดไหลลงทะเลเปน ความสูญเปลาทาง 
เศรษฐกิจ และเขาใจวาน้ําเค็มคือปญหาของการทํา
เกษตรจึงคิดจะแยกน้ําเค็มกับน้ําจืดออกจากกัน
โดยการสรางเขื่อนและประตูกั้นน้ําเค็มซึ่งเปนการ
ปดกั้นการขึ้นลงของน้ําทะเลตามธรรมชาติ  ตัด
ขาดรอยตอความสัมพันธระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม 
ทําใหน้ํากรอยหายไปเกิดปญหาน้ํานิ่งกลายเปน
แหลงสะสมน้ําเนาเสียและเกิดภาวะน้ําทวมขัง
ผลกระทบที่ตามมาไดแก ผลกระทบตอการประมง
เนื่องจากธาตุอาหารตามธรรมชาติท่ีลดลง สัตวน้ํา
หายากและสูญพันธุ  ผลกระทบตอระบบสวนยก
รอง ท่ีเคยอาศัยปุยธรรมชาติและการควบคุม
ศัตรูพืชตามธรรมชาติ เกิดปญหาน้ําเค็มรุกและ

สรางความเสียหายแกพื้นที่การเกษตรทําใหผล
ผลิตการเกษตรลดลง (สุรจิต ชิรเวทย, 2550) 
                  แนวทางการบริหารจัดการน้ําโดยรวม
ของประเทศไทย (กรมทรัพยากรน้ํา, 2546) รัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายน้ําแหงชาติ ตามมติ ครม. 31
ตุลาคม 2543 โดยสรุป  คือ  
 1.  เนนการจัดสรรน้ําท่ีเหมาะสมและเปน
ธรรมสําหรับการใชน้ําในดานตาง ๆ ท้ัง  เพื่อ
ตอบสนองตามความจําเปนพื้นฐาน ดานเกษตรกรรม 
และอุปโภค บริโภค โดยจัดลําดับความสําคัญของ
การใชน้ําในแตละพื้นที่ เพื่อใหการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยนื ภายใตกติกาการจัดสรรน้ํา
ท่ีชัดเจน และใหผูใชน้ํามีสวนรับผิดชอบในการ
ไดรับบริการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการมี
สวนรวมของผูรับ บริการ และระดับการใหบริการ 
                2. สนับสนุน และสงเสริมการมีสวน  
รวม พรอมท้ังกาํหนดรูปแบบการมีสวนรวม สทิธิ
และหนาท่ีอยางชัดเจนของประชาชน องคกรเอกชน 
และหนวยงานของรัฐในการบริหารจัดการทรพัยากร
น้ําอยางชัดเจน ท้ังการใชน้ํา การดูแลรับผิดชอบ การ
อนุรักษแหลงน้าํและการตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ํา            

รัฐบาลไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กทช.) และคณะกรรมการลุม
น้ําในระดับตาง ๆ ตามนโยบายน้ําแหงชาติตั้งแตป 
2544  โดยคณะกรรมการดงักลาว ซึ่งประกอบดวย 
ผูแทนภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาชนผูมีสวน
ไดเสียในทุกสาขาอาชีพ  และไดมีการทบทวนการ
บริหาร และจัดการลุมน้ําแมกลองตั้งแต ตนน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา  โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากปญหาที่เกิดข้ึน
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ดังกลาวขางตนเพราะโครงการพัฒนาของรัฐบาลใน
อดีตขาดการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
และการระดมทรัพยากร   
              แตพบวา ปญหาความขัดแยงในการใชน้ํา
ของชุมชนลุมน้ําแมกลองยังเกดิข้ึนบอยครั้งและทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ปญหาภัยพิบัติจากน้ําทวม 
น้ําแลง และน้ําเนาเสีย ยังไมสามารถบรรเทาลดลงได 
ท้ังนี้เพราะมีปจจัยท่ีมีผล กระทบตอการจัดการ 
ระบบนิเวศสามน้ําของลุมน้ําแมกลอง สาเหตุนาจะ
เกิดจากปจจัยภายในการบริหารจัดการของภาครัฐท่ี
ขาดประสิทธิภาพ หรือปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอ
การจัดการลุมน้าํ เชน การขาดการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนที่เขามามีบทบาทในการจัดการลุมน้ํา
อยางจริงจัง เพือ่รวมกันวางกฎ กติกาในการจัดสรร
น้ําท่ีเหมาะสมทั้งดานปริมาณ และคุณภาพน้ํา ในแต
ละพื้นที่ 

ในเมื่อวิเคราะหสภาพปญหา และสภาพที่
ควรจะเปน ในระบบนิเวศสามน้ําของลุมน้ําแมกลอง    
ผูวิจัยพบวาไมสอดคลองกันนาจะเปนเพราะวาระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลองที่ผานมา
ต่ํา จากสภาพปญหา และดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 
จึงเปนมูลเหตุจงูใจใหผูวิจัยอยากทราบวาการจัดการ
ลุมน้ําแมกลองที่ผานมาถึงปจจุบันมีระดับ
ประสิทธิผลสูง หรือต่ําเพียงใด และมีปจจัยอะไรบาง
ท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการลุมน้าํแมกลองทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสทิธิผล
ของการจัดการลุมน้ําแมกลอง” ท้ังนี้เพราะวาหากมี
การจัดการที่ดี สามารถควบคุมปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิพลในการจัดการลุมน้าํแมกลองได คาดวา
รัฐบาลนาจะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในลุมน้ําแมกลอง
ไดอยางมีประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการจัดการลุมน้ํา ลุมน้ําแมกลองจะมีสภาพสมดุล
ของระบบนิเวศสามน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ    

ตาง ๆ ก็จะกลับคืนมา วิถีชีวิตของชุมชนแบบระบบ
นิเวศสามน้ําในลุมน้ําแมกลองจะยั่งยืนตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
            1.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง  
             2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง  
 

สมมติฐานการวิจัย                   
          สมมติฐานที่ 1  ระดับประสิทธิผลของการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง นาจะมีระดับประสิทธิผลต่ํา 
           สมมติฐานที่ 2  ปจจัยในการจัดการภาครัฐ
นาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการจัดการลุมน้ํา
แมกลองไดแก 
                  สมมติฐานที่ 2.1 การวางแผน  การจัด
องคกร การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ 
 การประสานงาน การรายงาน และการบริหาร
งบประมาณนาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการ
จัดการลุมน้ําแมกลองโดยรวม 
                   สมมติฐานที่ 2.2 การวางแผน การจัด
องคกร การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน และการบริหาร
งบประมาณนาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
บรรลุตามวัตถปุระสงคของการจัดการลุมน้ําแม
กลอง                    
                  สมมติฐานที่ 2.3 การวางแผน  การจัด
องคกร  การจัดคนเขาทํางาน  การอํานวยการ  การ
ประสานงาน  การรายงาน  และการบริหาร
งบประมาณนาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
แกไขปญหาของการจัดการลุมน้ําแมกลอง                          
              สมมติฐานที่ 3  ปจจัยการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในลุมน้ํานาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของการจัดการลุมน้ําแมกลอง ไดแก    
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                   สมมติฐานที่  3.1  การรวมคิด  การรวม
วางแผน การรวมดําเนินการ การรวมรับ
ผลประโยชน และการรวมประเมินผล นาจะมี
อิทธิพลตอประสิทธิผล ของการจัดการลุมน้ําแม
กลองโดยรวม                                       
                    สมมติฐานที่ 3.2  การรวมคิด  การรวม
วางแผน   การรวมดําเนินการ  การรวมรับ
ผลประโยชน  และการรวมประเมินผล นาจะมี

อิทธิพลตอประสิทธิผล ในการบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการจัดการลุมน้ําแมกลอง 
                     สมมติฐานที่ 3.3 การรวมคิด การรวม
วางแผน การรวมดําเนินการ การรวมรับ
ผลประโยชน และการรวมประเมินผล นาจะมี
อิทธิพลตอประสิทธิผล ในการแกไขปญหาของการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง 

                
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการลุมน้ํา 
แมกลอง 
           การจัดการภาครัฐ 

ลูเทอร กูลิก และลินดอลล เออรวิก 
(Luther Gulick and Lyndall Urwick) ไดนํา
หลักการจัดการของฟาโยมาปรบัปรุงประยุกต
กับการบริหารราชการ เขาไดเสนอแนะการจัด
หนวยงานในทําเนียบแกประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาเพื่อใหตอบคําถามที่วาอะไรคือ
งานของประธานาธิบดีสหรัฐ อเมริกา ในที่สุด
ไดคําตอบสั้น ๆ คือ POSDCoRB ซึ่งหมายถึง
กระบวนการบริหาร 7 ประการ 
              P = Planning หมายถึง การวางแผน 
การจัดวางโครงการและแผนปฎิบัติงานไว
ลวงหนาวาจะตองทําอะไรบางและทําอยางไร 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
              O = Organizing หมายถึง การจัดองคกร 
กําหนดโครงสรางของหนวยงาน การแบงสวน
งาน การจัดสายงานตําแหนงตาง ๆ กําหนด
อํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 
              S = Staffing หมายถึง การจัดคนเขา
ทํางาน เปนการบริหารงานดานบุคลากร อัน
ไดแก การจัดอตัรากําลัง การสรรหา การพัฒนา
บุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การ
ประเมินผลการทํางาน และการใหพนจากงาน 
              D = Directing หมายถึง การอํานวยการ 
นับตั้งแตการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การ
ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการ
ปฎิบัติงาน 
              Co = Coordinating หมายถึง การ
ประสานงาน ประสานกิจการดานตาง ๆ ของ
หนวยงาน ใหเกิดความรวมมอืเพื่อดําเนินไป
ตามเปาหมายเดียวกัน 

               R =  Reporting หมายถึง การรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหแกผูบริหารและสมาชิกของ
หนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน
วากาวหนาไปเพียงใด 

B =  Budgeting หมายถึง การบริหาร
งบประมาณ  การจัดทํางบประมาณ บัญชีการใชจายเงิน 
การควบคุมและตรวจสอบดานการเงิน (สมคิด บางโม, 
2548 ) 
             การมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสยีในลุมน้ํา 

การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการ
ของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ 
ไดแก การรวมกันคนหาปญหา วางแผนการตัดสินใจ  
การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหาร
จัดการ การติดตามประเมินผล รวมท้ังการรับ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยที่โครงการ
พัฒนาดังกลาวจะตองมีความสอด คลองกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชน (ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2542)  
            นักวิชาการอีกหลายทานใหความ หมายการมี
สวนรวมในแตละทัศนะพอสรุปไดวา การมีสวนรวม 
หมายถึง การท่ีประชาชน และผูมีสวนรวมไดสวนเสียใน
กิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ ของรัฐ มีความเปนอิสระ
ในการรวมแรง รวมใจ รวมทรพัย รวมความคิด รวม
วางแผน รวมปฏิบัติ  และรวมประเมินผลในโครงการ 
ตาง ๆ ในลักษณะเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อ
แกปญหาที่เกิดข้ึน และสนองตอบความตองการของ
ชุมชน   
                จากความสําคัญและสภาพปญหาในลุมน้ําแม
กลองพบวา การจัดการลุมน้ําแมกลองมีปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ท้ังทางตรงและทางออมตอความสําเร็จในการจัดการลุม
น้ําหลายปจจัยดวยกัน อนึ่งในการศึกษาดาน 
รัฐประศาสนศาสตร ปจจัยดานการจัดการภาครัฐ เปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะตัวแปรการวางแผน 
การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางานการอํานวยการ  
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การประสานงาน การรายงาน และการบริหาร
งบประมาณ จํานวน 7 ตัวแปร เปนตัวแปร 
อิสระที่นาจะมีอิทธิพลตอระดบัประสิทธิผลของ
การจัดการลุมน้าํแมกลอง                        
              นอกจากนี้ปจจัยการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในลุมน้ําซึ่งรัฐบาลไดกําหนดไวใน
นโยบายน้ําแหงชาติ เพื่อใชในการจัดการน้ําของ
ประเทศ  ตัวแปร การรวมคิด การรวมวางแผน 
การรวมดําเนินการ การรวมรบัผลประโยชน 
และการรวมประเมินผล จํานวน 5 ตัวแปร เปน
ตัวแปรอิสระที่นาจะมีอิทธิพลตอระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง
เชนกัน 
 

การจัดการลุมน้ําแมกลอง 
               การบริหารจัดการน้ํา เปนวิธีการหรอื
กิจกรรมดําเนินการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
แหลงน้ํา การจดัสรรน้ํา การปองกัน และแกไข
ภัยธรรมชาติดานน้ํา และการปองกัน แกไข
มลพิษทางน้ํา เพื่อใหสามารถใชน้ําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ประธาน  สุวรรณมงคล, 
2540) 
               การจัดการลุมน้ํา หมายถึง การจัดการ
พื้นที่เพื่อใหไดน้ําท่ีมีปริมาณมากพอ คุณภาพดี 
การไหลสม่ําเสมอ พรอมท้ังควบคุมเสถียรภาพ
ของดิน ลดความเสียหายจากน้าํทวม และจัดการ
ใชทรัพยากรลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ (เกษม 
จันทรแกว, 2539) 
                จากแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา  การจัดการลุมน้ํา และสภาพ
ปญหาที่เกิดข้ึนในลุมน้ําแมกลอง ผูวิจยัจึงได
กําหนดปจจัยดานการจัดการลุมน้ําแมกลอง เพื่อ
หาระดับประสิทธิผลในการจัดการลุมน้ําไว 2 
ปจจัย คือ  

             1. ประสิทธิผลของการบรรลุตามวัตถุประสงค  
โดยกําหนดดัชนีตัวช้ีวัด เพื่อหาระดับประสิทธิผลของ
การจัดการลุมน้าํแมกลองดังนีคื้อ ก.  การจัดหาแหลงน้ํา 
สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงคตอความตองการ เพื่อ
ผลิตน้ําประปา   การเพาะปลูก และเพื่อการประมง  
หรือไม  ข. การจัดสรรน้ํา  สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคตอความตองการ เพื่อเปนน้ําดิบในการผลิต
น้ําบริโภค เพื่อผลักดันน้ําเค็ม เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อ
การเกษตร เพื่อขับไลน้ําเสีย  และเพื่อการเดินเรือหรือไม  
ค. การบรรเทาภัยจากน้ําทวม สามารถบรรลตุาม
วัตถุประสงคใน  การเฝาระวัง การเตือนภัย การอพยพ 
และการใหความชวยเหลอื หรอืไม      
                2. ประสิทธิผลในการแกไขปญหาโดยกําหนด
ดัชนีตัวช้ีวัด เพื่อหาระดับประสิทธิผลของการจัดการลุม
น้ําแมกลองดังนี้คือ ก. การแกไขปญหาความขัดแยงใน
การใชน้ําของชุมชน  สามารถแกไขปญหาการประกอบ
อาชีพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดเพียงใด ข. การ
แกไขปญหาคุณภาพน้ํา สามารถแกไขปญหาเรื่องน้ําเนา
เสีย และน้ําเค็มรุกเขาพื้นที่น้ําจืดไดเพียงใด     
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

              การวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
ประชากรที่ศึกษาเปนกลุมขาราชการ พนักงานราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเกี่ยวของกับดานการจัดการ
ภาครัฐ มีจํานวนประมาณ 400 คน ไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยางและกลุมประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ศึกษาในฐานะผูมีสวนไดเสียและไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรน้ําซึ่งเปนกลุมใหญ
จํานวนประมาณ 1,626,905 คน  ไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจยัไดกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางขางตนโดยใชสูตรของ Yamane สําหรับ
การ คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุม โดยแบงตามเปอรเซ็นตจํานวนของ
ประชากรในแตละจังหวัดในลุมน้ําแมกลอง 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ  
แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด แบบสอบถามชุดท่ี 1 
มีคําถามแบบปลายปดและแบบสอบ ถามชุดท่ี 2 
มีคําถามแบบปลายเปด โดยคําถามแบบปลายปด

มีระดับการใหคะแนนตามวิธีการของ Likert  
(สุชาติ ประสิทธรัฐสินธุ, 2538) 5 ระดับ ซึ่ง
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด แบงคําถามออกเปน 3 
สวน คือ 
               สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม 
               สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดการลุมน้ําแมกลอง 
               สวนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นดานระดับประสิทธิผลของการจัดการลุม
น้ําแมกลอง                     

แบบสอบถามชุดท่ี 1  สงแบบสอบถาม 
ใหกลุมของขาราชการ พนักงานราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเกี่ยวของกับดานการ
จัดการภาครัฐ ซึ่งมีขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 ตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามกลับมา 
190 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 95 ของขนาด
ตัวอยางที่ตองการ   และสงแบบสอบถามให
ประชาชนในลุมน้ําแมกลองซึง่มีขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ไดรับ
แบบสอบถามกลับมาจํานวน 388 แบบสอบถาม 
คิดเปนรอยละ 97 ของขนาดตัวอยางที่ตองการ                       

แบบสอบถามชุดท่ี 2  สงแบบสอบถาม
จํานวน 50 ตัวอยาง ใหคณะกรรมการลุมน้ําแม
กลองทุกคน ประมาณ 50 คน แบบสอบถามที่
ตอบกลับมาทั้งหมด 34 ตัวอยางหรือรอยละ 68
ผลของการทดสอบความเชื่อมั่น (Cronbach’ s  
Alpha)  ของแบบสอบถาม เทากับ 0.946  และคา 

Cronbach’ s  Alpha  if Item Deleted ของขอคําถามมีคา
เทากับ 0.80 ข้ึนไปทุกขอ แสดงวาแบบสอบถามมีความ
เช่ือมั่นสูง  
 

การวิเคราะหขอมูล                 
ใชสถิติเชิงพรรณนา หาลักษณะทั่วไปของกลุม

ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ  คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมานใชในการ
วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวาตัว
แปรใดมีผลตอประสิทธิผลในการจัดการลุมน้าํแมกลอง 
โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ (correlation analysis) 
และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression  
analysis)  
 

ผลการวิจัย 
           1.  การศึกษาระดับประสิทธิผลในการจัดการลุม
น้ําแมกลอง พบวา ระดับประสิทธิผลการจัดการลุมน้ําแม
กลองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
           2.  การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
การจัดการลุมน้าํแมกลอง พบวา ปจจัยดานการจัดการ
ภาครัฐ 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยการจัดองคกร การบริหาร
งบประมาณ การวางแผน และการรายงานและปจจัยการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยการรวม
ดําเนิน การรวมวางแผน การรวมประเมินผลและการรวม
รับผลประโยชนมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิผลของการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง มากไปนอยตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับระดับความสําเร็จของการจัดการลุมน้ําแม
กลอง             
             3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 พบวา ระดับประสิทธิผลการจัดการลุมน้ํา
แมกลองโดยรวม ซึ่งมีระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค
ของการจัดการลุมน้ํา และระดับการแกไข ปญหาของการ
จัดการลุมน้ําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับ
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สมมติฐานที่ 1 ท่ี ผูวิจัยคิดวา นาจะมีระดับ
ประสิทธิผลต่ํา แสดง ใหเห็นวาหลังจากรัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายน้ําแหงชาติในป 2543 โดย
เนนการจัดสรรน้ําท่ีเหมาะสมและเปนธรรม   
สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของ 
ประชาชน  การแกไขปญหาการจัดการลุมน้ําแม
กลองไดรับการแกไขตามลําดับ ทําใหกลุม
ตัวอยางเห็นวาประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ํา
แมกลองดีข้ึน 
            ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1  พบวา
ปจจัยดานการจดัการภาครัฐ การจัดองคกร การ
บริหารงบประมาณ การวางแผน และการ
รายงานเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ ระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง มาก
ไปนอยตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 
2.1 เฉพาะการวางแผน  การจัดองคกร  การ
รายงาน  และการบริหารงบประมาณนาจะมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแม
กลองโดยรวม เทานั้น 
              ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2   พบวา
ปจจัยดานการจดัการภาครัฐ  การจัดองคกร การ
บริหารงบประมาณ การวางแผน และการ
รายงานเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคในการจัดการลุมน้ําแมกลอง 
มากไปนอยตามลําดับซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 2.2 เฉพาะปจจัยการวางแผน  การ
จัดองคกร  การรายงาน  และการบริหาร
งบประมาณนาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลใน
การบรรลุตามวตัถุประสงคของการจัดการลุมน้ํา
แมกลองเทานั้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 พบวา
ปจจัยดานการจดัการภาครัฐ  การจัดองคกร  
และการอํานวยการ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลในการแกไขปญหาของการจัดการ

ลุมน้ําแมกลอง ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ 2.3   เฉพาะ 
ปจจัย การจัดองคกร     และการอํานวยการ  นาจะมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลในการแกไขปญหาของการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง เทานั้น 
               ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.1  พบวาปจจัย
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  การรวม
ดําเนินการ การรวมวางแผน การรวมประเมินผลและการ
รวมรับผลประโยชนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของการจัดการลุมน้ําแมกลองโดยรวมซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 3.1    เฉพาะปจจัยการรวมดําเนินการ รวม
วางแผน การรวมประเมินผล และการรวมรับ
ผลประโยชนนาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการ
จัดการลุมน้ําแมกลองโดยรวมเทานั้น         
            ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.2  พบวาปจจัยดาน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย การรวมรับ
ผลประโยชน การรวมวางแผน  และการรวมดาํเนินการ 
เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการจัดการลุมน้ําแมกลองซึง่สอดคลอง
กับสมมติฐานที่ 3.2  เฉพาะ ปจจัย รวมวางแผน  การรวม
ดําเนินการ และการรวมรับผลประโยชนนาจะมีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลในการบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง เทานั้น 
                ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.3  พบวาปจจัย
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย การรวมดําเนินการ 
การรวมวางแผน การรวมคิด  และการรวมรับ
ผลประโยชน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลใน
การแกไขปญหาของการจัดการลุมน้ําแมกลองซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ 3.3  เฉพาะ ปจจัยการรวมคิด 
รวมวางแผน การรวมดําเนินการ และการรวมรับ
ผลประโยชน นาจะมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการแกไข
ปญหาของการจัดการลุมน้ําแมกลอง เทานั้น            
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การอภิปรายผล 
        1. ระดับประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ํา
แมกลอง  
              ผูวิจัยไดตรวจสอบผลของคะแนนจาก
แบบสอบถามที่ตอบกลับมาแลวพบวาคะแนนที่
ไดมีการกระจายตัวสูง บางพื้นที่เชนบริเวณ
คลองวัดประดู อําเภอปากทอซึง่มีปญหาคุณภาพ
น้ําเนาเสียจะใหคะแนนเฉลี่ยระดับประสิทธิผล
ในการจัดการลุมน้ําแมกลองต่ํา แตบางพื้นที่เชน
พื้นที่ตอนบนใตเขื่อนซึ่งมีน้ําใชในการประกอบ
อาชีพไดตลอดป จะให คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประสิทธิผลในการจัดการลุมน้าํสูง  เนื่องจาก
พื้นที่ลุมน้ําแมกลองมีพื้นที่ในการศึกษา 19.45 
ลานไร หรอื 30,837  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก (1) กาญจนบุรี (2) ราชบุรี 
(3) สมุทรสงคราม (4) บางสวน ของจังหวัด
สุพรรณบุรี (5)นครปฐม (6) สมุทรสาคร (7) 
อุทัยธานี (8) เพชรบุรีและ (9) ตากและกลุม
ประชากรในลุมน้ําแมกลอง 1,626,905 คน  
ความหนาแนนประชากร: 48.51 คน/ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ปญหาที่มากมายและซ้ําซอนทําใหการแกไข
ปญหาของภาครัฐบางพื้นที่ไดรับการแกไขแต
บางพื้นที่ยังไมไดรับการแกไขดังนั้นผลคะแนน
ระดับประสิทธิผลในการจัดการลุมน้ําแมกลอง
ท้ังหมดเมื่อนํามาเฉลี่ยรวมกันจึง อยูในระดับ
ปานกลาง 
              จากขอคนพบในการวิจัยนี้ การจัดสรร
น้ําและการแกไขปญหาความขัดแยงในการใช
น้ําของชุมชนเปนตัวแปรหลัก ๆ ท่ีมีผลตอระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง                 
                ผูวิจัยเห็นวาควรศึกษาปริมาณความ
ตองการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง และจัดให
ทุกกิจกรรมในการประกอบอาชีพและรักษา

สมดุลของหวงโซอาหารในระบบนิเวศนตามเวลาที่
ตองการและทั่วถึง เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ําเปนระบบ 
ท่ัวถึงและยุติธรรม และควรนาํรูปแบบการจัดการน้ําใน
คลองแพรกหนามแดง (นันทนภัส รุงแสง และสุภาวดี 
แกมทับทิม, 2548) มาเปนแบบอยางในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในการใชน้ําของชุมชนอื่นในลุมน้ําแมกลอง
ตอไป เพราะการคลี่คลายปญหา "น้ํา" อันเปนความ
ขัดแยงของชุมชนแพรกหนามแดง ถือเปนความพยายาม
ของชุมชนหนึ่งท่ีจะแกปญหาที่เกิดข้ึนในทองถิ่นของ
ตนเอง โดยมีผลงานวิจัยหนุนหลังสนับสนุน
แนวความคิดสามารถใชเปนบทเรียนในการแกปญหา
ความขัดแยงในการใชน้ําของชุมชนในจุดอื่น ๆ 
โดยเฉพาะในเมืองแมกลองเองยังมีอีกหลายชมุชนที่
ประสบปญหาไมแตกตางกัน  
         2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการจัดการ
ลุมน้ําแมกลอง 
                2.1  จากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 
พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลดานการจัดการภาครัฐตอระดับ
ประสิทธิผลในการจัดการลุมน้าํแมกลองโดยรวมคือ การ
จัดองคกร การบริหารงบประมาณ การวางแผน และการ
รายงานเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิผลในการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง มากไปนอยตามลําดับ สรุปไดวา 
การจัดองคกรเปนปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการลุมน้ําแม
กลองสูงและปจจัยการบริหารงบประมาณ การวางแผน
และการรายงานเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีตองพิจารณาดวย          
                 ผูวิจัยเสนอวาควรใหความสําคัญ การจัด
องคกร การบรหิารงบประมาณ การวางแผน และการ
รายงาน เพื่อเพิม่ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแม
กลอง   
                   2.2   จากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 
พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดเสียตอระดับประสิทธิผลในการจัดการลุมน้าํแมกลอง
โดยรวมคือการรวมดําเนินการ การรวมวางแผน การรวม
ประเมินผล และการรวมรับผลประโยชนเปนปจจัยท่ีมี
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อิทธิพลตอประสิทธิผลในการจัดการลุมน้ําแม
กลองโดยรวม สรุปไดวารวมวางแผน  การรวม
ดําเนินการ การรวมประเมินผล และการรวมรับ
ผลประโยชนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลในการจัดการลุมน้าํแมกลองโดย 
รวม ท่ีตองพิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง  ดังนั้นควรใหความ 
สําคัญตอปจจัยทุกตัวท่ีมีอิทธิพลตอระดับ
ประสิทธิผลของการจัดการลุมน้ําแมกลอง ดังนี้ 
คือปจจัยการจัดองคกร  ตองจัดใหเหมาะสมกับ
ความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติ  ใน
ลักษณะเครือขาย  โดยจัดใหมีระบบการประ 
สานงานระหวางองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ปจจัยงบประมาณ  เปน
ปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีทําใหการดําเนินงานเกิดการ
ขับเคลื่อนของทรัพยากรการบริหารไปสู
เปาหมายที่วางไว  งบประมาณที่จัดสรรในแตละ
ดาน  จึงเปนตัวช้ีวัดทิศทางการพัฒนาของ
องคการวาใหความสําคัญกับงานดานใด หาก
ภาครัฐใหความสําคัญในการจัดสรร ควบคุม 
และประเมินผลการใชงบประมาณอยาง
สม่ําเสมอ จะทําใหการบริหารงบประมาณ
สนองตอบตอการจัดการลุมน้ําแมกลองไดอยาง
มีประสิทธิผลสูงปจจัยการวางแผน ในการ
ดําเนินงานใด ๆ ก็ตาม  การวางแผนนับวาเปน
กระบวนการขั้นแรกของการดําเนินงานทั้งหมด 
เพราะวาการวางแผนจะทําใหเราไดรูถึงจุด มุง
หมายปลายทางของการดําเนินงาน  ดังนั้นใน
การจัดการลุมน้าํแมกลองจําเปนตองมีการ
กําหนดวัตถุประสงคและจุดมุงหมายใหชัดเจน  
โดยมีการกําหนดเปนนโยบาย  เพื่อใชเปน
แนวทางของการปฏิบัติงานกําหนดเปนแผน
สําหรับชวงเวลาหนึ่ง ๆ ของการดําเนินงาน  

ตลอดจนมีการวางระบบการทํางานและวิธีการปฏิบัติงาน
ใหมีความรัดกุมและเหมาะสม   

ปจจัยการรายงาน  
ในการจัดการลุมน้ําแมกลองควรมีการจัดทํา

รายงานที่ดี คือขอมูลในรายงานที่ถูกตองครบถวนและ
งายตอการใช ทันตอ เหตุการณ  เพื่อฝายบริหารจะได
หาทางแกไขไดทันทวงทีในกรณีจําเปน ขอ ความควร
เขียนสั้น ๆ ชัดเจน  และสมบูรณ  โดยยดึหลักความงาย
ตอการใชรายงานนั้น มีความสอดคลองกับจดุมุงหมาย 
(relevancy)  เมื่อรายงานใดไมสามารถใชประโยชนได
ตามความมุงหมายก็ไมควรทํารายงานนั้นตอไป และ
รายงานควรจะเสนอขอมูลท่ีทันตอเหตุ การณเปนประจํา 
เพื่อแกไขสถานการณไดทันที   

ปจจัยการมีสวนรวมวางแผน      
ภาครัฐตองจัดการฝกอบรม หรอืจัดเจาหนาท่ีไป

ใหคําแนะนําเพิ่มเติม ท้ังนี้เนื่องจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางแผน ควรประกอบ ดวยเนื้อหาใน
ดานการเนนคุณภาพของการวางแผนระดับทองถิ่น การ
ใชเทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีจะหามาไดในทองถิ่น  

ปจจัยการมีสวนรวมการดําเนนิงาน   ภาครัฐยัง
มอบหมายภารกิจใหชุมชนดําเนินการนอย  ซึง่นาจะสราง 
เครือขายประชาชนในการดูแลทรัพยากรน้ํา  เชน การ
ตรวจสอบและติดตามเฝาระวังคุณภาพน้ํา  การมอบหมาย
ใหชาวบานผลัด เปลี่ยนกับตรวจวัดปริมาณน้าํทุกวัน เพื่อ
ระวังภยัน้ําทวมในชวงฤดูฝน  เปนตน  

ปจจัยการรวมประเมินผล    
การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลเปนขั้นตอนที่

ประชาชนเขารวมประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไป
แลวนั้น สําเร็จตามวัตถุ ประสงคเพียงใด  ดังนั้นภาครัฐ
ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอน
การประเมนิผลมากขึ้น    

ปจจัยการมีสวนรวมรับผลประโยชน   การมี
สวนรวมในขั้นการรับผลประโยชนจากการพัฒนาเปน
ข้ันตอนที่ประชาชนมีสวนรวม ในการรับผลประโยชนท่ี
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พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับ
ผลประโยชนอนัเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุ
และจิตใจ  การจูงใจตามแนวคิดของเฟรเดอรกิ 
เทยเลอร ซึ่งเชื่อวาการใหผลตอบแทนเปนการ
จูงใจใหคนทํางาน เขาเชื่อวาผลตอบแทนดาน
การเงินจะมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 
หากใหคาตอบแทนที่เหมาะสมแลวจะมีการเพิ่ม
ผลผลิตมากขึ้นตามไปดวย สิ่งจูงใจที่ เเฟรเดอริก 
เทยเลอร ใชในการกระตุนการทํางานของ
คนงาน คือ คาจาง เงินรางวัล เบ้ียขวัญ เบี้ยเลี้ยง 
คาลวงเวลา เปนตน  ดังนั้นภาค รัฐควรกําหนด
มาตรการที่เปนการจูงใจใหประชาชนมีสวนรวม
รับผลประโยชน เพื่อเปนผลตอบแทน ให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการลุมน้าํ
แมกลองมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 
        1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                  1.1  รัฐบาลควรกําหนดบทบาท  และ
หนาท่ีใหมีองคกรท่ีรับผิดชอบและกฎหมายที่
รองรับ เพื่อบริหารจัดการเรื่องการจัดสรรน้ําท่ี
เหมาะสมและเปนธรรมสําหรบัการใชน้ําดาน 
ตาง ๆ โดยจัดลําดับความสําคัญของประเภทการ
ใชน้ําในแตละพื้นที่ เพื่อใหมีการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตกติกาการจัดสรร
น้ําท่ีชัดเจน และใหคํานึงถึงธรรมชาติของ 
ระบบนิเวศน และจัดสรรน้ําสาํหรับรักษาสมดุล
ของหวงโซอาหารดวย 
     1.2  เรงรัดใหมีพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ํา  เพื่อเปนกฎหมายหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ  รวม 
ท้ังพิจารณา ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของใหสอดคลอง 

                  1.3  สนับสนุนและสง เสริมใหการแกไข
ปญหาในลุมน้ําแมกลอง มีการประเมินผลกระทบ  ผลได
ผลเสีย  โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคม  วัฒนธรรม  วิถี
ชีวิตท่ีสูญหาย  รวมถงึภูมิปญญาทองถิ่น  องคความรูใน
การประกอบอาชีพ  ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 
ตาง ๆ ตลอดทั้งลุมน้ํา 
      1.4  เรงรัดใหมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจงัตอผูละเมิดปลอยน้ําเสียหรือมลพิษ  โดยเฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
และฟารมสุกรที่ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย  กอนปลอยลง
แมน้ําลําคลองในลุมน้ําแมกลอง 
      1.5 สงเสริมใหมีการเรียนการสอนในความรู
เรื่องน้ําในทุกระดับของการศึกษา  เพื่อปลูกฝงให
ประชาชนตระหนักถึงคุณคาของน้ํา  เขาใจถึงการใชน้ํา
อยางประหยัด  และความจําเปนที่ตองชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ําไว 
                   1.6  เรงรัดใหมีการจัดทําแผนแมบทในการ
จัดการลุมน้ําแมกลองอยางเปนระบบ  เพื่อบรรเทาและ
แกไขปญหาอุทกภัย  ภัยแลงและการเตือนภัย  การ
กําหนดแนวทางการบรรเทาและการฟนฟูบูรณะภายหลัง
เกิดภัยพิบัติอยางรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
                   1.7 สนับสนุนการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา กําหนดรูปแบบการมีสวน 
รวม สิทธิและหนาท่ีอยางชัดเจนของทุกภาคสวน ในการ
จัดการลุมน้ําแมกลอง  
       1.8  สนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
บริหารจัดการลุมน้ําแมกลองอยางเปนระบบ  เพื่อให
แผนปฏิบัติการสามารถนําไปปฏิบัติได 
 
2.  ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
              2.1  มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 

(1)  รณรงคและสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ไดรับรูและมีสวนรวมรับผิดชอบในการปองกันและ
แกไขปญหามลพิษจากน้ําเสีย  และขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
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(2)  ใหขอมูลและความรู ใน
การท่ีจะชวยลดปริมาณมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรม
ตาง ๆ ตอประชาชนที่เกี่ยวของ 

(3)  สรางความรวมมอืและเครือ  
ขายองคกรทองถิ่นในลุมน้ําแมกลอง  เพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ํา 

(4)  ปรับปรุงโครงสรางองคกร
ทองถิ่นใหมีบุคลากรและมีศักยภาพเพียงพอเพื่อ
รับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมโดยตรง  การ
ปฏิรูปการใชกฎหมาย  และกฎระเบียบที่มีอยูให
มีผลในทางปฏิบัติและปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมขอ
กฎหมายที่ยังเปนจุดออนตอการบริหารจัดการ
การแกไขปญหามลภาวะทางน้ํา 

(5)  เรง รัดใหมีระเบียบและ
ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ํา
เสีย สําหรับทองถิ่นที่มีระบบบําบัดน้ําเสียกลาง 

(6)  กําหนดอาํนาจหนา ท่ีของ
คณะกรรมการลุมน้ําระดับตาง ๆ ใหครอบคลุม
การควบคุมดูแลการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา
ควบคูไปกับการบริหารจัดการปริมาณน้ํา   
โดยใหมีการดาํเนินการอยางเปนองครวมและยึด
แผนแมบทการบริหารจัดการคณุภาพน้ําในลุม
น้ําท่ีจัดทําข้ึน 

(7) สงเสริมและสรางแรงจูงใจให
ชุมชนอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ปศุสัตว 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมกันอนรุกัษสิ่งแวดลอมใน
ลุมน้ํา                                
             2.2  มาตรการการใชน้ําอยางประหยัด
และการใชประโยชนจากน้ําทิ้ง 
                   1)  รณรงคดวยการประชา สัมพันธ
อยางตอเนือ่ง  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชน
และผูใชน้ําตาง ๆ ใหมีการใชน้ําอยางประหยดั  
พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการและมาตรการที่
เหมาะสม 

(2)  สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ  และ
ควบคุมดูแล  ผูใชน้ํารายใหญ  เชน โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ หางสรรพสินคา  ฯลฯ  ใหดําเนิน
มาตรการประหยัดการใชน้ําอยางจริงจงั  พรอมทั้ง
กําหนดวิธีการและมาตรการที่จําเปน 
                     (3)  สงเสริมใหมีการใชน้ําเสียท่ีผานการ
บําบัดแลวในกิจกรรมที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เชน ใชเปนน้ําชะลางเบื้องตน น้ํารดตนไม 
หรือเพือ่การเกษตรอื่น ๆ เปนตน 
                     (4)  สงเสริมใหอาคารขนาดใหญท่ีมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย  นําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวกลับไปใช
ประโยชนท่ีเหมาะสมในอาคาร เชน  เปนน้ําชักโครก 
เปนตน 

              2.3  มาตรการติดตามตรวจสอบ 
                   (1)  กําหนดใหมีหนวยงานกลางระดับลุมน้ํา 
ทําหนาท่ีควบคุมอนุญาตการปลอยน้ําเสียจากแหลง 
กําเนิด ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานที่กําหนด และมีบทลงโทษกรณีท่ีมีการละเมิด
ไมทําตามมาตรฐานกําหนดไว 
                   (2) ใหหนวยงานรบัผิดชอบระดับตาง ๆ 
จัดทําแผนงานโครงการติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
บริหารจัดการคณุภาพน้ําตามแผนแมบท รวมการ
กอสราง ปรับปรุงและดําเนินการระบบเพื่อการบริหาร
จัดการคุณภาพน้ํา ตามแผนแมบทและแผนการ
ดําเนินการ 
                     (3)  จัดทํารูปแบบจําลองการระบายมลพิษท่ี
ลงสูแหลงน้ํา (pollution load run-off model) พรอม
กําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักให
สอดคลองกับระบบบริหารจัดการน้ําท้ังลุมน้ํา เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพน้ําในลําน้ํา และใช
กําหนดมาตรการบรรเทา ปองกันและแกไขปญหามลพิษ
จากน้ําเสียของลุมน้ํา โดยสามารถขยายใหครอบคลุม
แมน้ําสายรองในลุมน้ําแมกลองไดท้ังหมด พรอมท้ังทํา
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ีจุดตรวจวดั
คุณภาพน้ําท่ีกําหนด 
                    (4)  ใชผลการติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพน้ํา  ในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําและปรับปรุงพิกัดปริมาณสาร
มลพิษและมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงใหสอดคลอง
กับสภาวการณจริงดานตาง ๆ ของลุมน้ําและ
แหลงน้ําในระยะเวลาทุก  5  ป 

                      (5)  สงเสริมใหประชาชนและเครือขาย
องคกรทองถิ่นในลุมน้ําแมกลอง มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการคณุภาพน้ํา โดยการติดตามตรวจสอบ
สภาพมลภาวะทางน้ํา ความรุนแรงและสภาพที่วิกฤต  
สาเหตุของปญหา และเสนอแนะแนวทางปองกันแกไข  
โดยแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการลุมน้ํา
ทราบ พรอมท้ังใหความรวมมอืในการควบคุมและแกไข
ปญหาเหลานั้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มวีัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะกรณี
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําลําพญา และตลาดน้ําดอนหวาย วิธีนี้เปนการวิจัย
แบบผสมผสานระหวางการวจิัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูประกอบการ
และผูบริหารตลาดน้ําจํานวน  356  คน  โดยสุมมาจากผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจในตลาดน้ําในประเทศไทย 
นักทองเที่ยว และผูบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานภาครัฐท่ีใหการดูแลตลาดน้ํา เครื่องมอืท่ี
ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ 
อัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบ
ความสัมพันธดวยสถิติไควสแควร (Chi-square) ผลการวิจัย พบวา รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําท่ีเหมาะสม 
สําหรับประเทศไทยมี 4 แบบไดแก (1) รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภค (2) รูปแบบการทองเที่ยว
ในแหลงธรรมชาติ (3) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม และ (4) รปูแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่เปดดําเนินการของผูประกอบการไมมี
ความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน ขนาดของรานคา  
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด กลยุทธระดับหนวยธุรกิจมีความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ประเทศไทย  

คําสําคัญ: รูปแบบธุรกิจทองเที่ยว, ธุรกิจตลาดน้ํา  

 
Abstract 

The objectives of this research was to study the concept of the tourism business model of the floating 
market in Thailand; The case studies included Damneonsaduak floating markets at, Ampawa floating market, Ta-
lingchan, Lampaya and Don wai 356 of the trader took part in the research and the administration of the market 
were conducted with practitioners, administrators and the state agency, of the tourism business model of the 
floating market in Thailand. The instruments were questionnaires and interviews.  The data was analyzed by 
descriptive statistics percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The inferential statistics to examine the 
hypotheses was Chi-Square. The research findings  showed that the suitable floating market business model in 
Thailand consisted of 4 types, which were (1) Touring for purchasing consumer products, (2) Traveling in the 
natural resources, (3) Cultural resources and (4) Special interest places. Hypothesis testing showed the gender, 
educational level and the business length did not show any correlations with the floating market business in 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. สุดาพร  สาวมวง 

รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย 
The Tourism Business Model of the Floating Market in Thailand 
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Thailand, However regarding, salary and business size, promotional strategy correlation market and the 
marketing strategy based upon the business segment, showed statistical correlation in the floating market 
business in Thailand.  

Keywords: Tourism business model, floating market. 
 
ความนํา 

ธุรกิจทองเที่ยวท่ีสามารถทํารายไดใหแก
ประเทศไทยมากที่สุดคือ การทองเที่ยวตลาดน้ํา 
ตลาดน้ําในปจจุบันที่เปนท่ีรูจัก ไดแก ตลาดน้ํา
คลองดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําวัดไทร 
และตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงหนึ่ง
ของเมืองไทยและมีความเกาแกยาวนานกวา 100 ป 
เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีนักทองเที่ยวท้ังชาวไทย 
และชาวตางประเทศมาเที่ยวชมเปนจํานวนมาก ใน
แตละวันมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมประมาณ 1,000-
1,500 คน นักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยวชมสวนใหญมี
ความสนใจในศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนที่อาศัยอยูริมน้าํ มีการคาขายกันทาง
น้ํา และพอคาแมคานําสินคาพืชผลทางการเกษตร
ในทองถิ่น ของอุปโภคบริโภคนําใสเรือมาขาย ซึ่ง
เปนภาพที่หาดูไดยาก มีเฉพาะในภาคกลางของ
ประเทศไทยที่มีแมน้ํา ลําคลองและมีการใช
การจราจรทางน้ําตลอดจนวิถชีีวิตท่ีเกี่ยวของกับน้ํา 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2547)  

การสงเสริมใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่งยืนจําเปนตองสรางความเขาใจแทจริงของ
การทองเที่ยวท่ีมุงประโยชนระยะยาว เนนการสราง
ความเขมแข็งดูแลตนเองได โดยชุมชนไมพึ่งพา
ภายนอกสรางงานใหคนในทองถิ่น เชน สงเสริม
การขายผลิตภณัฑพื้นเมืองหรอืจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ท่ีคนในชุมชนดูแลได 
อาทิการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร หรอืกิจกรรม
วันพิเศษในวันสําคัญตาง ๆ โดยใหคนในชุมชนมี 

 
สวนรวมนอกจากนี้ตลาดน้ําในปจจุบันยังเปนภาพ
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตและความตองการของคน
ในสังคมปจจุบันที่ผูกพันกับการคมนาคมทางบกแต
ยังโหยหาวิถีชีวติริมน้ําแบบสมัยกอนจึงควรจะพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําในปจจุบันใหเปน
การนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลอง
มากกวาจะเนนดานการขายของอยางเดียว ดังนั้น 
แตละชุมชนท่ีจัดการทองเที่ยวแบบตลาดน้ําควรหา
รูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณของวิถีชีวิตใน
ชุมชนของตนมากกวาจะเลียนแบบกิจกรรมให
เหมือนกันไปหมดควรมีการตั้งเครือขายชุมชนที่มีการ
ทองเที่ยวแบบตลาดน้ําเพื่อแลกเปลี่ยน ขาวสาร 
ขอคิดเห็นตลอดจนเสนอแนะวิธีการแกปญหา
รูปแบบการจัดการและกิจกรรมที่ไดผลซึ่งกันและกัน 
อันจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหชุมชน (บุญเลิศ  
ตั้งจิตวัฒนา, 2548, หนา 60-65) กลาววา รูปแบบการ
ทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการมี 3 รูปแบบ 
คือ (1) การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (natural 
based tourism) หมายถึงการทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ 
โดยประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
(marine eco tourism) การทองเที่ยวเชิงธรณีวทิยา 
(geo tourism) การทองเที่ยวเชงินิเวศ (eco tourism) 
การทองเที่ยวเชงิดาราศาสตร (astrological tourism) 
และการทองเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism)  
(2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม 
(cultural based tourism) หมายถึง การทองเที่ยวใน
แหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น  
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ซึ่งประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
(historical tourism) การทองเที่ยวงานชมวัฒนธรรม
และประเพณี (cultural and traditional tourism) และ
การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism 
หรือ village tourism) และ (3) รูปแบบการทองเที่ยว
ในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) 
หมายถึง การทองเที่ยวท่ีผสมผสานการทองเที่ยว 
กับความตองการอื่นเพิ่มเติม ซึง่ประกอบดวย การ
ทองเที่ยวเชิงสขุภาพ (health tourism) การทองเที่ยว
เชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) 
การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือ
วัฒนธรรมกลุมนอย (ethnic tourism) การทองเที่ยว
เชิงกีฬา (sports tourism) การทองเที่ยวแบบผจญภัย 
(adventure travel) การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยและ
ฟารมสเตย (home stay & farm stay tourism) และ
การทองเที่ยวพาํนักระยะยาว (long stay tourism)  

จากความสําคัญและที่มาดังกลาวขางตน 
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาถึงรูปแบบธุรกิจ
ทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทยวารูปแบบใดที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดมากที่สุด และรูปแบบใดที่ผูประกอบการนํามา
ประยุกตในการกระตุนหรือเปนสวนประสมทาง
การตลาดเพื่อทําใหตลาดน้ําของไทยเปนที่ทองเที่ยว
แบบยั่งยืนไดตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจทองเที่ยว
ตลาดน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาศึกษากลยุทธการทองเที่ยว
ตลาดน้ําของผูประกอบการตลาดน้ําในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษากลยุทธระดับหนวยธุรกิจ
ของผูประกอบการตลาดน้ําในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูท่ี
เกี่ยวของกับตลาดน้ําในประเทศไทย 3 กลุม ไดแก  

(1) ผูประกอบการ (2) นักทองเที่ยว (3) ผูบรหิารสวน
องคการบริหารสวนทองถิ่น 

5. เพื่อคนหากลยทุธและแนวทางของ
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา และสงเสริม
สนับสนุนธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย 

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง 
6.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการกับ
รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้าํในประเทศไทย 

6.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางกลยุทธตลาดน้ําของผูประกอบการกับ
รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้าํในประเทศไทย 

6.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางกลยุทธระดับหนวยธุรกิจของผูประกอบการ
กับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการมี

ความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ประเทศไทย  

2. กลยุทธตลาดน้ําของผูประกอบการมี
ความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ประเทศไทย  

3. กลยุทธระดับหนวยธุรกจิของ
ผูประกอบการมีความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจ
ทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการทองเที่ยว 
และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของกับรูปแบบ
การทองเที่ยว พบวา องคการทองเที่ยวโลก (Goeldner 
and Ritchie, 2006, p. 42 อางถงึใน บุญเลิศ  
ตั้งจิตวัฒนา, 2548, หนา 60-65) ไดกําหนดรูปแบบ
การทองเที่ยวไว 3 แบบเพื่อตอบสนองความตองการ
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ทองเที่ยว โดยมีรูปแบบในการทองเที่ยว คือ (1) 
รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (2) 
รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (cultural 
based tourism)  (3) รูปแบบการทองเที่ยวในความ
สนใจพิเศษ (special interest tourism) ผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการทองเที่ยวมากําหนดเปนตัวแปรตาม 3 
รูปแบบและจากการสํารวจพืน้ที่เปาหมายทําให
ผูวิจัยไดรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อซื้อสินคาอปุโภค
บริโภคเพิ่มมา 1 รูปแบบ สําหรับการกําหนดตัวแปร
ตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาด  แนวความคิดกลยุทธการตลาด กลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยว 
ทําใหผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอสิระหรือตวัแปรตน
ออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยสวนบุคล กลยุทธตลาด
น้ํา และกลยุทธระดับหนวยธุรกิจของผูประกอบการ 
เพื่อนํามาทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเชิงปริมาณ  
และการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปนการสัมภาษณเชิงลึก 
และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบวิธีการวจิัยคุณภาพที่
เปนการสัมภาษณแบบตัวตอตัว โดยมีประเด็น
คําถามเปนหลักสําคัญในการสัมภาษณ โดยไมมีการ
นํามาวิเคราะหในรูปแบบของสถิติ แตเปนการเก็บ
รวบรวมคําสัมภาษณมาเรียบเรียงขอมูลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ฉลองศรี พิมลสมพงศ 
(2542, หนา 6-7) กลาววา ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว 
(tourism suppliers) นิยมแบงวัตถุประสงคในการ
เดินทางของนักทองเที่ยว ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  การพักผอนเมื่อมีเวลาวาง (leisure) 
ไดแก กิจกรรมนันทนาการ (recreation) วันหยุด 
(holiday) เพื่อสขุภาพ (health) การศึกษา (study) 
ศาสนา (religion) และการกีฬา (sport) 

2.  การติดตอธุรกิจ (business) ไดแก การ
ประชุม (meeting) การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
(mission) รสนยิมและความตองการสวนตัวของ
นักทองเที่ยว เชน การเดินทาง การพักแรม การ

รับประทานอาหาร การเที่ยวดชูม การซื้อของที่ระลึก 
และอื่น ๆ ข้ึนอยูกับการมีอํานาจในการซื้อของ
นักทองเที่ยว มีความพรอมและเต็มใจที่จะจายตาม
ราคาของสินคาในขณะนั้น 

ชิดจันทร หังสสูต (2532, หนา 8-9) แบง
ความมุงหวังของการเดินทางทองเที่ยวออกเปน 4 
อยาง คือ  

1.  มุงหวังในทางกาย คือ มุงเดินทางเพื่อการ
พักผอนทางรางกาย การแสดงกีฬา การสนุกสนาน
ชายหาด การพักผอนใจในไนทคลับ และดานรักษา
สุขภาพโดยตรง อาจเปนคําสั่งของแพทย หรือ
คําแนะนําและประโยชนของการรักษาตัว เชน การ
อาบน้ําแรเพื่อรกัษา เปนตน 

2.  มุงหวังในทางศิลปวัฒนธรรม ผูเดินทาง
ตองการจะหาความรูเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ รูเกี่ยวกับ
ดนตรีศิลปะ นิทานพื้นบาน การเตนรํา การเขียนภาพ 
ศาสนา และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ  
 3.  มุงหวังในมติรภาพ ผูเดินทางประสงคท่ี
จะเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ เพื่อหนคีวามจําเจ หนีไปจาก
ครอบครัว และเพื่อนบานที่ยุงเหยิง หรอืเพื่อคนเพื่อน
ใหม ๆ  

4. มุงหวังทางฐานะและชื่อเสียงเกียรต-ิ 
ศักดิ์ ตองการพัฒนาบุคลิกสวนตัว เชน การไปประชุม 
ไปธุรกิจ ไปศึกษาตอไปเพื่อทําอะไรในยามวาง ไป
เพื่อศึกษาที่ไดปริญญาบัตรและสนใจในดานอาชีพ
หรือวิชาชีพอื่น ๆ เปนเรื่องท่ีตองการจะเรยีนรู 

องคการทองเที่ยวโลก (Goeldner and 
Ritchie, 2006, p. 42 อางถึงใน บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 
2548, หนา 60-65) ไดกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวไว 
3 แบบเพื่อตอบสนองความตองการทองเที่ยว โดยมี
รูปแบบในการทองเที่ยว คือ (1) รูปแบบการทองเที่ยว
ในแหลงธรรมชาติ (2) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลง
วัฒนธรรม (cultural based tourism) (3) รูปแบบการ
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ทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest 
tourism)  

พรพรรณ  เปลงปลั่ง  (2548) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพัฒนาการของการทองเที่ยวท่ีตลาดน้ําตลิ่งชัน 
และศึกษารูปแบบในการจัดการการทองเที่ยวท่ี
ตลาดน้ําตลิ่งชัน การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมีพื้นที่ใน
การศึกษาคือ ตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร กลุมคนที่ศึกษาคือ ผูท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําตลิ่งชัน ไดแก กลุม
เจาหนาท่ีสํานักงานเขตตลิ่งชัน กลุมประชาคมตลาด
น้ําตลิ่งชัน ท้ังคณะกรรมการบริหารประชาคมและ
สมาชิกประชาคม กลุมพันธมติรของประชาคม กลุม
ชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับตลาดน้ํา และ
กลุมนักทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการของ
การทองเที่ยวท่ีตลาดน้ําตลิ่งชัน แบงออกไดเปน 3 
ชวงใหญ ๆ คือ (1) ตลาดน้ําตลิ่งชันในอดีต (กอน 
พ.ศ. 2530) (2) ตลาดน้ําตลิ่งชันยุคตลาดสินคา
เกษตร (พ.ศ. 2530-2540)  และ (3)  ตลาดน้ําตลิ่งชัน
ยุคทัวรคลอง (พ.ศ. 2540-2548)  พัฒนาการดังกลาว
เปนการตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงทั้งท่ี
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และโครงสรางพื้นฐาน เชน การเกิดน้ํา
ทวมใหญ การตัดถนน การประกาศใช
พระราชบัญญัติการจราจรทางน้ํา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยวของระดับประเทศและกรุงเทพมหานคร 
รวมไปถึงการผลักดันแนวคิดการมีสวนรวม และ
การทองเที่ยวเชงิอนุรักษ   

รูปแบบการจัดการทองเที่ยวในชวงตลาด
สินคาเกษตร (พ.ศ. 2530-2540) เนนที่การขายสินคา
เกษตรซึ่งเปนผลผลิตจากสวนของชาวบานในพื้นที่

เขตตลิ่งชัน การจัดการตลาดน้าํดําเนินการโดย
สํานักงานเขตตลิ่งชัน ตอมาเมื่อเขาสูชวงท่ี 3 คือ ยุค
ทัวรคลอง (พ.ศ.2540-2548)  ไดมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาดน้ําโดยมีกิจกรรม
เพิ่มเติมข้ึนมาคือ การจัดแสดงดนตรี และการ
ทองเที่ยวทัวรคลอง จากเดิมท่ีมีเพียงการขายสินคา
การเกษตร  การจัดการทองเทีย่วตลาดน้ําในชวงท่ี 3 
นี้  เนนการมีสวนรวมของประชาชนโดยมีการจัดตั้ง 
“ประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน” ข้ึน และขยายขอบเขต
การมีสวนรวมโดยมีกลุมพันธมิตรท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน เชน กลุมโรงเรยีน กลุมวดั กลุมเจาของสวน เปน
ตน  พัฒนาการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของตลาดน้ํา
ตลิ่งชันคือ เมื่อมีกระแสตื่นตัวเรื่องการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในชวง พ.ศ. 2545 ตลาดน้ําตลิ่งชันก็ไดนําเอา
แนวคิดเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาใชในการ
จัดการทองเที่ยวทัวรคลองที่ตลาดน้ําตลิ่งชันดวย  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของใน
ครั้งนี้ สรุปไดวา รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ประเทศไทยยังมีความเปนเอกลักษณ ของประเพณี 
ธรรมเนียม ของทองถิ่นไดเปนอยางดี สินคาท่ีนํามา
ขายสวนใหญเปนสินคาของชาวบาน หรือสนิคาท่ีหา
ซื้อไดในทองถิน่ ตลาดน้ําสวนใหญยังคงมีพอคา 
แมคาจํานวนมากที่นําสินคาลงเรือพายขายใหกับ
ลูกคา ซึ่งบางสวนลูกคาก็ลงเรอืมาซื้อสินคาในแมน้ํา  

ในปจจุบัน ตลาดน้ําไดรับความนิยมจาก
ลูกคาท้ังในประเทศแลตางประเทศ ทําใหมีกลยุทธ
การตลาดแนวใหมเพื่อดึงดูด และกระตุนใหลูกคา
ทองเที่ยวตลาดน้ํามากขึ้น กลยุทธดังกลาว คือ การ
เปดตลาดการคารูปแบบใหม คือ การทําโฮมสเตย การ
ทองเที่ยวแบบในเชิงประวัติศาสตร เพื่อดูความ
เปนอยูของชาวบาน และสถานที่สําคัญภายจังหวัด 
นั้น ๆ การทองเที่ยวแบบพักผอน ไดแก การนวดแผน
โบราณ การทําสปา เปนตน  
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ผูวิจัยจงึไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดเปนประเด็นหลัก ๆ  ดังแสดงดังแผนภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัแบบ
ผสมผสานระหวางการวจิัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูประกอบการ
จํานวน 311 คนโดยการใชแบบสอบถาม และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (quality research) โดยการ
สัมภาษณเจาะลึก (in-depth-interview) 
กลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก ผูประกอบการ จํานวน  
15 คน  นักทองเที่ยว จํานวน 15 คน และผูบริหาร
องคกรบริหารสวนทองถิ่น จํานวน  15 คน เกี่ยวกับ
รูปแบบการทองเที่ยวท่ีเหมาะสมสําหรับตลาดน้ําใน
ประเทศไทย  กลยุทธทางการตลาด กลยุทธระดับ
หนวยธรุกิจ เขตพื้นที่ในการวิจัย คือ ตลาดน้ํา 5 
แหง ไดแก  ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ตลาดน้ําอัมพวา 
ตลาดน้ําดอนหวาย  ตลาดน้ําตลิ่งชัน  และตลาดน้ํา
ลําพญา สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาความถี่ อัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานที่ใชทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก การทดสอบความสัมพันธดวยสถิติ
ไควสแควร  

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ 
          ตอนที่ 1 ผูประกอบการ จากการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย จํานวน 15 คน  สรุปไดดังนี้   

ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 45 ป เปดกิจการมาแลว 5-10 ป และสวน
ใหญจบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ผูประกอบการ
สวนใหญเปดบริการการทองเที่ยวทุกรูปแบบ คือ 
รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ รูปแบบการ
ทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม รูปแบบการทองเที่ยว
ในความสนใจพิเศษ และรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อซื้อ
สินคาอุปโภคบริโภค กลยุทธในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย พบวา ดาน

กลยุทธตลาดน้ําของ
ผูประกอบการ 

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ
ของผูประกอบการ 

รูปแบบธุรกิจทองเที่ยว
ตลาดน้ําในประเทศไทย 

H1 

H2 

H3 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูประกอบการ 
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ผลิตภัณฑ ใชกลยุทธหรือรูปแบบในการกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความสนใจสินคาและบริการ โดยการ
สรางความโดดเดนและสรางความเปนเอกลักษณ
ใหกับสินคาหรือบริการ กลยุทธดานราคา 
ผูประกอบการรวมประชุมและหาทางแกไขปญหา
ความผันผวนดานราคาสินคา กลยุทธดานราคาที่
สามารถใชไดผล คือ การลดราคา การแจก การแถม 
ดานการจัดจําหนาย พบวา ผูประกอบการที่ตั้ง
กิจการอยูในตลาดน้ําท่ีบางแหลงจะจําหนายสนิคา
ใหแกลูกคามีความสะดวกและรวดเรว็ กลยุทธดาน
การสงเสริมการตลาด คือ การจะนําสินคามาวางขาย
ในลักษณะการเปดโชวสินคาท่ีมีคุณภาพ แตราคา
ถูกและนําสินคาไปจัดโชวในงานเทศกาลสินคา
เกษตรตาง ๆ เพื่อใหลูกคาเกิดความคุนเคย กลยุทธ
และรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาและสนับสนุน
ธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย พบวา เห็น
ควรใหสนับสนุนพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว
รูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมอียูในพื้นที่และไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 
                       ตอนที่ 2 นักทองเที่ยว จากการ
สัมภาษณกลุมเปาหมาย จํานวน 15 คน  สรุปไดดังนี้ 
 นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 30 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
มีภูมิลําเนาอยูท้ังตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ไดแก จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดรอยเอ็ด เปนตน รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนระหวาง 8,000-15,000 บาท ขอมูลการ
ทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย สวนใหญเคยไป
เที่ยวในตลาดน้ําดอนหวายมากที่สุด สวนใหญ
ประทับใจตลาดน้ําทุกแหงท่ีไป แตท่ีตลาดน้ํา 
อัมพวาจะมีความประทับใจที่แตกตางจากที่อื่น 
เนื่องจากตลาดน้ําอัมพวาเปนตลาดน้ําท่ีเปดเฉพาะ
ชวงเย็นและมีนําเที่ยวชมหิ่งหอย และมีการพักแบบ

โฮมสเตย มีรูปแบบการจัดผังเมืองและจัดตลาดน้ําได
สวยงามนาชม ตลาดน้ําท่ีควรปรับปรุง คือ ตลาดน้ํา
ดอนหวาย เนือ่งจากทางเดินในการเลือกซือ้สินคาใน
ตลาดคอนขางแคบ นักทองเที่ยวสวนใหญจะชอบ
ตลาดน้ําท่ีมีลักษณะสงเสริมหรืออนรุักษธรรมชาติไม
ทําลายสิ่งแวดลอม สะอาด และมีสินคา และบริการท่ี
ไมแพง นักทองเที่ยวทราบขอมูลการทองเที่ยว
การตลาดน้ําจากคนรูจัก ในลักษณะปากตอปาก หรือ
การบอกตอกันไป ตลาดน้ําควรไดรับการอนรุักษ 
ดูแล และรัฐบาลควรใหการสนับสนุนการทองเที่ยว
แบบนี้ในสงัคมไทย หรือยกยองใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวระดับประเทศ ตลาดน้ํามีความเปน
เอกลักษณและมีสินคาท่ีมีคุณภาพมาก และมีราคาไม
แพง โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารที่เปนสินคาหลัก
ของตลาดน้ํา ไดแก ของหวาน ของคาว รวมไปถึง
ผลไมซึ่งเปนองคประกอบหลักของสินคาในตลาดน้ํา 
ชอบการคาแบบพายเรือ หรือนําสินคาลงเรือและพาย
อยูในแมน้ํา ริมคลองเพราะเปนภาพที่หาดูไดยาก มี
ความเปนเอกลักษณของคนไทย จัดจําหนายสินคาใน
ตลาดน้ํามีความสะดวกและรวดเรว็มากขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ผูบริโภคสวนใหญเห็น
วาตลาดน้ําในปจจุบันมีความสะอาด สวยงามและเปน
ระเบียบมาก มีความประทับในการจัดการรักษาความ
ปลอดภัยของตลาดน้ําโดยการมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคอยใหบริการอยูตลอดเวลา สิ่งท่ีตอง
ปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติม คือ เรื่องของหองน้ํา 
เนื่องจากหองน้าํมีจํานวนนอย และมีจุดใหบริการ
นอย 
                   ตอนที่ 3 ผูบริหารองคการสวนทองถิ่น 
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย จํานวน 15 คน  สรุป
ไดดังนี้ 

ผูบริหารองคการสวนทองถิ่น สวนใหญ
เปนเพศชาย อายุระหวาง 44 ป มีอายุการปฏิบัติงาน 5 
ปข้ึนไป มีหนาท่ีในการบริหารจัดการตลาดน้าํ และ
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ประสานงานระหวางผูประกอบการกับหนวยงาน
ภาครัฐ หรือเปนตัวแทนของผูประกอบการและ
ประชาชนในการสงเสริมการทองเที่ยวแบบตลาด
น้ําในประเทศไทย และทองถิ่นนั้น ๆ กลยุทธของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริม
การทองเที่ยวตลาดน้ํา ในประเทศไทยดานการ
คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยการอาศยัความรวมมอืจาก
ผูประกอบการในตลาดน้ํานั้น ๆ เปนแกนนําสําคัญ 
จัดใหมีการประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อให
ผูประกอบการเขาใจและทําตามกฎระเบียบของ
ภาครัฐไดอยางเต็มใจ นโยบายหลักในการดูแล
ความสะอาดของตลาดน้ํา คือ การจัดตั้งถังขยะใหมี
ทุกจุด ใหนักทองเที่ยวและผูประกอบการสามารถ
นําขยะมาทิ้งไดโดยสะดวก การจางพนักงานเก็บ
กวาดขยะในที่สาธารณะ และมีการทําความสะอาด
แมน้ําลําคลองเปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้ยังได
เติมสารจุลินทรยีธรรมชาติท่ีชวยทําใหน้ําใส และ
ลดภาวะน้ําเสียอีกดวย ดานการบริการผูประกอบ- 
การโดยการชวยเหลือผูประกอบการดานการจัด
จําหนายสินคา การสงเสริมการตลาด ดานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยการรักษาความ
ปลอดภัยตลอดเวลา การแกปญหาตาง ๆ อยางเต็ม
ศักยภาพและตอเนื่อง ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ตลาดน้ํา โดยการจัดงานประกวดสินคาภายในตลาด
น้ําเพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมและซื้อ
สินคา เพื่อชวยและสนับสนุนสินคาการเกษตรของ
ตลาดน้ําและการสรางเครอืขายระหวางตลาดน้าํและ
การนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวแบบใหมใหม ๆ 
กลยุทธและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย
เนนการพัฒนาตลาดน้ําใหเปนแหลงทองเที่ยวท่ี
สําคัญดานธรรมชาติ และเพิ่มนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณปริมาณ 
2.1 รูปแบบธุรกิจทองเที่ยว

ตลาดน้ําที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญประกอบธุรกิจรูปแบบการ
ทองเที่ยวเพื่อซือ้สินคาอุปโภคบริโภคมากที่สุด  
รอยละ  45.3  รองลงมาประกอบธุรกิจในรูปแบบการ
ทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ รอยละ  25.4  รปูแบบ
การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม รอยละ  21.2   และ
รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ  รอยละ  
8.0 ดังแสดงในตาราง  1 
 
ตาราง  1   
รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้าํท่ีเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย 
 

รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาด
น้ําในประเทศไทย 

จํานวน รอยละ 

1. รูปแบบการ
ทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติ  

2. รูปแบบการ
ทองเที่ยวในแหลง
วัฒนธรรม 

3. รูปแบบการ
ทองเที่ยวในความ
สนใจพิเศษ  

4. รูปแบบการ
ทองเที่ยวเพ่ือซื้อ
สินคาอุปโภค
บริโภค  

  79 
   
 
 66 
   
 
25 
 
 
141 

25.4 
 
 
21.2 
  
 
8.0 
 
 
45.3 

รวม 311 100.0 

  
 2.2 กลยทุธระดบัหนวยธุรกิจของ
ผูประกอบการตลาดน้ําในประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการมีการนํากลยุทธการตลาดไปใชในการ
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ประกอบธุรกิจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ผูประกอบการสวนใหญจะใช 
 

กลยุทธการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุด 
รองลงมาเปนกลยุทธดานผลิตภัณฑ สวนดานที่ใช 
กลยุทธการตลาดนอยท่ีสุด คือ ดานราคา ดังแสดงใน
ตาราง  2 
 

ตาราง  2   
กลยุทธระดับหนวยธุรกิจของผูประกอบการตลาดน้ําในประเทศไทย 
 

กลยุทธการตลาดของผูประกอบการการทองเท่ียวตลาด
น้ํา ในประเทศไทย 

Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 3.94 0.63 มาก 
2. กลยุทธดานราคา 3.07 0.67 ปานกลาง 
3. กลยุทธดานการจัดจําหนาย 3.87 0.56 มาก 
4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด  4.08 0.65 มาก 

รวม 3.74 0.50 มาก 

 
2.3 กลยุทธระดับหนวย

ธุรกิจของผูประกอบการตลาดน้ําในประเทศไทย 
พบวา  ผูประกอบการสวนใหญจะสรางความ 
 
 

 
แตกตางทางการแขงขัน หรือการสรางความโดดเดน
เปนเอกลักษณพิเศษเฉพาะในตัวสินคาหรือบริการท่ี
เหนือกวาคูแขง ทําใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขันพิเศษ  ดังแสดงในตาราง  3 
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ตาราง  3   
กลยุทธระดับหนวยธุรกจิของผูประกอบการตลาดน้ําในประเทศไทย 
กลยุทธระดับหนวยธุรกิจสรางความเปนเอกลักษณ จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 
(100.0) 

1. การสรางความแตกตางทางการแขงขัน หรือการสรางความ
โดดเดนเปนเอกลักษณพิเศษเฉพาะในตัวสินคาหรือบริการ
ที่เหนือกวาคูแขง ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  

170 54.7 

2. การเปนผูนําดานตนทุน โดยใชกระบวนการผลิตสินคาหรือ
ซื้อสินคามาขายดวยราคาต่ํา ทําใหสินคาที่ขายแกผูบริโภคมี
ราคาขายที่ตํ่ากวาคูแขง  

 17  5.5 

3. การมุงตลาดเฉพาะสวนที่มีขนาดเล็ก คือ การขายหรือ
บริการสินคาที่มุงเนนเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในตลาด
น้ําเทานั้น 

124 39.9 

 
2.4 ปจจัยสวนบุคคล

ผูประกอบการ  พบวา ผูประกอบการ สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 68.2 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา รอยละ 43.4 ระยะเวลาที่เปดกิจการ
ระหวาง 6 - 10 ป รอยละ 49.2 มีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 
45.7 ธุรกจิสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลาง รอยละ 
77.5 

2.5 กลยุทธและแนวทาง
ของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา และสงเสริม
สนับสนุนธุรกิจทองเทีย่วตลาดน้ําในประเทศไทย 
พบวา ภาครฐัควรสนับสนุนพฒันากิจกรรมการ
ทองเที่ยวรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับศักยภาพเชิง
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในพื้นที่
และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และให
ความสําคัญตอการเพิ่มความปลอดภยั และกวดขัน
มาตรฐานดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การ
แกไขปญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว  

2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพ่ือหาความสัมพันธของรูปแบบธุรกิจทองเที่ยว
ตลาดน้ําในประเทศไทย พบวา  
  (1) ความสัมพนัธของรูปแบบธุรกิจ
ทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย จาํแนกตามปจจัยภูมิ
หลังสวนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่
เปดดําเนินการ ของผูประกอบการไมมีความสมัพันธ
กับรูปแบบธุรกจิทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย 
สวนรายไดเฉลีย่ตอเดือน และขนาดของรานคามี
ความสมัพันธกบัรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  (2) ความสัมพันธของรูปแบบธุรกิจ
ทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย จําแนกตามกลยุทธ
การตลาด พบวา กลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
กลยุทธดานการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับ
รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้าํในประเทศไทย สวน
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับ
รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้าํในประเทศไทยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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  (3)  ความสัมพันธของรูปแบบ
ธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย จําแนกตาม
กลยุทธระดับหนวยธุรกจิ กลยทุธระดับหนวยธุรกิจ
มีความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํา
ในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
 

การอภปิรายผล 
1.  รูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน

ประเทศไทย  พบวา ผูประกอบการสวนใหญ
ประกอบธุรกิจรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อซือ้สนิคา
อุปโภคบริโภคมากที่สุด ดังนั้น การสงเสริม
การตลาด และการพัฒนาสินคาอุปโภคบริโภคจึง
เปนสิ่งท่ีควรเนน โดยเฉพาะซื้อสินคาและบริการใน
เรือท่ีพายอยูในคลองตลาดน้ํา เปนการทองเที่ยว
เพื่อใหลูกคาไดซื้อสินคาและบริการริมตลิง่หรอืบน
บก มีสินคาในทองถิ่นที่มีความเปนเอกลักษณของ
ตลาดน้ําไวจําหนายหลายชนิด และมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับตลาดน้ํา ดังนั้น ผูประกอบการ และ
องคการบริหารสวนทองถิ่นจะตองเนนและ
ความสําคัญกับการทองเที่ยวในรูปแบบการขาย
สินคาอุปโภค บริโภค จําพวก อาหาร ขนมหวาน 
ขนมโบราณ ผลไม และสินคาท่ีสามารถบริโภคได 
ใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจใหมากที่สุด ดังท่ี พินพัสนีย  พรหมศิริ 
(2545, หนา 6)  ไดสรุปกลยุทธตลาดสําหรับยุคแหง
การเปลี่ยนแปลงวา การสรางความพึงพอใจของ
ลูกคา ไมวาจะเปนยุคไหน ลูกคาเปนบุคคลที่สําคัญ
ท่ีสุดของธุรกิจเสมอ เพราะลูกคาเปนท่ีมาของรายได 
การรักษาความสัมพันธ และความพึงพอใจของ
ลูกคา ท่ีจะชวยรักษา และเพิ่มพูนรายไดใหแกธุรกิจ 
ปจจัยท่ีสรางความพึงพอใจใหลูกคามี หลายประการ 
เชน คุณภาพของสินคาและบริการ ราคาที่เหมาะสม 
คุณคาของสินคาตามที่ลูกคาคาดหวัง ความสะดวก 

หรือการเขาถึงของสินคา กระบวนการสรางความพึง
พอใจเริ่มจาก การพัฒนาแนวคิดและนโยบาย การวิจัย
ตลาด วิเคราะหความจําเปน และความตองการของ
ลูกคา วางแผนความตองการเฉพาะของสินคา และ
บริการ  

รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อซือ้สนิคาอุปโภค
บริโภค เปนสินมรดกตามธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีมีอยู
แลวตามธรรมชาติ ซึ่งสินมรดกตามธรรมชาติเหลานี้ 
เปรียบเสมือนมีบอทองที่ประชาชาจะนํามาประยุกต
ใหเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสมบูรณได (ตุย ชุมสาย, 
2527, หนา 81-83) และตลาดน้ําจะตองไดรบัการ
สงเสริมการตลาดในขั้นตน ซึ่งเปนพื้นฐานของ
การตลาดคือ การใช 4P’s (Product  Price  Place  
Promotion)  ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนในแตละ
สวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่
เลือกเอาไวใหมากที่สุด (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 
2548, หนา 25)  ไดแก สินคา หรือบริการท่ีจะเสนอ
ใหกับลูกคา  แนวทางการกําหนดตัว product ให
เหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร การ
ตั้งราคาลูกคาจะเต็มใจจาย ซึ่งอาจจะไดมาจากการทํา
สํารวจหรือแบบสอบถาม วิธีการนําสินคาไปสูมือ
ของลูกคา การทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อบอกลูกคาถึง
ลักษณะสินคาของเรา  เชน โฆษณาในสื่อตาง ๆ หรือ
การทํากิจกรรมที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิรกิมล  ศรีเดช (2545, 
บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเรื่อง ตลาดดอนหวาย: พื้นที่แหง
การทองเที่ยวและการบริโภค ผลการวจิัย พบวา ตลาด
ดอนหวายเปนพื้นที่อีกแหงหนึ่งท่ีฟนตัวข้ึนมาดวย
อิทธิพลของคําวาการทองเที่ยว  ซึ่งไดสรางภาพผาน
สื่อสัมพันธตาง ๆ วา ตลาดดอนหวายเปนสถานที่ท่ี
เหมาะแกการทองเที่ยวอยางยิ่ง โดยอาศัยปจจยัสอง
ประการมาสราง “จุดขาย”  ไดแก  อดีตอันรุงเรือง  
และบรรยากาศอันสุขสงบ  อดีตอันรุงเรืองนั้น
สะทอนผานอาหารที่กลาวอางวา เปนสูตรโบราณ  
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สูตรตนตํารับ  และวิถีชุมชนโบราณ อันมีบานเรือน
เกาแก  การลองเรือเปนภาพตัวแทน  สวน
บรรยากาศอันสุขสงบ สะทอนผานการสรางภาพวา 
ท่ีนี่มีธรรมชาติงดงามเหมาะแกการพักผอนใน
วันหยุดสุดสัปดาห ดังนั้น ตลาดดอนหวายใน
ปจจุบันจึงเปนพื้นที่แหงการบริโภคของคนในเมือง
ท่ีไมตางกับตลาดสดติดแอรในหางสรรพสินคาหรือ
ตลาดสดกลางแจงอยางจตุจักร  เพียงแตวาตลาด
ดอนหวายไดอาศัยมายาภาพของลมหายใจอดตีมา
เพิ่มคุณคาแกพื้นที่ และมีครรลองชีวิตตอบสนอง
นโยบาย “การทองเที่ยวไทย”  อยางภาคภูม ิ

2.  กลยุทธการตลาดของผูประกอบการ
การทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย  พบวา 
ผูประกอบการมีการนํากลยุทธการตลาดไปใชใน
การธุรกิจในระดับมาก  โดยสวนใหญจะใชกลยุทธ
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุด 
เนื่องจาก ตลาดน้ําเปนตลาดที่อยูคูกับเมืองไทยมา
นานแลว จึงเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและ
ผูบริโภคมาก ดังนั้น การสงเสริมการตลาดเพือ่
กระตุนยอดขาย และการสรางความโดดเดน ความ
เปนหนึ่งใหกับตลาดน้ํา จึงเปนกลยุทธท่ีตอง
นํามาใชกับตลาดน้ําในยุคปจจุบัน โดย  Kotler 
(1997, p. 92) ไดอธิบายวา สวนประสมทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก กลุมเปาหมาย คือ การ
สงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การ
ติดตอสื่อสารเกีย่วกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ 
เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
ติดตอสื่อสารอาจจะใชบุคคลหรือไมใชก็ได โดย
การติดตอสื่อสารนั้นมีหลายประการที่เรียกวา สวน
ประสมการสงเสริมการตลาด หรือสวนประสมการ
ติดตอสื่อสาร (promotion mix or communication 
mix)  ซึ่งประกอบดวย การโฆษณา (advertising) 
เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ

หรือผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองมีการ
จายเงินโดยผูอปุถัมภรายการ การขายโดยใชพนักงาน
ขาย  (personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และการจูงใจที่บุคคล การใหขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ  (publicity and relations)  การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ท่ีไม
ตองมีการเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความ
พยายามที่มีการวางแผนการโดยองคการ เพื่อสราง
ทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมาย 
การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
การสงเสริมการขาย (sales Promotion) เปนกิจกรรม
การสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดย
ใชพนักงานขายและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจการทดลองใชหรือการซือ้ การ
สงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค 
เรียกวา  การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค โดยการ
กระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู
คนกลาง (trade promotion) และการกระตุนพนักงาน
ขาย  เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงพนักงาน (sales 
force promotion) 

3.  ความสัมพันธของรูปแบบธุรกิจทองเที่ยว
ตลาดน้ําในประเทศไทย 

     3.1  รายไดเฉลี่ยตอเดือน และขนาดของ
รานคามีความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยว
ตลาดน้ําในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  เนื่องจาก รายไดของธุรกิจยอมหมายถึง
กําไร และขนาดของราน ถารานขนาดเล็กยอมมี
รายไดต่ําเมื่อเทียบกับรานคาขนาดใหญ หรือธุรกิจ
ขนาดใหญ สําหรับธุรกิจในตลาดน้ําท่ัวไปจะเปน
ธุรกิจขนาดกลางมีรายไดระหวาง 10,001-20,000 
บาท ซึ่งถือเปนรายไดท่ีไมนอยและไมมากเกินไป 
จากรายไดและขนาดของรานนี้ ทําใหรูปแบบของ
ธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจการทองเที่ยวเพือ่ซื้อสินคา
อุปโภคบริโภค ซึ่งเปนรูปแบบหลักภายในตลาดน้ํา 
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โดยมีท้ังสินคาประเภทอาหารคาวหวาน ผลไม ของ
ท่ีระลึก สินคาใชในครัวเรือนทั่วไป ซึ่งไดรับความ
นิยมจากลูกคาเปนอยางมาก เพราะธุรกิจดังกลาวไม
สามารถแยกตัวไดจากคลอง สินคามีราคาไมแพง 
ทําใหมีลูกคาทุกกลุมและทุกวัยสามารถซื้อได
โดยสะดวก ตลาดน้ําท่ีเนนการซื้อขายสินคาอุปโภค 
บริโภค ไดแก ตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก ตลาดน้ําตลิ่งชัน และตลาดน้ําลําพญา 
โดยเฉพาะตลาดน้ําลําพญาที่ต้ังอยูในจังหวัด
นครปฐม เปนอูอารยธรรมคนรมิน้ําทาจีน แหลง
ทองเที่ยวแหงใหม ประเภทสินคาจะเปนสินคา
หัตถกรรมทองถิ่น เรือสินคาท่ีชาวบานนําผลผลิต
ทางการเกษตร หลากชนิดมาจําหนายราคาไมแพง 
สดและสะอาด พรอมดวยแพอาหารคาว อาหาร
หวานที่ทอดตัวยาวเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก  

     3.2  กลยุทธดานการสงเสรมิการตลาดมี
ความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
เนื่องจาก การสงเสริมการตลาดเปนปจจัยหลัก
สําคัญในการดําเนินธุรกิจการคาขาย หรือการเนิน
ธุรกิจทุกประเภท เนื่องจาก การสงเสริมการตลาด
เปนการสรางจดุแข็ง สรางโอกาสใหกับ
ผูประกอบการ และเปนการโฆษณาประชาสัมพันธ 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตอกับผูบริโภคอีกดวย 
ดังนั้น การวางแผนการสงเสรมิการตลาดจะตองมี
ความรอบคอบ มีการวางแผน และมองการณไกลถึง
ขอเสีย และผลประโยชนท่ีจะไดรับไวอยางชดัเจน  
เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 11-12) ไดอธิบายวา 
การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการใชความ
พยายามจูงใจใหเกิดความชอบสินคาและบริการและ
เกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาดที่
สําคัญประกอบดวยการโฆษณา (advertising) การ
ประชาสัมพันธ (public relation) การสงเสริมการ

ขาย (sales promotion) การขายดวยตัวบุคคล 
(personal selling) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ฤทัยรัตน  กอเกียรติสกุลชัย  และอุทิส   ศิริวรรณ 
(2549, บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดดาน
การทองเที่ยวแบบโฮมสเตยของ ชุมชนทาดาน 
โฮมสเตย อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก ซึ่งพบวา  
กลยุทธการตลาดดานสงเสริมการตลาด ของชุมชนทา
ดานโฮมสเตย คือ ไดรับการสนับสนุนการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยผานทางอินเตอรเน็ต โบวชัวร  และ
ทางชุมชนทาดาน โฮมสเตยไมมีนโยบายในการลด
แลก แจก แถม จากผลการสํารวจความตองการและ
ความคาดหวังของนักทองเที่ยว พบวา ความตองการ
มากและความคาดหวังของนักทองเที่ยวปานกลาง 
เปนอันดับสี่ นักทองเที่ยวตองการสวนลดบานพัก
ในชวงนอกฤดกูาลทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว
คาดหวังวาจะไดรับสวนลดในการมาทองเที่ยวในครั้ง
ตอไป และจากการศึกษาของ มานิกา  นิลพยัคฆ 
(2540, บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง กลยุทธการสงเสริม
การตลาดของผูแทนจําหนายบล็อคปูถนนในเขต
กรุงเทพมหานครและพบวา  กลยุทธการสงเสริม
การตลาดที่ควรใชมากที่สุดตามความคิดเห็นของ
ผูแทน จําหนายคือ วิธีการโฆษณา รองลงมาคือ การ
ขายโดยใชบุคคล การประชาสัมพันธ และการ
สงเสริมการขายตามลําดับ ผลการศึกษา 
ความสัมพันธระหวางกลยุทธการสงเสริมการตลาด
ดานการวางแผนงานสงเสริมการตลาดกับขนาดของ
ผูแทนจําหนาย  

     3.3  กลยุทธระดับหนวยธุรกิจมี
ความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ํา 
ในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เนื่องจากกลยุทธระดับหนวยธรุกิจเปน กลยุทธ 
เฉพาะสวนของขนาดธุรกิจ เชน  ถาธุรกิจเสื้อผาจะมี
กลยุทธระดับหนวยธุรกจิ โดยการเนนเสื้อผาวัยรุน  
หรือการขายสินคาเฉพาะกลุมสตรี หรือบุรุษ เปนตน 
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สําหรับรูปแบบธุรกิจการทองเที่ยวตลาดน้ํามีความ
เปนกลยุทธระดับหนวยธุรกิจมาก โดยการเนน
ความเปนเอกลักษณของทองถิ่น การสงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบอนุรักษธรรมชาติ จึงตองสรางความ
โดดเดนใหเหนอืคูแขงขัน และสรางความเปนเอก
ลักษณะเฉพาะตัวใหลูกคาสามารถจดจําไดด ี 

2.  ผูบริหารองคกรสวนทองถิน่ได
ขอมูลและรูปแบบการทองเที่ยวของตลาดน้ําในแต
ละแหงวาตลาดน้ําแตละแหงมีความแตกตางและ
เอกลักษณท่ีไมเหมือนกัน  ดังนั้นการนํานโยบาย
ภาครัฐมาใชสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําในแตละ
แหงใหเหมาะสม จะกอใหเกิดอุตสาหกรรมใหม
ดานการทองเที่ยวตลาดน้ํา และทําใหประชาชนมี
รายไดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับมหภาค 

3.  นักศึกษา นักวิชาการ สามารถนํา
ผลการวจิัยครั้งนี้ไปใชประโยชนในลักษณะการ
เรียนรู การตอยอดหรอืขยายผลการวิจยั  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอคนพบของการวิจัยครัง้นี้ไดรูปแบบ

ธุรกิจทองเที่ยวตลาดน้ําในประเทศไทย ผูวิจัยได
เสนอแนะใหมีการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดน้ําใน
รูปแบบของการทองเที่ยวเพือ่ซื้อสินคาอุปโภค
บริโภคและการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติมากขึ้น  
ดังนี้ 

1.  การสงเสริมการทองเที่ยวดาน
การเขาถึงและระบบการสัญจรในแหลงทองเที่ยว 
ประกอบดวยการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สําคัญ ดังนี้ คือ ถนน ท่ีจอดรถ ทางเดินเทา ทาง

รถจักรยาน และที่จอดรถจักรยาน ทางเดินปา ทางขี่
มา ข่ีชาง ทาเรือ หรือแพ  

2.  การสงเสริมการทองเที่ยวดาน
อาคารและสิ่งกอสรางในแหลงทองเที่ยว 
ประกอบดวยการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สําคัญ ดังนี้ คือ สํานักงานที่ทําการของแหลง
ทองเที่ยว ศูนยบริการนักทองเที่ยว ท่ีพักนักทองเที่ยว 
หองน้ําสาธารณะ ศาลาหรือซุมพักคอย รานคา 
รานอาหาร 

3.  การสงเสริมการทองเที่ยวดานสิ่ง
ประกอบบริเวณแหลงทองเที่ยว ประกอบดวยการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ดังนี้คือ ซุม
ทางเขา ปายและสื่อความหมาย ลานกิจกรรม 
สวนหยอม กระถางและที่ปลูกตนไม มานั่ง โตะ เกาอี้ 
ระบบแสงสวาง ระบบน้ําใช ระบบกําจัดของเสียและ
น้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย รั้ว กําแพง สะพาน 
ข้ันบันได และอื่น ๆ 

4.  การสงเสริมการทองเที่ยวดานการ
ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคของพอคา แมคาในทองถิ่น
ใหมากขึ้น  และมีการแปรรูปสินคาใหมีความทันสมัย  
เก็บรักษาไดนาน  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกให
พอคา แมคาสามารถดําเนินกิจการไดอยางในสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย 

5.  การสงเสริมการทองเที่ยวโดยเนน
รักษาและอนุรกัษธรรมชาติ  เพื่อใหตลาดน้ําใน
ประเทศไทยมีความเปนธรรมชาติ  สวยงาม  และ
คงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสวยงาม  เพื่อใหมี
ความเปนเอกลักษณและดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยาง
ตอเนื่อง 
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Review by Robert Derrick Butterfield 
 
 
 
 

In 1971, the film ‘The Godfather’ was 
released, claiming to show the inner workings of an 
Italian-American Mafia family, the Corleones. It 
was soon acclaimed as a cinematic masterpiece and 
an accurate depiction of organized crime in 
America. It was followed by two sequels and a 
plethora of gangster films by other directors, 
notably Martin Scorsese. They all showed tightly-
knit Italian-American communities existing within 
the wider U.S. society, but adhering to their own 
sets of laws and rules of  behaviour, totally at odds 
with those of the wider society. 
          These rules included a death sentence for 
anyone who betrayed the family and its secrets, or 
who colluded with rival families. There was also 
omerta‘ the vow of silence, in which secrets were 
kept, even under extreme torture. There was a great 
deal of intrigue, plotting and bloodletting between 
the Corleone family and its rival crime families. 
Orchestrating, controlling and manipulating 
everything was the Godfather himself, Don Vito 
Corleone, the head of the family who demanded 
and got unquestioning obedience. He exercised 
dictatorial power over the family and its affairs. He 
had the power to grant favours, to get things done 
for family members. At the beginning of the film, a 
poor Italian immigrant comes to him with the sad 
story of how his daughter has been raped and 
brutalized by two young boys. The father is poor, 

the boys are rich; there is little chance of him 
getting any justice through the U.S. legal system. 
The Godfather promises that the boys “will be 
taken care of ”- in return the father has to pledge his 
loyalty, and promise to pay back the favour when 
asked. 
        How true was the film? Was it an accurate 
portrayal of immigrant life  in  America? And how 
is it that the Mafia has managed not only to survive, 
but to flourish in the United States, in spite of the 
best efforts of law enforcement agencies to suppress 
it? British author Martin Short, in his history of the 
U.S. Mafia tries to answer these questions, and to 
shed light upon this fascinating subject. 
     Short cites the amazing fact that organized 
crime is America’s biggest industry, netting an 
estimated $160 billion a year (1) The main source 
of revenue is narcotics, but there is also loan 
sharking, gambling, prostitution and protection 
rackets. There is also legitimate business, but the 
Mafia’s methods are not. They include extortion, 
terrorism, intimidation, and tax evasion, and the 
corruption of public officials, politicians, judges, 
journalists and policemen is widespread. The main 
aim is enrichment. A 1967 U.S. Task Force Report 
on Organized Crime put it thus: “Organized crime 
is a society that seeks to operate outside the control 
of the American people and their governments. It 
involves the thousands of criminals working within 

The Rise of the Mafia-The Definitive Story of Organised Crime’ by Martin 
Short, published by John Blake Publishing Ltd., 2009 
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structures as complex as those of legitimate 
governments. Its actions are not impulsive but 
rather the result of intricate conspiracies carried out 
over many years and aimed at gaining control over 
whole fields of activity in order to amass huge 
profits.” (my emphasis) (2) 
        In the film, we see the Corleone family 
virtually destitute when they reach America, yet 
extremely wealthy thirty years later. The Mafia is 
all about making big money. 
      The Mafia, as is well known, originated in 
Sicily. Sicily was ruled by a series of despotic 
foreign powers, and secret societies were formed to 
fight these oppressors. Later, they turned to crime. 
Life in Sicily was hard, and thousands of Sicilians 
were attracted to the idea of emigrating to America 
to begin a new life. Between 1902-1913, over a 
million left Sicily and Southern Italy. In America, 
they faced hostility, prejudice and discrimination. 
They were uneducated and could only do menial 
tasks. They formed communities to help each other 
in this new environment. Some also brought their 
criminal habits with them. Many put their faith in 
Mafia organizations, since  they believed that this 
was the way to get on and to prosper in the New 
World. 
     The thing that really established the Mafia in 
America was Prohibition. From 1920 until 1932, it 
was illegal to drink alcohol in the United States. 
Most Americans thought the law stupid and 
obstructive and many broke it with impunity. Many 
of the police turned a blind eye. This was the era of 
‘bootleg liquor’, drink illegally imported from 
Canada by Al Capone, Joseph Kennedy and many 

others. Chicago was the natural centre of this trade 
and Capone, an Italian-American from New York, 
ran the city as his personal domain. His gang 
controlled the import and selling of liquor and made 
vast fortunes. He rigged elections, intimidated 
voters and had the local politicians in his pocket. 
He was vicious, but he knew most of the people 
were on his side. 
“If I break the law, my customers who number 
hundreds of the best people in Chicago are as guilty 
as I am……….Everyone calls me a racketeer. I call 
myself a businessman.”   (3) 
                  Capone was responsible for the Saint 
Valentine’s Day Massacre, when the rival Irish 
Moran gang was wiped out. Frank Gusenberg, one 
of the victims, was taken alive to the morgue. 
Although riddled with bullets and dying, he refused 
to tell the police anything. Admirable omerta‘ 
Capone’s fall came quickly enough ,however. With 
the repeal  of Prohibition, there was no need for his 
bootleg liquor. The corrupt politicians who had 
collaborated with him and shielded him were swept 
from office. Shorn of their protection, he was 
vulnerable. He was arrested for tax evasion and 
died  of syphilis in prison , aged only 48. 
                   The next important Mafia figure is 
Charles ‘Lucky’ Luciano. He is credited with 
unifying the New York families under his 
leadership, by brutally murdering all rivals. With 
his associate, Vito Genovese, he engaged in drug 
trafficking, and was the first to bring heroin into the 
U.S. on a large scale. By 1941 he was in jail. The 
U.S. was also at war at that time with Germany, 
Italy and Japan, and there were fears for the 
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security of her Atlantic seaports. The dock labour 
force  was mainly Italian, and some of them might 
have a loyalty to the old country. It was feared that 
there might be sabotage, strikes and other forms of 
disruption that might harm the U.S. war effort. 
Luciano’s thugs controlled  the labour unions .He 
was respected and feared by the Italian-American 
community. The U.S. Government approached 
Luciano, who then consulted Albert Anastasia. 
They assured them that would be no trouble. Later 
on, when British and American forces invaded 
Italy, they received considerable help from the local 
Mafia who hated Mussolini. Luciano helped to 
arrange this. (4) 
           The story of Luciano illustrates the strong 
links between the Mafia and U.S. politicians that 
existed during the war. There is strong evidence to 
suggest that there was Mafia involvement in the 
assassination of President John F. Kennedy in 
1962.The Kennedy family fortune was based on the 
bootleg liquor that Joe Kennedy, his father, brought 
into Chicago during Prohibition. He could not have 
done this without collaborating with Al Capone and 
his henchmen. When it came to the election of his 
son in 1960, there is considerable evidence that 
Sam Giancana, the head of the Chicago Mafia did 
much to make sure Chicago voted for Kennedy. It 
was a vital win that ensured Kennedy the 
presidency. However, the Kennedy brothers did not 
exactly repay Giancana for his help. Instead John 
appointed his brother, Bobby as Attorney-General. 
The first thing Bobby did was to arraign Jimmy 
Hoffa, the head of the Teamsters (truck drivers) 
union who was corrupt and had links with the 

Mafia. The murder of the president on 22nd of 
November, 1963 stopped this investigation in its 
tracks. Bobby lost his job. Thus, the Mafia had a 
strong motive for killing the president. The 
subsequent murder of the suspected assassin, Lee 
Harvey Oswald by Jack Ruby was further evidence. 
Ruby was a minor Mafia associate from Chicago, 
who spent many years as a bagman (debt collector) 
for the mob. 
       Gambling has always been a lucrative 
Mafia activity. As Short points out, in the majority 
of states most forms of gambling are illegal. It goes 
against the Protestant work ethic on which the New 
England colonies were founded. Yet, Americans 
love to gamble. An estimated $20 billion on legal 
gambling  and $50 billion on illegal gambling is 
spent by Americans every year (5) As the chairman 
of the  1976 commission on Gambling in America 
put it, “How can any law which prohibits what 80 
per cent of the people approve of be enforced?” (6)   

Meyer Lansky, an associate of Luciano, 
set up casinos in Cuba in the thirties, with the 
approval of the dictator, Batista. He knew the Mafia 
would ruthlessly control this activity. This was all 
terminated by Fidel Castro’s revolution in 
1959.Another Jewish gangster, Benjamin ‘Bugsy’ 
Siegel  opened the first casino ,’The Flamingo’ in 
Las Vegas, Nevada  in 1945.Siegel had the 
foresight to see that Las Vegas ,a small desert town 
had the potential to become a gambling capital. 
Siegel was murdered in 1947, but this did not stop 
other Mafia families from moving in. Today, there 
are over ninety casinos generating $2 billion dollars 
a year which yield 40% of Nevada’s state revenue. 
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(7) We see this all in Godfather II, when the 
Corleone family  moves into the gambling business 
in Cuba and Las Vegas.                                                                                                                                                                      

Stars and celebrities have often been 
attracted to gangsters. The actor, George Raft, who 
specialized in gangster roles, was a personal friend 
of Siegel, while Bob Hope and Frank Sinatra were 
in Las Vegas too. Sinatra was on very friendly 
terms with the Gambino family and often 
performed cabaret shows at Mafia-owned casinos. 
This link with show business is seen in ‘The 
Godfather’. Johnny Fontaine, one of the family 
wants a part in an upcoming movie. Don Vito 
arranges this by intimidating the film’s director, by 
killing his favourite racehorse and placing its head 
in his bed. Much of this is thought to mirror 
Sinatra’s early career. Many recent Hollywood 
films, such as ‘Bugsy’ and ‘Hoffa’,which dealt with 
the careers of Siegel and Hoffa portray them in a 
positive light as glamorous figures, and underplay 
their violent and corrupt  aspects. 
        Narcotics are the main source of the 
Mafia’s wealth today. Since the days of Luciano 
and Genovese, there has been an explosion in 
Americans’ use of drugs. It is estimated today that 
two million Americans use heroin,five million use 
cocaine and thirty million use marijuana. (8) The 
Mafia still dominate the heroin trade. The drug as 
morphine, comes from Asia to Sicily, where it is 
processed into heroin. However, Latins dominate 
the cocaine trade, from Colombia coming into the 
U.S. through Florida. The trade is worth $90 billion 
a year and is still expanding. (9) 

          How is it that the Mafia has survived and 
flourished? In the first place, it is a rich and 
powerful entity deeply entrenched in the U.S. 
business world. It operates like a large corporation, 
like Ford or Intel, except that its activities are 
mostly illegal. As Joseph Valachi testified in 1963, 
it is very tightly organized nationally and has 
powerful allies within the U.S. business 
community. (10) 
         Its wealth also gives it political power. The 
Luciano episode showed how even the U.S. 
government was willing to form an alliance with 
organized crime to fulfill its aims. The death of JFK 
showed how that power could go right up to the 
presidency. The Mafia has friends in high places. 
Paul Laxalt was one of President Reagan’s chief 
advisors in the 80’s. Earlier, he was a casino owner 
and Mafia associate in Las Vegas. 
     There has never been a concerted effort to 
uproot the Mafia .Individuals, such as Thomas 
Dewey, Senator Estes Kefauver and Bobby 
Kennedy have tried to break the power of the mobs, 
but have achieved only limited results. J. Edgar 
Hoover’s FBI ruthlessly hunted down and killed 
non-Italian gangsters, but left the Italians 
untouched.Hoover frequently asserted that 
organized crime did not exist in America. His 
policy seemed to be, ‘Let sleeping dogs lie.’ 
     Another reason for the Mafia’s survival is 
that they have always given Americans what they 
wanted. During Prohibition, the legislators decided 
that Americans should not drink. Americans 
generally thought that they were entitled to drink, 
and cheerfully broke the law. The Mafia provided 
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them with the liquor to do so. Similarly with 
gambling and drugs. There is, says Short,’ the gap 
between public morality and personal conduct.’(11) 
Americans put a strong emphasis on personal 
freedom and are mistrustful of too much 
government interference in their personal lives. The 
Mafia has always pandered to this urge. In addition, 
there is the American reverence for the maverick, 

the rebel, the person who refuses to conform. Many 
see gangsters in this light. This may help to explain 
the glamour and romantic cachet that has led so 
many American celebrities to associate with 
hoodlums and thugs. The Mafia is part and parcel 
of American life-that is why it is not going to 
disappear. 
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