




บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค ำน ำ 
 
 การจัดท าวิชาการค้นคว้าอิสระ รศ.9000  การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MPA รุ่นที่ 26 
ศูนย์สุราษฎร์ธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมภาคพิเศษของคณะ รศ.     
ให้แสวงหาแนวทางการประยุกต์แนวคิดของธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือการบริหาร
หน่วยงานและการปกครองบ้านเมืองที่ดี ในการแก้ไขปัญหาหรือริเริ่มนวัตกรรมการจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นที่กลไกการขับเคลื่อนเสาหลักต่าง ๆ ของการบริหารหน่วยงานที่ดี 
 

นักศึกษาต่างได้แสวงหากลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรว่า
ส าคัญต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ตนสังกัด บ้างก็เน้นด้านการมีส่วนร่วม บ้างเน้นกลไก
ส่งเสริมความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดและหลักนิติธรรม ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ เก็บข้อมูล
และพิสูจน์ภายใต้ผลของกลไกดังกล่าวได้มีการน าเสนอในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องท่าวัง 1 
และห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
การเผยแพร่ผลการศึกษาแก่สาธารณชนผ่าน 2 ช่องทางได้แก่การจัดท ารวมเล่มของทุก

การศึกษาและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gspa.nida.ac.th จึงเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้สนใจได้สืบสานขยายผลให้เกิดมรรคผลสืบไป  
 
  
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 





















บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
การน าเสนอผลงานการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

ก ำหนดกำรโครงกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 26 

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
วันอำทิตย์ที่ 2 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00 – 17.30 น. 

ณ  ห้องท่ำวัง 1 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

 
ห้องท่ำวัง 1 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย และ อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ 

ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 – 10.10 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
 โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
 
10.10 – 10.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายกระสินธุ์  วีระศิลป์ 
10.20 – 10.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10.30 – 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวปัทมา  เพ็ชรกูล 
10.40 – 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10.50 – 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางกาญจนา  สารคาม  
11.00 – 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11.10 – 11.20 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
11.20 – 11.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายจิระพัฒน์  รุยันต์ 
11.30 – 11.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11.40 – 11.50 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายภัทรวรรต  ศรีบุญจิต 
11.50 – 12.00 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
 
 





บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(8) 
 

 
การน าเสนอผลงานการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ห้องท่ำวัง 1 (ต่อ) รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล และ อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ 
 
ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 
13.00 – 13.10 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางอัญชลี  สมร่าง 
13.10 – 13.20 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13.20 – 13.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   ร้อยต ารวจเอกกิติภูมิ  ศรีแผ้ว 
13.30 – 13.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13.40 – 13.50 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวภัทรหทัย  อ่อนแก้ว 
13.50 – 14.00 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14.00 – 14.10 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายณัฐวุฒิ  กาญจนธนากุล 
14.10 – 14.20 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14.20 – 14.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาววสุ  แพน้อย 
14.30 – 14.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14.40 – 14.50 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.50 – 15.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   พันจ่าอากาศตรีชิษณุพงษ์  ขอมา 
15.00 – 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.10 – 15.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายประเสริฐ  พิรุฬห์เศรษฐ 
15.20 – 15.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.30 – 15.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสุภาพร  จริตงาม 
15.40 – 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.50 – 16.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวรัฐฉัตร  หลงขาว 
16.00 – 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16.10 – 16.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวสุทธิดา  อินทรัตน์ 
16.20 –  16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.30 – 16.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวชนิสรา  วิชัยดิษฐ ์
16.40 – 16.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.50 – 17.10 น.  ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ กล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
17.10 – 17.30 น.  ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ ให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 
 
 

(8)





บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(9) 
 

 
การน าเสนอผลงานการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 

ก ำหนดกำรโครงกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 26 

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
วันอำทิตย์ที่ 2 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00 – 17.50 น. 

ณ  ห้องท่ำวัง 2 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

 
ห้องท่ำวัง 2 รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล, รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร และ อ.ดร.สิทธินำถ สรรพำนิช 
 
ช่วงเช้ำ (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 – 10.10 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
 โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
10.10 – 10.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายกรกฎ  ซุ้นสุวรรณ 
10.20 – 10.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10.30 – 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวณฤดี  นวลรอด 
10.40 – 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10.50 – 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางจันทร์ถวาย  สุรัฐชนานนท์ 
11.00 – 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11.10 – 11.20 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
11.20 – 11.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายจิระพงษ์  สุรัฐชนานนท์  
11.30 – 11.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.40 – 11.50 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางพิมลวรรณ  ใจกว้าง 
11.50 – 12.00 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
 





บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(10) 
 

 
การน าเสนอผลงานการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ห้องท่ำวัง 2 (ต่อ) ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย, รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร และ อ.ดร.สิทธินำถ สรรพำนิช  
 
ช่วงบ่ำย (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 
13.00 – 13.10 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายสุรชัย  เดือนเพ็ง 
13.10 – 13.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13.20 – 13.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาววันวิสา  วฒุิ 
13.30 – 13.40 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13.40 – 13.50 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   ร้อยต ารวจเอกจรัสโชติ  บุญปล้อง 
13.50 – 14.00 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14.00 – 14.10 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางณัฐชยา  อุ่นทรัพย์เจริญ 
14.10 –14.20 น.     ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14.20 –14.30 น.     นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวณัฐสุดา  นาคพัฒน์  
14.30 –14.40 น.     ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
14.40 – 14.50 น.    พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.50 – 15.00 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายนริศ  จิตรพงษ์ 
15.00 – 15.10 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.10 – 15.20 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายวิเชียร  จันทรบ์ัว 
15.20 – 15.30 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.30 – 15.40 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายภาณุมาตร์  อินทร์เมือง 
15.40 – 15.50 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.50 – 16.00 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   พระมหากุลธวัช  เกิดอุดม 
16.00 – 16.10 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16.10 – 16.20 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นางสาวสุรัสสา  สอนประสม 
16.20 – 16.30 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.30 – 16.40 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายปรเมษฐ์  เผือกสุวรรณ 
16.40 – 16.50 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.50 – 17.00 น.    นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   นายวีระวัฒน์ ชายสวัสดิ์ 
17.00 – 17.10 น.    ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.10 – 17.30 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ กล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
17.30 – 17.50 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ ให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

(10)
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สารบัญ 

        
 
บทความวิจัย 
  

หน้า 

กลไกการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
กรกฎ ซุ้นสุวรรณ 
 

1 

ประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่นมาใช้ด าเนินงานในบริษัทอิออน  
สาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี 
กระสินธุ์ วีระศิลป์ 
 

16 

การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กาญจนา สารคาม 
 

28 

บทบาทท่ีพึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของต ารวจชั้นประทวน  
กองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 8   
ร.ต.อ.กิติภูมิ ศรีแผ้ว 
 

44 

การรับรู้และแนวทางสร้างความโปร่งใสด้านการปกครองของคณะสงฆ์  
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พระมหากุลธวัช เกิดอุดม 
 

59 

นโยบาย Police 4.0 กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของต ารวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จรัสโชติ บุญปล้อง 
 

71 
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บทความวิจัย 
  

หน้า 

กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจ่ายงานของ 
บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด 
จันทร์ถวาย สุรัฐชนานนท์ 
 

81 

การออกแบบกลไกความพร้อมรับผิดในการด าเนินการด้านวินัยของบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด 
จิระพงษ์  สุรัฐชนานนท์ 
 

95 

ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท  
สฎ.4032 – บ้านห้วยชะม่วง  อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จิระพัฒน์ รุยันต์ 
 

113 

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น  
6 เดือน” ของโรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชนิสรา วิชัยดิษฐ ์
 

129 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชิษณุพงศ์ ขอมา 
 

140 

การเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบการด าเนินคดีของพนักงานอัยการประจ าศาลชั้นต้น 
ภายในส านักงานคดีศาลสูงภาค 8 
ณฤดี นวลรอด 
 

148 

ความเชื่อมั่นไว้วางใจในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
ณัฐชยา อุ่นทรัพย์เจริญ 
 

164 

การศึกษากระบวนการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าระบบวางแผน
ทรัพยากรส าเรจ็รูป (ERP) เข้ามาใช้ใน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎรธ์านี) จ ากัด (มหาชน) 
ณัฐวุฒิ กาญจนธนากุล 

183 
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บทความวิจัย 
  

หน้า 

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการลานเท ในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา 
ณัฐสุดา นาคพัฒน์ 
 

206 

ส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นริศ จิตรพงษ์ 

214 

 
การพัฒนางานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ 
 

 
225 

โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมิติคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประเสริฐ พิรุฬห์เศรษฐ 
 

244 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพ กรณีศึกษาสวนสะละลุงถัน 
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
ปัทมา เพ็ชรกูล 
 

274 

กลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 
พิมลวรรณ ใจกว้าง 
 

289 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดเล็กใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดระนอง 
ภัทรวรรต ศรีบุญจิต 
 
 

301 
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การศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของพนักงานในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการจัดการความรู้
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 
ภัทรหทัย อ่อนแก้ว 
 

313 

แนวทางพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภาณุมาตร์ อินทร์เมือง 
 

328 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านควน
ม่วง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
รัฐฉัตร หลงขาว 
 

347 

คุณภาพในการให้บริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
วสุ แพน้อย 
 

363 

หนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิเชียร จันทร์บัว 
 

392 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนกรณีศึกษา ตลาดใต้เค่ียม 
อ าเภอละแมะ จังหวัดชุมพร 
สุทธิดา อินทรัตน์ 
 

398 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการส านักงานคดี
ศาลสูงภาค 8 
สุภาพร จริตงาม 
 

411 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการขับเคลื่อนระบบพร้อมเพย์ ส าหรับกลุ่ม
ลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ 
สุรชัย เดือนเพ็ง 

422 
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ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์กรณีศึกษา หน่วยงานธุรการ 
ส านักงานอัยการภาค 8 เขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุรัสสา สอนประสม 
 

437 

การประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเรือเข้า-ออกผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของไต้ก๋งเรืออวนล้อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จ ากัด 
อัญชลี สมร่าง 
  

448 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วีระวัฒน์ ชายสวัสดิ์ 

460 
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1
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กลไกการเสรมิสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิภูมิภาคที่ 13 
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
กรกฎ  ซุ้นสุวรรณ* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห๑ระดับของกลไกการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 2) เพ่ือ
วิเคราะห๑ระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผํนดินภูมิภาคที่  13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) และ 3) เพ่ือวิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบ ที่มีอิทธิพล
ตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
ภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข๎าราชการสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 
(จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) จํานวน 57 คน ใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข๎อมูล และนํามาประมวลและวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูปใช๎สถิติในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic)   
  ผลการวิจัยพบวํา  ประชากรที่ได๎ศึกษาในครั้งนี้เป็นข๎าราชการในสังกัดสํานักงานการตรวจ
เงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) สํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุมากกวํา 45 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีเงินเดือน 20,000-30,000 บาทตํอเดือน มีอายุราชการ 5-10 ปี ตําแหนํง
นักวิชาการตรวจเงินแผํนดินชํานาญการ ผลการวิเคราะห๑พบวํา 1) ระดับของกลไกการตรวจสอบใน
การปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 2) ระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคท่ี 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูํในระดับมาก และ 3) กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะและกลไกการตรวจสอบด๎าน 
กลยุทธ๑ มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมร๎อยละ 68  ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สามารถเขียนสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช๎ในการพยากรณ๑ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัด 
สุราษฎร๑ธานี) ได๎ดังนี้ �̂�𝒚= 0.91 + 0.22 (x2) + 0.54 (x7) โดย �̂�𝒚 คือ ประสิทธิภาพการตรวจสอบ             
ในภาพรวม x2 คือ กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑และ x7 คือ กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ 
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ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 2) ระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคท่ี 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูํในระดับมาก และ 3) กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะและกลไกการตรวจสอบด๎าน 
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  ข๎อเสนอแนะจากการศึกษา เรื่อง กลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) มีดังนี้ 1) 
กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ ควรสํงเสริมให๎มีการทบทวนแผนกลยุทธ๑อยํางสม่ําเสมอ มีการกําหนด
เปูาหมายอยํางเป็นระบบและชัดเจนและมีการติดตาม กํากับ ควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน
อยํางตํอเนื่อง และการกําหนดแผนยุทธศาสตร๑มีความยืดหยุํนให๎มีความเหมาะสมตํอสถานการณ๑ที่
เปลี่ยนแปลง 2) กลไก การตรวจสอบด๎านทักษะ ควรให๎ความสําคัญและพัฒนาบุคลากรด๎านทักษะ
อยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะทักษะด๎านการตรวจสอบ รวมไปถึงการทํางานเป็นทีม อยํางไรก็ดี นอกจาก
กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ  และกลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑แล๎ว ประการสําคัญคือ ผู๎บริหาร
ควรเปิดใจ และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตําง เพ่ือให๎การตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลให๎สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นองค๑การ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืนตํอไป 
 
ค าส าคัญ: กลไก  ประสิทธิภาพ  การตรวจสอบ 
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บทน า 
 
  การจัดการภาครัฐแนวใหมํได๎ให๎ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนจากภาระรับผิดชอบตํอ
กระบวนการของการทํางาน มาเน๎นภาระรับผิดชอบตํอผลสัมฤทธิ์ การใช๎ความสามารถหรือทักษะการ
บริหารมากกวําการที่ให๎ความสําคัญตํอการกําหนดนโยบาย เน๎นปรับเปลี่ยนโครงสร๎างหนํวยงาน
ราชการใหมํให๎มีขนาดเล็กลง แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะอยํางยิ่งการบริหารงานที่มุํงผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ๎มคํา ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เกี่ยวข๎องกับการกําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพ่ือให๎การ
บริหารงานราชการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ โดยการบริหารจัดการภาครัฐของสํวนราชการ
จะต๎องบริหารเพ่ือประโยชน๑สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย๑กลาง (Citizen Centered) 
ต๎องหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ต๎องมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา  ต๎องลดเวลาและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ ต๎องจัดระเบียบองค๑การทุกหนํวยสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการ
แผํนดินและงบประมาณของประเทศ ต๎องอํานวยความสะดวกให๎แกํประชาชน และจะต๎องประเมินผล
อยํางสม่ําเสมอ 
  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นหนึ่งในเสาหลักของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ประสิทธิภาพในระบบราชการมีหลากหลายความหมายรวมถึงผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได๎หลายมิติ ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑ที่พิจารณา เชํน 
ประสิทธิภาพในมิติด๎านปริมาณ ประสิทธิภาพในมิติด๎านคุณภาพ ประสิทธิภาพในมิติด๎านเวลา 
ประสิทธิภาพในมิติด๎านคําใช๎จําย  
  สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นหนํวยงานราชการและองค๑การอิสระที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแหํงประเทศไทย พุทธศักราช 2560 โดยเป็นหนํวยธุรการให๎กับผู๎วําการตรวจเงินแผํนดิน 
มีอํานาจหน๎าที่ในการตรวจเงินแผํนดินตามนโยบายการตรวจเงินแผํนดิน แบํงสํวนราชการภายในตาม
ขอบเขตหน๎าที่และอํานาจของสํวนราชการภายในสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ.2561 แบํงเป็น 
2 กลุํมภารกิจ คือ ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สําหรับภารกิจหลักนั้นจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับการตรวจสอบโดยมีการแบํงเป็น 2 สํวน คือ สํวนกลางและสํวนภูมิภาค ซึ่งสํานักงานการตรวจเงิน
แผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) มีหนํวยงานในการกํากับดูแล ประกอบด๎วย สํานักตรวจ
เงินแผํนดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดชุมพร สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัด
ระนอง สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดพังงา และสํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะงานที่
ต๎องตรวจสอบ จํานวน 2 ลักษณะ คือ ด๎านการเงินและด๎านการบริหารพัสดุ โดยในแตํละปีในแตํละ
สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดในการกํากับของสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัด 
สุราษฎร๑ธานี) จะกําหนดแผนและเปูาหมายการตรวจสอบ ตามภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีทุกปี จากนั้นจะมีการกําหนดวันเวลาที่จะเข๎าตรวจสอบ ตํอมาคือการเข๎าตรวจสอบ
เอกสาร ตรวจสอบสถานที่กํอสร๎าง/ตรวจสอบพัสดุ วิเคราะห๑ป๓ญหาที่ตรวจพบและเสนอแนะแนว
ทางแก๎ไขหากหนํวยรับตรวจท่ีตรวจสอบมีข๎อบกพรํอง แตํอยํางไรก็ดี กระบวนการดังกลําวเมื่อ
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สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) นํามาดําเนินการแล๎วยังพบ
ข๎อบกพรํองบางประการเกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบ เชํน  

1) กลไกการตรวจสอบด๎านโครงสร๎างองค๑การ (Structure) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
องค๑การบํอยครั้งจนอาจสํงผลให๎การปฏิบัติงานลําช๎า เหตุเนื่องมาจากการปรับโครงสร๎างองค๑การ แตํ
ละครั้งหลีกเลี่ยงไมํได๎ที่จะต๎องมีผลกระทบตํอบุคลากรสํวนใหญํหรือบุคลากรทั้งองค๑การ ทําให๎
บุคลากรต๎องปรับตัวใหมํกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค๑การ  

2) กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ (Strategy) เนื่องจากเป็นองค๑การด๎านตรวจสอบการใช๎
จํายเงิน จึงต๎องให๎ความสําคัญกับการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ หากหนํวยรับตรวจใช๎จําย
ผิดพลาดหมายถึงเม็ดเงินภาษีของประชาชนที่ต๎องศูนย๑เสียไป แตํทั้งนี้อาจต๎องให๎ความสําคัญด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ของงานอีกประการหนึ่งด๎วย ดังนั้นการยืดหยุํนในด๎านกลยุทธ๑เพ่ือให๎ปรับตัวตาม
สภาพแวดล๎อมจึงเป็นข๎อจํากัดขององค๑การด๎านตรวจสอบ  

3) กลไกการตรวจสอบด๎านการจัดบุคลากรเข๎าทํางาน (Staff) การมอบหมายหน๎าที่                  
ไมํตรงกับความสามารถ ของบุคลากร เชํน ให๎ข๎าราชการกลุํมภารกิจหลักที่ปฏิบัติงานด๎านการ
ตรวจสอบไปปฏิบัติงานด๎านธุรการที่เป็นกลุํมภารกิจสนับสนุน สํงผลให๎เสียงบประมาณเกินความ
จําเป็นและคุณภาพงานอาจไมํเป็นไปมาตรฐานที่กําหนด 

4) กลไกการตรวจสอบด๎านรูปแบบการบริหาร (Style) เนื่องจากมีกําหนดรูปแบบ                 
การบริหารองค๑การจากสํวนกลาง อาจทําให๎สํวนภูมิภาคไมํสามารถปฏิบัติได๎ครบถ๎วนตามทิศทางที่
กําหนดไว๎    

5) กลไกการตรวจสอบด๎านระบบ (System) ระบบสนับสนุนการตรวจสอบมีไมํเพียงพอ กับ
ข๎าราชการที่ปฏิบัติงาน เชํน คอมพิวเตอร๑พกพา เครื่องพิมพ๑  

6) กลไกการตรวจสอบด๎านคํานิยมรํวม (Share Value) ข๎าราชการบางกลุํมยังไมํเข๎าใจ   
และตระหนักถึงคํานิยมรํวมขององค๑การ ยังคงทํางานเพ่ือให๎มีงานทําไปแตํละวัน ทํางานแบบเช๎าชาม
เย็นชาม แสดงให๎เห็นถึงความไมํเป็นมืออาชีพ  

7) กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ (Skill) เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการตํางๆมี
การปรับเปลี่ยนอยูํเสมอ ข๎าราชการจําเป็นต๎องเรียนรู๎และพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางตํอเนื่อง                   
เพ่ือพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบทันตํอเหตุการณ๑ แตํกลับพบวํามีการอบรมพัฒนาอยําง
ขาดชํวง อาจสํงผลกระทบตํอคุณภาพในการตรวจสอบลดลงได๎ 

หากพิจารณาจากข๎อบกพรํองตามที่ได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ล๎วนสํงผลให๎ ปริมาณงาน 
คุณภาพของงานลดลง และคําใช๎จํายรวมไปถึงระยะเวลาเพ่ิมขึ้น นั่นก็คือประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบโดยรวมลดลงนั่นเอง ดังนั้น การแก๎ไขป๓ญหาโดยการการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบใน
การปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) จึงเป็น
สิ่งที่ท๎าทายสําหรับสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินที่จะต๎องให๎ความสําคัญอยํางยิ่งในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของข๎าราชการ  
 จากสภาพป๓ญหาและความสําคัญที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงให๎ความสนใจและเป็นการ
สมควรที่จะต๎องทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13  (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) และ
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ประกอบกับป๓ญหาที่เกิดขึ้นเป็นป๓ญหาภายในองค๑การที่ไมํสอดคล๎องกัน รวมไปถึงมีแนวคิดที่วํา 
องค๑การที่ดีเกิดจากความสัมพันธ๑ของป๓จจัยทั้ง 7 ประการ จึงใช๎ McKinsey 7’s Framework เป็น
กรอบแนวคิดในการแก๎ไขป๓ญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎บริหารและ
ข๎าราชการซึ่งเป็นผู๎ตรวจสอบตระหนักในป๓ญหาและสามารถใช๎เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัด    
สุราษฎร๑ธานี) ให๎มากขึ้นกวําเดิม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพ่ือวิเคราะห๑ระดับของกลไกการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงาน                 

การตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)  
2)  เพ่ือวิเคราะห๑ระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)  
3) เพ่ือวิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการ

ปฏิบัติงาน ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 
 

ค าถามการวิจัย 

 
1) กลไกการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดิน

ภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) อยูํในระดับใด 
2) ประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) อยูํในระดับใด 
3) กลไกการตรวจสอบใดที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน               

ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)  
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
 นนทศักดิ์  เอกสันต๑ (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขององค๑การบริหารสํวนตําบล              
เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตขอประชาชนกรณีศึกษา: องค๑การบริหารสํวนตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี                
จังหวัดสุรินทร๑ ผลการวิจัยพบวํา องค๑การบริหารสํวนตําบลเมืองบัวมีสถานภาพการบริหารจัดการตาม
กรอบแนวคิด McKinsey 7-S อยูํในระดับสูง  และสถานภาพการบริหารจัดการด๎านทักษะอยูํใน
ระดับสูงที่สุด รองลงมา ด๎านรูปแบบการบริหาร อยูํในระดับสูง ด๎านคํานิยมรํวม ด๎านโครงสร๎าง ด๎าน
กลยุทธ๑ และด๎านระบบ ลดหลั่นกันมาตามลําดับ  

ป๓ณฑารีย๑ ฟองแพรํ (2559) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง ป๓จจัยที่มีผลตํอการพัฒนาองค๑การให๎มี
ศักยภาพการทํางานสูง: กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี ผลการวิจัยพบวํา ป๓จจัยที่มีผลตํอการพัฒนา
องค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานที่ดี คือ เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระยะเวลาทํางาน สําหรับ
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ระดับการศึกษา และสถานภาพ ในงานวิจัยนี้ไมํพบความแตกตําง ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้ได๎ศึกษา
เฉพาะกลุํมประชากรบางสํวนเทํานั้น ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับป๓จจัยลักษณะประชากรจัดเป็น
ข๎อมูลที่ผู๎บริหารควรให๎ความสนใจ เนื่องจากเป็นป๓จจัยพ้ืนฐานที่มีความสัมพันธ๑ กับการพัฒนา
องค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานสูง รวมไปถึง ป๓จจัยด๎านคํานิยมรํวม ป๓จจัยด๎านกลยุทธ๑ และ
ยุทธศาสตร๑ ด๎านทักษะความสามารถ ด๎านระบบ ด๎านโครงสร๎างจะมีความสัมพันธ๑ในการพัฒนา
องค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานสูงของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคารยู โอบี ตามลําดับ สําหรับ
ป๓จจัยด๎านบุคลากรและด๎านรูปแบบการบริหาร ในการวิจัยไมํปรากฏพบความสัมพันธ๑ กับการพัฒนา
องค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานสูง อยํางไรก็ดีผู๎บริหารจึงไมํควรมองข๎ามในป๓จจัยทั้ง 2 ป๓จจัยนี้ และ
ควรพัฒนาควบคูํไปกับป๓จจัยเบื้องต๎นทั้ง 5 ป๓จจัย   
  รัชนิดา โสมะ และจีราภรณ๑ พงศ๑พันธุ๑พัฒนะ (2560) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑การ
ตรวจสอบภายในที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวํา กลยุทธ๑การตรวจสอบภายในด๎านการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและกลยุทธ๑การตรวจสอบภายในด๎านการติดตามผลนั้น จะมีผลกระทบเชิงบวกกับ
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ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย ตัวแปรอิสระ (ตัวแปร x) และตัวแปรตาม (ตัวแปร y) ซึ่งตัว
แปรอิสระ 7 กลไก ประกอบด๎วย กลไกการตรวจสอบด๎านโครงสร๎างองค๑การ (Structure : x1) กลไก
การตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ (Strategy : x2) กลไกการตรวจสอบด๎านการจัดบุคลากรเข๎าทํางาน (Staff 
: x3)  กลไกการตรวจสอบ ด๎านรูปแบบการบริหาร (Style : x4) กลไกการตรวจสอบด๎านระบบ 
(System : x5) กลไกการตรวจสอบ ด๎านคํานิยมรํวม (Share value : x6) และกลไกการตรวจสอบ
ด๎านทักษะ (Skill : x7) สําหรับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในภาพรวมของการตรวจสอบ 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง กลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน                    
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) และจากตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตามสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได๎ดังภาพท่ี 1  
 

               ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 สําหรับรูปแบบการวิจัย ใช๎การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในสํวนของขอบเขตด๎าน
ประชากร โดยประชาการที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข๎าราชการที่ปฏิบัติหน๎าที่การตรวจสอบด๎ าน
การเงินและด๎านการบริหารพัสดุของสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 
จํานวน 57 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สําหรับการวิเคราะห๑ระดับกลไกการตรวจสอบและระดับประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
สํวนของการวิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบ ใช๎สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ด๎วยการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ในการวิเคราะห๑ดังกลําวเพ่ือพิสูจน๑สมมติฐานงานวิจัย คือ “กลไกการตรวจสอบมีอิทธิพล
ตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาค
ที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)”  

1.  Structure (กลไกด๎านโครงสร๎างองค๑การ) 
2.  Strategy  (กลไกด๎านกลยุทธ๑)   
3.  Staff (กลไกด๎านการจัดการบุคคลเข๎าทํางาน)   
4.  Style (กลไกด๎านรูปแบบการบริหาร) 
5.  System (กลไกด๎านระบบ)   
6.  Shared Value (กลไกด๎านคํานิยมรํวม)   
7.  Skill (กลไกด๎านทักษะ) 
 
 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ 
1. ด๎านคุณภาพของงาน 
2. ด๎านปริมาณงาน 
3. ด๎านระยะเวลา 
4. ด๎านคําใช๎จําย 
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6.  Shared Value (กลไกด๎านคํานิยมรํวม)   
7.  Skill (กลไกด๎านทักษะ) 
 
 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ 
1. ด๎านคุณภาพของงาน 
2. ด๎านปริมาณงาน 
3. ด๎านระยะเวลา 
4. ด๎านคําใช๎จําย 
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 ผลการศึกษา  

 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากข๎าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสังกัด

สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) ประกอบด๎วย สํานักตรวจเงิน
แผํนดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดชุมพร สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดระนอง 
สํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดพังงา และสํานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดภูเก็ต โดยจะนําเสนอผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ระดับของกลไกการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ระดับของกลไกการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 
 

ที ่ รายการ ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ระดับ 
1 กลไกด๎านโครงสร๎างองค๑การ 3.72 0.88 มาก 
2 กลไกด๎านทักษะ 3.70 0.71 มาก 

3 กลไกด๎านคํานิยมรํวม 3.65 0.88 มาก 

4 กลไกด๎านรูปแบบบริหาร 3.61 0.92 มาก 
5 กลไกด๎านกลยุทธ๑ 3.46 0.85 มาก 
6 กลไกด๎านการจัดการบุคคลเข๎าทํางาน 3.40 0.88 ปานกลาง 

7 กลไกด๎านระบบ 3.28 0.86 ปานกลาง 
รวม 3.55 0.16 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของข๎าราชการที่มีตํอระดับของกลไกการตรวจสอบในการ

ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคท่ี 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ย 3.55  
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2. การวิเคราะห์ระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงาน             

การตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)   

 

ที ่ รายการ ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. ระดับ 
1 ด๎านคุณภาพของงาน 3.72 0.75 มาก 

2 ด๎านปริมาณของงาน 3.68 0.78 มาก 

3 ด๎านคําใช๎จําย 3.68 0.74 มาก 

4 ด๎านระยะเวลา 3.60 0.70 มาก 

รวม 3.67 0.05 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของข๎าราชการที่มีตํอระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบ                            
ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)                   
โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ย 3.67  

3. การวิเคราะห์กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  
 ผลวิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) แสดงตามตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  วิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน

ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 
  

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.261 1 9.261 87.356 .000a 

Residual 5.831 55 .106   
Total 15.092 56    

2 Regression 10.197 2 5.099 56.246 .000b 
Residual 4.895 54 .091   
Total 15.092 56    

 
หมายเหตุ:  a. Predictors: (Constant), ทักษะ b. Predictors: (Constant), ทักษะ, กลยุทธ๑ 
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จากตารางที่ 3 ผลวิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบ                     
ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคท่ี 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)                    
โดยภาพรวม มีความสัมพันธ๑เชิงเส๎นกับตัวแปรอิสระ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งมี
ความสัมพันธ๑ทั้งหมด 2 กลไก ประกอบด๎วย กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ (Skill : x7) และกลไกการ
ตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ (Strategy : x2) ซึ่งจากการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ (Mutiple Regression 
Analysis) ด๎วยวิธี Stepwise ได๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑พหุคูณ แสดงตามตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  วิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน

ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)                       
(แสดงคําสัมประสิทธิ์) 

 
Variable 

 
Model 1 Model 2 

B SE B β B SE B Β 
Skill (x7) 0.67 0.07 0.78 0.54 0.08 0.64 

Strategy (x2)    0.22 0.07 0.29 
R2  0.61   0.68  

F for change in R2  87.36   56.25  
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางที่ 4 สามารถเขียนสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือใช๎ในการพยากรณ๑ประสิทธิภาพ                    
ของข๎าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัด       
สุราษฎร๑ธานี) ได๎ดังนี้ 
 
 

y   = 0.91 + 0.22 (x2) + 0.54 (x7) 
 
 

 
โดยกําหนดให๎   

 

 y    =   ประสิทธิภาพการตรวจสอบในภาพรวม (Productivity) 
 x2 =   กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ 
 x7 =   กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ 
 

สําหรับกลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน                  
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยภาพรวม พบวํา 
กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะและกลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ มีผลตํอประสิทธิภาพในการ
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ตรวจสอบของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคท่ี 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อธิบายกลไกท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพในการตรวจสอบของข๎าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยแยกแตํละกลไกดังนี้ 
  1)  กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ มีคําสัมประสิทธิ์เทํากับ 0.54 อธิบายเพ่ิมเติม คือ หาก
หนํวยงานมีการพัฒนาป๓จจัยด๎านทักษะ เพ่ิมขึ้น 1 เปอร๑เซ็นต๑ จะสํงผลตํอประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดย
ภาพรวมในทิศทางเดียวกัน (เพ่ิมข้ึน) เทํากับ 0.54 เปอร๑เซ็นต๑ 
  2)  กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ มีคําสัมประสิทธิ์เทํากับ 0.22 อธิบายเพ่ิมเติม คือ หาก
หนํวยงานมีการพัฒนาป๓จจัยด๎านกลยุทธ๑ เพ่ิมขึ้น 1 เปอร๑เซ็นต๑ จะสํงผลตํอประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดย
ภาพรวมในทิศทางเดียวกัน (เพ่ิมข้ึน) เทํากับ 0.22 เปอร๑เซ็นต๑  
  สํวนคํา R2 เทํากับ 0.68 แสดงถึงตัวแปรอิสระที่ใช๎ในการศึกษา คือ กลไกด๎านทักษะ และ
กลไก ด๎านกลยุทธ๑ มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดย
ภาพรวมได๎ร๎อยละ 68   ที่เหลืออาจจะเป็นตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษา 
  

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผล 

1) ระดับของกลไกการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 

จากผลการวิจัยพบวํา ประชากร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของกลไกการตรวจสอบ                
ในการปฏิบัติงานด๎านการเงินและด๎านการบริหารพัสดุ ซึ่งป๓จจัยในแตํละด๎านอยูํในระดับมากและปาน
กลาง โดยระดับมากประกอบด๎วยป๓จจัย ด๎านโครงสร๎างองค๑การ ด๎านทักษะ ด๎านคํานิยมรํวม ด๎าน
รูปแบบการบริหาร และด๎านกลยุทธ๑ สําหรับระดับปานกลางประกอบด๎วย ด๎านการจัดบุคลากรเข๎าทํางานและ
ด๎านระบบ ซึ่งผลการวิเคราะห๑เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถอธิบายองค๑ประกอบของกลไก
การตรวจสอบในแตํละด๎านได๎ ดังนี้ 

(1)  กลไกด๎านโครงสร๎างองค๑การ ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําว
พบวํามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.72 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

(2)  กลไกด๎านกลยุทธ๑ ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.46 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

(3)  กลไกด๎านการจัดบุคลากรเข๎าทํางาน ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎าน
ดังกลําวพบวํา มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.40 ซึ่งอยูํในระดับปานกลาง 

(4)  กลไกด๎านรูปแบบการบริหาร ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําว
พบวํามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.61 ซึ่งอยูํในระดับมาก 
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(5) กลไกด๎านระบบ ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 3.28 ซึ่งอยูํในระดับปานกลาง 

(6) กลไกคํานิยมรํวม ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 3.65 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

(7) กลไกด๎านทักษะ ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 3.60 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

 2) ระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการ
ตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 

ประชากร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยอยูํในระดับมาก
ทุกด๎านที่ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.67 ซ่ึงสามารถเรียงลําดับระดับความคิดเห็นจากมากไปหาน๎อย 
ได๎แกํ  1) ด๎านคุณภาพงาน 2) ด๎านปริมาณงาน 3) ด๎านคําใช๎จําย 4) ด๎านระยะเวลา ตามลําดับ และมี
ผลการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นในแตํละด๎าน ดังนี้  

(1)  ด๎านปริมาณของงาน ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 3.68 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

(2)  ด๎านคุณภาพของงาน ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 3.72 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

(3)  ด๎านคําใช๎จําย ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 3.68 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

(4)  ด๎านระยะเวลา ตามความคิดเห็นของประชากร ในด๎านดังกลําวพบวํา มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 3.60 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

 3) การวิเคราะห๑กลไกการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบ          
ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน             
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยการวิเคราะห๑          
การถดถอยพหุคูณ (Mutiple Regression Analysis) ด๎วยวิธี Stepwise พบวํา กลไกการตรวจสอบ         
ด๎านทักษะและกลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ มีผลตํอประสิทธิภาพในการตรวจสอบของข๎าราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยภาพรวม ที่ ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และคํา R2 เทํากับ 0.68 แสดงถึงตัวแปรอิสระที่ใช๎ในการศึกษา คือ กลไกการ
ตรวจสอบด๎านทักษะและกลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัด
สุราษฎร๑ธานี) โดยภาพรวม ได๎ร๎อยละ 68 ที่เหลืออาจจะเป็นตัวแปรอื่นๆท่ีนอกเหนือจากการศึกษา 
 2.  การอภิปรายผล 

 จากการศึกษา เรื่อง กลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน               
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) ผู๎ศึกษาขออภิปราย
ผลการศึกษา ดังนี้ 
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 ตามสมมติฐานการวิจัยที่วํา “กลไกการตรวจสอบมีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบ                
ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี)” 
ผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด๎วยวิธี Stepwise เพ่ือศึกษากลไกการตรวจสอบ วํามีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 
13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) หรือไมํ อยํางไร ผลการวิจัยพบวํา กลไกการตรวจสอบด๎านทักษะและกลไก
การตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) โดยภาพรวม ที่ ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ประสิทธิภาพการตรวจสอบจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับ
ผู๎ปฏิบัติงานนั่นก็คือ ข๎าราชการที่ทําหน๎าที่ตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ต๎องอาศัยความชํานิ
ชํานาญเฉพาะด๎าน ดังนั้น ความชํานิชํานาญในการตรวจสอบจะเกิดขึ้นได๎จากหลายประการ ซึ่ง
ประการสําคัญคือ ด๎านทักษะในการตรวจสอบนั่นเอง แตํทั้งนี้ยังคงต๎องให๎ความสําคัญกับด๎านกลยุทธ๑
อีกประการหนึ่งด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ป๓ณฑารีย๑ ฟองแพรํ (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง ป๓จจัยที่
มีผลตํอการพัฒนาองค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานสูง: กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี พบวํา ป๓จจัยพ้ืนฐาน
ที่มีความสัมพันธ๑กับการพัฒนาองค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานสูง  คือ ป๓จจัยด๎านกลยุทธ๑และ
ยุทธศาสตร๑ ด๎านทักษะความสามารถมีความสัมพันธ๑กับการพัฒนาองค๑การให๎มีศักยภาพการทํางานสูง 
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคาร ยูโอบี ตามลําดับ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นนทศักดิ์ เอกสันต๑             
(2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการองค๑การบริหารสํวนตําบลเพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน กรณีศึกษา: องค๑การบริหารสํวนตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร๑ พบวํา 
สถานะภาพการบริหารจัดการเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด๎านทักษะสูงที่สุด สอดคล๎อง
งานวิจัยของ วฐานิตร๑ ชะนะมา (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูํการ
บริหารงานของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย ในชํวงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 พบวํา ป๓จจัย
ด๎านกลยุทธ๑ ด๎านโครงสร๎างด๎านระบบ ด๎านบุคลากร ด๎านทักษะ ด๎านรูปแบบการบริหารจัดการและ
ด๎านคํานิยมรํวม สํงผลตํอความสําเร็จ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Libenth (2017) ได๎ศึกษาเรื่อง 
การประยุกต๑ใช๎โมเดล MCKINSEY 7s ในการติดตามประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได๎: กรณีศึกษา
เทศบาล Kinondoni พบวํา ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการติดตามผลการเก็บรายได๎ยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อ
วิเคราะห๑แบบถดถอยมีป๓จจัยเพียง 3 ตัวแปร คือ ป๓จจัยด๎านทักษะ (Skill) ป๓จจัยด๎านคํานิยมรํวม 
(Share value) และป๓จจัยด๎านบุคลากร (Staff)  

3.  ข้อเสนอแนะ 

 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษา เรื่อง กลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการตรวจสอบ             
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) แยกเป็น 2 สํวน 
ดังนี้ 

1) ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษาสําหรับกําหนดกลไกการเสริมสร๎างประสิทธิภาพ             
การตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัด       
สุราษฎร๑ธานี) 
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จากผลการวิเคราะห๑ทําให๎ทราบได๎วํามี 2 กลไก ที่เสริมสร๎างประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
นั่นคือ กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑และกลไกการตรวจสอบด๎านทักษะ ผู๎วิจัยจึงมีเสนอแนะโดยให๎
ความสําคัญกับกลไกดังกลําว ดังนี้    

   (1)  กลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑ ควรสํงเสริมให๎มีการทบทวนแผนกลยุทธ๑อยําง
สม่ําเสมอมีการกําหนดเปูาหมายอยํางเป็นระบบและชัดเจนและมีการติดตาม กํากับ ควบคุมและ
ประเมินผล การดําเนินงานอยํางตํอเนื่องและการกําหนดแผนยุทธศาสตร๑มีความยืดหยุํนให๎มีความ
เหมาะสมตํอสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง 

   (2)  กลไกลการตรวจสอบด๎านทักษะ ควรให๎ความสําคัญและพัฒนาบุคลากรด๎าน
ทักษะอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะทักษะด๎านการตรวจสอบ มีการทํางานเป็นทีม มีความสามารถปรับตัว 
นอกจากนี้ ควรพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการทํางาน
ที่ปฏิบัติ เพื่อให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   อยํางไรก็ดี นอกจากจะมุํงเน๎นกลไกการตรวจสอบด๎านกลยุทธ๑และกลไกการ
ตรวจสอบด๎านทักษะแล๎ว เหตุผลประการสําคัญคือ ผู๎บริหารควรเปิดใจ และยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกตําง เพ่ือให๎การตรวจสอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผล
ให๎สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นองค๑การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืนตํอไป 

2)  ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
  (1)  ควรขยายผลการศึกษากลไกการตรวจสอบที่มีผลตํอประสิทธิภาพการทํางาน                

ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินในภาพรวม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน                    
ของข๎าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินการมากยิ่งขึ้น รวมถึงขยายผลการวัดประสิทธิภาพ                  
แยกเฉพาะในแตํละลักษณะของการตรวจสอบ เพ่ือเปรียบเทียบหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)                  
ของการทํางานในแตํละลักษณะของการตรวจสอบได๎ 

  (2)  ในการวิจัยครั้งนี้จะสอบถามถึงระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบแตํในการวิจัยครั้งตํอไป ควรให๎ความสําคัญกับการตรวจสอบโครงงานที่ผํานมาวํามี
ประสิทธิภาพการตรวจสอบมากน๎อยเพียงไร 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาฟ๓งค๑ชั่นการทํางาน ของ อิออนไทยโม

บายแอพพลิเคชั่นตํอประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีโมบาย
แอพพลิเคชั่นมาใช๎ให๎บริการลูกค๎าใน บริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือกลุํมลูกค๎าของบริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี ได๎สุํมตัวอยําง ลูกค๎าที่เข๎ามา
ใช๎บริการที่สาขาชํวงเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ใช๎
แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี โมบายแอพพลิเคชั่น
มาใช๎งานแบํงข๎อมูลออกเป็น 3 สํวน 1) ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 2) ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานโมบายแอพพลิเคชั่นทั่วไป 3) ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพด๎านตําง ๆ ตํอ
การใช๎อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นรูปแบบของการวิจัยเป็นเชิงปริมาณที่เน๎นข๎อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือ
นํามาวิเคราะห๑ข๎อมูลสถิติพรรณนา ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสรุปความถูกต๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวํา 1) ลูกค๎าสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํระหวําง อายุ 20-30 ปี 
สถานภาพสมรสแล๎ว ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว และมีรายได๎
เฉลี่ย ต่ํากวํา 15 ,000 บาท 2) ลูกค๎าสํวนใหญํ จะใช๎ระบบปฏิบัติการบนสมาร๑ทโฟนเป็นระบบ 
Android จํานวนความถี่ในการใช๎บริการผํานอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นประมาณ 1-2 ครั้ง / 
เดือน และฟ๓งค๑ชั่นการบริการอิออนไทยผํานโมบายแอพพลิเคชั่น จะเป็นการใช๎เพ่ือเช็ควงเงินและ
โปรโมชั่น มากที่สุด 3) ลูกค๎าสํวนใหญํ พึงพอใจประสิทธิภาพด๎านการบริการผํานอิออนไทยโมบาย
แอพพลิเคชั่นมาก ด๎วยเหตุผลการทําธุรกรรมได๎งํายและรวดเร็วกวําเดิมมากที่สุด คําเฉลี่ยที่ 4.30 
ทางสาขาจึงได๎นําข๎อมูลการวิจัยนี้ มาปรับใช๎ ชํวยกันเชิญชวนให๎ลูกค๎าที่มาใช๎บริการที่สาขาโลตัส  
สุราษฎร๑ธานี โหลดอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานการใช๎
งานของลูกค๎าสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คําใช๎จํายในการเดินทาง แตํควรจะต๎องพัฒนาระบบและ
ฟ๓งค๑ชั่นตําง ๆ ในแอพพลิเคชั่นให๎ครอบคลุมการบริการในทุก ๆ ด๎าน อยํางสม่ําเสมอด๎วยเชํนกัน และ
สํงเสริม เชิญชวนให๎ลูกค๎าโหลด อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น มาให๎งานให๎มากท่ีสุด 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรฐัประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 
ประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคช่ันมาใช้ 

ด าเนินงานใน บริษัทออิอน สาขาโลตสัสุราษฎร์ธานี 
 

กระสินธุ์ วีระศิลป์* 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาฟ๓งค๑ชั่นการทํางาน ของ อิออนไทยโม

บายแอพพลิเคชั่นตํอประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีโมบาย
แอพพลิเคชั่นมาใช๎ให๎บริการลูกค๎าใน บริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือกลุํมลูกค๎าของบริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี ได๎สุํมตัวอยําง ลูกค๎าที่เข๎ามา
ใช๎บริการที่สาขาชํวงเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ใช๎
แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี โมบายแอพพลิเคชั่น
มาใช๎งานแบํงข๎อมูลออกเป็น 3 สํวน 1) ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 2) ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานโมบายแอพพลิเคชั่นทั่วไป 3) ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพด๎านตําง ๆ ตํอ
การใช๎อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นรูปแบบของการวิจัยเป็นเชิงปริมาณที่เน๎นข๎อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือ
นํามาวิเคราะห๑ข๎อมูลสถิติพรรณนา ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสรุปความถูกต๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวํา 1) ลูกค๎าสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํระหวําง อายุ 20-30 ปี 
สถานภาพสมรสแล๎ว ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว และมีรายได๎
เฉลี่ย ต่ํากวํา 15 ,000 บาท 2) ลูกค๎าสํวนใหญํ จะใช๎ระบบปฏิบัติการบนสมาร๑ทโฟนเป็นระบบ 
Android จํานวนความถี่ในการใช๎บริการผํานอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นประมาณ 1-2 ครั้ง / 
เดือน และฟ๓งค๑ชั่นการบริการอิออนไทยผํานโมบายแอพพลิเคชั่น จะเป็นการใช๎เพ่ือเช็ควงเงินและ
โปรโมชั่น มากที่สุด 3) ลูกค๎าสํวนใหญํ พึงพอใจประสิทธิภาพด๎านการบริการผํานอิออนไทยโมบาย
แอพพลิเคชั่นมาก ด๎วยเหตุผลการทําธุรกรรมได๎งํายและรวดเร็วกวําเดิมมากที่สุด คําเฉลี่ยที่ 4.30 
ทางสาขาจึงได๎นําข๎อมูลการวิจัยนี้ มาปรับใช๎ ชํวยกันเชิญชวนให๎ลูกค๎าที่มาใช๎บริการที่สาขาโลตัส  
สุราษฎร๑ธานี โหลดอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานการใช๎
งานของลูกค๎าสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คําใช๎จํายในการเดินทาง แตํควรจะต๎องพัฒนาระบบและ
ฟ๓งค๑ชั่นตําง ๆ ในแอพพลิเคชั่นให๎ครอบคลุมการบริการในทุก ๆ ด๎าน อยํางสม่ําเสมอด๎วยเชํนกัน และ
สํงเสริม เชิญชวนให๎ลูกค๎าโหลด อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น มาให๎งานให๎มากท่ีสุด 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรฐัประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 
ประสิทธิภาพการน าเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคช่ันมาใช้ 

ด าเนินงานใน บริษัทออิอน สาขาโลตสัสุราษฎร์ธานี 
 

กระสินธุ์ วีระศิลป์* 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาฟ๓งค๑ชั่นการทํางาน ของ อิออนไทยโม

บายแอพพลิเคชั่นตํอประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีโมบาย
แอพพลิเคชั่นมาใช๎ให๎บริการลูกค๎าใน บริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือกลุํมลูกค๎าของบริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี ได๎สุํมตัวอยําง ลูกค๎าที่เข๎ามา
ใช๎บริการที่สาขาชํวงเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ใช๎
แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี โมบายแอพพลิเคชั่น
มาใช๎งานแบํงข๎อมูลออกเป็น 3 สํวน 1) ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 2) ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานโมบายแอพพลิเคชั่นทั่วไป 3) ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพด๎านตําง ๆ ตํอ
การใช๎อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นรูปแบบของการวิจัยเป็นเชิงปริมาณที่เน๎นข๎อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือ
นํามาวิเคราะห๑ข๎อมูลสถิติพรรณนา ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสรุปความถูกต๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวํา 1) ลูกค๎าสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํระหวําง อายุ 20-30 ปี 
สถานภาพสมรสแล๎ว ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว และมีรายได๎
เฉลี่ย ต่ํากวํา 15 ,000 บาท 2) ลูกค๎าสํวนใหญํ จะใช๎ระบบปฏิบัติการบนสมาร๑ทโฟนเป็นระบบ 
Android จํานวนความถี่ในการใช๎บริการผํานอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นประมาณ 1-2 ครั้ง / 
เดือน และฟ๓งค๑ชั่นการบริการอิออนไทยผํานโมบายแอพพลิเคชั่น จะเป็นการใช๎เพ่ือเช็ควงเงินและ
โปรโมชั่น มากที่สุด 3) ลูกค๎าสํวนใหญํ พึงพอใจประสิทธิภาพด๎านการบริการผํานอิออนไทยโมบาย
แอพพลิเคชั่นมาก ด๎วยเหตุผลการทําธุรกรรมได๎งํายและรวดเร็วกวําเดิมมากที่สุด คําเฉลี่ยที่ 4.30 
ทางสาขาจึงได๎นําข๎อมูลการวิจัยนี้ มาปรับใช๎ ชํวยกันเชิญชวนให๎ลูกค๎าที่มาใช๎บริการที่สาขาโลตัส  
สุราษฎร๑ธานี โหลดอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานการใช๎
งานของลูกค๎าสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คําใช๎จํายในการเดินทาง แตํควรจะต๎องพัฒนาระบบและ
ฟ๓งค๑ชั่นตําง ๆ ในแอพพลิเคชั่นให๎ครอบคลุมการบริการในทุก ๆ ด๎าน อยํางสม่ําเสมอด๎วยเชํนกัน และ
สํงเสริม เชิญชวนให๎ลูกค๎าโหลด อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น มาให๎งานให๎มากท่ีสุด 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรฐัประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 
ความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑และระบบเครือขํายออนไลน๑ (Online 

Network) สํงผลให๎มีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กันอยํางแพรํหลาย 
โดยในป๓จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อนํามาใช๎ในทางธุรกิจการค๎า โดย
เรียกวําการค๎าทางออนไลน๑ หรือเป็นที่รู๎จักอีกชื่อหนึ่งคือพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) โดย
ความก๎าวหน๎าของสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ ที่เรียกวํา อินเตอร๑เน็ต ( Internet) ได๎เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การดําเนินธุรกิจในยุคป๓จจุบันอยํางมาก อินเตอร๑เน็ตได๎กลายเป็นชํองทางการตลาดของโลกที่ไร๎
พรมแดนที่สามารถเข๎าถึงกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมายได๎อยํางรวดเร็ว การค๎าออนไลน๑หรือพาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ เป็นโอกาสและทางเลือกในการประกอบกิจการให๎ประสบ
ความสําเร็จ 

หากพูดถึงเรื่องธุรกรรมการเงินตําง ๆ แนํนอนวําสิ่งที่ลูกค๎าคาดหวังก็คือการดําเนินการที่
รวดเร็ว ราบรื่นและปลอดภัยที่สุด ในธุรกิจด๎านการเงินจึงต๎องปรับตัวและหาเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามา
พัฒนาบริการเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎ดีที่สุด โดยที่เห็นได๎ชัดที่สุดในป๓จจุบันคงหนี
ไมํพ๎นการให๎บริการทางการเงินบนระบบออนไลน๑หรือ ออนไลน๑แบงค๑กิ้งนั่นเอง เรามาลองดูตัวอยําง
พฤติกรรมของผู๎ใช๎งานในยุคดิจิทัลในประเทศที่เป็นผู๎นําด๎านเทคโนโลยีอยํางสหรัฐอเมริกากัน วํามี
แนวโน๎มหรือทิศทางอยํางไรบ๎าง จากข๎อมูลวิจัยของ Fiserv (2017)  ผู๎ให๎บริการด๎านเทคโนโลยี
สําหรับธุรกิจการเงินการธนาคารในสหรัฐฯ อินเตอร๑เน็ตแบงค๑กิ้งคือบริการของธนาคารและสถาบัน
การเงินตําง ๆ ที่เปิดให๎ลูกค๎าสามารถทําธุรกรรมทางการเงินตํางๆ บนเว็บไซต๑ของธนาคาร ไมํวําจะ
เป็นการเช็คยอดเงิน โอนเงิน จํายบิล และธุรกรรมการเงินอ่ืน ๆ สํวน โมบายแบงค๑กิ้งก็เป็นบริการที่
ให๎ลูกค๎าทําธุรกรรมผํานโทรศัพท๑สมาร๑ทโฟน หรือแท็บเล็ตพูดงําย ๆ ก็คือ ธนาคารบนมือถือนั่นเอง 
เพ่ือยกระดับการให๎บริการให๎สะดวกยิ่งขึ้นอีก โดยแอพพลิเคชั่นบนมือถือของแตํละสถาบันการเงิน
อาจจะมี Feature พิเศษเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการทําธุรกรรมทางการเงินที่แตกตํางกันออกไป ซึ่งทั้ง
สองอยํางนี้ ล๎วนเป็น ออนไลน๑แบงค๑กิ้งทั้งนั้น เพราะตํางต๎องใช๎งานอินเตอร๑เน็ตเพ่ือเข๎าถึงบริการ 
เพียงแคํอยูํบนแพลตฟอร๑มที่แตกตํางกัน 

จากข๎อมูลวิจัยของ Fiserv (2017) พบวํา ป๓จจุบันนี้ ผู๎คนในสหรัฐฯ หันมาทําธุรกรรม
ออนไลน๑กันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี 5 ธุรกรรมหลัก ๆ ที่คนนิยมทําผํานวิธีออนไลน๑ได๎แกํ 1) ชําระบิล 
(75%) 2) โอนเงิน (60%) 3) รับใบแจ๎งหนี้ผํานทางออนไลน๑ (35%) 4) รับการแจ๎งเตือนตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นในบัญชี (35%) 5) ชําระเงินกู๎ยืม (28%) พฤติกรรมการทําธุรกรรมของคนแตํละ เจนเนอร๑
เรชั่น และคนยุค Millennial เรื่องธุรกรรมต๎องทําได๎ทันใจ ความสามารถในการทําธุรกรรมแบบ
เรียลไทม๑ คือหนึ่งในความแตกตํางที่สําคัญระหวํางอินเตอร๑เน็ต แบงค๑กิ้งและโมบายแบงค๑กิ้ง ในขณะ
ที่คน Gen X มองวําการทําธุรกรรมแบบ เรียลไทม๑ก็เป็นสิ่งสําคัญอยูํบ๎าง แตํคนรุํนใหมํที่ป๓จจุบันอายุ 
18-36 ปีหรือเกิดระหวํางปี ค.ศ.1980-1999 ที่เรียกกันวํา Millennial นั้น กวํา 93 % ล๎วนให๎
ความสําคัญกับการทําธุรกรรมได๎แบบเรียลไทม๑ ถึงขนาดที่วํา “ไมํวําจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน หรือ
อะไรก็ตาม ถ๎าฉันจะทํา ต๎องทําได๎เลยเดี๋ยวนี้” เนื่องจากเกิดมาในยุคที่เรียกได๎วําโตมากับเทคโนโลยี
ตั้งแตํแบเบาะ คนกลุํมนี้จึงไมํกลัวที่จะทดลองสิ่งใหมํ ๆ และมีผลสํารวจบอกวําพวกเขาชําระเงินแบบ
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ออนไลน๑หรือโมบาย มากกวําคนรุํนกํอนอยํางเห็นได๎ชัด โดยเฉพาะการจํายคําบริการตําง ๆ ผําน โมบาย
แบงค๑กิ้ง การโอนจํายเงินระหวํางบุคคล (P2P Payment) และดิจิทัลวอลเลต หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลที่
มีอัตราสํวนมากกวําคนรุํนกํอนเฉลี่ยถึง 3 เทํา  สํวนกระแสโมบายแบงค๑กิ้งในประเทศไทย การทํา
ธุรกรรมออนไลน๑ถือวําได๎รับความนิยมและมีอัตราพํุงสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ข๎อมูลจากธนาคารแหํงประเทศไทย (2560) เปิดเผยวํา คนไทยทําธุรกรรมออนไลน๑ ผํานโม
บายแบงค๑กิ้งสูงขึ้นอยํางก๎าวกระโดด เพ่ิมเป็น 20.8 ล๎านบัญชี จาก 13.92 ล๎านบัญชี ณ สิ้นปี พ.ศ.
2559  และมีผลสํารวจจากกลุํมตัวอยํางผู๎ใช๎ที่อาศัยอยูํใน กทม. ออกมาวําคน กทม. สํวนใหญํเคยทํา
ธุรกรรมออนไลน๑และสํวนใหญํทําผําน โมบายแบงค๑กิ้งด๎วยเหตุนี้เราจะเห็นได๎วําสถาบันการเงินตําง ๆ 
จึงต๎องตื่นตัวตํอเทคโนโลยีและใสํใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นให๎มีความพิเศษมากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือตอบโจทย๑
และเป็นสํวนหนึ่งใน ไลฟ์สไตล๑ของคนยุคป๓จจุบันให๎ได๎เรียกได๎วํานี่คือยุคที่ทุกธุรกิจต๎องเข๎าใจ
กลุํมเปูาหมายของตัวเองให๎ดี คอยอัพเดทเทรนด๑และความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี มองอนาคตข๎าม
ไปข๎างหน๎าเสมอ ปรับเปลี่ยนตัวเองให๎เร็วที่สุด 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ (ไทยแลนด๑) จํากัด (มหาชน) ได๎จดทะเบียนกํอตั้งเป็นบริษัทจํากัด 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออนไฟแนนเชียล เซอร๑วิส จํากัด ประเทศญี่ปุุน (ชื่อเดิม 
บริษัท อิออน เครดิต เซอร๑วิส จํากัด) ภายใต๎ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร๑วิส จํากัดและหลังจากนั้น
ในชํวงเดือนตุลาคม 2537 บริษัทฯ ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย๑ (ไทยแลนด๑) จํากัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให๎บริการสินเชื่อรายยํอย (Retail Finance) แกํลูกค๎า อัน
ประกอบด๎วย สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อสํวนบุคคล และ สินเชื่อเชําซื้อในรอบบัญชีที่ผํานมา ธุรกิจที่
สร๎างรายได๎หลักให๎แกํบริษัทฯ คือ ธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อสํวนบุคคล ซึ่งมีสัดสํวนคิดเป็น
ร๎อยละ 37 และร๎อยละ 51 ของรายได๎รวม ตามลําดับ สํวนธุรกิจสินเชื่อเชําซื้อ มีสัดสํวนร๎อยละ 12 
ของรายได๎รวม 

บริษัท อิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี ตั้งอยูํที่ห๎างเทสโก๎โลตัสสุราษฎร๑ธานี  มีสมาชิกที่ใช๎
บริการสินเชื่อรวม 1 แสนบัญชี ให๎บริการด๎านสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อสํวนบุคคล และ สินเชื่อเชํา
ซื้อ มีเครื่องเบิกและชําระเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จํานวน 4 เครื่องมีติดตั้งเครื่องอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
อัตโนมัติผํานบัตร (EDC) อีกกวํา 100 เครื่อง ตามห๎างสรรพสินค๎า ร๎านดิสเคานท๑สโตร๑และร๎านค๎า
ตัวแทนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีตามปกติลูกค๎าที่จะทําธุรกรรมตํางๆของบริษัท อิออน สาขาโลตัส
สุราษฎร๑ธานี เชํนการเช็ควงเงินคงเหลือ, การเช็คยอดการใช๎จําย, การเปลี่ยนแปลงข๎อมูลสํวนบุคคล 
และอ่ืน ๆ จะต๎องเข๎าไปติดตํอที่สาขานั้น ๆ หรือใช๎ชํองทางการโทรศัพท๑เพ่ือการติดตํอผํานเจ๎าหน๎าที่ 
และใช๎บริการผํานตู๎เอทีเอ็มของบริษัทอิออน และธนาคารอ่ืน  ๆ และจะต๎องนําบัตรสมาชิกอิออน, 
บัตรเครดิตอิออน หรือใบแจ๎งยอดการชําระเงินมาด๎วย เมื่อมาชําระคํางวดเป็นเงินสดที่เครื่องรับชําระ
เงินของบริษัท อิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี ซึ่งสร๎างความไมํสะดวก เสียเวลาและคําใช๎จํายตํางๆ 
นับวําเป็นป๓ญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจยุคใหมํนี้อยํางยิ่ง 

ทางบริษัท อิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี จึงได๎มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให๎บริการลูกค๎า
ให๎สะดวกยิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามาพัฒนาบริการเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าให๎ได๎ดีที่สุด อยํางเชํน อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นมาให๎บริการ จากความสําคัญและสภาพ
ป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยในฐานะพนักงานของบริษัท อิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี จึงสนใจที่จะ
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ศึกษาประสิทธิภาพของการนําเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่นมาใช๎ในบริษัทอิออน สาขาโลตัส              
สุราษฎร๑ธานี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1) เพ่ือศึกษาฟ๓งค๑ชั่นการทํางาน ของ อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นตํอประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน 
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่นมาใช๎ให๎บริการลูกค๎าใน 

บริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี 
 

ค าถามการวิจัย 
 
1) ฟ๓งค๑ชั่นใน อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นมีอะไรบ๎าง 
2) การนําเทคโนโลยี อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นมาใช๎แล๎ว สํงผลตํอการดําเนินงาน

อยํางไร 
3) การบริการลูกค๎าภายใต๎อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นอยํางไร ลูกค๎ามีความพอใจ

มากน๎อยเพียงใด 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
ถ๎าพูดถึงบทบาทการใช๎ชีวิตประจําวันของแตํละคนในป๓จจุบัน ล๎วนแตํมีกิจกรรมตํางๆให๎ทํา

มากมาย ซึ่งในบางครั้ง สมาร๑ทโฟนหรือแท็บเล็ตคูํใจของแตํละคนก็ได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องอยูํเสมอและสิ่ง
ที่ใช๎ควบคูํกัน คงหนีไมํพ๎นแอพพลิเคชั่นที่จะทําให๎การทํากิจกรรมตํางๆเป็นเรื่องงํายและสนุกสนาน 
อาทิเชํน การแชท, การถํายรูป, การเลํนเกมส๑มัลติเพลย๑เยอร๑, การทําธุรกรรมออนไลน๑ตําง ๆ เป็นต๎น 
โมบายแอพพลิเคชั่นเป็นการบริการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นตําง ๆ รวมถึง มัลติมีเดีย, Presentation  
บนอุปกรณ๑เคลื่อนที่ตําง ๆ เชํน IPAD, IPHONE, ANDROID เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ประทับใจในการนําเสนอข๎อมูลตําง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบใช๎งานสําหรับองค๑การตําง ๆ เชํน 
ระบบงานขาย, ระบบตรวจสอบ สต๏อกสินค๎า, ระบบจองห๎องพัก, ระบบจองตั๋วเดินทาง, ระบบ E-
Learning, ระบบการทําธุรกรรมออนไลน๑ตําง ๆ และระบบค๎นหาแผนที่เดินทาง เป็นต๎น ในสํวนของ
ผู๎บริหาร สามารถดูรายงานสรุปการขาย รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการตําง  ๆ ยอดขาย ยอด
สินค๎าคงเหลือและรายงานอ่ืน ๆ ตามต๎องการ เป็นต๎น ทั้งนี้ยังมีระบบ Back Office เพ่ือให๎สามารถ
เพ่ิมข๎อมูลและบริหารข๎อมูลได๎โดยงํายเหมาะสําหรับหลาย ๆ ธุรกิจ โมบายแอพพลิเคชั่นจึงเหมาะ
สําหรับธุรกิจและองค๑การตํางๆในการเข๎าถึงกลุํมคนรุํนใหมํ รวมถึงขยายการให๎บริการผํานมือถือ 
สะดวกงํายทุกที่ทุกเวลา ดังตัวอยํางการประยุกต๑ใช๎งาน เชํน สํา หรับการขาย สําหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย๑ สําหรับการทํองเที่ยวโรงแรม สําหรับภัตตาคาร ร๎านอาหาร สําหรับการขายสินค๎า
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หรือ บริการ ทั้งแบบค๎าปลีก ค๎าสํง สําหรับการศึกษา สําหรับบริการทางการแพทย๑ สาธารณสุข 
สําหรับหนํวยงานราชการ และสําหรับธุรกิจการเงิน การธนาคาร 

ประเภทของ Mobile Application  
โมบายแอพพลิเคชั่น จะแบํงออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Native Application คือ 

Application ที่ถูกพัฒนามาด๎วย  Library (ชุดคําสั่ง) หรือ SDK (เครื่องมือที่เอาไว๎สําหรับพัฒนา
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น) ของ OS Mobile นั้น ๆ โดยเฉพาะ อาทิ Android ใช๎Android SDK, 
iOSใช๎ Objective c, Windows Phone ใช๎ C# เป็นต๎น ซึ่งหากต๎องการพัฒนา App ขึ้นมาซักตัว
หนึ่งแบบ Native App นั่นหมายถึงเราต๎องทําควบคูํกันไปท้ัง Android และ iOSหรือพัฒนาแคํตัวใด
ตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรมาก ดังนั้น จึงมี Hybrid Application เข๎ามาชํวยข๎อดี
ของ Native Applicationคือ คือ ผ๎ูใช๎งานสามารถเข๎าถึงได๎งําย  จาก Google Play หรือ Apple’s 
App Store รวมถึงการทา งานแบบไมํต๎อง เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตในบางแอพพลิเคชั่นทําให๎ผู๎ใช๎งาน
สะดวก ในการใช๎งานแอพพลิเคชั่นได๎ทุกท่ีหากไมํมีสัญญาณอินเทอร๑เน็ต รวมถึงสะดวกในการใช๎ที่ให๎
ผู๎ใช๎งานกล๎องดิจิตอล, GPS และรายชื่อผู๎ติดตํอในระหวํางที่ใช๎งานแอพพลิเคชั่นได๎อีกด๎วย 2) Hybrid 
Application คือ Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด๎วยจุดประสงค๑ที่ต๎องการให๎สามารถรันบน
ระบบปฏิบัติการได๎ทุก OS โดยใช๎ Framework (ชุดคําสั่ง) เข๎าชํวย เพ่ือให๎สามารถทํางานได๎ทุก
ระบบปฏิบัติการ เชํน Phone Gap ซึ่งเป็น Open Source Framework ฟรี ด๎วยการพัฒนา App 
ด๎วยเทคโนโลยีเว็บ HTML, CSS และ JavaScript เป็นต๎นข๎อดีของ Hybrid Application คือ เป็น
ประเภทแอพพลิเคชั่นที่ ถูกออกแบบ มาให๎ รองรับระบบปฏิบัติการ ได๎หลายแพลตฟอร๑ม ใน
แอพพลิเคชั่นเดียว จึงมีข๎อดี คือ ทําให๎ผู๎พัฒนาไมํต๎องเสียเวลาในการทําเพราะเขียนชุดคําสั่งครั้ง
เดียว สามารถใช๎ได๎ทุกแพลตฟอร๑ม และเสียคําใช๎จํายน๎อย 3) Web Application คือ Application 
ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็น Browser สําหรับการใช๎งานเว็บเพจตํางๆ ซึ่งถูกปรับแตํงให๎แสดงผลแตํสํวน
ที่จําเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร๑ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทําให๎
โหลดหน๎าเว็บไซต๑ได๎เร็วขึ้น อีกท้ังผู๎ใช๎งานยังสามารถใช๎งานผํานอินเทอร๑เน็ตและอินทราเน็ต ใน
ความเร็วต่ําได๎ข๎อดีของ Web Application คือใช๎งานงํายสะดวกทุกที่ทุกเวลาถ๎าหากไมํมีเครื่อง
คอมพิวเตอร๑แตํต๎องการใช๎ Web Browser ก็สามารถใช๎แอพพลิเคชั่นประเภทนี้ได๎รวมถึงมีการ
อัพเดท แก๎ไขข๎อผิดพลาดตําง ๆ อยูํตลอดเวลาและใช๎งานได๎ทุกแพลตฟอร๑ม 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไมํออกกับ ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพ ไมํได๎ ถ๎าหากวําการ
ปฏิบัติงานนั้นไมํมีประสิทธิผล ซึ่งหมายความวําการปฏิบัติงานจะ ไมํบรรลุเปูาหมายหรือวัตลุประสงค๑
ที่ได๎กําหนดไว๎ แตํในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิผลก็ไมํจําเป็นวําการปฏิบัติงานนั้น
จะต๎องมีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะวํา ความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมีผู๎กลําวไว๎หลาย
ทํานด๎วยกัน 

พีเตอร๑สัน และพลาวแมน (Peterson & Plowman อ๎างถึงใน คฑาวุธ  พรหมายน, 2545, 
น. 9) ได๎ให๎ความหมายของคําวํา ประสิทธิภาพในการบริหารงานด๎านทางธุรกิจ ในความหมายอยําง
แคบวําหมายถึง การลดต๎นทุนในการผลิต และความหมายอยํางกว๎าง หมายถึงคุณภาพของการมี
ประสิทธิผล (Quality of Effectiveness) และความสามารถใน การผลิต (Competence and 
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Capability) และ ในการดําเนินงานทางด๎านธุรกิจที่จะถือวามี ประสิทธิภาพสูงสุด ก็เพ่ือสามารถผลิต
สินค๎า หรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต๎อง การที่เหมาะสมและต๎นทุนน๎อยที่สุดเพ่ือคํานึงถึง
สถานการณ๑และขอผูกพันด๎านการ เงินที่ มีอยูํ ดังนั้นแนวความคิดของคําวําประสิทธิภาพในด๎านธุรกิจ
มีองค๑ประกอบ 5 ประการ คือ ต๎นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) และวิธีการ 
(Method) ในการผลิต 

มิลเล็ท (Millet อ๎างถึงใน สถิต คําลาเลี้ยง, 2544, น. 13) ได๎ให๎ทรรศนะเกี่ยวกัประสิทธิภาพ
(Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่กํอให๎เกิดความพึงพอใจแกํ มวลมนุษย๑ และได๎รบผลกําไร
จากการปฏิบัติงานนั้น (Human Satisfaction and Benefit Produced) ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง 
ความพึงพอใจในการบริการให๎กับประชาชน โดย พิจารณาจาก 1) การให๎บริการอยํางเทําเทียม 
(Equitable Service) 2) การให๎บริการอยํางรวดเร็วและทันเวลา (Timely Service) 3) การให๎บริการ
อยํางเพียงพอ (Ample Service) 4) การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า (Progression Service) 

วิทยา ดํานธํารงกูล (2546) ได๎กลําวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางคุ๎มคําเพ่ือการบรรลุเปู าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ต๎นทุน
หรือจํานวนทรัพยากร ที่ใช๎ไปเม่ือเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได๎เชํน ต๎นทุน แรงงาน เวลาที่ใช๎อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน๑ (2544)  ได๎กลําวถึง ประสิทธิภาพ วําหมายถึง การวัดผลการทํางาน
ขององค๑การนั้น ๆ วําทํางานได๎ปริมาณมาก น๎อยแคํไหน คุณภาพงานดีมาก น๎อยแคํไหน ใช๎เงิน ใช๎
เวลา ใช๎แรงงานไปมาก น๎อยแคํไหน เป็นผลดีตํอผู๎รับบริการมาก น๎อยแคํไหน โดยรวมความมี
ประสิทธิภาพ จึงหมายถึง การทางานให๎ได๎ปริมาณและคุณภาพมาก องค๑การมีความสมัครสมาน 
สามัคคี มีสันติภาพและความสุขรํวมกัน เป็นผลดีตํอสํวนรวมและผู๎รับบริการ แตํใช๎เวลา แรงงานและ
งบประมาณน๎อย 

ปัจจัยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
สมยศ นาวีการ (2544, น. 14) กลําววํามีป๓จจัย 7 ประการที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในองค๑การ คือ 
1) กลยุทธ๑ (Strategy) คือ กลยุทธ๑เกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอํอน ชุดแข็ง

ภายในองค๑การ โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
2) โครงสร๎าง (Structures) โครงสร๎างขององค๑การที่เหมาะสมจะชํวยในการ ปฏิบัติงาน 
3) ระบบ (Systems) ระบบขององค๑การที่จะบรรลุเปูาหมาย 
4) แบบ (Styles) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเปูาหมายขององค๑การ 
5) บุคลากร (Staff) ผู๎รํวมองค๑การ 
6) ความสามารถ (Skill) 
ดังนั้นความหมายของคําวํา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําของแตํละ

บุคคล ที่มีความสามารถ และความพร๎อม พยายามทุํมเทอยํางเต็มใจในการปฏิบัติงาน ของตน อยําง
คลํองแคลํว ด๎วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ๑ ปฏิบัติงานให๎เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต๎อง มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงสรุปได๎วําบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต๎องเกิดจากความขยันหมั่น เพียร
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มีความรับผิดชอบและเอาใจใสํในงานพร๎อมด๎วยจิตใจที่ซื่อสัตย๑ และภักดีตํอองค๑การ งานจะประสบ
ความสําเร็จตามเปูาหมายขององค๑การที่กําหนดไว๎หรือดียิ่งขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จิรพรศรีพลาวัฒน๑ (2552) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการยอมรับและใช๎บริการโมบาย

แบงค๑กิ้ง โดยมีกรอบแนวความคิดประยุกต๑จากแบบจําลองทฤษฎีการกระทําด๎วยเหตุผล (TRA) 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (TPB) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ทฤษฎีการแพรํกระจาย
นวัตกรรม ทฤษฎีการรับรู๎ความสามารถของตนเองและทฤษฎีความรู๎สึกตํอต๎านของกลุํมผู๎บริโภค 
ผลการวิจัยพบวํา การคล๎อยตามบุคคลอ๎างอิง การรับรู๎ถึงประโยชน๑ การรับรู๎ถึงความงํายตํอการใช๎งาน
และการรับร๎ูความสามารถของตนเอง สํงผลตํอพฤติกรรมความตั้งใจในการยอมรับและใช๎บริการโม
บายแบงค๑ก้ิงของผู๎บริโภคอยํางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สิริสุดา รอดทอง(2556) ได๎ศึกษาเรื่องความตั้งใจในการดาวน๑โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของ
ผู๎ใช๎งานโทรศัพท๑เคลื่อนที่ในกลุํมสมาร๑ทโฟน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือหาความสัมพันธ๑ การรับรู๎ที่มีผลตํอ
การตั้งใจในการดาวน๑โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น  และผลการศึกษา ป๓จจัยด๎านการรับรู๎วําใช๎งานงําย
และสะดวกในการพกพาอยูํในระดับเห็นด๎วย ป๓จจัยด๎านบุคคล เพศ อายุ ระดับของการศึกษา อาชีพ 
และรายได๎ที่แตกตํางไมํมีผลตํอความตั้งใจในการดาวน๑โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นมาใช๎งาน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
  ประเภทของงานวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) ที่ใช๎แบบสอบถาม

แบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire)โดยผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นผู๎กรอกรายละเอียด
ข๎อมูลในแบบสอบถามด๎วยตนเอง เน๎นข๎อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือนํามาวิเคาระห๑ข๎อมูลเชิงสถิติและสรุป
ความถูกต๎องของข๎อมูลที่ศึกษา วิจัย โดยข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎ข๎อมูลเชิงปฐมภูมิ 
ซึ่งเป็นข๎อมูลของกลุํมลูกค๎าภายใน บริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี ชํวงเดือนตุลาคม 2561  

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช๎ศึกษา คือ ลูกค๎าที่เข๎ามาทําธุรกรรมใน บริษัทอิออน สาขาโลตัส
สุราษฎร๑ธานี ชํวงเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ใช๎แบบสอบถาม (Questionnarie) อ๎างอิง Model 
TAM (Davis, 1985) Ja-ChulGu, Sang-Chul Lee, Yung-Ho Suh (2009) ในรูปแบบเอกสารเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกลุํมประชากรแบบสอบถามทั้งหมด มีทั้งหมด 3 สํวน คือ 

สํวนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นคําถามเกี่ยวข๎อมูลสํวนบุคคลทั่วไป 
สํวนที่ 2 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นคําถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรม

การใช๎งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร๑ทโฟน 
สํวนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพด๎านตําง ๆ ของผู๎ทําธุรกรรมทางการเงินบนสมาร๑ทโฟน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยการใช๎ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 
ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ผู๎ตอบแบบสอบถาม ในรูปแบบ

เอกสาร (Questionnaires) จากกลุํมตัวอยําง 400 คน 
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ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎าจากเอกสารตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง บทความ หนังสือ วารสาร งานวิจัย และข๎อมูลอินเตอร๑เน็ต 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยได๎กําหนดคําสถิติสําหรับการวิเคราะห๑ข๎อมูลอธิบายตัวแปรของ
การศึกษาครั้งนี้ไว๎ ดังนี้  

1) การวิเคราะห๑ด๎วยสถิติเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยได๎นําแบบสอบถามที่ได๎ทั้งหมดมาตรวจสอบแล๎ว
วิเคราะห๑โดยใช๎สถิติเชิงปริมาณสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตํอไปนี้คือ 

(1)  ตัวแปรด๎านคุณสมบัติของตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได๎ และระดับ
การศึกษาซึ่งเป็นข๎อมูลที่ใช๎มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมํสามารถวัดเป็นมูลคําได๎ และผู๎วิจัย
ต๎องการบรรยายเพ่ือให๎ทราบถึงจํานวนตัวอยํางจําแนกตามคุณสมบัติเทํานั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม 
คือคําความถ่ี (จํานวน) และคําร๎อยละ 

(2) ตัวแปรด๎านระดับความคิดเห็น ได๎แกํ ความมีประสิทธิภาพในการใช๎งาน
แอพพลิเคชั่นของกลุํมลูกค๎าที่มีการทําธุรกรรมในบริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี เป็นข๎อมูลที่ใช๎
มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู๎วิจัยได๎กําหนดคําคะแนนให๎แตํละระดับ และผู๎วิจัยต๎องการทราบจํานวน
ตัวอยําง และคําเฉลี่ยคะแนนของแตํละระดับความคิดเห็นของตัวอยํางสถิติที่ใช๎จริ ง ได๎แกํ คําความถี่ 
คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2550) 

2) การวิเคราะห๑ด๎วยสถิติเชิงอ๎างอิง ผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎สถิติเชิงอ๎างอิง เพ่ืออธิบายผล
การศึกษาของตัวอยําง คือ การวิเคราะห๑ฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานตําง ๆ ของตัวแปรอิสระ แล๎วสรุปออกมา
ตามประสิทธิภาพในการใช๎งานโมบายแอพพลิเคชั่น 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาด๎านคุณสมบัติของผู๎ตอบแบบสอบถามและผลสรุปตามประสิทธิภาพการใช๎งาน 
อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ผลสรุปได๎วํา จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 400 คน โดยผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง มีอายุอยูํระหวําง อายุ 20-30 ปี สถานภาพสมรสแล๎ว ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว และมีรายได๎เฉลี่ย ต่ํากวํา 15,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานทั่วไป 
 ผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ จะใช๎ระบบปฏิบัติการบนสมาร๑ทโฟนเป็นระบบ 
Android จํานวนความถี่ในการใช๎บริการผํานอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นประมาณ 1 -2 ครั้ง / 
เดือน และฟ๓งค๑ชั่นการบริการอิออนไทยผํานโมบายแอพพลิเคชั่น จะเป็นการใช๎เพ่ือเช็ควงเงินและ
โปรโมชั่น สําหรับจะทํารายการตําง ๆ 
 ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช๎อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นด๎านตําง ๆ ได๎ผล
สรุปดังนี้ 
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1) ประสิทธิภาพด๎านทัศนคติของผู๎ใช๎งานผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํจะเริ่ม
โหลดใช๎งาน อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นตามคนสํวนใหญํในระดับมาก และอิออนไทยโมบายแอพ
พลิชั่นนี้รองรับอุปกรณ๑โมบายได๎หลากหลาย ยี่ห๎อ / รุํน ในระดับมาก เชํนกัน 

2) ประสิทธิภาพด๎านผลิตภัณฑ๑ ผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความคิดเห็น
วํา อิออน ไทยโมบายแอพพลิชั่นนี้ มีมาตรฐานของระบบที่ถูกต๎องและแมํนยํา ในระดับมาก และการ
ใช๎งานงํายไมํซับซ๎อน ในระดับมาก เชํนกัน 

3) ประสิทธิภาพด๎านบริการ ผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา 
การทําธุรกรรมผํานอิออน ไทยโมบายแอพพลิชั่น สามารถทําได๎งําย รวดเร็วกวําเดิม ในระดับมากที่สุด 
และสามารถทําธุรกรรมได๎ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง เชํนกัน 

4) ประสิทธิภาพด๎านความปลอดภัย ผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความ
คิดเห็นวํา ระบบจะให๎ Log in กํอนเข๎าใช๎งานทุกครั้ง มีประสิทธิภาพด๎านความปลอดภัย ในระดับมาก
ที่สุด และจะได๎รับข๎อความ/รหัส ยืนยัน ระหวํางทํารายการทุกครั้ง มีประสิทธิภาพด๎านความปลอดภัย 
ในระดับมาก เชํนกัน 

5) ประสิทธิภาพด๎านความพึงพอใจผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความ
คิดเห็นวําการใช๎อิออน ไทยโมบายแอพพลิชั่น สามารถทําธุรกรรมได๎รวดเร็วกวําเดิม ในระดับมาก 
และไมํเสียคําใช๎จํายในการเดินทาง / ไมํเสียเวลารอคิว ในระดับมาก เชํนกัน 

6) ประสิทธิภาพด๎านความต๎องการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ มีความคิดเห็นวําต๎องการให๎มีฟ๓งค๑ชั่นขอสินเชื่อผํานแอพพลิชั่นได๎ ในระดับ
มาก และต๎องการมีฟ๓งค๑ชั่นถอดเงินสดแบบไร๎บัตรได๎ ในระดับมาก เชํนกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลไปใช้ 
 องค๑การหรือหนํวยงาน สามารถนําผลการศึกษานี้ ไปใช๎ได๎ เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการใช๎
เทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่นที่มากขึ้น อันจะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพการใช๎งานแกํลูกค๎าด๎านตํางๆ
ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพด๎านทัศนคติของผู๎ใช๎งาน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่นจะเริ่มโหลด
ใช๎งาน อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นตามคนสํวนใหญํในระดับมาก จึงควรเรํงดําเนินการ
ประชาสัมพันธ๑การโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช๎งานให๎แกํลูกค๎ามากๆเพ่ือจะได๎มีผู๎ใช๎งานกันมาก  ๆ ตาม
เปูาหมายที่บริษัทตั้งไว๎ 

2) ประสิทธิภาพด๎านผลิตภัณฑ๑ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่น อิออน ไทยโมบายแอพ
พลิชั่นนี้ คิดวําระบบมีมาตรฐาน ถูกต๎องและแมํนยํา ในระดับมาก จึงควรเรํงดําเนินการประชาสัมพันธ๑
การโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช๎งานให๎แกํลูกค๎ามาก ๆ เพ่ือจะได๎มีผู๎ใช๎งานกันมาก ๆ ตามเปูาหมายที่
บริษัทตั้งไว๎ 
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3) ประสิทธิภาพด๎านบริการ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่น อิออน ไทยโมบายแอพ
พลิชั่นนี้สามารถทําได๎งําย รวดเร็วกวําเดิม ในระดับมากที่สุด จึงควรเรํงดําเนินการประชาสัมพันธ๑การ
โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช๎งานให๎แกํลูกค๎ามาก ๆ เพ่ือจะได๎มีผู๎ใช๎งานกันมากๆตามเปูาหมายที่บริษัทตั้งไว๎ 

4) ประสิทธิภาพด๎านความปลอดภัย ผลสรุปได๎วํา ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่น อิออน ไทยโมบายแอพ
พลิชั่นนี้ มีประสิทธิภาพด๎านความปลอดภัย ในระดับมากที่สุด จึงควรมุํงเน๎นในการพัฒนาระบบใน
ด๎านความปลอดภัยโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบความปลอดภัยของข๎อมูลตําง  ๆ ให๎
สามารถใช๎ใช๎งานได๎อยํางไร๎กังวล มีการปูองกันข๎อมูลตํางๆของผู๎ใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 

5) ประสิทธิภาพด๎านความพึงพอใจผลสรุปได๎วํา ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่น อิออน ไทยโมบายแอพ
พลิชั่นนี้สามารถทําธุรกรรมได๎รวดเร็วกวําเดิม ในระดับมากจึงควรเรํงดําเนินการประชาสัมพันธ๑การ
โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช๎งานให๎แกํลูกค๎ามาก ๆ เพ่ือจะได๎มีผู๎ใช๎งานกันมาก ๆ ตามเปูาหมายที่บริษัทตั้งไว๎ 

6) ประสิทธิภาพด๎าน ความต๎องการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผลสรุปได๎วํา ผู๎ใช๎
แอพพลิเคชั่น อิออน ไทยโมบายแอพพลิชั่นนี้ต๎องการให๎มีฟ๓งค๑ชั่นขอสินเชื่อผํานแอพพลิชั่นเพ่ิมได๎ 
และต๎องการให๎มีฟ๓งค๑ชั่นถอดเงินสดแบบไร๎บัตรได๎ ในระดับมาก จึงควรมุํงเน๎นในการพัฒนาระบบใน
ด๎านฟ๓งค๑ชั่นใหมํ ๆ เหลํานี้ตํอไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎งานของลูกค๎าตามเปูาหมายที่บริษัท
ตั้งเปูาหมายไว๎ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
เพ่ือให๎ผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถขยายผลตํอไปได๎อีก อันจะเป็นประโยชน๑แกํองค๑การ

และหนํวยงานตําง ๆ ที่มีลักษณะธุรกิจใกล๎เคียงกัน ผู๎วิจัยจึงจะขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทํา
วิจัยในครั้งตํอไปดังนี้ 

1) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามแนะนําให๎ทําการศึกษากับกลุํมตัวอยําง สาขาอ่ืน
ภายในภูมิภาคเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบกันด๎วย เพ่ือจะได๎ทราบถึงความต๎องการและมุมมองเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของแตํละฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานมากยิ่งขึ้น 

2) ควรเพ่ิมข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช๎ฟ๓งค๑ชั่นในแอพพลิเคชั่นด๎านตําง  ๆ เพ่ิมขึ้น
ตามการพัฒนาในครั้งตํอ ๆ ไป เพ่ือให๎ตอบสนองความต๎องการและมุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
แตํละฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานมากยิ่งข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กันตยา เพิ่มผล. (2541). การพัฒนาประสทธิภาพในการท างาน (Efficiency development) (พิมพ๑

ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
คณาวุฒิ ชื่นชม. (2555). การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ศูนย์รวมข่าวสารจากเครือข่ายออนไลน์ส าหรับ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมบนระบบปฏิบัติ iOS. (สารนิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎
ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

จิรพรศรี ศรีพลาวัฒน๑. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้บริการโมบายแบงค์ก้ิง. 
(การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 
กรุงเทพมหานคร. 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2626 
 
เฉลิมเกียรติ แก๎วหอม. (2555). แนวความคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน. สืบค๎นวันที่ 16 

กันยายน 2561 จาก http://sukanrat.blogspot.com/2012/09/blog-post_804.html 
ฐิตารีย๑ องอาจอิทธิชัย. (2553). ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบค๎นวันที่ 16 กันยายน 2561 

จาก https://blog.eduzones.com/moobo/78858 
ทิพาวดี เมฆสวรรค๑. (2538). การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ๑ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน๑. 
เบญจพร มีเจริญ. (2558). ประสิทธิภาพการขายผ่านทางโทรศัพท์ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ :

(Tele-salcs),(Tele-sales) The efficiency of telesales for selling via telephony 
system. 

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และปรัชญนันท๑ นิลสุข. (2548). การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี. 
สืบค๎นวันที่ 16 กันยายน 2561 จาก http://www.kroobannok.com/144. 

ป๓ญณิศากาญจน๑อนุกูล. (2552). ความหมายของอินเตอร์เน็ต. สืบค๎นวันที่ 16 กันยายน 2561 จาก
http://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1355/Lart_56_07.p
df?sequence=1 

ฝนทิพย๑ จิตต๑จารึก. (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานเป็นทีม กับ
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรงุเทพมหานคร. 

พชรพรรณ สมบัติ และวัฒนา มานนท๑. (2559). แนวทางการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น THAI 
Mobile ส าหรับผู้ใช้บริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). สืบค๎นวันที่ 16 
กันยายน 2561 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal/article/ 
view/62463/51446 

พรทิพย๑ สวํางเนตร. (2556). คุณภาพการบริการของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พีรพงษ๑ ปรีดาชม. (2553). ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต. สืบค๎นวันที่ 16 กันยายน 2561 จาก
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=6002.0.a 

วิทยา ดํานธํารงกูล. (2546). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: เธิร๑ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 
ศิริพงศ๑ พฤทธิพันธุ๑. (2553). ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ (พิมพ๑ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ฮาซัน 

พริ้นติ้ง. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑, ปริญ ลักษิตานนท๑, ศุภร เสรีรัตน๑และองอาจ ปทะวานิช. (2538). กลยุทธ์

การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
สถิต คําลาเลี้ยง. (2544). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของช่างอากาศ: ศึกษาเฉพาะกรณีกองการ

ปืนทหารเรือ. (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
กรุงเทพมหานคร. 

สมยศ นาวีการ. (2544). ทฤษฎีองค์การ (พิมพ๑ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ. 



27

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 
 
สัญญา สัญญาวิวัฒน๑. (2544). การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท ฉบับรวมชุด. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
สิริสุดา รอดทอง. (2556).  ความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท ์

เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน (วิทยานิพนธ๑ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 

สุชาดา พลาชัยภิรมย๑ศิล. (2554). แนวโน้มการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. 
เสกสรร หงส๑หิรัญพันธ๑. (2554). ความหมายของความพึงพอใจ. สืบค๎นวันที่ 16 กันยายน 2561 จาก

http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/394/Chapter 
2.pdf?sequence=6 

เสวก ศรีไพโรจน๑. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาพนักงานบริษัท 
โอซาก้าไดมอนด์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎
ตีพิมพ๑). มหาวิทยาบูรพา, ชลบุรี. 

อานัณย๑ ตันติจิรภัทร. (2556). การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่าน
โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (สารนิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑, กรุงเทพมหานคร. 

Adelman. B. M., &Ahuvia, A. C. 1995. Social support in the service sector: The 
antecedents, process, and outcomes of social support in an introductory 
service, Journal of Business Research, 32(3), 273-282. 

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social 
behaviour. 

Cronin, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. 2000.Assessing the effects of quality, value, 
and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service 
environments. Journal of Retailing, 76(2), 193-218. 

Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-
user information systems: Theory and results (Unpublished doctoral 
dissertation) Massachusetts Institute of Technology. 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an 
introduction to theory and research reading. MA: Addison Wesley. 

Gu, J. C., Lee, S. C., & Suh, Y. H. (2009). Determinants of behavioral intention to 
mobile banking. Expert Systems with Applications, 36(9), 11605-11616. 

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology 
acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 
46(2), 186-204. 

 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28

 
การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย 

เพ่ือการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
กาญจนา  สารคาม* 

 

บทคัดย่อ 
  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระดับการมีสํวนรํวม  เพ่ือศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการ มี
สํวนรํวมและ เพ่ือศึกษาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพ
ในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทีมสหวิชาชีพที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ใช๎
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัด  
สุราษฎร๑ธานี จํานวน 332 โดยใช๎วิธีการคํานวณขนาดตัวอยํางด๎วยวิธี Taro Yamane เก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากแบบสอบถาม และนํามาทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห๑หาคํา
ร๎อยละ หาคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติใช๎  t-test, F- test และคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวํา 
 1) ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการ
คุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยรวม อยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก  
 2) ป๓จจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการค๎ุมครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี พบวํา ป๓จจัย
สํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ และประสบการณ๑ในการทํางาน ที่แตกตํางกันมีสํวนรํวมแตกตํางกัน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สํวนเพศ และระดับการศึกษา ไมํแตกตํางกัน และป๓จจัยนําเข๎ามี
ความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมโดยภาพรวมในระดับสูง 
 3) ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการ
บังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ในจํานวนความถี่มากที่สุดใน ด๎านการปฏิบัติ คือ จัดอบรม หรือศึกษาดูงาน
เพ่ือให๎ทีมงานมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับและแนวทางในการทํางาน
รํวมกันอยํางชัดเจน 
 
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม /  ทีมสหวิชาชีพ / การค๎ุมครองสิทธิ / ความรุนแรงในครอบครัว  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
  
 การมีสํวนรํวมเป็นหลักธรรมาภิบาลข๎อหนึ่งที่เชื่อมโยงกับข๎ออ่ืน ๆ เป็นการรํวมมือโดยเข๎าไป
มีสํวนในงานของสํวนรวม งานของสํวนรวมยํอมเกิดประโยชน๑แกํคนหมูํมาก และควรที่จะพิจารณาถึง
ประโยชน๑สูงสุดของกลุํมคนหมูํมากที่สุด อยํางไรก็ตาม การมีสํวนรํวมนั้นมีความหมายในหลายระดับ 
ในคําภาษาอังกฤษที่ใช๎แทนคํานี้อยูํหลายคําท่ีนําสนใจ ซึ่งหากแยกให๎เข๎าใจกระจํางจะทําให๎การมีสํวน
รํวมเกิดขึ้นด๎วยจิตจํานง (Will) ที่ตั้งใจในการฝุายดี และเกิดความประพฤติดีรํวมด๎วย เมื่อเราพูดถึง
การมีสํวนรํวม เราคิดรวบยอดถึงการมีสํวนรํวมเข๎ามาแสดงความคิดเห็นในฐานะคนนอก ลูกค๎า ผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย หลังจากนั้นก็พร๎อมใจรํวมกันทําโดยถือเป็นหน๎าที่ ความคิดรวบยอดในลักษณะนี้
เป็นไปในเชิงปฏิบัตินิยมกลําวคือ มองทุกอยํางในแงํปฏิบัติ หากแตํในรายละเอียดเมื่อพิจารณาถึงการ
ใช๎ป๓ญญาและการลงมือทําอยํางรอบคอบรอบด๎านแล๎ว ผู๎กระทํางานในโครงการตําง ๆ พึงที่จะแยก
สํวนให๎แตํละสํวนเกิดผลดีและประสานสอดคล๎องกันได๎ (เมธา หริมเทพาธิป, 2559) 
 ป๓จจุบันสถานการณ๑ป๓ญหาความรุนแรงตํอเด็ก และสตรีในครอบครัว เป็นกระแสสากลที่ทั่ว
โลกตื่นตัว  เห็นได๎จากการมีกลไกระหวํางประเทศ  เชํน  ข๎อตกลงอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก ปฏิญญา
วําด๎วยการขจัดความรุนแรงตํอสตรี  เพราะป๓ญหาดังกลําวไมํเพียงสํงผลกระทบตํอบุคคล  ความมั่นคง
ของครอบครัว และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก และสตรี แตํยังมีผลตํอการพัฒนาคนและสังคมโดยรวมอีก
ด๎วยป๓ญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นป๓ญหารูปแบบหนึ่งของความรุนแรงตํอเด็กและสตรี ที่
เชื่อมโยงกับป๓ญหาความรุนแรงอ่ืน ๆ อาทิ  การค๎ามนุษย๑  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการค๎าเด็กและผู๎หญิง
ข๎ามชาติ การลํวงละเมิดทางเพศ  การแพรํระบาดของสื่อลามกอนาจาร การลํอลวง/ บังคับ/ จูงใจ ให๎
บุคคลเข๎าสูํการขายบริการทางเพศ การอพยพย๎ายถิ่น ป๓ญหาการสมรสข๎ามชาติ ตลอดจนความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นนอกครอบครัว เชํน การขํมขืนผู๎หญิงและเด็กในโรงเรียน หรือที่สาธารณะตําง ๆ การรุมโทรม 
การฆาตกรรมหญิงและเด็ก  เป็นต๎น 
 ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นป๓ญหาในหลายสังคมทั่วโลก  ทั้งประเทศตะวันตก ประเทศ
ตะวันออก  โดยเฉพาะในสังคมที่ผู๎ชายเป็นใหญํ  ซึ่งสังคมในลักษณะนี้มีอยูํโดยทั่วไป  ดังนั้น  เราจึง
พบวําป๓ญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงมีอยูํแทบทุกสังคม และไมํใชํป๓ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในป๓จจุบัน
เทํานั้น  แตํเป็นป๓ญหาที่มีมานานแล๎ว  สําหรับประเทศไทยพบวํา ป๓ญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็น
ป๓ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน  และมีการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ  
เชํนเดียวกับประเทศพัฒนาแล๎วและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ซึ่งนับวันป๓ญหาก็ยิ่งทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น  แม๎จะมีการตระหนักในป๓ญหาดังกลําวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากหนํวยงานภาครัฐ เอกชน  
ประชาชน  แตํก็ยังคงไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555: 12) 
 จากสภาพป๓ญหาและความสําคัญของสถาบันครอบครัว  รัฐบาลพยายามแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว 
โดยมีนโยบาย มาตรการและกลไกเกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ  
ด๎วยการพัฒนามาตรการด๎านกฎหมาย ที่มุํงพิทักษ๑คุ๎มครองบุคคลในครอบครัวจากการกระทําความ
รุนแรง  โดยการตราพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มี
ผลประกาศใช๎เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2550  ซึ่งรัฐบาลมีความคาดหวังวํากฎหมายฉบับนี้จะเป็น
มาตรการหลักในการแก๎ไขและปูองกันป๓ญหาเด็กและสตรีที่ถูกทําร๎ายในครอบครัวให๎เกิดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากสภาพของป๓ญหาการใช๎ความรุนแรงในครอบครัว มีความ
ละเอียดอํอน ซับซ๎อนและเกี่ยวพันกับบุคคลใกล๎ชิด  ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตํางจากการทําร๎าย
รํางกายระหวํางบุคคลโดยทั่วไป  การใช๎มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับ
การกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมํเหมาะสม  เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ๑ที่จะ
ลงโทษผู๎กระทําความผิดมากกวําที่จะแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระทําผิดหรือปกปูองคุ๎มครองผู๎ที่ถูกกระทําด๎วย
ความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นอาจกลําวได๎วําการนํากฎหมายคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติจึงมีความเหมาะสมกวําการใช๎กระบวนการทางอาญาโดยทั่วไป และ
ยังได๎มีการกําหนดให๎มีการสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายโดยให๎เป็นบทบาทของหลายฝุาย ทั้ง
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ของรัฐในสหสาขาวิชาชีพ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือรํวมกันในการ
คุ๎มครองผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
 หลังจากมีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 แล๎วนั้น  แม๎วําทางรัฐบาลจะคาดการณ๑วํากฎหมายฉบับดังกลําวจะสามารถเข๎ามาชํวย
แก๎ไขป๓ญหาความรุนแรงในครอบครัวได๎  เพราะเห็นวําจะทําให๎ประชาชนได๎รับรู๎สิทธิของตัวเองมาก
ขึ้น  แตํในสภาพเป็นจริงกลับพบวํา  ตลอดระยะเวลาที่มีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติคุ๎มครอง
ผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เมื่อนํามาปฏิบัติจริง ๆกลับถูกนําไปใช๎น๎อยมาก  
และการปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมายเป็นไปอยํางลําช๎า  สภาพโดยรวมขาดประสิทธิภาพด๎วย
สาเหตุตําง ๆ เชํน หนํวยงานที่ต๎องทํางานเกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความ
รุนแรงในครอบครัวยังขาดความเข๎าใจ ขาดเอกภาพ ยังไมํมีการประสานนโยบายหรือแผนงานอยําง
ตํอเนื่อง  รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ที่ทํางานเกี่ยวข๎องและประชาชนยังขาดความรู๎ในการบังคับใช๎กฎหมาย  
รวมทั้งคํานิยมแบบดั้งเดิมของคนในสังคมไทยยังมองวําความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องสํวนตัว  
และยังยึดติดกับทัศนคติที่วํา “ผัวเมียตีกันอยําเข๎าไปยุํง เดี๋ยวเขาก็ดีกัน” จึงเทํากับวําการนิ่งเฉยเป็น
การเพ่ิมความรุนแรงในครอบครัว ตามภาพที่ 1.1 

ภาพที่ 1.1 แสดงจํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงและเข๎ารับบริการในศูนย๑พ่ึงได๎ 
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และประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากสภาพของป๓ญหาการใช๎ความรุนแรงในครอบครัว มีความ
ละเอียดอํอน ซับซ๎อนและเกี่ยวพันกับบุคคลใกล๎ชิด  ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตํางจากการทําร๎าย
รํางกายระหวํางบุคคลโดยทั่วไป  การใช๎มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับ
การกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมํเหมาะสม  เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ๑ที่จะ
ลงโทษผู๎กระทําความผิดมากกวําที่จะแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระทําผิดหรือปกปูองคุ๎มครองผู๎ที่ถูกกระทําด๎วย
ความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้นอาจกลําวได๎วําการนํากฎหมายคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติจึงมีความเหมาะสมกวําการใช๎กระบวนการทางอาญาโดยทั่วไป และ
ยังได๎มีการกําหนดให๎มีการสนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมายโดยให๎เป็นบทบาทของหลายฝุาย ทั้ง
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ของรัฐในสหสาขาวิชาชีพ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือรํวมกันในการ
คุ๎มครองผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
 หลังจากมีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 แล๎วนั้น  แม๎วําทางรัฐบาลจะคาดการณ๑วํากฎหมายฉบับดังกลําวจะสามารถเข๎ามาชํวย
แก๎ไขป๓ญหาความรุนแรงในครอบครัวได๎  เพราะเห็นวําจะทําให๎ประชาชนได๎รับรู๎สิทธิของตัวเองมาก
ขึ้น  แตํในสภาพเป็นจริงกลับพบวํา  ตลอดระยะเวลาที่มีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติคุ๎มครอง
ผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เมื่อนํามาปฏิบัติจริง ๆกลับถูกนําไปใช๎น๎อยมาก  
และการปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมายเป็นไปอยํางลําช๎า  สภาพโดยรวมขาดประสิทธิภาพด๎วย
สาเหตุตําง ๆ เชํน หนํวยงานที่ต๎องทํางานเกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความ
รุนแรงในครอบครัวยังขาดความเข๎าใจ ขาดเอกภาพ ยังไมํมีการประสานนโยบายหรือแผนงานอยําง
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รวมทั้งคํานิยมแบบดั้งเดิมของคนในสังคมไทยยังมองวําความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องสํวนตัว  
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31

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31 
 
 นอกจากนั้นสถานการณ๑การใช๎ความรุนแรงภายในครอบครัว ยังคงมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น โดย
สถิติในชํวงเดือนมกราคม - มีนาคม ปี 2561 มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกับเด็กและสตรี สูงถึง 
83.6% เฉลี่ยมากถึง 5 คนตํอวัน (สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2561) ซึ่งสภาพที่เกิดขึ้น มีผลกระทบตํอ
รํางกาย จิตใจ ของผู๎ถูกกระทําผู๎พบเห็น และสังคมอยํางรุนแรง และมีแนวโน๎มวําจะมากขึ้น เรื่อย ๆ   
หากปลํอยให๎เหตุการณ๑ยังคงเป็นแบบนี้ ป๓ญหาอ่ืน ๆ ก็ยังคงจะมีตํอไป และการปฏิบัติงานของ
หนํวยงานตําง ๆ ที่ผํานมาอยูํในลักษณะที่ตํางคนตํางทํา ไมํคํอยจะได๎ผลในทางปฏิบัติที่จะทําให๎
ป๓ญหายุติลงหรือบรรเทา และหมดไปได๎   
 ทีมสหวิชาชีพเป็นกลุํมบุคคลที่ได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือ มีความรู๎ มีทักษะ
และความสามารถเฉพาะด๎านที่แตกตํางกันมาทํางานรํวมกัน เพ่ือมุํงสูํการแก๎ไขป๓ญหารํวมกันอยํางมี
ระบบและกระบวนการ โดยอยูํบนพ้ืนฐานของเปูาหมายและวัตถุประสงค๑เพ่ือการคุ๎มครองสิทธิ
ผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพจะต๎องมีความรู๎ความสามารถ 
ในงานของตนเอง และรับผิดชอบในหน๎าที่ รับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อ่ืน เคารพและให๎เกียรติผู๎อ่ืน มี
การทํางานที่ยืดหยุํนตามความเหมาะสมกับสภาพป๓ญหาและสถานการณ๑รู๎จักการประนีประนอม 
นอกจากนี้การปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพจะต๎องยึดหลักการมีสํวนรํวมในการดําเนินงานตั้งแตํรํวม
คิด รํวมฟ๓ง รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมติดตามประเมินผล หลักการประสานงาน หลักจรรยาบรรณ
ในการทํางานทั้งของตนเองและของสหวิชาชีพอ่ืน เพ่ือให๎ผู๎ถูกกระทําความรุนแรงได๎รับการชํวยเหลือ
และคุ๎มครองสวัสดิภาพแตํที่ผํานมายังพบวําการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพยังคงไมํมีประสิทธิภาพ 
ยังมีป๓ญหาในการแลกเปล่ียนข๎อมูล การติดตํอสื่อสาร การประสานงานตําง ๆ รวมทั้งป๓ญหาเกี่ยวกับ
ป๓จจัยนําเข๎าทั้งในเรื่องของบุคลากร ความรู๎ความเข๎าใจในกฎหมาย หรือป๓จจัยอ่ืน  ๆที่ยังทําให๎การ
ปฏิบัติหน๎าที่รํวมกันมีความลําช๎า ไมํสามารถชํวยเหลือผู๎ถูกกระทํา และแก๎ป๓ญหาได๎ในระยะยาว  
 ดังนั้น  ผู๎ศึกษา ในฐานะซึ่งทํางานในสํานักงานอัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด สุราษฎร๑ธานี ควรจะเข๎ามามีบทบาทสําคัญในการนํามาตรการทาง
กฎหมายมาแก๎ไขป๓ญหาอยํางจริงจัง และเป็นตัวกลางในการประสานการทํางานระหวํางกลุํมสห
วิชาชีพและหนํวยงานระดับท๎องถิ่นและชุมชน ให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป็นหนํวยงานที่ทํางานใน
ลักษณะของการประสานการมีสํวนรํวมในการดําเนินงานจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนถึงการสํง
ตัวผู๎ถูกกระทําความรุนแรงให๎ได๎รับการคุ๎มครองจนถึงที่สุด เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงสนใจศึกษา  “การมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการใช๎มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ” เพ่ือหา
แนวทางให๎ทุกหนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าที่รํวมกัน ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวม เพ่ือที่จะสามารถชํวยเหลือผู๎ถูกกระทําความรุนแรงฯ ได๎ทันทํวงที  และผู๎กระทําความรุนแรงฯ  
จะไมํกล๎าละเมิดอํานาจศาลมากระทําซ้ําอีก ครอบครัวก็จะได๎อยูํกันอยํางสงบสุข ซึ่งบางกรณี
ผู๎ถูกกระทําความรุนแรงฯ สามารถกลับคืนสูํครอบครัวเดิม โดยสามารถมาอยูํรํวมกันได๎อีกอยํางมี
ความสุข จะทําให๎เกิดความคุ๎มคําให๎การประหยัดทรัพยากร ทั้งทางด๎านงบประมาณของรัฐ และด๎าน
บุคลากร อีกด๎วย 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการค๎ุมครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 2) เพื่อศึกษาป๓จจัยท่ีสํงผลตํอการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 3) เพ่ือศึกษาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพใน
การบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 

ค าถามของการศึกษา 
  
 1) ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการ
คุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีเป็นอยํางไร 
 2) ป๓จจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการค๎ุมครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีมีอะไรบ๎าง 
 3) จะมีแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีได๎อยํางไร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 1. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม 
 “ธรรมาภิบาล” มาจากคําวํา “ธรรม” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 597) ให๎ความหมายวํา “คุณความดี ความยุติธรรม ความถูกต๎อง” 
และ “อภิบาล” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1374) หมายความวํา “บํารุงรักษา, ปกครอง” ดังนั้น 
“ธรรมาภิบาล” ตามศัพท๑บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิธีการปกครองที่ดี (Good Governance)  
 สํวนความหมายของการมีสํวนรํวมนั้น ได๎มีผู๎ให๎นิยมไว๎มากมายด๎วยกัน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ยกเอาแนวคิดของการมีสํวนรํวมของสหประชาชาติ (United Nations, 
1981, น. 11) ที่ได๎ให๎ความหมายวํา การมีสํวนรํวม (Participation) เป็นการมีสํวนรํวมได๎รับ
ผลประโยชน๑จากการพัฒนา  การเข๎ามีสํวนรํวมให๎เกิดการพัฒนา และการเข๎ามีสํวนรํวมใน
กระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับวิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อ๎างถึงใน ปรีดา เจษฎาว
รางกุล, 2550, น. 24) ที่ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การมีสํวนรํวมเป็นกระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนเกี่ยวข๎องในการดําเนินงานพัฒนารํวมคิด รํวมตัดสินใจ 
 หลักของการมีสํวนรํวม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิด
กับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีสํวนรํวมจะนําไปสูํการตัดสินใจอยํางมีคุณคําและอยํางชอบธรรม  
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และต๎องเป็นการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง (Meaningful Participations)  ไมํวางระบบไว๎ให๎ดูเหมือนวํา
ได๎จัดกระบวนการให๎มีสํวนรํวมแล๎วเทํานั้น  
 ถ๎าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีสํวนรํวมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต๎องนําไปปฏิบัติ 
แตํถ๎าผู๎มีอํานาจเห็นวําการตัดสินใจนั้นไมํเหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีสํวนรํวม ก็จะต๎อง
อธิบายได๎โดยมีมาตรฐานแหํงความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเชํนนั้น โดยที่สังคมสํวนใหญํยอมรับ
ได๎ (วันชัย วัฒนศัพท๑, 2556, น. 2) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม  เชํน กัญวัญญ๑ ธารีบุญ (2558) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับ 
การบริหารแบบมีสํวนรํวมที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของผู๎บริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับปฐมวัย ผลการวิจัยพบวํา 1. การบริหารแบบมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย 9 องค๑ประกอบ โดยเรียง
จากมากไปน๎อยดังนี้คือ ความผูกพันตํอองค๑การ การพัฒนาทีมงาน การกระจายอํานาจ ความไว๎วางใจ
กัน การให๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน๑ การตัดสินใจรํวมกัน การรํวมกําหนดวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมาย ความเป็นอิสระในการบริหารองค๑การ และเข๎าใจธรรมชาติขององค๑การ 2. ประสิทธิภาพ
การทํางานเป็นทีมของผู๎บริหารประกอบด๎วย 12 องค๑ประกอบคือความชัดเจนของวัตถุประสงค๑
บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตองการมีสํวนรํวมการรับฟ๓งซึ่งกันและกันความไมํเห็นด๎วยใน
ทางบวกความเห็นพ๎องกันการสื่อสารที่เปิดเผยบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจนภาวะผู๎นํารํวม
ความสัมพันธ๑กับภายนอกรูปแบบการทํางานที่หลากหลายและการประเมินผลงานของตนเองและ 3. 
การบริหารแบบมีสํวนรํวมด๎านความเป็นอิสระในการบริหารองค๑การ (r = 0.58) ด๎านความผูกพันตํอ
องค๑การ (r = 0.53) และด๎านการรํวมกําหนดวัตถุประสงค๑และเปูาหมาย (r = 0.43) สํงผลตํอ
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของผู๎บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยผู๎ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล๎องกันวํามีความเหมาะสมเป็นประโยชน๑และสามารถนําไปใช๎ได๎จริงสอดคล๎องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย 
 2.  แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการท างานของทีมสหวิชาชีพ 

สรรพสิทธิ์ คุ๎มพ๑ประพันธ๑ และพยงค๑ศรี ขันธิกุล (2546, น. 109) ให๎คํานิยามของทีมสห
วิชาชีพ หมายถึง กลุํมนักวิชาชีพที่มีความรู๎ทักษะและความสามารถเฉพาะด๎านที่แตกตํางกันและได๎รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือมาทํางานรํวมกัน เพ่ือการแก๎ไขป๓ญหารํวมกันอยํางมีระบบ และ
เป็นกระบวนการโดยการอยูํบนพ้ืนฐานของเปูาหมาย และวัตถุประสงค๑เดียวกันในการปฏิบัติงาน มี
การติดตํอสื่อสารระหวํางกันอยํางตํอเนื่องในการประเมินสภาพสถานการณ๑ของป๓ญหา รับผิดชอบ
รํวมกันตั้งแตํต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

อารีรัตน๑  นฤดมพงศ๑ (2547, น. 26) กลําวถึงองค๑ประกอบของการปฏิบัติงานเป็นทีมสห
วิชาชีพ คือ ประกอบด๎วย การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร การรํวมแรงรํวมใจ การให๎
ความรํวมมือในการทํางาน ซึ่งสามารถกระทําได๎หลากหลายลักษณะ ดังนี้ 

1) ความรํวมมือขององค๑กร/หนํวยงานที่มีการจัดบริการแตกตํางกัน 
2) ความรํวมมือของนักวิชาชีพในการให๎ความชํวยเหลือ 
3) ความรํวมมือระหวํางวิชาชีพกับผู๎ชํวยงานของวิชาชีพหรือผู๎ปฏิบัติงานที่ไมํใชํวิชาชีพ 
4) ความรํวมมือระหวํางวิชาชีพ การให๎ความชํวยเหลือกับผู๎รับบริการ 
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สรุปได๎วํา องค๑ประกอบของการทํางานแบบการปฏิบัติงานสหวิชาชีพทั้งภายในหนํวยงาน
เดียวกันและระหวํางหนํวยงาน จะต๎องประกอบด๎วยการดําเนินงานที่มีการกําหนดวัตถุประสงค๑ไว๎
อยํางชัดเจน สํงผลให๎การปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดความขัดแย๎ง ทําให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่ง ไอลดา  ขัติยวรา (2556) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ การสํงเสริมบทบาทของสหวิชาชีพในการ
คุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดแพรํ จากการศึกษา พบวํา 
สหวิชาชีพได๎ปฏิบัติงานเพ่ือให๎ผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัวได๎รับการคุ๎มครองตาม 
กฎหมายอยํางเหมาะสม ทั้งบริการทางการแพทย๑บริการทางสังคมสงเคราะห๑และบริการทาง 
กฎหมาย โดยทุกวิชาชีพตํางพยายามปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับบทบาทหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติ 
คุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยการปฏิบัติงานเน๎น 2 รูปแบบ คือ 
1) การประสานงาน สํงตํอ แลกเปลี่ยนข๎อมูลซึ่งกันและกัน และ 2) การรํวมประชุมทีมเพ่ือหา 
แนวทางในการชํวยเหลือรํวมกัน แตํสํวนใหญํใช๎รูปแบบที่ 1 มากกวํา 
 3. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว 

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติรับรองให๎เด็ก เยาวชน สตรี และ
บุคคลในครอบครัว มีสิทธิได๎รับความคุ๎มครองจากรัฐ ให๎ปราศจากการใช๎ความรุนแรงและการปฏิบัติ
อันไมํเป็นธรรม แตํป๓ญหาการใช๎ความรุนแรงในครอบครัวก็ยังเกิดขึ้นในสังคม และหากพิจารณาถึง
ลักษณะของป๓ญหาการใช๎ความรุนแรงในครอบครัว พบวําเป็นป๓ญหาที่มีความละเอียดอํอนซับซ๎อน
เกี่ยวพันกับบุคคลใกล๎ชิด มีลักษณะพิเศษแตกตํางจากการทําร๎ายรํางกาย หรือการใช๎ความรุนแรง
ระหวํางบุคคลทั่วไป การใช๎มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู๎กระทําผิดเพียงอยํางเดียวจึงอาจไมํ
เพียงพอในการท่ีจะปูองกันไมํให๎เกิดการกระทําความผิดซ้ําอีกด๎วยเหตุนี้เอง การมีมาตรการในการ
แก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระทําความผิด หรือปกปูองคุ๎มครองผู๎ที่ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว จึงเป็น
มาตรการที่มีความจําเป็น ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎กระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําความผิด
ซ้ําตลอดจนให๎ผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัวได๎รับการเยียวยาความเสียหายได๎ทันทํวงที 
และหากพิจารณาถึงมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา พบวําเป็นมาตรการที่มี
เจตนารมณ๑ที่จะลงโทษผู๎กระทําความผิดมากกวําที่จะแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระทําความผิด หรือปกปูอง
คุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว การใช๎มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญามาบังคับกับการกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัวจึงขาดความยืดหยุํน ไมํเหมาะสม  

ดังนั้นการมีกฎหมายคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสม
กวําการใช๎มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ 
และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตํางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป ทั้งยังสามารถรักษาความสัมพันธ๑
อันดีในครอบครัวไว๎ได๎ พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ถูกกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
จึงถูกตราขึ้นเพ่ือใช๎บังคับกับการกระทําด๎วยความรุนแรงในครอบครัว 

งานวิจัยเกี่ยวกับการใช๎มาตรการทางกฎหมายในการค๎ุมครองสิทธิผู๎ถูกกระทําสํวนใหญํเป็นใน
แนวทางของการประเมินการใช๎กฎหมาย เชํน งานวิจัยของ วัชรินทร๑ ป๓จเจกวิญ๒ูสกุล และคณะ 
(2546) ได๎ทําการประเมินกระบวนการยุติธรรมในการคุ๎มครองสวัสดิภาพบุคคลที่ได๎รับความรุนแรงใน
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ครอบครัว พบว่า สถานภาพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม ด้อยทั้ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพในเชิงบริการต่อการสนองตอบอุบัติการณ์ความรุนแรงในครอบครัว กล่าว
โดยเฉพาะคือ 1) เน้นการใช้มาตรการทางอาญาลงโทษแก่ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวอย่าง
เคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อมีการเริ่มต้นกระบวนการทางอาญาแล้วจะต้องด าเนินคดีไปจนถึงที่สุดตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย จึงมีลักษณะเป็นมาตรการที่แข็งกร้าวไม่มีทางเลือกอ่ืนที่ยืดหยุ่นกว่า 2) 
มาตรการผ่อนปรนโดยให้พนักงานสอบสวนพยายามไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้คู่สมรสคืนดีกัน เพ่ือ
เลี่ยงที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการทางอาญา แต่ไม่มีกลไกหรือมาตรการติดตามคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้ถูกกระท ารุนแรง 3) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่มีทัศนติในทางลบต่อคดีความรุนแรง
ในครอบครัว เนื่องจากผู้เสียหายและจ าเลยเคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวมาก่อนโอกาสที่คู่ความจะมี
อิทธิพลซึ่งกันและกันสูงอาจท าให้คดีไม่สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่
ร้ายแรง เป็นปัญหาภายในครอบครัวสามารถตกลงกันได้ บางกรณีผู้ถูกกระท ารุนแรงกลับมาแจ้งเหตุ
หลายครั้งน่าร าคาญ จึงมีความพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท าคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 4. กรอบแนวคิดการศึกษา 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมา
เป็นแนวทางในการศึกษาการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธ านีโดย เลือก
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่ศึกษา ได้แก่ 1)องค์ประกอบด้านการจัดท าแผน  2) 
องค์ประกอบด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล  3) องค์ประกอบด้านความร่วมมือในการปฏิบัติ  4) 
องค์ประกอบด้านการประเมินผล  ส่วนองค์ประกอบด้านความร่วมมือในการบันทึกข้อตกลง  นั้นไม่ได้
น ามาศึกษา เนื่องจากการร่วมมือของในสหสาขาวิชาชีพ เกิดขึ้นตามค าสั่งของภาครัฐ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติ จึงมีการ
บันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ชัดเจนอยู่แล้ว 
       ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน 

การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ด้าน  
 1) ด้านการจัดท าแผน   
 2) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล   
 3) ด้านการปฏิบัติ   
 4) ด้านการประเมินผล   

ปัจจัยน าเข้า 
1) ด้านกฎหมาย      2) ด้านบุคลากร 
3) ด้านงบประมาณ   4) ด้านนโยบาย 
5) ด้านเจตคติ 
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องค์ประกอบด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล  3) องค์ประกอบด้านความร่วมมือในการปฏิบัติ  4) 
องค์ประกอบด้านการประเมินผล  ส่วนองค์ประกอบด้านความร่วมมือในการบันทึกข้อตกลง  นั้นไม่ได้
น ามาศึกษา เนื่องจากการร่วมมือของในสหสาขาวิชาชีพ เกิดขึ้นตามค าสั่งของภาครัฐ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ไปปฏิบัติ จึงมีการ
บันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ชัดเจนอยู่แล้ว 
       ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน 

การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ด้าน  
 1) ด้านการจัดท าแผน   
 2) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล   
 3) ด้านการปฏิบัติ   
 4) ด้านการประเมินผล   

ปัจจัยน าเข้า 
1) ด้านกฎหมาย      2) ด้านบุคลากร 
3) ด้านงบประมาณ   4) ด้านนโยบาย 
5) ด้านเจตคติ 
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ครอบครัว พบว่า สถานภาพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม ด้อยทั้ง
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ทีมสหวิชาชีพที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ใช๎มาตรการทาง

กฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ใน 
19 อําเภอ รวม 1,937  คน (สํานักงานอัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี, 2561) 

กลุํมตัวอยําง (Sample) ผู๎ศึกษาได๎กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง (Sample Size) และ
วิธีการสุํมตัวอยําง (Sampling) โดยใช๎วิธีการคํานวณขนาดตัวอยํางด๎วยวิธี  Taro Yamane (1973, 
p. 125) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 ได๎กลุํมตัวอยํางของทีมสหวิชาชีพที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ใช๎
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี จํานวน 332 คน  

 เมื่อได๎จํานวนกลุํมตัวอยํางแล๎ว ได๎ดําเนินการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากประชากรใน
แตํละกลุํม แบบแบํงตามสัดสํวน (Proportionate Sample) 

2. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 เมื่อได๎กลุํมตัวอยํางตามที่กําหนดแล๎ว ผู๎ศึกษาได๎ใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย ( Simple 

Random Sampling) (สํงศรี ชมภูวงศ๑, 2553, น. 99)  โดยที่ผู๎ศึกษาได๎จดรายชื่อประชากรลงในบัญชี
รายชื่อโดยแยกออกเป็นอําเภอ  จากนั้นผู๎ศึกษาได๎ทําการสุํมกลุํมตัวอยํางด๎วยวิธีการหยิบฉลากโดย
การเขียนหมายเลขตามบัญชีของประชากรในฉลากทั้งหมด ม๎วนใสํภาชนะคละกันให๎ทั่วถึง แล๎วหยิบ
ขึ้นมาให๎ได๎จํานวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ เพ่ือใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางตํอไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดแบํงได๎เป็น 4 ตอน 

ดังตํอไปนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามป๓จจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางที่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสํวนบุคคล

ของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  และประสบการณ๑ในการทํางาน มีลักษณะ
เป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามคําถามป๓จจัยนําเข๎าในการใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครอง
สิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ประกอบด๎วย ด๎านกฎหมาย  
ด๎านบุคลากร  ด๎านงบประมาณ  ด๎านนโยบายและ ด๎านเจตคติ มีจํานวนทั้งหมด 15 ข๎อ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ใน 5 ระดับตามแบบของลิเคอร๑ท 
(Likert) (สําเริง จันทร๑สุวรรณ และสุวรรณ บัวทาน, 2547, น. 140)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัด  
สุราษฎร๑ธานี ซึ่งประกอบด๎วย 4  ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการทําแผน  2) ด๎านการแลกเปลี่ยนข๎อมูล  3) 
ด๎านการปฏิบัติ และ 4) ด๎านการประเมินผล  มีจํานวนทั้งหมด 16 ข๎อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
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แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ใน 5ระดับตามแบบของลิเคอร๑ท (Likert) (สําเริง จันทร๑
สุวรรณ และสุวรรณ บัวทาน, 2547, p. 140) 
 ตอนที่ 4 ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการ
บังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ 

4. การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
ผู๎ศึกษาไดส๎ร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับ

การมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิ
ผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยแบบสอบถามเป็นประเภท
คําถามปลายปิด (Close-Ended Question) และคําถามปลายเปิด (Open-Ended Question)  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย นําแบบสอบถามให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาตรวจสอบ จากนั้น
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับทีมสหวิชาชีพที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง 
จํานวน 30 คน เพื่อหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิเคราะห๑หาคําสัมประสิทธิ์
อัลฟุา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, น. 248) ได๎คํา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทํากับ 0.94 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎ศึกษานําแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
ไปเก็บรวบรวมข๎อมูลกับทีมสหวิชาชีพที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครอง
สิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีระหวํางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสถิติ 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎นําข๎อมูลที่ได๎ นํามาวิเคราะห๑ด๎วยคอมพิวเตอร๑โดยใช๎โปรแกรม

สําเร็จรูป ตามลําดับดังนี้ 
 1) ป๓จจัยสํวนบุคคลของประชาชนที่เป็นกลุํมตัวอยําง นํามาวิเคราะห๑โดยการแจกแจง

ความถี่และการหาคําร๎อยละ (Percentages) 
 2) ข๎อมูลของแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับป๓จจัยนําเข๎า

และการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิ
ผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีนํามาวิเคราะห๑โดยหาคําของคะแนน
คําเฉลี่ยความคิดเห็น (X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยแปลผลตามแบบมาตราสํวน
ประมาณคําใน 5ระดับ และแปลความหมายของคําเฉลี่ยของผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามชํวงของ
คําเฉลี่ย (ณัฐกริช เปาอินทร๑, 2560, น. 134-180) ดังตํอไปนี้ 
 คําเฉลี่ย  4.51 – 5.00 เทํากับ มีการมีสํวนรํวมมากที่สุด 
 คําเฉลี่ย  3.51 – 4.50 เทํากับ มีการมีสํวนรํวมมาก 
  คําเฉลี่ย  2.51 – 3.50 เทํากับ มีการมีสํวนรํวมปานกลาง 
 คําเฉลี่ย  1.51 – 2.50 เทํากับ มีการมีสํวนรํวมน๎อย 
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ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎าจากเอกสารตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง บทความ หนังสือ วารสาร งานวิจัย และข๎อมูลอินเตอร๑เน็ต 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยได๎กําหนดคําสถิติสําหรับการวิเคราะห๑ข๎อมูลอธิบายตัวแปรของ
การศึกษาครั้งนี้ไว๎ ดังนี้  

1) การวิเคราะห๑ด๎วยสถิติเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยได๎นําแบบสอบถามที่ได๎ทั้งหมดมาตรวจสอบแล๎ว
วิเคราะห๑โดยใช๎สถิติเชิงปริมาณสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตํอไปนี้คือ 

(1)  ตัวแปรด๎านคุณสมบัติของตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได๎ และระดับ
การศึกษาซึ่งเป็นข๎อมูลที่ใช๎มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมํสามารถวัดเป็นมูลคําได๎ และผู๎วิจัย
ต๎องการบรรยายเพ่ือให๎ทราบถึงจํานวนตัวอยํางจําแนกตามคุณสมบัติเทํานั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม 
คือคําความถ่ี (จํานวน) และคําร๎อยละ 

(2) ตัวแปรด๎านระดับความคิดเห็น ได๎แกํ ความมีประสิทธิภาพในการใช๎งาน
แอพพลิเคชั่นของกลุํมลูกค๎าที่มีการทําธุรกรรมในบริษัทอิออน สาขาโลตัสสุราษฎร๑ธานี เป็นข๎อมูลที่ใช๎
มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู๎วิจัยได๎กําหนดคําคะแนนให๎แตํละระดับ และผู๎วิจัยต๎องการทราบจํานวน
ตัวอยําง และคําเฉลี่ยคะแนนของแตํละระดับความคิดเห็นของตัวอยํางสถิติที่ใช๎จริ ง ได๎แกํ คําความถี่ 
คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2550) 

2) การวิเคราะห๑ด๎วยสถิติเชิงอ๎างอิง ผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎สถิติเชิงอ๎างอิง เพ่ืออธิบายผล
การศึกษาของตัวอยําง คือ การวิเคราะห๑ฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานตําง ๆ ของตัวแปรอิสระ แล๎วสรุปออกมา
ตามประสิทธิภาพในการใช๎งานโมบายแอพพลิเคชั่น 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาด๎านคุณสมบัติของผู๎ตอบแบบสอบถามและผลสรุปตามประสิทธิภาพการใช๎งาน 
อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ผลสรุปได๎วํา จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 400 คน โดยผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิง มีอายุอยูํระหวําง อายุ 20-30 ปี สถานภาพสมรสแล๎ว ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว และมีรายได๎เฉลี่ย ต่ํากวํา 15,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะฟ๓งค๑ชั่นการใช๎งานทั่วไป 
 ผลสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ จะใช๎ระบบปฏิบัติการบนสมาร๑ทโฟนเป็นระบบ 
Android จํานวนความถี่ในการใช๎บริการผํานอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นประมาณ 1 -2 ครั้ง / 
เดือน และฟ๓งค๑ชั่นการบริการอิออนไทยผํานโมบายแอพพลิเคชั่น จะเป็นการใช๎เพ่ือเช็ควงเงินและ
โปรโมชั่น สําหรับจะทํารายการตําง ๆ 
 ส่วนที่ 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช๎อิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นด๎านตําง ๆ ได๎ผล
สรุปดังนี้ 
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 ประสบการณ๑ในการทํางาน  คือ สํวนใหญํ มีประสบการณ๑ในการทํางาน 16 ปี ขึ้นไปจํานวน 
158 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.60 รองลงมา คือ 6-10 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.10 และ 1-5 
ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.10 ตามลําดับ 
 2. ปัจจัยน าเข้าในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับป๓จจัยนําเข๎าในการใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิ
ผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยรวม พบวํา โดยรวม มีคําเฉลี่ย
เทํากับ ( X = 3.55) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ด๎านที่มีระดับมากที่สุด มี 1ด๎าน คือ ด๎านเจตคติซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 4.56) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .61) รองลงมาในระดับมาก คือ ด๎านนโยบาย มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.80) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .57) สํวนด๎านด๎านกฎหมาย ด๎านบุคลากรและด๎าน
งบประมาณ อยูํในระดับปานกลาง 
 3. ระดับการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยรวม 
พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.65) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 
.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก คือ ด๎านการปฏิบัติ ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
(X = 3.66) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .55) รองลงมา คือ ด๎านการประเมินผล มีคําเฉลี่ย
เทํากับ (X = 3.65) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) ด๎านการแลกเปลี่ยนข๎อมูลมีคําเฉลี่ย
เทํากับ (X = 3.64) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .55)  และด๎านการทําแผน มีคําเฉลี่ย
เทํากับ (X = 3.52) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .54) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด๎านการทําแผนพบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.52) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก  คือ มีการหาแนวทาง
ในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานรํวมกัน  มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.83) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .68) รองลงมา คือ  มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานรํวมกัน มี
คําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.56) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .67) อยูํในระดับปานกลาง  คือ มี
การแลกเปลี่ยนนโยบายของทีมสหวิชาชีพ มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.39) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทํากับ (S.D.= .70)และมีการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ๑รํวมกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.30) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .59) 
 ด๎านการแลกเปลี่ยนข๎อมูล พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.64) 
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก  คือ มี
การสนับสนุนด๎านความรู๎ และความชํานาญในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
3.79) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .71) รองลงมา คือ  มีมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล องค๑
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ความรู๎ระหวํางหนํวยงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.72) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .60) 
และมีการสนับสนุนด๎านข๎อมูลขําวสารระหวํางหนํวยงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X  = 3.71) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .74)  อยูํในระดับปานกลาง  คือ มีการแลกเปลี่ยน/ สนับสนุนด๎าน
เทคโนโลยี หรือทรัพยากรที่จําเป็นเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.34) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .58) 
 ด๎านการปฏิบัติพบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.66) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก  คือ มีการรํวมมือกัน
หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 4.03) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 1.04) รองลงมา คือ  มีการปฏิบัติงานรํวมกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.81)
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .51) และมีการเจรจารํวมกันเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดให๎กับ
ผู๎ถูกกระทํา มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.79) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .72)  อยูํในระดับ
ปานกลาง  คือ มีการตัดสินใจรํวมกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.26) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= .51) 
 ด๎านการประเมินผล พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.72) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก  คือ . มีการ
รํวมปรึกษาหารือเพ่ือการแก๎ไขป๓ญหา หรือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 4.00) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .88) รองลงมา คือ  ยอมรับผลจากการประเมินตามความจริง  
มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.79) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .82) และมีมีการรํวมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม  มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.60) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทํากับ (S.D.= .87)  อยูํในระดับปานกลาง  คือ มีการประเมินผลงานของทีมสหวิชาชีพ มีคําเฉลี่ย
เทํากับ (X  = 3.48) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .82) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ป๓จจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกันของทีมสหวิชาชีพสํงผลให๎มีระดับการมีสํวน
รํวมในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
แตกตํางกัน 
 จ าแนกตามเพศ พบวํา  ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
จําแนกตามเพศ โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 จ าแนกตามอายุ  ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
จําแนกตามอายุ โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการ
บังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จําแนกตามประสบการณ๑ในการทํางาน โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 สมมติฐานที่ 2 ป๓จจัยนําเข๎าสํงผลตํอระดับการมีสํวนรํวมในการบังคับใช๎มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการค๎ุมครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ของทีมสหวิชาชีพพบวํา มีคํา Sig. 
น๎อยกวํา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานโดยแสดงวําตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ๑กัน โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ๑กันในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายได๎พบวํา ด๎านที่มีความสัมพันธ๑ในระดับสูง ได๎แกํ 
ด๎านบุคลากร ด๎านที่มีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านกฎหมาย ด๎านนโยบาย  และด๎าน
เจตคติ  สํวนด๎านที่มีความสัมพันธ๑ในระดับต่ํา ได๎แกํ ด๎านงบประมาณ และทุกด๎านมีความสัมพันธ๑ไป
ทิศทางเดียวกัน 
 5. การประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมสห
วิชาชีพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวํา กลุํมตัวอยําง ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ในจํานวน
ความถี่มากที่สุดใน ด๎านการปฏิบัติ โดยข๎อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด คือ จัดอบรม หรือศึกษาดู
งานเพ่ือให๎ทีมงานมีความรู๎ความเข๎าใจในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับและแนวทางในการทํางาน
รํวมกันอยํางชัดเจน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 1) ผลการวิเคราะห๑ระดับการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
โดยรวม พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.65) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก คือ ด๎านการปฏิบัติ ซึ่งมี
คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.66) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .55) รองลงมา คือ ด๎านการ
ประเมินผล มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.65) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) ด๎านการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.64) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .55)  และ
ด๎านการทําแผน มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.52) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .54) 
 2) ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
พบวํา จําแนกตามอายุ และประสบการณ๑ในการทํางาน โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  สํวนจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยรวม ไมํแตกตํางกัน และป๓จจัยนําเข๎า
มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวมในการใช๎มาตรการทางกฎหมายเ พ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว โดยภาพรวมมีความสัมพันธ๑กันในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายพบวํา ด๎าน
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ที่มีความสัมพันธ๑ในระดับสูง ได๎แกํ ด๎านบุคลากร ด๎านที่มีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎าน
กฎหมาย ด๎านนโยบาย  และด๎านเจตคติ  สํวนด๎านท่ีมีความสัมพันธ๑ในระดับต่ํา ได๎แกํ ด๎าน
งบประมาณ และทุกด๎านมีความสัมพันธ๑ไปทิศทางเดียวกัน 
 3) ผลการประมวลข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสห
วิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการคุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว ในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีพบวํา กลุํมตัวอยําง ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทีมสหวิชาชีพในการบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการ
คุ๎มครองสิทธิผู๎ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ในจํานวนความถี่มาก
ที่สุดใน ด๎านการปฏิบัติ โดยข๎อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด คือ จัดอบรม หรือศึกษาดูงานเพ่ือให๎
ทีมงานมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับและแนวทางในการทํางานรํวมกันอยําง
ชัดเจน 
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จากเงินรายได๎ป๓จจุบันอาจไมํเพียงพอตํอข๎าราชการตํารวจ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 

ชวลิต คชหิรัญ (2541) ที่ได๎ศึกษาวํา ป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการกู๎หนี้ยืมสินของข๎าราชการตํารวจชั้น
ประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหมํ เกิดจากพ้ืนฐานของขั้นเงินเดือนและผลคําตอบแทนอ่ืนๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหํงชาติที่มีน๎อย ประกอบกับข๎าราชการตํารวจนั้น มีความรับผิดชอบตํอ
ครอบครัว เชํน ภรรยา บุตร ธิดา บิดา มารดาของตนเองและคูํสมรส ล๎วนแตํเป็นภาระที่ต๎องใช๎
จํายเงินเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ ในปี 2552 ธนาคารออมสินและสํานักงานตํารวจแหํงชาติได๎ทํา MOU 
ในโครงการเงินกู๎ให๎กับข๎าราชการตํารวจ ทั้งหลายคนยังเป็นหนี้กับสหกรณ๑ตํารวจอีกด๎วย จากที่ผู๎วิจัย
ได๎สํารวจฐานบัญชีเงินเดือนของข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 นั้น จะเห็นได๎วําข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนฯ ที่
เป็นหนี้เกินกวํา 70% ของเงินเดือน มีถึง 79 ราย จากจํานวน 130 ราย (ใบรับรองการจํายเงินเดือน 
กก.ปพ.บก.สส.ภ.8, มิ.ย. 61) ทําให๎เงินคงเหลือไมํเพียงพอกับการใช๎จํายภายในครอบครัว อาจสํงผล
ให๎ข๎าราชการตํารวจที่มีความสามารถอาจลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีคําตอบแทนสูง เชํน ฝุาย
รักษาความปลอดภัยของบริษัทตํางๆ ซ่ึงมีรายได๎มากกวํารับราชการตํารวจ 3-5 เทํา หรือโอนย๎ายไป
หนํวยงานราชการอ่ืน เชํน เจ๎าหน๎าที่ฝุายปกครองหรือเจ๎าหน๎าที่ฝุายยุติธรรมอื่นๆ ทําให๎เสียบุคลากรที่
มีความสามารถไป หรือข๎าราชการตํารวจบางนายอาจมีพฤติกรรมนอกลูํนอกทางจนเป็นสาเหตุของ
การทุจริตตํอหน๎าที่ได๎ ทั้งนี้เพื่อให๎การปฏิบัติงานตํางๆ สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
การรักษาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถไว๎ในองค๑การ และทําให๎บุคลากรเหลํานั้นมีความตั้งใจใน
การทํางานด๎วยความกระตือรือร๎น จะทําให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสํานักงานตํารวจแหํงชาติ จึงเกิด
ประเด็นที่นําสนใจวํา ผู๎บังคับบัญชาจะทําอยํางไรเพ่ือให๎บุคลากรเหลํานั้นอยูํกับองค๑การและตั้งใจ
ทํางานอยํางเต็มใจ ซึ่งข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนถือเป็นกําลังชั้นผู๎ปฏิบัติที่อยูํใกล๎ชิดประชาชนมาก
ที่สุด ซึ่งหากผู๎บังคับบัญชาไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหาเรื่องภาวะหนี้สินของตํารวจได๎ จะทําให๎เกิดขําวทาง
สื่อมวลชนตํางๆ ในทํานองวํา ตํารวจใช๎อํานาจหน๎าที่โดยมิชอบ เรียกร๎องเอาทรัพย๑สิน ซึ่งสํงผลตํอ
ความนําเชื่อถือของสํานักงานตํารวจแหํงชาติตํอสายตาประชาชน ผู๎วิจัยซึ่งเป็นข๎าราชการตํารวจสังกัด
กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ จึงมีความสนใจศึกษาบทบาทที่พึงประสงค๑ของผู๎บังคับบัญชาในการ
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แก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวน กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 เพ่ือที่จะนําข๎อมูลที่ได๎ มาวางแผนสร๎างความรํวมมือในการแก๎ไขป๓ญหา
หนี้สินตํอไป 

วัตถุประสงค๑ 1)  เพ่ือศึกษาการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวนฯ 2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีผลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวนฯ 3) เพ่ือศึกษา
บทบาทท่ีพึงประสงค๑ของผู๎บังคับบัญชาในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวนฯ 4) เพ่ือเป็น
แนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนฯ กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ข๎าราชการตํารวจในสังกัดกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 8 
รวม 93 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ
เชิงพรรณนา คือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
พบวํา ในภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยูํในระดับสูง ทั้งด๎านการมีวินัยทางการเงิน 
เชํน มีการจัดสรรเงินรายได๎ เพ่ือชําระหน้ี มีการออมเงินเป็นประจํา และมีการวางแผนการใช๎เงิน
ลํวงหน๎า เพ่ือไมํให๎รายจํายเกินรายรับ ใช๎จํายสิ่งที่จําเป็น โดยมีการจดรายการของที่ต๎องการจะซื้อ 
และซื้อเฉพาะของในรายการที่จดไว๎เทํานั้น ด๎านการเพ่ิมรายได๎ เชํน มีการทําอาชีพเสริมนอกเวลา 
เชํน การทํางาน Part Time การค๎าขาย การรับงานมาทําที่บ๎าน เป็นต๎น มีการลงทุนเพ่ือเก็งกําไร เชํน 
ทรัพย๑สินหรือสินทรัพย๑ทางการเงิน (บ๎าน, ที่ดิน, ทองคํา, พันธบัตร, หุ๎น) เพ่ือขายตํอในชํวงที่ราคา
สูงข้ึน และมีการตั้งเปูาหมายการออมเงิน เชํน จะเก็บธนบัตรใบละ 50 บาททุกครั้งที่ได๎มา เป็นต๎น 
และด๎านการลดหนี้ เชํน หลีกหนีหนี้นอกระบบ มีการวางแผนชําระหน้ีที่ชัดเจน และชําระหนี้ให๎ตรง
ตามกําหนดเวลา มีการสํารวจ และจัดทําบัญชีครัวเรือนอยํางสม่ําเสมอ ผลศึกษาความสัมพันธ๑ของ
ป๓จจัยที่มีผลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน พบวํา ป๓จจัยการออมเงินเฉลี่ยตํอเดือนมีอิทธิพลทางลบตํอการ
แก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และป๓จจัยนี้สามารถทํานายการแก๎ไขป๓ญหา
หนี้สินได๎ร๎อยละ 0.17 สํวนตัวแปรอ่ืนๆ ที่เหลือ ได๎แกํ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของ
ครัวเรือน รายได๎อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน รายจํายเฉลี่ยตํอเดือน ภาวะหนี้สิน พฤติกรรมการใช๎
เงิน คุณภาพชีวิต ไมํมีอิทธิพลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย พบวํา การออมเงินเฉลี่ยตํอเดือนมีอิทธิพลตํอการแก๎ไขป๓ญหา 

ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎พัฒนาข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสํงเสริมให๎หนํวยงานใน
สังกัดมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินที่เหมาะสมดังตํอไปนี้ 
 1) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรจะกําหนดมาตรการสํงเสริมการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินโดย
ประยุกต๑ใช๎ทั้งแนวทางการวางแผนทางการเงิน พฤติกรรมในการใช๎เงิน ทั้งยังน๎อมนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต  

2) ควรกําหนดแนวทางในการสํงเสริมให๎ข๎าราชการตํารวจเกิดความตั้งใจและพยายามที่จะไมํ
กํอหนี้หรือกํอหนี้เพิ่ม มีการกําหนดเพดานหนี้สิน มีการสร๎างการรับรู๎ และการเรียนรู๎ในความสามารถ
ของตนเองในด๎านที่ถนัดเพื่อตํอยอดนําไปสูํนวัตกรรมและการพัฒนา 
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3) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ิมการประสานความรํวมมือ เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยํางจริงจัง 
และการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินควรแบํงข๎าราชการตํารวจออกเป็นกลุํมตามภาระหนี้สินเพ่ือการแก๎ไข
ป๓ญหาที่รวดเร็วและตรงประเด็น เชํน ข๎าราชการตํารวจที่ไมํมีหนี้ ข๎าราชการตํารวจที่มีหนี้สินแตํไมํมี
ป๓ญหาทางการเงิน ข๎าราชการตํารวจที่มีหนี้สินและมีป๓ญหาทางการเงิน ข๎าราชการตํารวจที่มีหนี้สิน
และมีป๓ญหาขั้นวิกฤต 

4) สร๎างหลักสูตรฝึกอบรมความรู๎และทักษะการจัดการทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ เน๎นการปลูกฝ๓งคุณธรรมและให๎ปฏิบัติธรรม 

5) จัดการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู๎และทักษะการจัดการทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพแกํนักเรียนตํารวจที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษา 
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บทน า 
  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ๑การปกครองบ๎านเมือง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล 
กิจการตํางๆ ให๎เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นําไปใช๎ได๎ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นํามาใช๎บริหารงานในป๓จจุบันอยําง
แพรํหลาย เพราะชํวยสร๎างสรรค๑และสํงเสริมองค๑กรให๎มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงาน
ตํางทํางานอยํางซ่ือสัตย๑สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําให๎บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ศรัทธาและเชื่อมั่น
ในองค๑กรนั้นๆ อันจะทําให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เชํน องค๑กรที่โปรํงใส ยํอมได๎รับความไว๎วางใจ
ในการรํวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรํงใสตรวจสอบได๎ ยํอมสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํประชาชน ตลอดจน
สํงผลดีตํอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก๎าวหน๎าของประเทศ โดยองค๑กรของรัฐที่มีบทบาท
สําคัญตํอประชาชนอยํางมากคงหนีไมํพ๎นสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ซึ่งเป็นหนํวยงานของรัฐที่มีหน๎าที่
ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู๎กระทําผิดกฎหมาย เป็นผู๎มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ
อันใหญํหลวงในการดูแลคุ๎มครอง ให๎เกิดความสงบสุขแกํพลเมืองของประเทศ 
 หนํวยงานของรัฐที่มีบทบาทและอํานาจหน๎าที่สําคัญในการรักษาความสงบเรียบร๎อยของ
สังคมคือ สํานักงานตํารวจแหํงชาติ โดยมีอํานาจและหน๎าที่หลัก 4 ประการคือ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยทั้งภายในและภายนอก รักษากฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดทางอาญา บําบัดทุกข๑บํารุงสุข
ให๎แกํประชาชน และดูแลผลประโยชน๑ของสาธารณะ (อชิรวิทย๑ สุพรรณเภสัช , 2540) จากบทบาท
และหน๎าที่ดังกลําวข๎างต๎น มีความสัมพันธ๑และใกล๎ชิดกับประชาชนอยํางมาก จนไมํสามารถแยกออก
จากกันได๎ ยิ่งสังคมไทยมีการขยายตัวออกไปมากขึ้นเพียงใด ตํารวจยิ่งมีความสําคัญตํอสังคมไทยมาก
ขึ้นหลายเทําตัว 
 ในป๓จจุบัน การปฏิบัติงานของตํารวจโดยเฉพาะในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับประชาชน มีป๓ญหา
เกิดขึ้นในหลาย ๆ กรณีอันเนื่องมาจากการไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํได๎รับความสะดวก การเลือก
ปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ซึ่งทําให๎มีการร๎องเรียนจากประชาชนตํอการทํางานของตํารวจจํานวน
มาก มูลเหตุสําคัญมาจากการที่ตํารวจไมํปฏิบัติหน๎าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในบางครั้งทําให๎เกิด
ความขัดแย๎งขึ้นจนถึงมีการขับไลํตํารวจก็เคยมี เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎ตํารวจต๎องถูกดําเนินการทาง
วินัย โดยจะเห็นได๎จากตารางดังตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 1 สถิติข๎าราชการตํารวจที่ถูกดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2555 
แหล่งที่มา: สํานักงานตํารวจแหํงชาติ, กองวินัย. 
 
 จากภาพ ภาพรวมดังกลําว สํงผลตํอความศรัทธา เชื่อมั่น และความไว๎วางใจการปฏิบัติหน๎าที่
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งกรณีศึกษาสํานักงานตํารวจแหํงชาติ (นครบาล) พบวําป๓ญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบหรือการคอรัปชั่นของตํารวจในสถานีตํารวจ เป็นป๓ญหาที่เกิดขึ้นอยํางแพรํหลาย โดยมีสาเหตุ
สําคัญคือ โครงสร๎างแรงจูงใจที่ไมํเหมาะสม ไมํวําจะเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และงบประมาณ
ดําเนินการที่ไมํเพียงพอ จึงสํงผลให๎ข๎าราชการตํารวจ มีการกํอหนี้สูงขึ้นจนทําให๎มีโอกาสที่จะใช๎
อํานาจหน๎าที่คอรัปชั่น (สุพจน๑ จุนอนันตธรรม และคณะ, 2547) 
 จากเงินรายได๎ป๓จจุบันอาจไมํเพียงพอตํอข๎าราชการตํารวจ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
ชวลิต คชหิรัญ (2541) ที่ได๎ศึกษาวํา ป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการกู๎หนี้ยืมสินของข๎าราชการตํารวจชั้น
ประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหมํ เกิดจากพ้ืนฐานของขั้นเงินเดือนและผลคําตอบแทนอ่ืนๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหํงชาติที่มีน๎อย ประกอบกับข๎าราชการตํารวจนั้น มีความรับผิดชอบตํอ
ครอบครัว เชํน ภรรยา บุตร ธิดา บิดา มารดาของตนเองและคูํสมรส ล๎วนแตํเป็นภาระที่ต๎องใช๎
จํายเงินเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ ในปี 2552 ธนาคารออมสินและสํานักงานตํารวจแหํงชาติได๎ทํา MOU 
ในโครงการเงินกู๎ให๎กับข๎าราชการตํารวจ ทั้งหลายคนยังเป็นหนี้กับสหกรณ๑ตํารวจอีกด๎วย จากที่ผู๎วิจัย
ได๎สํารวจฐานบัญชีเงินเดือนของข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 นั้น จะเห็นได๎วําข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนฯ ที่
เป็นหนี้เกินกวํา 70% ของเงินเดือน มีถึง 79 ราย จากจํานวน 130 ราย (ใบรับรองการจํายเงินเดือน 
กก.ปพ.บก.สส.ภ.8, มิ.ย. 61) ทําให๎เงินคงเหลือไมํเพียงพอกับการใช๎จํายภายในครอบครัว อาจสํงผล
ให๎ข๎าราชการตํารวจที่มีความสามารถอาจลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีคําตอบแทนสูง เชํน ฝุาย
รักษาความปลอดภัยของบริษัทตําง ๆ ซ่ึงมีรายได๎มากกวํารับราชการตํารวจ 3-5 เทํา หรือโอนย๎ายไป
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ภาพที่ 1 สถิติข๎าราชการตํารวจที่ถูกดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2555 
แหล่งที่มา: สํานักงานตํารวจแหํงชาติ, กองวินัย. 
 
 จากภาพ ภาพรวมดังกลําว สํงผลตํอความศรัทธา เชื่อมั่น และความไว๎วางใจการปฏิบัติหน๎าที่
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อํานาจหน๎าที่คอรัปชั่น (สุพจน๑ จุนอนันตธรรม และคณะ, 2547) 
 จากเงินรายได๎ป๓จจุบันอาจไมํเพียงพอตํอข๎าราชการตํารวจ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
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หนํวยงานราชการอ่ืน เชํน เจ๎าหน๎าที่ฝุายปกครองหรือเจ๎าหน๎าที่ฝุายยุติธรรมอื่นๆ ทําให๎เสียบุคลากรที่
มีความสามารถไป หรือข๎าราชการตํารวจบางนายอาจมีพฤติกรรมนอกลูํนอกทางจนเป็นสาเหตุของ
การทุจริตตํอหน๎าที่ได๎ 

เพ่ือให๎การปฏิบัติงานตําง ๆ สามารถบรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การรักษา
บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถไว๎ในองค๑การ และทําให๎บุคลากรเหลํานั้นมีความตั้งใจในการทํางาน
ด๎วยความกระตือรือร๎น จะทําให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสํานักงานตํารวจแหํงชาติ จึงเกิดประเด็นที่
นําสนใจวํา ผู๎บังคับบัญชาจะทําอยํางไรเพ่ือให๎บุคลากรเหลํานั้นอยูํกับองค๑การและตั้งใจทํางานอยําง
เต็มใจ ซึ่งข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนถือเป็นกําลังชั้นผู๎ปฏิบัติที่อยูํใกล๎ชิดประชาชนมากที่สุด ซึ่ง
หากผู๎บังคับบัญชาไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหาเรื่องภาวะหนี้สินของตํารวจได๎ จะทําให๎เกิดขําวทาง
สื่อมวลชนตําง ๆ ในทํานองวํา ตํารวจใช๎อํานาจหน๎าที่โดยมิชอบ เรียกร๎องเอาทรัพย๑สิน ซึ่งสํงผลตํอ
ความนําเชื่อถือของสํานักงานตํารวจแหํงชาติตํอสายตาประชาชน ผู๎วิจัยซึ่งเป็นข๎าราชการตํารวจสังกัด
กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ จึงมีความสนใจศึกษา บทบาทที่พึงประสงค๑ของผู๎บังคับบัญชาในการ
แก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวน กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1) เพ่ือศึกษาการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวน กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีผลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้น

ประทวน กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 
3) เพ่ือศึกษาบทบาทที่พึงประสงค๑ของผู๎บังคับบัญชาในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้น

ประทวน กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 
4) เพ่ือเป็นแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของข๎าราชการตํารวจชั้นประทวน กองกํากับ

การปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข๎าราชการตํารวจในสังกัดกอง
กํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 8 รวม 122 คน  
 ตัวอยําง (Sample) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข๎าราชการตํารวจในสังกัดกองกํากับการปฏิบัติการ
พิเศษ กองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 8 รวม 93 คน  
 
 

48 
 

 
 
ภาพที่ 1 สถิติข๎าราชการตํารวจที่ถูกดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2555 
แหล่งที่มา: สํานักงานตํารวจแหํงชาติ, กองวินัย. 
 
 จากภาพ ภาพรวมดังกลําว สํงผลตํอความศรัทธา เชื่อมั่น และความไว๎วางใจการปฏิบัติหน๎าที่
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งกรณีศึกษาสํานักงานตํารวจแหํงชาติ (นครบาล) พบวําป๓ญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบหรือการคอรัปชั่นของตํารวจในสถานีตํารวจ เป็นป๓ญหาที่เกิดขึ้นอยํางแพรํหลาย โดยมีสาเหตุ
สําคัญคือ โครงสร๎างแรงจูงใจที่ไมํเหมาะสม ไมํวําจะเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และงบประมาณ
ดําเนินการที่ไมํเพียงพอ จึงสํงผลให๎ข๎าราชการตํารวจ มีการกํอหนี้สูงขึ้นจนทําให๎มีโอกาสที่จะใช๎
อํานาจหน๎าที่คอรัปชั่น (สุพจน๑ จุนอนันตธรรม และคณะ, 2547) 
 จากเงินรายได๎ป๓จจุบันอาจไมํเพียงพอตํอข๎าราชการตํารวจ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
ชวลิต คชหิรัญ (2541) ที่ได๎ศึกษาวํา ป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการกู๎หนี้ยืมสินของข๎าราชการตํารวจชั้น
ประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหมํ เกิดจากพ้ืนฐานของขั้นเงินเดือนและผลคําตอบแทนอ่ืนๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหํงชาติที่มีน๎อย ประกอบกับข๎าราชการตํารวจนั้น มีความรับผิดชอบตํอ
ครอบครัว เชํน ภรรยา บุตร ธิดา บิดา มารดาของตนเองและคูํสมรส ล๎วนแตํเป็นภาระที่ต๎องใช๎
จํายเงินเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ ในปี 2552 ธนาคารออมสินและสํานักงานตํารวจแหํงชาติได๎ทํา MOU 
ในโครงการเงินกู๎ให๎กับข๎าราชการตํารวจ ทั้งหลายคนยังเป็นหนี้กับสหกรณ๑ตํารวจอีกด๎วย จากที่ผู๎วิจัย
ได๎สํารวจฐานบัญชีเงินเดือนของข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 นั้น จะเห็นได๎วําข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนฯ ที่
เป็นหนี้เกินกวํา 70% ของเงินเดือน มีถึง 79 ราย จากจํานวน 130 ราย (ใบรับรองการจํายเงินเดือน 
กก.ปพ.บก.สส.ภ.8, มิ.ย. 61) ทําให๎เงินคงเหลือไมํเพียงพอกับการใช๎จํายภายในครอบครัว อาจสํงผล
ให๎ข๎าราชการตํารวจที่มีความสามารถอาจลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีคําตอบแทนสูง เชํน ฝุาย
รักษาความปลอดภัยของบริษัทตําง ๆ ซึ่งมีรายได๎มากกวํารับราชการตํารวจ 3-5 เทํา หรือโอนย๎ายไป
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วิธีการศึกษา 
มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1.  ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของ
ตํารวจ รวมถึงป๓จจัยที่มีผลตํอการแก๎ป๓ญหาหนี้สิน 
 2.  นําความรู๎ที่ได๎จากการประมวลความรู๎มาสร๎างแบบสอบถาม เพ่ือนําไปสํารวจการแก๎ไข
ป๓ญหาหนี้สินของกลุํมตัวอยําง และวิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินโดย
แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยครอบคลุมข๎อมูล 6 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
  1)  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  2)  รายได๎ รายจําย เงินออม ได๎แกํ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของ
ครัวเรือน รายได๎อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน รายจํายเฉลี่ยตํอเดือน การใช๎จําย ออมเงินเฉลี่ยตํอ
เดือน เงินเก็บไว๎ใช๎ในอนาคต วิธีการออมเงิน แรงบันดาลใจในการออมเงิน เป็นต๎น 
  3)  ภาวะหนี้สิน ได๎แกํ การมีหนี้สิน รูปแบบหนี้สิน จํานวนหนี้สิน การเกิดหนี้สิ้น การ
รับผิดชอบหนี้สิน แหลํงที่มาของหนี้สิน แหลํงกู๎ยืมเงิน ป๓จจัยการสร๎างภาระหนี้สิน แหลํงสินเชื่อ เป็น
ต๎น 
  4)  พฤติกรรมการใช๎เงิน ได๎แกํ การทําบัญชีครัวเรือน การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน การ
วางแผนทางการเงิน การจัดทําแผนทางการเงิน จุดประสงค๑การวางแผนทางการเงิน รูปแบบการ
วางแผนทางการเงิน อิทธิพลตํอการวางแผนทางการเงิน พฤติกรรมการในการใช๎เงิน เป็นต๎น 
  5)  คุณภาพชีวิต ได๎แกํ ด๎านหนํวยงานและการทํางาน ด๎านครอบครัว ด๎านเพ่ือนบ๎าน 
เป็นต๎น 
  6)  การแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจฯ ได๎แกํ ด๎านการลดหนี้ ด๎านการเพ่ิมรายได๎ และ
ด๎านการมีวินัยทางการเงิน 
      3.  ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
 4.  วิเคราะห๑และประมวลผลข๎อมูลของการการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน และป๓จจัยที่มีผลตํอการ
แก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของกลุํมตัวอยําง  
 5.  สรุปผลและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ๑ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ประโยชน์ของการศึกษา 
1) ด๎านวิชาการ ทําให๎ได๎กรอบแนวคิดที่ ใช๎สําหรับศึกษาบทบาทที่ พึงประสงค๑ของ

ผู๎บังคับบัญชาในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจชั้นประทวน กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 8 โดยกรอบแนวคิดนี้ไมํเพียงแตํใช๎ในการศึกษาการแก๎ไข
ป๓ญหาหนี้สินเทํานั้น แตํยังสามารถนําไปปรับใช๎ในการศึกษาการแก๎ไขป๓ญหาการทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบอ่ืน ๆ ได๎อีกด๎วย 

2) ด๎านนโยบาย ทําให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑สําหรับการพัฒนาและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของนโยบายการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจในประเทศไทย โดยผู๎วิจัยได๎นําผลการวิจัยครั้ง
นี้ไปพัฒนาข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องนําไปใช๎ในการกําหนดนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการชํวยเหลือและแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของตํารวจ และเป็นแบบอยํางหรือ
แนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาให๎กับข๎าราชการตํารวจสังกัดอ่ืน ๆ ซึ่งจะนําไปสูํการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และองค๑กรที่โปรํงใส ตลอดจนสํงผลดีตํอเสถียรภาพของสังคมและประเทศ 

 
ผลการวิจัย 

  
 จากการวิเคราะห๑ผลการศึกษา สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

ผลการสํารวจลักษณะทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ย 32.47 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน 

ผลการสํารวจรายได๎ รายจําย และเงินออมของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวําหรือเทํากับ 20,000 บาท รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของครัวเรือนน๎อย
กวําหรือเทํากับ 20,000 บาท รายได๎อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนน๎อยกวําหรือเทํากับ 5,000 บาท 

- รายได้ รายจ่าย เงินออม 
- ภาวะหนี้สิน 
- ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เงิน 
- คุณภาพชีวิต 
- บทบาทท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้บังคับบัญชา 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินของต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากับการ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 8 
- ด้านการลดหนี้ 
- ด้านการเพิ่มรายได้ 
- ด้านการมีวินัยทางการเงิน 
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รายจํายเฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวําหรือเทํากับ 20,000 บาท โดยคําใช๎จํายในแตํละเดือนที่มากเป็นอันดับ 
1 คือ ชําระหนี้สิน อันดับ 2 คือ คําเดินทาง อันดับ 3 คือ คําการศึกษา (ตัวเอง, บุคคลในอุปการะ) 
อันดับ 4 คือ คําสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑) อันดับ 5 คือ คําใช๎จํายด๎านสันทนาการและ
สังคม มีการออมเงินเฉลี่ยน๎อยกวําหรือเทํากับ 5,000 บาท การเก็บเงินไว๎ใช๎ในอนาคตมากกวํา 
150,000 บาทขึ้นไป และวิธีการออมเงินอันดับ 1 คือ เก็บไว๎เอง อันดับ 2 คือ ทําประกันชีวิต อันดับ 
3 คือ เลํนแชร๑ อันดับ 4 คือ ทรัพย๑สินหรือสินทรัพย๑ทางการเงิน (บ๎าน, ที่ดิน, ทองคํา, พันธบัตร) 
อันดับ 5 คือ เงินออมประจําที่ต๎องฝากเป็นรายเดือน (เงินฝากประจําธนาคาร, ทุนเรือนหุ๎นสหกรณ๑ 
เป็นต๎น) โดยแรงบันดาลใจในการออมอันดับ 1 คือ เพ่ือความมั่นคงในวัยสูงอายุ อันดับ 2 คือ เก็บไว๎
ยามเจ็บปุวย/ชรา อันดับ 3 คือ เก็บไว๎ให๎บุตรหลาน อันดับ 4 คือ สําหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ 
อันดับ 5 คือ มีผลตอบแทนคุ๎มคําและแนํนอน  
 ผลการสํารวจภาวะหนี้สินของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีหนี้สิน โดย
สํวนใหญํเป็นหนี้ในระบบ และมีจํานวนหนี้สินมากกวํา 500,001 บาทข้ึนไป ซึ่งหนี้สินสํวนใหญํเกิดขึ้น
จากตนเอง และรับผิดชอบในการชําระหนี้สินด๎วยตนเอง ทั้งนี้มีแหลํงที่มาของหนี้สินอันดับ 1 คือ ที่
อยูํอาศัย อันดับ 2 คือ การทําธุรกิจ อันดับ 3 คือ คําใช๎จํายสํวนตัว อันดับ 4 คือ ยานพาหนะ อันดับ 
5 คือ การอุปโภคบริโภค โดยมีแหลํงกู๎ยืมเงินคือ สหกรณ๑ออมทรัพย๑ รองลงมาคือ ธนาคารพาณิชย๑ 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑ และป๓จจัยการสร๎างภาระหนี้สินอันดับ 1 คือ สภาวะ
เศรษฐกิจ อันดับ 2 คือ ราคาสินค๎า อันดับ 3 คือ ระยะเวลาในการผํอนเงินกู๎ อันดับ 4 คือ ระดับ
รายได๎ตํอเดือน อันดับ 5 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินก๎ู และป๓จจัยการเลือกแหลํงสินเชื่ออันดับ 1 คือ วงเงิน
ที่ให๎สินเชื่อ อันดับ 2 คือ เงื่อนไขในการสมัครและอนุมัติ อันดับ 3 คือ ความสะดวกในการชําระเงิน 
อันดับ 4 คือ จํานวนเงินผํอนตํองวด อันดับ 5 คือ ภาพลักษณ๑และความนําเชื่อถือของแหลํงเงินกู๎  
 ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช๎เงินของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํไมํ
เคยทําบัญชีครัวเรือน รองลงมา คือ ทําบัญชีครัวเรือน 1 ครั้ง/สัปดาห๑ ทุกวัน และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห๑ 
มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนด๎วยตนเอง รองลงมา คือ คูํสมรสจดบันทึก และบุตรจดบันทึก มี การ
วางแผนทางการเงิน และกลุํมตัวอยํางที่ไมํมีการวางแผนทางการเงิน สาเหตุเพราะไมํมีเวลาในการ
วางแผน รองลงมาคือ เพราะไมํสามารถประมาณการรายจํายในอนาคตได๎ เพราะไมํมีความรู๎ทางด๎าน
การวางแผนการเงินสํวนบุคคล และเพราะรายได๎ไมํแนํนอน การวางแผนทางการเงินชํวยให๎บรรลุ
เปูาหมายทางการเงินที่ตั้งไว๎ในอนาคต รองลงมา คือ ไมํแนํใจ และไมํทราบ ทั้งนี้วางแผนด๎วยตนเอง 
รองลงมา คือ วางแผนผํานบริการที่ปรึกษาด๎านวางแผนทางการเงินขององค๑กรตํางๆ เชํน ธนาคาร 
บริษัทประกัน ฯลฯ วางแผนผํานบริษัทที่ให๎บริการด๎านที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ และอ่ืนๆ เชํน 
บุคคลในครอบครัววางแผนให๎ โดยมีจุดประสงค๑เพ่ือให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกํอนและหลังเกษียณ 
รองลงมา คือ เพ่ือควบคุมสถานะทางการเงิน และปูองกันไมํให๎มีภาระหนี้สินมากเกินไป เพ่ือปูองกัน
เหตุการณ๑ตํางๆ หรือมรสุมชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือวัตถุประสงค๑เฉพาะอยํางใดอยําง
หนึ่ง เชํน เพ่ือการศึกษา เพื่อสิทธิประโยชน๑ทางภาษี ซึ่งในการวางแผนทางการเงินเป็นกรอบระยะสั้น 
(ระยะเวลาไมํเกิน 1 ปี) รองลงมา คือ ระยะยาว (ระยะเวลามากกวํา 5 ปี) และระยะกลาง (ระยะเวลา
มากกวํา 1 ปี แตํไมํเกิน 5 ปี) รูปแบบในการวางแผนทางการเงินเน๎นความมั่นคงทางการเงิน และเน๎น
ที่การสร๎างความมั่งคั่ง หรืออิสรภาพทางการเงิน อิทธิพลตํอการวางแผนทางการเงินสํวนบุคคลคือ 
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ตนเอง และบุคคลในครอบครัว และระดับการมีวินัยในการใช๎เงินจากภาพรวมมีวินัยปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํากลํุมตัวอยํางมีพฤติกรรมในการใช๎เงินอยํางมีวินัยอยูํในระดับที่ตํางกัน ซึ่ง
พฤติกรรมในการใช๎เงินอยํางมีวินัยมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ ทํานตัดสินใจเลือกกู๎เงิน
นอกระบบ เพราะเพ่ือนรํวมงานหรือญาติของทํานแนะนํามา ทํานจําเป็นต๎องไปยืมเงินบํอยๆ เพ่ือมา
ใช๎ภายในครอบครัว และทํานรู๎จักแหลํงโฆษณาเงินทุนนอกระบบจากตามตู๎โทรศัพท๑หรือตลาดนัด 
และพฤติกรรมในการใช๎เงินอยํางมีวินัยปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ ทํานชอบการ
เสี่ยงโชคหรือลุ๎นรางวัล ทํานคิดวําสถาบันทางการเงิน เชํน ธนาคารมีเงื่อนไขที่ยุํงยาก ทํานจึงต๎องไป
หาแหลํงเงินก๎ูอ่ืน และทํานชอบซื้อสินค๎าที่กําลังได๎รับความนิยม ทํานชอบใช๎สินค๎าที่มีราคาแพงและมี
ยี่ห๎อ ทํานสามารถหาแหลํงเงินทุนนอกระบบได๎มากกวํา 2 ที ่
 ผลการสํารวจคุณภาพชีวิตของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา ในภาพรวมกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
มีคุณภาพชีวิตอยูํในระดับสูง เม่ือพิจารณารายด๎านจะเห็นวํากลุํมตัวอยํางมีคุณภาพชีวิตอยูํในระดับที่
ตํางกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ 1) ด๎านครอบครัว มีคุณภาพชีวิตอยูํในระดับสูง โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ บุคคลในครอบครัวดูแลสุขภาพ เพ่ือชํวยลดคําใช๎จํายด๎านการ
รักษาพยาบาล บุคคลในครอบครัวชํวยกันควบคุมการใช๎จํายให๎เหมาะสมกับรายได๎ของครอบครัว และ 
บุคคลในครอบครัวถือปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด๎านหนํวยงานและการทํางาน มีคุณภาพ
ชีวิตอยูํในระดับสูง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ หนํวยงานมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิเศษให๎กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎วยความขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน ไมํปฏิเสธงานที่ได๎รับมอบหมาย  
หนํวยงานมีการอนุมัติให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งในชํวงเหตุการณ๑ปกติ และในชํวงเหตุการณ๑
ไมํปกติ เชํน การชุมนุมประท๎วง เป็นต๎น และหนํวยงานมีการปรับฐานเงินเดือนให๎เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจในป๓จจุบัน 3) ด๎านเพือ่นบ๎าน มีคุณภาพชีวิตอยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไป
หาน๎อยดังนี้ เพ่ือนบ๎านมีสํวนชํวยในการอุดหนุนสินค๎า เพ่ือนบ๎านมีสํวนชํวยในการจ๎างงาน เพ่ือนบ๎าน
ชํวยแนะนําชักชวนคนรู๎จักมาอุดหนุนสินค๎า 

ผลการสํารวจการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
แนวโน๎มที่จะกู๎ยืมจากแหลํงกู๎ยืมเงินอีก แตํมีความคิดเห็นวําหนี้สินในอนาคตจะหมดไป และคิดเห็นวํา
การทําบัญชีครัวเรือนมีสํวนชํวยในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน ในภาพรวมการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยูํใน
ระดับสูงทุกด๎าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ 1) ด๎านการมีวินัยทางการเงิน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน๎อยดังนี้ มีการจัดสรรเงินรายได๎ เพ่ือชําระหนี้ มีการออมเงินเป็นประจํา และมีการวาง
แผนการใช๎เงินลํวงหน๎า เพ่ือไมํให๎รายจํายเกินรายรับ ใช๎จํายสิ่งที่จําเป็น โดยมีการจดรายการของที่
ต๎องการจะซื้อ และซื้อเฉพาะของในรายการที่จดไว๎เทํานั้น 2) ด๎านการเพ่ิมรายได๎ โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหาน๎อยดังนี้ มีการทําอาชีพเสริมนอกเวลา เชํน การทํางาน Part Time การค๎าขาย การรับงาน
มาทําที่บ๎าน เป็นต๎น มีการลงทุนเพ่ือเก็งกําไร เชํน ทรัพย๑สินหรือสินทรัพย๑ทางการเงิน (บ๎าน, ที่ดิน, 
ทองคํา, พันธบัตร, หุ๎น) เพ่ือขายตํอในชํวงที่ราคาสูงขึ้น และมีการตั้งเปูาหมายการออมเงิน เชํน จะ
เก็บธนบัตรใบละ 50 บาททุกครั้งที่ได๎มา เป็นต๎น 3) ด๎านการลดหนี้ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย
ดังนี้ หลีกหนีหนี้นอกระบบ มีการวางแผนชําระหนี้ที่ชัดเจน และชําระหนี้ให๎ตรงตามกําหนดเวลา มี
การสํารวจ และจัดทําบัญชีครัวเรือนอยํางสม่ําเสมอ 
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 ผลการสํารวจการวิเคราะห๑เปรียบเทียบการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
พบวํา 1) กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินไมํแตกตํางกัน 2) กลุํม
ตัวอยํางที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของครัวเรือนที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินแตกตํางกัน 3) กลุํม
ตัวอยํางที่มีรายได๎อ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินไมํแตกตําง 4) กลุํม
ตัวอยํางที่มีรายจํายเฉลี่ยตํอเดือนที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินไมํแตกตํางกัน 5) กลุํมตัวอยํางที่มี
การออมเงินเฉลี่ยตํอเดือนที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินแตกตํางกัน 6) กลุํมตัวอยํางที่มีจํานวน
หนี้สินที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินไมํแตกตํางกัน 7) กลุํมตัวอยํางที่มีการทําบัญชีครัวเรือนอยําง
สม่ําเสมอที่ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินแตกตํางกัน 8) กลุํมตัวอยํางที่มีพฤติกรรมในการใช๎เงินที่
ตํางกันมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินไมํแตกตํางกัน 9) กลุํมตัวอยํางที่มีคุณภาพชีวิตที่ตํางกันมีการแก๎ไข
ป๓ญหาหนี้สินไมํแตกตํางกัน 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม พบวํา ป๓จจัยการออมเงินเฉลี่ยตํอเดือนมีอิทธิพลทางลบตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และป๓จจัยนี้สามารถทํานายการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินได๎ร๎อยละ 0.17 
สํวนตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เหลือ ได๎แกํ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของครัวเรือน รายได๎อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน รายจํายเฉลี่ยตํอเดือน ภาวะหนี้สิน พฤติกรรมการใช๎เงิน คุณภาพชีวิต  ไมํมี
อิทธิพลตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficient) พบวํา การออมเงินเฉลี่ยตํอเดือนมี
อิทธิพลตํอการแก๎ไขป๓ญหา (Beta = -0.060) 
 ผลการสัมภาษณ๑บทบาทที่พึงประสงค๑ของผู๎บังคับบัญชาที่มีตํอการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน พบวํา 
ผู๎บังคับบัญชาทราบวําข๎าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัด มีหนี้สินอยูํเกือบจะทุกนาย สํวนใหญํใน
ระดับที่มาก ซึ่งเป็นหนี้จากการกู๎สหกรณ๑ตํารวจมาใช๎ในการใช๎จํายในชีวิตประจําวันตํางๆ เป็นต๎น 
แนวทางหรือนโยบายในการชํวยบรรเทาความเดือดร๎อนจากป๓ญหาหนี้สิน มีดังนี้ 1) ด๎านการเพ่ิม
รายได๎ ให๎มีการวางแผนในการใช๎จํายในสิ่งที่จําเป็น การหารายได๎เพ่ิมโดยสํงเสริมให๎ประกอบอาชีพ
เสริม (นอกเวลาราชการ) ตามความถนัด ตามความสามารถ และจังหวะ หรือโอกาสที่มี เชํน การปลูก
ผัก การเลี้ยงสัตว๑ เพ่ือใช๎ในการบริโภค และเหลือไว๎ขายเป็นรายได๎เสริม หางานหรือหางานอดิเรกทํา 
ทั้งนี้ต๎องไมํมีผลกระทบตํองานที่ทําประจํา เชํน สิ่งประดิษฐ๑ งานฝีมือ เป็นต๎น 2) ด๎านการลดรายจําย 
น๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ประหยัดคําใช๎จําย ใช๎พอประมาณ 
รู๎จักประมาณตนเอง และให๎เก็บออมเงินไว๎ใช๎ยามฉุกเฉิน มีการทําบัญชีครัวเรือน และมีการวางแผน
ทางการเงิน ทั้งนี้การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว๑ สามารถนําผลผลิตมาเลี้ยงชีพได๎ ทั้งยังสามารถจําหนําย
เพ่ือเพ่ิมรายได๎ได๎อีกด๎วย 3) ด๎านการสร๎างวินัยทางการเงิน สํงเสริมให๎มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน และ
การวางแผนทางการเงินอยํางสม่ําเสมอ ฝึกตนให๎มีวินัยประหยัด อดออม มีวินัยในการออมเงิน เชํน 
การฝากเงินฝากประจําทุกเดือน เพ่ือไว๎ใช๎ในยามจําเป็นฉุกเฉิน และงดการใช๎บัตรเครดิต ไมํฟุุม เฟือย 
ทั้งนี้ให๎มีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู๎ใต๎บังคับบัญชาและให๎ความรู๎ ให๎รู๎จักการใช๎จํายเงินให๎
เกิดประโยชน๑มากที่สุด ทั้งนี้โครงการที่ชํวยสนับสนุนสํงเสริมการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน คือ 1) สนับสนุน
ให๎น๎อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํของรัชกาลที่  9 มาปรับใช๎ในการดําเนิน
ชีวิต มีการจัดทําโครงการศูนย๑การเรียนรู๎ด๎านการเกษตร นําผลผลิตไปขายเพ่ือสํงเสริมรายได๎ให๎แกํ
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สมาชิกในโครงการ เชํน โครงการเลี้ยงไกํไขํ โครงการเลี้ยงปลา โครงการปลูกผัก เพราะพ้ืนที่ในภาค 8 
ที่ยังเป็นพ้ืนดิน ไมํมีสิ่งกํอสร๎าง มีพ้ืนที่มาก เหมาะแกํการเลี้ยงสัตว๑ 2) โครงการจัดตลาดนัด โดยให๎ผู๎ที่
มีความสนใจในการขายของหรือมีผลผลิตจากครัวเรือนให๎นํามาขายในตลาดนัด เพ่ือสํงเสริมรายได๎ใน
การนําไปจํายหนี้สิน 3) โครงการอาหารกลางวัน/สวัสดิการของหนํวยงาน 4) จัดทําโครงการออม
ประจําเดือน โดยทําโครงการประสานงานกับธนาคารมาเปิดบัญชีออมทรัพย๑ เพ่ือสํงเสริมการออม 
เมื่อมีเงินออมก็ไมํจําเป็นต๎องกู๎ยืมเงินอีกทําให๎ไมํเกิดป๓ญหาหนี้สินอีกด๎วย 5) โครงการปลดหนี้ระยะ
ยาว งดการกู๎เพ่ิม เพ่ือไมํให๎มีหนี้สินเพ่ิมเติม 6) โครงการหาเงินกู๎ดอกเบี้ยน๎อย เพ่ือนําไปลงทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎พัฒนาข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสํงเสริมให๎หนํวยงานใน
สังกัดมีการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินที่เหมาะสมดังตํอไปนี้ 
 1) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรจะกําหนดมาตรการสํงเสริมการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินโดย
ประยุกต๑ใช๎ทั้งแนวทางการวางแผนทางการเงิน พฤติกรรมในการใช๎เงิน ทั้งยังน๎อมนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต  

2) ควรกําหนดแนวทางในการสํงเสริมให๎ข๎าราชการตํารวจเกิดความตั้งใจและพยายามที่จะไมํ
กํอหนี้หรือกํอหนี้เพิ่ม มีการกําหนดเพดานหนี้สิน มีการสร๎างการรับรู๎ และการเรียนรู๎ในความสามารถ
ของตนเองในด๎านที่ถนัดเพื่อตํอยอดนําไปสูํนวัตกรรมและการพัฒนา 

3) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ิมการประสานความรํวมมือ เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินอยํางจริงจัง 
และการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินควรแบํงข๎าราชการตํารวจออกเป็นกลุํมตามภาระหนี้สินเพ่ือการแก๎ไข
ป๓ญหาที่รวดเร็วและตรงประเด็น เชํน ข๎าราชการตํารวจที่ไมํมีหนี้ ข๎าราชการตํารวจที่มีหนี้สินแตํไมํมี
ป๓ญหาทางการเงิน ข๎าราชการตํารวจที่มีหนี้สินและมีป๓ญหาทางการเงิน ข๎าราชการตํารวจที่มีหนี้สิน
และมีป๓ญหาขั้นวิกฤต 

4) สร๎างหลักสูตรฝึกอบรมความรู๎และทักษะการจัดการทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ เน๎นการปลูกฝ๓งคุณธรรมและให๎ปฏิบัติธรรม 

5) จัดการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู๎และทักษะการจัดการทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพแกํนักเรียนตํารวจที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเงิน 
 
ตารางท่ี 1 แนวทางการจัดการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักการและเงื่อนไข
พื้นฐาน 

ตัวอย่างการประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการเงิน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ความพอประมาณ ทําบันทึกรายได๎ คําใช๎จําย ทํางบดุล 
(สินทรัพย๑ - หนี้สิน = ความมั่งค่ังสุทธิ) 

รู๎ปริมาณทรัพยากรทางการเงิน 
รู๎จักพฤติกรรมตนเอง รู๎จักพอ 

 ความมีเหตุผล กําหนดเปูาหมายทางการเงินที่ดีทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว 

มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่ออนาคต ลด
การใช๎จํายที่ไมํจําเป็น 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี เก็บออมเงินกํอนใช๎เงิน สํารองเงิน
ฉุกเฉิน 3-6 เทําของคําใช๎จํายตํอเดือน 

พร๎อมรับมือกับความไมํแนํนอน
ทางการเงิน เพ่ิมความอบอุํนใจ 

 เงื่อนไขความรู้ หาความรู๎เพื่อพัฒนาการสอน การ
ผลิตผลงานวิชาการ การลงทุน การทํา
อาชีพเสริม 

เพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการ
สอน เพิ่มวิทยฐานะ เพิ่มรายได๎ 

 เงื่อนไขคุณธรรม ฝึกตนอยํางจริงจัง เพื่อสร๎างวินัยทาง
การเงิน ฝึกนิสัยประหยัด อดออม และ
รู๎จักแบํงป๓น 

จัดการตนเองได๎ บริหารเงินได๎ดี
ขึ้น มีความสุขตามอัตภาพ 

 
ตารางท่ี 2 แนวทางการจัดการเงินตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

อริยสัจ 4 ความหมาย การประยุกต์ใช้
หลักธรรม 

แนวทางในการปฏิบัติประยุกต์ใช้
หลักธรรมเพื่อจัดการหนี้ 

 ทุกข์ ความไมํสบายกาย ไมํสบายใจ ป๓ญหาหนี้สิน ทําตารางสรุปหนี้สินทั้งหมด 
 สมุทัย เหตุที่ทําให๎เกิดทุกข๑ สาเหตุที่ทําให๎เป็นหนี้ บันทึกรายได๎ คําใช๎จําย 
 นิโรธ ความดับทุกข๑ หมดหนี้ กําหนดเปูาหมายปลดหนี้ที่ชัดเจน 
 มรรค ข๎อปฏิบัติให๎ถึงความดับทุกข๑ ปรับปรุงพฤติกรรม ลดคําใช๎จําย เพิ่มรายได๎ อดทน มีวินัย 
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การรับรู้และแนวทางสร้างความโปร่งใสด้านการปกครองของคณะสงฆ์ 

อ าเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

พระมหากุลธวัช  เกิดอุดม* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง “การรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของ   คณะ
สงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” มีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการ
รับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี 2) เพ่ือศึกษาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการ
ปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

กลุํมตัวอยํางในการวิจัยได๎แกํ พระสงฆ๑ในเขตอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จํานวน 205 รูป ซึ่งใช๎
วิธีสุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเนํ (Taro Yamane) เครื่องมือที่'ใช๎ ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราสํวนประเมินคํา 5  ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิดโดยมีคําความเชื่อม่ันที่ฉบับเทํากับ 0.91 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ สถิติที่ใช๎ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัยพบวํา การรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑
อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา (ปริยัติธรรม) อยูํในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวํา ประเด็นมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลบัญชีรายรับ-รายจําย 
เพ่ือจัดทํารายงานประจําปี มีคําเฉลี่ยมากที่สุด อยูํในระดับมาก รองลงมาประเด็นมีการสรุปผลการ
ทํางานประจําปี อยูํในระดับมาก สํวนประเด็นมีการประเมินผลการปกครองของเจ๎าคณะผู๎ปกครอง มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด อยูํในระดับมาก 

ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครอง
ของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือต๎องการให๎มีการสรุปผลการทํางานประจําปี มีคําความถี่มากที่สุด รองลงมา
ต๎องเปิดโอกาสให๎องค๑กรภายนอกเข๎ามาตรวจสอบ สํวนต๎องมีการรายงานการปฏิบัติงานของทํานตํอ
ผู๎บังคับบัญชามีคาํความถี่น๎อยที่สุด 

 
ค าส าคัญ: แนวทางการรับรู๎ / การสร๎างความโปรํงใส / การปกครอง คณะสงฆ๑  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 
การรับรู้และแนวทางสร้างความโปร่งใสด้านการปกครองของคณะสงฆ์ 

อ าเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

พระมหากุลธวัช  เกิดอุดม* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง “การรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของ   คณะ
สงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” มีวัตถุประสงค๑ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการ
รับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี 2) เพ่ือศึกษาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการ
ปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

กลุํมตัวอยํางในการวิจัยได๎แกํ พระสงฆ๑ในเขตอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จํานวน 205 รูป ซึ่งใช๎
วิธีสุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเนํ (Taro Yamane) เครื่องมือที่'ใช๎ ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราสํวนประเมินคํา 5  ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิดโดยมีคําความเชื่อม่ันที่ฉบับเทํากับ 0.91 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ สถิติที่ใช๎ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัยพบวํา การรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑
อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา (ปริยัติธรรม) อยูํในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวํา ประเด็นมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลบัญชีรายรับ-รายจําย 
เพ่ือจัดทํารายงานประจําปี มีคําเฉลี่ยมากที่สุด อยูํในระดับมาก รองลงมาประเด็นมีการสรุปผลการ
ทํางานประจําปี อยูํในระดับมาก สํวนประเด็นมีการประเมินผลการปกครองของเจ๎าคณะผู๎ปกครอง มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด อยูํในระดับมาก 

ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครอง
ของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือต๎องการให๎มีการสรุปผลการทํางานประจําปี มีคําความถี่มากที่สุด รองลงมา
ต๎องเปิดโอกาสให๎องค๑กรภายนอกเข๎ามาตรวจสอบ สํวนต๎องมีการรายงานการปฏิบัติงานของทํานตํอ
ผู๎บังคับบัญชามีคาํความถี่น๎อยที่สุด 

 
ค าส าคัญ: แนวทางการรับรู๎ / การสร๎างความโปรํงใส / การปกครอง คณะสงฆ๑  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 
โลกป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในทุก  ๆ ด๎าน ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองอันสํงผลให๎เกิดวิกฤตตําง  ๆ ในการพัฒนาบริหารประเทศ หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นกลไก
สําคัญในการสร๎างความโปรํงใส เป็นแบบอยํางการบริหารการปกครองด๎วยการจัดการทรัพยากรอยําง
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพระหวํางรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่อง
รายได๎ สวัสดิการและป๓จจัยสําคัญตํอการดํารงชีพ อันสํงผลให๎การอยูํรํวมกันของคนในสังคมมีความ
สงบสุข สามารถประสานประโยชน๑และคลี่คลายป๓ญหาข๎อขัดแย๎งโดยสันติวิธี และสังคมมีการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให๎ประชาชนได๎รับความเสมอภาคและเป็นธรรม มีความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ การพัฒนาระบบราชการให๎มีประสิทธิภาพ มีความโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ และปราศจากการทุจริต เสริมสร๎างความเชื่อมั่นของประชาชนในกลไกการทํางานของ
ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ โดยมุํงเน๎นที่ประโยชน๑สุขของประชาชนเป็นสําคัญ 

ธรรมาภิบาลถือเป็นหลักการสําคัญในการบริหารซึ่งการนําหลักธรรมาภิบาลเข๎ามาใช๎ใน
กระบวนการตําง ๆ โดยอาศัยการมีสํวนรํวมของประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ รับผิดชอบ 
การประสานความรํวมมือระหวํางภาครัฐและประชาชนในการรํวมกันอยํางเป็นธรรม นอกจากนี้การ
ตรวจสอบ และการควบคุมการดําเนินงานในโครงการตําง ๆ ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องตามกฎหมายและ
มีคุณธรรม ลดความขัดแย๎งและป๓ญหาตําง ๆ ที่อาจจะตามมา อีกท้ังการตรวจสอบการจัดสรร
งบประมาณยังสามารถเกิดขึ้นได๎โดยโปรํงใส (อานันท๑  ป๓ญยารชุน, 2542, น. 25) 
 การบริหารคณะสงฆ๑ในป๓จจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ พ.ศ.2505 แก๎ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) กําหนดกําหนดเขตปกครอง ดังนี้ 
 1)  การปกครองคณะสงฆ๑สํวนกลาง มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นสกลมหาสังฆปริณายก และ
เป็นประธานมหาเถรสมาคม มี อํานาจตราสังฆาณัติ (พระราชบัญญัติ ) กฎมหาเถรสมาคม 
(กฎกระทรวง) เพ่ือปกครองคณะสงฆ๑ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยดีงาม  
 2)  มหาเถรสมาคม เปรียบเหมือนคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ๑ 
 3)  ระดับหน มีจํานวน 4 หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต๎ โดยมีเจ๎า
คณะใหญํหนตําง ๆ เป็นเจ๎าคณะปกครองผู๎บังคับบัญชาสูงสุด 
 การปกครองสํวนภูมิภาค แบํงเขตการปกครอง เป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับภาค มีทั้งหมด 18 
ภาค มีเจ๎าคณะภาคเป็นเจ๎าคณะปกครองผู๎บังคับบัญชาสูงสุด  2) ระดับจังหวัด มีเจ๎าคณะจังหวัดเป็น
เจ๎าคณะปกครอง  3) ระดับอําเภอ มีเจ๎าคณะอําเภอเป็นเจ๎าคณะผู๎ปกครอง  4) ระดับตําบล มีเจ๎า
คณะตําบลเป็นเจ๎าคณะผู๎ปกครอง 5) ระดับวัด มีเจ๎าอาวาสเป็นผู๎ปกครอง  โดยเจ๎าคณะผู๎ปกครองทุก
ระดับต๎องบริหารงานคณะสงฆ๑ในภารกิจ 6 ด๎าน คือ ด๎านการปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห๑
การเผยแผํสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห๑ ให๎ดําเนินไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎระเบียบ
มหาเถรสมาคมข๎อบังคับมติพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาเหนือตนการ
ระงับอธิกรณ๑การวินิจฉัยการลงนิคหกรรมการวินิจฉัยข๎ออุทธรณ๑ตําง ๆตลอดถึงการแตํงตั้งถอดถอน
เจ๎าคณะพระสังฆาธิการ 
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 กฎหมายได๎ให๎อํานาจสูงสุดแกํเจ๎าคณะผู๎ปกครองในแตํละระดับ ซึ่งเรียกวํา “พระสังฆาธิ
การ” แตํเพียงผู๎เดียว ซึ่งคํอนข๎างจะขัดแย๎งกับหลักการบริหารคณะสงฆ๑แบบสามัคคีธรรมขององค๑
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ยกตัวอยําง อํานาจของเจ๎าอาวาส มาตรา31วรรคสามวํา “เจ๎าอาวาส
เป็นผู๎แทนของวัดในกิจการทั่วไป” เจ๎าอาวาสเป็นทั้งผู๎ปกครองวัดตามมาตรา37 และเป็นผู๎แทนวัด
ตามมาตรา31วรรคสามทั้งมีฐานะเป็นเจ๎าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ใน
มาตรา 38 แหํง พ.ร.บ.คณะสงฆ๑ พ.ศ. 2505 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ยังได๎ระบุอํานาจ
หน๎าที่ของเจ๎าอาวาสไว๎วํา 
 1)  ห๎ามบุคคลซึ่งมิได๎รับอนุญาตของเจ๎าอาวาสเข๎าไปอยูํอาศัยในวัด 
 2)  สั่งให๎บุคคลซึ่งไมํอยูํในโอวาทของเจ๎าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 3)  สั่งให๎บุคคลที่อยูํหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือให๎ทําทัณฑ๑บนหรือให๎ขอ
ขมาโทษ ในเมื่อประพฤติผิดคําสั่งเจ๎าอาวาส ซึ่งได๎สั่งโดยชอบด๎วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
ข๎อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย๑ คงฺคป๒ฺโญ), 2545, น. 16) 
 ในป๓จจุบันสังคมภายนอกจึงมองวําคณะสงฆ๑ไมํมีความโปรํงใส อันเนื่องมาจากสาเหตุ
หลักการใหญํ ๆ เชํนทางด๎านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ๑ที่มีความล๎าหลังการมีอํานาจทางตําแหนํง
หรือสมณศักดิ์จึงมีการรณรงค๑ให๎นําหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด๎านมาใช๎ในคณะสงฆ๑เพ่ือกํอให๎มีความ
เลื่อมใสศรัทธาตํอประชาชนเพ่ือไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยพระสงฆ๑
จะต๎องศึกษาค๎นหาความจริงความถูกต๎องหรือศึกษาธรรมที่ศาสนากําหนดไว๎ดีแล๎วให๎เข๎าใจจริงแล๎วนํา
หลักการบริหารแบบสมัยใหมํเข๎ามาประสมประสาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารคณะสงฆ๑ให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 คณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี  เป็นองค๑การปกครองคณะสงฆ๑ในระดับอําเภอ  
มีตําบลที่อยูํในเขตปกครอง จํานวน 6 ตําบล คือ ตําบลตลาด ตําบลขุนทะเล ตําบลวัดประดูํ ตําบล
คลองน๎อย ตําบลบางใบไม๎ และตําบลบางกุ๎ง จํานวน 34 วัด มีพระสังฆาธิการจํานวน 417 รูป  
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร๑ธานี, 2561) ผู๎วิจัยมีตําแหนํงเป็นพระธรรมวิทยากรและครู
พระสอนศีลธรรมดีเดํนประจําจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ณ วัดพัฒนาราม ซึ่งอยูํในเขตการปกครองของเจ๎า
คณะอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี  มีความสนใจ จะศึกษาวํา พระสังฆาธิการในอําเภอเมือง  
สุราษฎร๑ธานี การรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง
สุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานีมากน๎อยเพียงไร  

ยิ่งไปกวํานั้น การเกิดวิกฤติศรัทธาในคณะสงฆ๑จากความเปลี่ยนแปลงของบ๎านเมืองตามยุค
สมัยนั้น  ทํา ให๎ เกิดป๓ญหาสํ าหรับพระสงฆ๑บางรูปที่ ไมํ เข๎า ใจพระธรรมวินัย  ปร ะพฤติตน 
ไมํเหมาะสม ทุจริตเงินทอนวัด พฤติกรรมในทางที่ไมํเหมาะสม นุํงหํมไมํเรียบร๎อย ไมํสํารวมระวัง 
บิณฑบาตในสถานที่ที่เป็นอโคจรไมํเหมาะสม การรับอาหารบิณฑบาต ที่เกินความจําเป็น ป๓ญหา
เหลํานี้จะสํงผลให๎ชาวบ๎านขาดความศรัทธาขาดความเลื่อมใสในพระสงฆ๑ สํวนผู๎ที่เลื่อมใสศรัทธาแล๎ว 
เกิดการท๎อใจ หรือเลิกศรัทธาไป เพราะการบิณฑบาตไมํเป็นไปเพ่ือเป็นการเผยแผํหลักธรรมและวินัย 
แตํเป็นไปเพ่ือความมักมากในลาภ สักการะ โดยบิณฑบาตได๎มาแล๎วมีการนําไปจําหนํายจํายแจกเป็น
การแสวงหารายได๎ที่ไมํถูกต๎อง ตามหลักพระธรรมวินัยแตํเดิม (พระสุริยนต๑ ทสฺสนีโย, 2554, น. 1) 
จากตัวอยํางที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา แท๎จริงแล๎วตั้งแตํเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผํานมาจนถึง
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ตลอดเดือนมิถุนายน 2561 มีขําวที่เกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุหลายรูป อาทิ ทุจริตเงินงบประมาณ
แผํนดิน การซื้อขายตําแหนํง เป็นต๎น แม๎จะมีพระวินยาธิการประจําจังหวัด ประจําอําเภอ ซึ่งคอย
สอดสํองดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ๑ที่ละเมิดพระธรรมวินัย และกฎหมายบ๎านเมือง รวมทั้ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ ไมํให๎พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติเสียหาย เป็นที่ติเตียนของประชาชน 
เข๎ามาตรวจสอบหรือวํากลําวตักเตือน พระสงฆ๑ดังกลําวจะหายไปประมาณ 4-5 วัน จากนั้นจะกลับมา
ทําเหมือนเดิมเหมือนไมํมีอะไรเกิดขึ้น (ไทยโพสต๑,  2560, น.  5; ไทยรัฐ, 2560, น. 12; สยามรัฐ, 
2561, น. 13) แสดงวําระบบการปกครองคณะสงฆ๑ยังไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสร๎างความ
โปรํงใสให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยได๎  

จากป๓ญหาตําง ๆ ดังกลําวข๎างต๎น จึงทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการรับรู๎และแนวทาง
สร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี โดยมุํงที่จะศึกษาเรื่องการ
สร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑ในการบริหารจัดการวัด เพ่ือนําผลวิจัยที่ได๎ไปใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการวัดของเจ๎าอาวาส
เพ่ือทําให๎พระภิกษุที่อยูํภายในวัดปฏิบัติตามระเบียบพระธรรมวินัยอยํางเครํงครัดเพ่ือที่จะได๎ให๎เจ๎า
อาวาสใช๎ในการบริหารจัดการวัดอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเป็นการสร๎างความ
คลํองตัวในการดูแลและรักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคล ให๎มีความสมบูรณ๑ ซึ่งจะเป็น
การชํวยอนุรักษ๑พระพุทธศาสนาให๎คงอยูํสืบไปโดยไมํเกิดความเสื่อมเสีย เพราะศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชนในสังคมและผลการศึกษาเรื่องนี้ เจ๎าอาวาสในพ้ืนที่อ่ืน ๆ สามารถที่จะ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในการปรับปรุงและพัฒนาได๎ตํอไปในอนาคต (พระราชวิสุทธิภัทรธาดา , 2547, น. 
107-220) 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยมุํงศึกษาการรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการ
ปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี ตามหลักความโปรํงใสซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของหลักธรรม
มาภิบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการปกครองคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี ซึ่งมุํงเน๎นไปในความ
โปรํงใสที่มีตํอผลประโยชน๑ของประชาชน ซึ่งสํงผลให๎ประชาชนมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา และ
สร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีในด๎านการปกครองคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี ทําให๎ผู๎วิจัย มีความสนใจ
ต๎องการศึกษา การรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมือง  
สุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เพ่ือนําไปพัฒนาด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมือง  
สุราษฎร๑ธานี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎กําหนดวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาการรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอ
เมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

2)  เพ่ือศึกษาข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครอง
ของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
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ค าถามการวิจัย 
  

1) การรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมือง   สุราษฎร๑ธาน ี
จังหวัดสุราษฎร๑ธานีเป็นอยํางไร 

2) ข๎อเสนอแนะการรับรู๎และแนวทางสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑
อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานีอยํางไร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดของนักวิชาการหลายทําน และหนํวยงานตําง ๆ 

เกี่ยวกับความโปรํงใส เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวคิดการศึกษา ดังตํอไปนี้ 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2550) ได๎กลําวไว๎วํา ความโปรํงใสมีความหมายตรงกับการทุจริต

คอร๑รัปชั่น โดยที่ทุจริตคอร๑รัปชั่นมีความหมายในเชิงลบแสดงถึงพฤติกรรมที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐอาศัย
อํานาจหน๎าที่กระทําการใด ๆ ในลักษณะซํอนเร๎น เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งประโยชน๑สํวนตน เชํน การผูกขาด
อํานาจหน๎าที่ (Monopoly of Authority) และการใช๎ดุลพินิจมากโดยไมํมี หรือมีการตรวจสอบ 
(Accountability) และความโปรํงใสน๎อยสํวยความโปรํงใสํมีความหมายเชิงบวกแสดงให๎เห็นถึง
พฤติกรรมที่รู๎เห็นได๎อยํางชัดเจนวําเจ๎าหน๎าที่ของรัฐใช๎อํานาจหน๎าที่กระทําการอันใด เพ่ือประโยชน๑
สาธารณะ ความโปรํงใสํพอเทียบได๎วํา มีความหมายตรงกันข๎ามหรือเกือบตรงกันข๎ามกับการทุจริต
คอร๑รัปชั่น โดยที่การทุจริตคอร๑รัปชั่น ให๎ความหมายในเชิงลบ และมีความนําสะพรึงกลัวแฝงอยูํ 
ความโปรํงใสเป็นศัพท๑ที่ให๎แงํมุมบวกและให๎ความหมาย และให๎ความหมายในเชิงสงบสุข ดังนั้นกลําว
โดยสรุป ความโปรํงใสหมายถึง “การกระทําการใด ๆ ขององค๑กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน 
ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข๎อมูลตํอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูํบนฐานคติ
ของความซื่อสัตย๑สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตํอหน๎าที่ ทั้งนี้การกระทําการใด  ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและ
ชี้แจงได๎เมื่อมีข๎อสงสัย” 

 ไพโรจน๑ ภัทรนรากุล (2548) ได๎เสนอคุณลักษณะของหลักความโปรํงใส คือ การตัดสินใจที่
โปรํงใสํ ดําเนินการไปตามกรอบและกติกาที่ได๎รับการเห็นชอบ และดําเนินไปอยํางเปิดเผย มีการ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารและผลการดําเนินงานตํอสาธารณะ แถลงผลงานและความก๎าวหน๎า เปิดโอกาส
ให๎สังคมเข๎าถึงข๎อมูลผลการดําเนินงานอยํางโปรํงใส  

 สุจิตรา บุณยรัตนพันธ๑ (2549) ได๎กลําวไว๎วํา หลักความโปรํงใสที่เห็นวําภาครัฐต๎องให๎ข๎อมูล
การตัดสินใจด๎านนโยบายและการใช๎จํายงบประมาณ แตํกวํา 2 ใน 3 กลับไมํทราบข๎อมูลดังกลําว 
และยังพบวํามีบางสํวนไมํทราบสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตน นอกจากนี้ ประเด็นด๎านระเบียบและ
กระบวนการทํางานภาครัฐยังไมํชัดเจนเทําที่ควร เนื่องจากเอกสารแบบฟอร๑มที่ใช๎อยูํในป๓จจุบันยังไมํ
เอ้ือตํอประชาชนสํวนใหญํนอกเขตพ้ืนที่ที่มีการศึกษาน๎อย 

เพ่ือให๎การบริหารการปกครองวัดเป็นไปด๎วยดี มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ๑ (กรมการศาสนา, 2542, น. 13-14) ได๎กําหนดให๎แตํละวัดมีพระภิกษุดํารงตําแหนํงบริหาร
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การปกครองคณะสงฆ๑ภายในวัด ซึ่งได๎แกํ เจ๎าอาวาส รองเจ๎าอาวาส และผู๎ชํวยเจ๎าอาวาส โดยใน
มาตรา 36-37 ได๎กําหนดอํานาจหน๎าที่ของเจ๎าอาวาสไว๎ดังนี้ ดําเนินการปกครองภิกษุสงฆ๑สามเณรที่
อยูํในวัดให๎ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม การดําเนินการสอดสํอง
ดูแลรักษาความเรียบร๎อยดีงามภายในวัด การปกครองและสอดสํองให๎คฤหัสถ๑ที่มาพํานักอยูํในวัดนั้น
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตําง ๆ ของวัดด๎วยดี การดําเนินการบริหารวัดในรูปคณะกรรมการ การบริหาร
วัดประกอบด๎วยบุคคลหลายฝุายได๎แกํ ผู๎นําชุมชนผู๎นําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การกําหนด
โครงสร๎างระบบการบริหารงานในวัดอยํางชัดเจนการประสานงานแตํละฝุายเพ่ือให๎การดําเนินงาน
เป็นไปอยํางราบรื่นและบรรลุเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานได๎ดําเนินการแบบมีสํวน
รํวมโดยทุกฝุายได๎มีการรํวมคิดรํวมทํานอกจากนั้น ในมาตรา 38 แหํงพระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ฉบับนี้ 
ยังได๎บัญญัติอํานาจของเจ๎าอาวาสให๎สามารถสั่งบรรพชิต หรือคฤหัสถ๑ทํางานตามคําสั่งของเจ๎าอาวาส
ซึ่งได๎สั่งโดยชอบด๎วยพระธรรมวินัย 
 พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์ (2546, น. 51) ได๎กลําวไว๎วํา ในสํวนของการปกครองบุคลากร
ภายในวัดที่นอกเหนือจากภิกษุสงฆ๑ สามเณร ซึ่งได๎แกํ ศิษย๑วัด แมํชี คนงาน รวมทั้งฆราวาสผู๎อาศัยใน
วัดคนอ่ืน ๆ เจ๎าอาวาสจะมอบหมายให๎เป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการบริหารวัด และกระจายอํานาจ
หน๎าที่เพ่ือชํวยกันดูแลและพัฒนาวัด บุคลากรทั้งหมดที่มีอยูํภายในวัด รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
วัด ล๎วนมีความสําคัญเพราะตํางก็มีสํวนรับผิดชอบตํอกิจการของวัด และมีสํวนทําให๎วัดก๎าวหน๎า หรือ
ตกต่ําได๎เชํนกัน แตํหากชํวยกันบริหารวัด โดยปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว๎ หมั่นปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
กิจการของวัดเพ่ือปรับให๎เข๎ากับความต๎องการของสํวนรํวมก็จะทําให๎ภารกิจของวัดประสบ
ความสําเร็จได ๎

สรุปได๎วํา บทบาทภารกิจในการบริหารจัดการวัดด๎านการปกครองในป๓จจุบันนอกจาก    เจ๎า
อาวาสจะต๎องคํานึงถึงพระธรรมวินัย กฎหมายบ๎านเมือง และกฎหมายคณะสงฆ๑เป็นต๎นแล๎ว สิ่งที่
สําคัญที่ พึงตระหนัก คือความเจริญมั่นคงของวัด การพัฒนาวัดให๎มีศักยภาพที่ เ อ้ืออํานวย
คุณประโยชน๑ตํอประชาชน ชุมชน และสังคม 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประยุทธ อารโยทัย (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารงานปกครองคณะสงฆ๑ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลในเขตการปกครองคณะสงฆ๑ ภาค 7  ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ประเด็นของความโปรํงใสนั้น 
พระสังฆาธิการที่เข๎ามาบริหารการปกครอง ไมํได๎เปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน๑ตํอพระภิกษุ
สามเณรและพุทธศาสนิกชนเนื่องจากข๎อมูลดังกลําวนั้น ไมํมีการปรับปรุงให๎ถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน อีก
ทั้งยังไมํสามารถตรวจสอบข๎อมูลในลักษณะของรายงานประจําปีได๎ ซึ่งจะเห็นได๎วํา ระดับการใช๎หลัก
ธรรมาภิบาลในด๎านหลักความโปรํงใสอยูํในระดับปานกลาง คือ มีคําเฉลี่ย 3.16 จึงได๎ให๎ข๎อเสนอแนะใน
การปกครองคณะสงฆ๑ ควรปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอยําเครํงครัด และให๎ความรู๎แกํพระภิกษุสามเณร
เพ่ือนําไปใช๎ในการบริหารงานได๎อยํางเหมาะสม 

พระมหาวสันต๑ ญาณสิทฺธิ ยังพิมาย (2551) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ๎าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดนครราชสีมา กลุํม 4 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา 
โดยรวมหลักความโปรํงใสของการปกครองคณะสงฆ๑อยูํในระดับมาก คือ มีคําเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณา
ตามเขตปกครอง พบวํา กิจกรรมการบริหารที่เกี่ยวกับการดําเนินการด๎านการเงิ นและบัญชี มี
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พระภิกษุสามเณร ผู๎อยูํอาศัยในวัด หรือคณะกรรมการรํวมรับรู๎รับทราบทุกครั้ง แตํการเปิดเผยข๎อมูล
ที่ครบถ๎วนตรงไปตรงมาให๎ประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากการดําเนินการของวัดยังไมํดีเทําที่ควร 
 พระมหาจรินทร๑ โกตัน (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมา       
ภิบาลของพระสังฆาธิการระดับเจ๎าอาวาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ผลการวิจัยสรุปได๎วํา จากการ
จัดทําบัญชีรายรับรายจํายของวัดที่ไมํเป็นระบบ จึงควรอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก คือ 3.72 นั่นคือ พระสังฆาธิการมีแนวปฏิบัติในการกํอสร๎าง
สาธารณูปการตําง ๆ ซึ่งจะต๎องแจ๎งวัตถุประสงค๑ตั้งแตํกํอนใช๎จํายเงินจนกระทั่งการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ 
หากระหวํางการดําเนินการเกิดความผิดพลาด จะต๎องแสดงความรับผิดชอบให๎ถูกต๎องตามพระธรรม
วินัยอยํางเครํงครัด  

สุขสวา แสงเสรีสถิต (2555) ได๎ศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลแนวพุทธ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ชุมชนต๎นแบบในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปได๎วํา การปฏิบัติตามแนวพุทธเพ่ือที่จะนําไปใช๎ในวิถี
ชีวิต สร๎างคํานิยมทางวัฒนธรรม และมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการรํวมกันเพ่ือให๎เกิด
ภูมิป๓ญญาซึ่งนําพาสูํความยั่งยืน ดังนั้นหลักธรรมาภิบาลแนวพุทธจึงควรนําไปปรับใช๎ในการ
บริหารงานของประเทศเพ่ือความโปรํงใสและยุติธรรม โดยผู๎วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะไว๎วํา ถ๎าจะนําไปใช๎ 
ควรนําไปปฏิบัติจริง ๆ มากกวํา 3 ปี แล๎วนําข๎อมูลที่ได๎มาสรุปผลเพ่ือศึกษาเชิงลึกถึงองค๑ประกอบธรร
มาภิบาลแนวพุทธตํอไป 

ธวัช ภูษิตโภยไคย (2551, น. 21) กลําวถึง ความโปรํงใสเป็นหัวใจของการดําเนินธุรกิจในยุค
สมัยที่การบริหารต๎องมีความสุจริต และตรวจสอบได๎ เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน๑ตํอทุกฝุาย 
ความโปรํงใสจะเกิดข้ึนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและได๎ผล ต๎องมีระบบธรรมาภิบาล หรือการกํากับดูแล
ที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู๎รับผิดชอบและมีหนํวยงานตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือ
ดําเนินการ 

วนิดา ชุมนุม (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลแนวพุทธ : กรณีศึกษาองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปได๎วํา การนําหลักแนวพุทธกับธรรมาภิบาลมาใช๎กําหนดการ
ปกครองที่ดี เพ่ือประโยชน๑ตํอองค๑กรและประชาชน โดยเน๎นความโปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ 
ซึ่งผู๎วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะไว๎วํา ควรทําการศึกษารูปแบบและกระบวนการธรรมาภิบาลแนวพุทธใน
การปกครององค๑กรไปประยุกต๑ใช๎ในองค๑กรอ่ืน ๆ  
 พระมหาดนัย วงศ๑พรหม (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ๑ของธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล
ในการบริหารวัดในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ภาพรวมของการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใช๎อยูํในระดับปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.40 เมื่อพิจารณาหลักความโปรํงใส พบวํามี
คําเฉลี่ยต่ําสุด เทํากับ 3.14 ซึ่งอยูํในระดับปานกลางเชํนกัน ดังนั้น แตํละวัดได๎นําหลักความโปรํงใสมา
ใช๎บริหารงานเพ่ือความเปิดเผยและทําให๎งานชัดเจนขึ้นในทุกขั้นตอน โดยการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร 
บัญชีรายรับ-รายจํายของวัด แจ๎งให๎ทราบแกํพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 
 พระมหาบัณฑิต นิสาภัย (2550) ได๎ศึกษาเรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการวัด : 
กรณีศึกษาวัดมหาวนารามพระอารามหลวงตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย
สรุปได๎วํา ด๎านที่เกี่ยวกับหลักความโปรํงใสโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลางเทํากับ 3.13 เมื่อ
พิจารณารายข๎อแล๎ว ในหัวข๎อการบริหารจัดการวัดเป็นไปด๎วยความโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎ และ
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หลังจากมีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการจัดการวัด เชํน ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร โบสถ๑ วิหาร ลานเจดีย๑ 
เป็นต๎น มีการดําเนินงานอยํางตรงไปตรงมา มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก คือ 3.53  และ 3.51 
ตามลําดับ กลุํมตัวอยํางให๎ข๎อเสนอแนะวํา วัดควรแตํงตั้งคณะกรรมการวัดเพ่ือการตรวจสอบ หากมี
เรื่องราวที่กํอให๎เกิดความเสียหาย เชํน การโจรกรรมทรัพย๑สินภายในวัด มีการดําเนินการตามกฎหมาย
ขั้นเด็ดขาด โดยมีการจัดทําบัญชีงบประมาณรายรับ-รายจํายประจําปี ให๎พระภิกษุสามเณรและ
พุทธศาสนิกชนได๎รับทราบ และมีความรับผิดชอบหากทํางานผิดพลาด 
 พระมหาอัครพงษ๑ ญาณเมธี (พูลผล) (2560) ได๎ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหาร
กิจการคณะสงฆ๑ สังกัดมหานิกาย : กรณีศึกษาเจ๎าอาวาสของวัดในจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยสรุปได๎วํา 
ด๎านการปกครองโดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก กลําวคือ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.20 เมื่อพิจารณาราย
ข๎อ พบวํา ด๎านการแก๎ไขป๓ญหาโดยวิธีการระงับอธิกรณ๑ ถูกต๎องตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย 
และการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรให๎ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย มีคําเฉลี่ยสูงสุด นวพล ทรัพย๑
คง (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ด๎านหลักความโปรํงใส ต๎องทํางานอยํางมีระบบขั้นตอน มีการจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศที่สําคัญพร๎อมรับการตรวจสอบเสมอ การดําเนินโครงการถูกต๎องตามวัตถุประสงค๑ของงาน 
ควรเปิดโอกาสให๎พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ 
และรับฟ๓งความคิดเห็นของที่มีความเห็นแตกตํางในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการวัด โดยมี
ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง คือ คําเฉลี่ยเทํากับ 3.16 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตํละ
ข๎อพบวํา ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางทุกข๎อ  

พระสุภาพ อภิชาโต (โทนหงส๑สา) (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการกับการ
บริหารวัดโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร๎อยเอ็ด ผลการวิจัยสรุปได๎วํา 
บทบาทพระสังฆาธิการในเรื่องของการบริหารวัดโดยใช๎หลักความโปรํงใสนั้น มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.36 ซึ่ง
อยูํในระดับปานกลาง โดยผู๎วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะวํา จะต๎องกํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอการ
ปกครองคณะสงฆ๑ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา โดยใช๎หลักการมีเหตุผลเพ่ือให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดกับวัด ควรมีการพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุสามเณรอยํางตํอเนื่อง 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในเบื้องต๎น สรุปได๎วํา การรับร๎ูและ
ความโปรํงใสเป็นหัวใจสําคัญตํอพัฒนาองค๑กรหรือหนํวยงานอยํางยิ่ง เพราะเมื่อใดเกิดการรับรู๎และ
ความโปรงใส คือ การรับรู๎จากการกระจํายข๎อมูลขําวสารอยํางทั่วถึงและผู๎ เกี่ยวข๎องสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบความโปรํงใสของการบริหารได๎ การบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียขององค๑กรหรือหนํวยงาน ทั้งนี้จาก
ความสําคัญดังกลําวนี้ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครอง
ของพระสังฆาธิการ ในฐานะเป็นองค๑กรสาธารณะของรัฐ มีพระสังฆาธิการเป็นผู๎บริหารองค๑กร โดย
เลือกกรณีศึกษาเฉพาะคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นกรณีศึกษาเพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาองค๑กรคณะสงฆ๑ตํอไป 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยพ้ืนฐานสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเกี่ยวกับ สถานภาพ อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม โดยใช๎แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นตํอการรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎าน
การปกครองของคณะสงฆ๑การอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) มี 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และ
น๎อยที่สุด จํานวน 21 ข๎อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามป๓ญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางการ
สร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑การอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
วิเคราะห๑เนื้อหา สาระประเด็นสําคัญ แล๎วนําเสนอเป็นตารางบรรยายผล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลพระสังฆาธิการทั้งหมดจา พระครูปริยัติ-
คุณาวุธ รองเจ๎าคณะจังหวัดสุราษฎร๑ธานี และรักษาการเจ๎าคณะอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี  

2) ขอความรํวมมือจากพระภิกษุสงฆ๑ที่สังกัดอยูํในอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี ซึ่งมีกลุํม
ตัวอยํางจํานวน 205 รูป จากจํานวนพระภิกษุสงฆ๑และสามเณร 417 รูป โดยเลือกสุํมอยํางงําย 

3) นําข๎อมูลที่เก็บได๎โดยอยูํในสภาพที่สมบูรณ๑จํานวน 205 ชุด ไปวิเคราะห๑และประมวลผล
ตํอไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับป๓จจัยพ้ืนฐานสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูล 
โดยการแจกแจงความถี่และร๎อยละ นําเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 

ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพระสงฆ๑เกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางการ
สร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี เป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎สถิติคําเฉลี่ยเลขคณิต (X ) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
นําเสนอในรูปตารางประกอบ คําบรรยาย กําหนดเกณฑ๑ในการวิเคราะห๑ของลิเคิร๑ส (Likert) บุญชม 
ศรีสะอาด (2556, น. 121) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามป๓ญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางสร๎าง
ความโปรํงใสด๎านการปกครองของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัด สุราษฎร๑ธานี 
วิเคราะห๑เนื้อหา สาระประเด็นสําคัญ แล๎วนําเสนอเป็นตารางบรรยายผล 
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ผลการศึกษา 
  

ผลการวิจัยพบว่า 
 การรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑อําเภอเมือง 
สุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
(ปริยัติธรรม) อยูํในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวํา ประเด็นมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลบัญชีรายรับ-รายจําย 
เพ่ือจัดทํารายงานประจําปี มีคําเฉลี่ยมากที่สุด อยูํในระดับมาก รองลงมาประเด็นมีการสรุปผลการ
ทํางานประจําปี อยูํในระดับมาก สํวนประเด็นมีการประเมินผลการปกครองของเจ๎าคณะผู๎ปกครอง มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด อยูํในระดับมาก 

ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครอง
ของคณะสงฆ๑อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือต๎องการให๎มีการสรุปผลการทํางานประจําปี มีคําความถี่มากที่สุด รองลงมา
ต๎องเปิดโอกาสให๎องค๑กรภายนอกเข๎ามาตรวจสอบ สํวนต๎องมีการรายงานการปฏิบัติงานของทํานตํอ
ผู๎บังคับบัญชามีคําความถ่ีน๎อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 การวิจัยเรื่อง “การรับรู๎และแนวทางการสร๎างความโปรํงใสด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑
อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี”   
  ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรู๎การสร๎างความโปรํงใส ด๎านการปกครองของคณะสงฆ๑
อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ควรจะพูดคุยกันด๎วยเหตุผลไมํอคติไมํใช๎อารมณ๑สํวนตัว 
หรือถืออัตตาธิปไตย เพ่ือหาแนวทางการสร๎างความชัดเจนที่มีคํามากที่สุด ได๎แกํ ออกกฎระเบียบ
ปฏิบัติของศิษย๑วัดและผู๎อยูํอาศัยภายในวัดพร๎อมกับบทลงโทษเมื่อทําผิดอยํางชัดเจน ตรงไปตรงมา มี
การเปิดเผยข๎อมูลตํอสาธารณชนรองลงมา ข๎อเสนอแนะ ควรให๎มีการทํากิจกรรมรํวมกันบํอย ๆ ที่
กํอให๎เกิดความสามัคคีในหมูํคณะและน๎อยที่สุด และต๎องออกระเบียบให๎เข๎มงวดและลงโทษอยําง
จริงจังอยํางเชํน ห๎ามบิณฑบาตเลยเวลาแปดโมงเช๎า ถ๎าใครใครฝุาฝืนมีการลงทัณฑ๑บน ถ๎าผิดอีก
พิจารณาลงทัณฑ๑หนัก หรือยืนบิณฑบาตตามร๎านค๎าเป็นเวลานานที่มีน๎อยเกินไป 
 ควรให๎มีการอบรมผู๎บริหารเพ่ือให๎สมบูรณ๑ตามนโยบาย และควรเพ่ิมบทลงโทษให๎หนักเมื่อ
เกิดกรณีพระภิกษุสามเณรไมํเชื่อฟ๓งไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับมากที่สุด ได๎แกํ ควรการแตํงตั้ง
หมอบหมายงานให๎ทุกคนได๎มีสํวนในการรับผิดชอบรํวมกัน รองลงมา ควรประชาสัมพันธ๑และแนะนํา
ให๎ชาวบ๎านได๎เข๎าใจกฎระเบียบอยํางถํองแท๎ น๎อยที่สุด มีนโยบายรับฟ๓งความคิดเห็นและเปิดโอกาสให๎
พระภิกษุสามเณร มีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบาย วางกฎระเบียบและการดําเนินกิจกรรมตําง ๆที่มี
น๎อยเกิน  
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 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาด๎านการปฎิบัติงานเพ่ือสร๎างความโปรํงใสํของคณะสงฆ๑ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
2)  ควรมีการสํงเสริมให๎คณะสงฆ๑ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีได๎รู๎หลักการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ 
3) ควรมีแนวทางในการประเมินผลหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ของจังหวัด                 
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นโยบาย Police 4.0 กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม 

อาชญากรรมของต ารวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จรัสโชติ บุญปล้อง* 
 

บทคัดย่อ 
  
 ป๓จจุบันแนวโน๎มการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี งานวิจัยเรื่องการศึกษานโยบาย Police 
4.0 กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือศึกษานโยบาย Police 4.0 ในการการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะทําการศึกษาจาก
ข๎อมูลสถิติคดีอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหวํางเดือนกันยายน –ตุลาคม 
2561 ซึ่งนําข๎อมูลจากโรงพักในเขตพ้ืนที่จํานวน 32 แหํง ผู๎วิจัยดําเนินการสร๎างตารางเปรียบเทียบ
อัตราการเกิดคดีตําง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแบํงตามโรงพักและโดยแบํงตามกลุํมคดี 
ซึ่งประกอบด๎วย 4 กลุํม แบํงเป็นที่เกิดคดี จับได๎ กับเกิดคดีแตํยังจับไมํได๎เพ่ือดูประมาณและอันตราย
สํวนโดยมีชํองเปรียบเทียบระหวํางเดือน นําข๎อมูลมารวบรวมและนํามาวิเคราะห๑  

ผลการวิจัยพบวํา จากการนําข๎อมูลเชิงสถิติของการการเกิดคดีหลังจากการนํานโยบาย 
Police 4.0 มาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมมี
แนวโน๎มที่ดีข้ึน โดยมีป๓จจัยหลายด๎านที่อาจเข๎ามามีสํวนในประสิทธิภาพ เชํน ด๎านการเป็นผู๎นําในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ด๎านการจัดองค๑กรเพ่ือปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม และ
ด๎านการวางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นต๎น ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมจึงต๎องอาศัยป๓จจัยหลาย ๆ ด๎านรํวมกันเพ่ือให๎เกิดผลประโยชน๑
สูงสุด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 

 
ค าส าคัญ: อาชญากรรม ปูองกัน ปราบปราม ประสิทธิภาพ 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ค าส าคัญ: อาชญากรรม ปูองกัน ปราบปราม ประสิทธิภาพ 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
  

อาชญากรรมในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนมีความหวาดกลัว และต๎องการให๎
เกิดขึ้นน๎อยที่สุดในทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ระดับความรุนแรงและการเกิดขึ้นของอาชญากรรมยํอม
ชี้ให๎เห็นถึงระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนซึ่งสํงผลกระทบตํอความรู๎สึก
ปลอดภัยของประชาชน และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําประเทศไทยได๎พัฒนามาเป็น
ระยะเวลานานแล๎วแตํสังคมไทยกลับยิ่งเผชิญกับป๓ญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงและมีปริมาณ
เพ่ิมสูงขึ้นทั้งนี้อาจเพราะการไหลเข๎ามาของวัฒนธรรมตํางประเทศเข๎าสูํประเทศไทยที่มาพร๎อมกับการ
พัฒนา โดยเฉพาะอยํางยิ่งความเจริญของวิทยาการของการสื่อสารมวลชนความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งกํอให๎เกิดกระแสนิยมทางวัตถุทําให๎เกิดป๓ญหาคุณธรรมและ
จริยธรรมในจิตใจของคนอันมีผลกระทบตํอการกระทําผิดกฎหมายที่ เกิดขึ้นในสังคมไทยอยําง
หลีกเลี่ยงไมํได๎ทั้งนี้ต๎องยอมรับวําผลพวงของการพัฒนาสํงผลให๎เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
ความยากจนเป็นสาเหตุสําคัญของป๓ญหาอาชญากรรมในสังคมไทย 

ข๎อมูลด๎านอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยชี้ให๎เห็นวําจํานวนคดีอาชญากรรม  3 
ประเภทได๎แกํคดีชีวิตรํางกายและเพศ คดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ และคดียาเสพติดที่มีแนวโน๎มที่ไมํ
ลดลงในชํวงเวลา 3 ปีย๎อนหลัง ขณะท่ีแนวโน๎มของอัตราการเกิดอาชญากรรมในตํางประเทศอยําง
สหรัฐอเมริกานั้นกลับมีลักษณะที่ลดลงอยํางชัดเจน ป๓ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจึงมีความจําเป็นที่
จะต๎องได๎รับแก๎ไขจากหนํวยงานจากภาครัฐซึ่งสํานักงานตํารวจแหํงชาตินั้นถือวําเป็นหนํวยงานหลักที่
มีภารกิจรับผิดชอบในป๓ญหานี้ ภายใต๎การบริหารจัดการภาครัฐที่ถูกมองวํายังไมํตอบสนองตํอการ
สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนเทําที่ควรโดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีสํวนรํวมที่ยังขาดการ
ทํางานของภาคประชาชนกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจที่มีการประสานงานกันเพ่ือมุํงผลในเปูาหมายเพ่ือการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการเข๎ามามีสํวนรํวมของประชาชนกับเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจมีอยูํบ๎างในป๓จจุบันแตํมุํงเปูาไปสูํจุดประสงค๑อ่ืน ๆ เชํนการสนับสนุนด๎านทรัพยากรจากภาค
ประชาชนเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ตํารวจทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในรูปแบบของการมอบเงิน
หรือสิ่งของสนับสนุนและการรํวมกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ (กต.ตร.)ในระดับจังหวัดและระดับสถานีตํารวจที่ยังไมํมีความชัดเจนในเรื่องการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งสํานักงานตํารวจแหํงชาติได๎กําหนดกลยุทธ๑และแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือให๎บรรลุเปูาประสงค๑ตามยุทธศาสตร๑ตําง ๆ ไว๎โดยมีแนวทางดําเนินการหรือกลยุทธ๑เพ่ือบรรลุ
เปูาประสงค๑ คือ การพัฒนาระบบสายตรวจ การพัฒนาฐานข๎อมูลท๎องถิ่นและข๎อมูลบุคคล การจัด
ระเบียบสังคมและควบคุมแหลํงอบายมุข และการสํงเสริมให๎ประชาชนและชุมชนมีสํวนรํวมในการ
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาอาชญากรรม 

การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจในระดับสถานีตํารวจซึ่งมีอยูํกวํา 1,400 แหํงทั่วประเทศ
จึงมีความจําเป็นและยังมีความเป็นไปได๎ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมให๎สูงขึ้นท้ังนี้เพ่ือนําไปสูํการพัฒนางานด๎านตํารวจให๎มีประสิทธิภาพโดยจุดเน๎นอยูํที่การ
ให๎การบริการประชาชนให๎ได๎รับความพึงพอใจมากที่สุด  ตํารวจจึงมีบทบาทสําคัญอยํางยิ่งในการ
รักษาความสงบเรียบร๎อยของสังคมเพราะการที่มนุษย๑จะอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุขนั้นยํอมมีการ
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กําหนดกฎเกณฑ๑สําหรับทุกคนให๎ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันในการนี้จําเป็นต๎องมีผู๎รักษากฎเกณฑ๑ดังกลําว
เพ่ือมิให๎มีผู๎ละเมิดหรือหากละเมิดก็ต๎องดําเนินการไปตามอํานาจหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายซึ่งเป็นการ
ทําหน๎าที่ของตํารวจนั่นเองกลําวคือตํารวจมีหน๎าที่ในการบังคับใช๎กฎหมายการปูองกันเหตุร๎ายไมํให๎
เกิดขึ้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนและการรักษาความมั่นคงภายใน
ของรัฐดังนั้นการปูองกันอาชญากรรมจึงนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของตํารวจที่จะลดอาชญากรรม
และกํอให๎เกิดความสงบสุขของประชาชน 

นโยบาย Police 4.0 คือ นโยบายที่มีขึ้นเพ่ือให๎ตํารวจ “รู๎ทัน” และ “ตามทัน” การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรับมือกับการกํออาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ E-Crime ที่มี
ขีดความสามารถ ในการเข๎าแทรกแซงคุกคาม ระบบงานที่ใช๎เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส๑อยํางไร๎
ขีดจํากัด ตั้งแตํการสกิมเมอร๑ ข๎อมูลไปจนถึงการโจรกรรมข๎อมูล และการยักยอกทางการเงินในอากาศ 
นอกจากนั้นสถานการณ๑การกํอการร๎ายและการกํอวินาศกรรมทางเทคโนโลยี E-Terrorism ที่มี
แนวคิดในการเข๎าคุกคามโจมตี ระบบทางราชการ การทําลาย การล๎วงข๎อมูลหรือแม๎กระทั่งการใช๎ 
Social Media เข๎าโน๎มน๎าว หรือทําสงครามทางจิตวิทยา ก็เป็นเรื่องไมํไกลเกินความคาดหมาย 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางของภูมิภาคและอยูํในภูมิประเทศที่เป็นยุทธศาสตร๑สําคัญของโลก 
ยังไมํรวมสถานการณ๑อาชญากรรมจากการตกงาน วํางงาน อันเนื่องมาจากการใช๎ระบบเทคโนโลยี
หุํนยนต๑เข๎ามาทํางานแทนมนุษย๑ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรตําง ๆ ทําให๎เกิดป๓ญหา
อาชญากรรมตามมาเป็นจํานวนมาก ซึ่งสถาบันตํารวจเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่จะชํวยสร๎างความเชื่อมั่น
ให๎แกํประชาชนทั่วไป และผู๎ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
ได๎รับความเป็นธรรมจากการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ได๎รับการคุ๎มครองสิทธิที่เกี่ยวข๎องในการ
ดําเนินธุรกิจ เชํน ทรัพย๑สินทางป๓ญญา อาชญากรรมองค๑การ เป็นต๎น การติดตํอผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทําให๎การกระทําผิดของอาชญากรก็สามารถเกิดขึ้นโดยไร๎ข๎อจํากัดด๎าน
พรหมแดน เชํนกัน รวมทั้งความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการ นวัตกรรมตําง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น อาจเป็น
เครื่องมือหรือชํองทางให๎เกิดการกระทําผิดในรูปแบบใหมํ ดังเชํนการที่อาชญากร สามารถเจาะเข๎าสูํ
ระบบคอมพิวเตอร๑ การปรับตัวเป็น ตํารวจไทย 4.0 จึงจําเป็นต๎องสร๎างความเชื่อม่ันแกํประชาชน เชํน 
มาตรฐานการทํางาน ความเป็นมืออาชีพ เครื่องแบบ การแตํงกายถูกต๎อง เรียบร๎อย สายตรวจ
อุปกรณ๑ครบ ลดการเกิดอาชญากรรม ประชาชนและสังคมไมํอาจเชื่อมั่นเจ๎าหน๎าที่ตํารวจได๎ หาก
ระดับของป๓ญหาอาชญากรรม และความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมยังสูงอยูํ อาชญากรรมไมํสามารถ
หมดไปได๎จากสังคม แตํควรจะอยูํในระดับที่สังคมยอมรับได๎  รักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย๑สิน ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยทั่วไป และภัยคุกคามอ่ืน ๆ ที่กํอให๎เกิดความ
ไมํปลอดภัย เชํน การกํอการร๎าย ความไมํปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพรํองในการบังคับใช๎
กฎหมายตําง ๆ ในขณะเดียวกันพร๎อมรับมือในโลกไซเบอร๑ ไทยแลนด๑ 4.0 มาพร๎อมกับนวัตกรรมทุก
ด๎าน รวมทั้งโลกของดิจิทัล การธุรกรรมทางการเงินผํานระบบอิเลกทรอนิกส๑ หรือ  e money การ
ติดตํอซื้อขายสินค๎าผํานอินเตอร๑เน็ต อาชญากรก็ยํอมเปลี่ยนการลักขโมยของในห๎างสรรพสินค๎า มา
เป็นการหลอกลวงซื้อหรือขายสินค๎าผํานอินเตอร๑เน็ต การเจาะเข๎าระบบเพ่ือขโมยเงินจากบัญชี เป็น
ต๎น เจ๎าหน๎าที่ตํารวจในยุคใหมํ จําเป็นต๎องก๎าวให๎ทันอาชญากรยุค 4.0 มีการคิดค๎นนวัตกรรมปูองกัน
อาชญากรรมสมัยใหมํ  เพ่ือใช๎ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมคําวํานวัตกรรม ที่มา
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จาก Innovation มิได๎จํากัดวําต๎องเป็นเครื่องไม๎เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑อันทันสมัยที่จะนํามาใช๎
ปูองกันหรือติดตามจับกุมคนร๎ายเพียงเทํานั้น อาจเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการ หรือนวัตกรรม
ด๎านการปฏิบัติงาน ที่เป็นวิธีการใหมํ ที่สร๎างสรรค๑ ทําให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่ดี และเป็นผู๎นําในภูมิภาค ไทย
แลนด๑ 4.0 ต๎องการความเชื่อมโยง และขีดความสามารถในการแขํงขัน การไปสูํเปูาหมายดังกลําวได๎
จึงจําเป็นต๎องก๎าวออกไปเป็นผู๎นําในระดับภูมิภาค การก๎าวออกไปเพ่ือเรียนรู๎แลกเปลี่ยนกับประเทศ
ในภูมิภาค หรือนอกภูมิภาค ยํอมเป็นการยกระดับและเรียนรู๎สิ่งใหมํมาใช๎ในกิจการตํารวจภายใน และ
ยังเป็นการแสดงศักยภาพไปสูํสังคมโลกอีกด๎วย  

ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกองบังคับการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 8 สํานักงานตํารวจแหํงชาติ ซึ่งมีภารกิจหน๎าที่โดยตรงที่จะต๎องดูแล รักษาความสงบ
เรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน รวมทั้งการให๎บริการแกํประชาชนทั่วไปใน เขตพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือเกิดความปลอดภัยสูงสุดตํอประชาชน ทั้งนี้
ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได๎กําหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติในการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมทั่วไป และแผนการปฏิบัติในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะประเภท ไว๎
เพ่ือให๎สถานีตํารวจในสังกัดใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม เชํน  แผน
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร๎อย โดยการจัดทําแผนงาน โครงการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนจับกุมผู๎กํากระทําผิด เมื่อมีคดีเกิดขึ้น รวมทั้งการสืบสวนขยายผล จับกุม
เครือขํายอาชญากร แผนปูองกันปราบปรามยาเสพติด มีระบบเฝูาระวังป๓ญหายาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ การควบคุมตัวยา และผู๎ค๎ายาเสพติด แผนการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
อ่ืน ๆ ได๎แกํ สืบสวนปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ภาษีอากร การ
คุ๎มครองผู๎บริโภค อาชญากรรมคอมพิวเตอร๑ เทคโนโลยี และทรัพย๑สินทางป๓ญญา สืบสวนปราบปราม
การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมประชาสัมพันธ๑ และสํงเสริมให๎ประชาชนมี
จิตสํานึก รวมไปถึงการพิทักษ๑เด็ก เยาวชน สตรี และการค๎ามนุษย๑ แนวทางแก๎ไขป๓ญหา คือสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา 

จากข๎อมูลสถิติความผิดในคดีอาญาที่สําคัญเปรียบเทียบตํารวจภูธรภาค 8 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหวํางเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.2560-2561 ตามลําดับ พบวําความผิด
เกี่ยวกับชีวิต รํางกาย และเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย๑สิน ฐานความผิดพิเศษ และคดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู๎เสียหาย เดือนกันยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.2561 มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือน
กันยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.2560 (สถิติความผิดในคดีอาญาที่สําคัญเปรียบเทียบตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2561) แนวโน๎มการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น และเจ๎าหน๎าที่ตํารวจยังไมํสามารถ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมให๎บรรลุตามเปูาหมายของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ การที่จะ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นนั้นจึงจําเป็นต๎องศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และหาแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจเพ่ือให๎เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ให๎น๎อยที่สุด การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมชํวยลดอาชญากรรมในพ้ืนที่  และยังเป็นการปฏิบัติตามภารกิจหลักของ
สํานักงานตํารวจแหํงชาติ ในการบําบัดทุกข๑และบํารุงสุขของประชาชนให๎เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
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ผู๎วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรขององค๑กรเล็งเห็นถึงการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงต๎องการศึกษานโยบาย Police 4.0 กับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือให๎การอาชญากรรมให๎เหลือน๎อยที่สุด หรือไมํมีอาชญากรรม
เกิดขึ้นอีกเลย อีกทั้งยังเป็นประโยชน๑ตํอหนํวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
ทําการศึกษาหรือนําไปประยุกต๑ใช๎ตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธร

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) เพ่ือศึกษานโยบาย Police 4.0 ในการการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมป๓จจัยที่คาด

วําจะมีผลตํอประสิทธิภาพในการการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ
ผลกระทบที่ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ ตัวแปรอิสระได๎แกํ พ้ืนที่ สภาพสังคมของพ้ืนที่นั้น ๆ กลุํม
ประชากรในพ้ืนที่ และระยะเวลาที่ทํางาน ตัวแปรตามได๎แกํ การวางแผนปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม การจัดองค๑กรเพ่ือปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การเป็นผู๎นําในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และผลกระทบที่ได๎
จากการศึกษา คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการการปูองกันและปราบปรามเพ่ือลดการเกิด
อาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได๎จากการศึกษาสามารถกําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได๎ดังภาพที่ 1 
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                         ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 ขอบเขตการศึกษา ผู๎วิจัยจะศึกษาถึงระดับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู๎วิจัยดําเนินการสร๎างตาราง
เปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีตําง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแบํงตามโรงพักและโดยแบํง
ตามกลุํมคดี ซึ่งประกอบด๎วย 4 กลุํม และแบํงเป็นที่เกิดคดี และจับได๎ กับเกิดคดีแตํยังจับไมํได๎เพ่ือดู
ประมาณและอันตรายสํวนโดยมีชํองเปรียบเทียบระหวํางเดือน โดยเก็บข๎อมูลของคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
รับผิดชอบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการและแจ๎งในพ้ืนที่ 32 โรงพักในชํวงเดือนกันยายน-
ตุลาคม พ.ศ. 2561 และได๎มีการสํงข๎อมูลมาเก็บรวบรวมไว๎ที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช แล๎วนํามาวิเคราะห๑ การวิเคราะห๑ข๎อมูลครั้งนี้ใช๎ข๎อมูลเชิงสถิติในการวิเคราะห๑ถึง
จํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจํานวนคดีหลังจากที่ได๎มีการนํานโยบาย Police 4.0 มาใช๎เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม หากโดยภาพรวมแล๎วพ้ืนที่สํวนใหญํมีการ
เกิดข้ึนของอาชญากรรมท่ีลดลงยํอมแสดงให๎เห็นวํานโยบายดังกลําวสามารถนํามาใช๎ได๎จริง 
 

ผลการศึกษา 
  
 จากการวิเคราะห๑ผลการศึกษา สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด๎านการเป็นผู๎นําในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด 

1. พ้ืนที่ 
2. สภาพสังคมของพ้ืนที่นั้น ๆ  
3. กลุํมประชากรในพ้ืนที่ 
4. ระยะเวลาที่ทํางาน 
 

1.  การวางแผนปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม 

2. การจัดองค๑กรเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

3.  การเป็นผู๎นําในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

4. การควบคุมการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการการ
ปูองกันและปราบปรามเพ่ือลดการเกิด
อาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 



77

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

77 
 
รองลงมาคือการเพ่ิมประสิทธิภาพด๎านการวางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด๎านการจัดองค๑กรเพ่ือปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมการ สํวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด๎านการควบคุมการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด  

 2) ด๎านการจัดองค๑กรเพ่ือปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข๎อ พบวํามีการจัดทําข๎อมูลบุคคลพลเรือนในพื้นท่ีอยูํเสมอ มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
มีการจัดทําและซักซ๎อมแผนเผชิญเหตุอาชญากรรมในรูปแบบตําง ๆ สํวนมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด  

3) ด๎านการวางแผนเพ่ือปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข๎อ พบวํามีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ เพ่ือรับผิดชอบในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่สําคัญมีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู๎บังคับบัญชาอยํางเครํงครัดมีงบประมาณในการดําเนินการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เพียงพอ สํวนสวัสดิการ กิจกรรมบํารุงขวัญ และกําลังใจให๎กับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด  

4) ด๎านการเป็นผู๎นําในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข๎อ พบวําผู๎บังคับบัญชามีความรู๎ ความสามารถในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือผู๎บังคับบัญชาให๎การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมผู๎บั งคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา สํวนผู๎บังคับบัญชาระดับสูงให๎ความสําคัญในการการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมมีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด  

 5)  ด๎านการควบคุมการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม อยูํในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข๎อ พบวํามีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรมเป็นประจํามีคําเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา คือ มีการออกตรวจพ้ืนที่รับผิดชอบอยํางสม่ําเสมอการแสวงหาความรํวมมือจาก
ประชาชนในการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม และให๎ความรู๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมสํวนมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนทราบถึงวิธีกา รและ
ชํองทางการแจ๎งเหตุ เมื่อพบการกํออาชญากรรมหรือพบเหตุการณ๑ที่เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรมและ
มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดสําคัญหรือจุดที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจสอบ
ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอมีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด  
  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 1) การวางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดอยูํ
ในระดับปานกลาง เพราะตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการกําหนดนโยบายในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมอยํางชัดเจนมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจมี
การรวบรวมข๎อมูลประวัติอาชญากรรมและจัดทําเป็นฐานข๎อมูลมีการจัดทําข๎อมูลสถานที่สําคัญที่มี
ความเสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรมอยูํเสมอมีการวิเคราะห๑พื้นที่ที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมบํอยครั้ง
เพ่ือเน๎นการปูองกันอาชญากรรมเป็นพิเศษมีการกําหนดรูปแบบและแผนการตรวจพ้ืนที่ให๎เหมาะสม
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กับสถานภาพอาชญากรรมและมีการประสานสัมพันธ๑กับกับผู๎นําชุมชนในการวางแผนเฝูาระวังป๓ญหา
อาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน 

2)  ด๎านการจัดองค๑กรเพื่อปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
 ข๎าราชการตํารวจเห็นวํามีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยูํ ในระดับปานกลาง เพราะตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการแบํงสายงานที่เอ้ือตํอการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมจัดลําดับชั้นใน
การบังคับบัญชาอยํางเป็นทางการและมีการมอบหมายหน๎าท่ีในการปฏิบัติงานอยํางชัดเจนความ
เพียงพอของกําลังพลเจ๎าหน๎าที่ตํารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเจ๎าหน๎าที่ตํารวจมี
ความรู๎ความสามารถในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมมีการจัดฝึกอบรม เพ่ิมศักยภาพของ
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจในการปูองกัน และปราบปรามอาชญากรรม มีสวัสดิการและกิจกรรมบํารุงขวัญ
กําลังใจให๎กับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ มีอุปกรณ๑ เครื่องมือที่ช๎ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
อยํางครบถ๎วนและเพียงพอเจ๎าหน๎าที่สามารถดําเนินการเบิกงบประมาณ อุปกรณ๑ เคร่ืองมือ เพ่ือใช๎
สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมได๎อยํางรวดเร็ว 

3 ด๎านการเป็นผู๎นําในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราชอยูํในระดับมากเพราะ ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู๎บังคับบัญชาที่มีความรู๎ 
ความสามารถในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชารํวมทํางานกับผู๎ใต๎บังคับบัญชามีการประเมินการทํางาน ทั้งของผู๎บังคับบัญชาและ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางสม่ําเสมอ 

จากแนวโน๎มการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้น และเจ๎าหน๎าที่ตํารวจยังไมํสามารถปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมให๎บรรลุตามเปูาหมายของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ การที่จะปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นนั้นจึงจําเป็นต๎องศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และหาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจเพ่ือให๎เกิด
อาชญากรรมในพ้ืนที่ให๎น๎อยที่สุด การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ชํวยลดอาชญากรรมในพ้ืนที่ และยังเป็นการปฏิบัติตามภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ใน
การบําบัดทุกข๑และบํารุงสุขของประชาชนให๎เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยพิจารณาประเด็นป๓ญหา 
ดังนี้ 

ผลผลิต (Output) คือ เจ๎าหน๎าที่ตํารวจพนักงานปฏิบัติหน๎าที่ในการบําบัดทุกข๑และบํารุงสุข
ของประชาชนให๎เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

ผลลัพธ๑ (Outcome) คือ เจ๎าหน๎าที่ตํารวจปฏิบัติหน๎าที่ในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ผลกระทบ (Impact) คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
4. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรมีการศึกษาเรื่องการจัดกําลั งคนและทรัพยากรในตํารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราช วํามีความเหมาะสมหรือไมํ 
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 2) ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชควรจัดสวัสดิการตําง ๆ ให๎แกํข๎าราชการตํารวจ
โดยเฉพาะข๎าราชการตํารวจสายงานปูองกันปราบปราม หรือจัดกิจกรรมบํารุงขวัญและกําลังใจให๎แกํ
ข๎าราชการตํารวจในสังกัดอยํางสม่ําเสมอ 

 3) ควรศึกษาขวัญและกําลังใจของบุคลกรที่ปฏิบัติ งานในตํารวจภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 4) ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต๎องประชาสัมพันธ๑และจัดให๎มีการกระจาย
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เชํน ข๎อมูลท๎องถิ่น หมายจับ ให๎แกํ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบเพ่ือเป็นการบูรณาการในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

5.  ข๎อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 1) ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชควรกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ตํารวจให๎มีความชัดเจน 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหวํางสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาถึงสภาพ ป๓ญหาวํามีความคล๎ายคลึงกันหรือไมํ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางใน
การกําหนดนโยบายในการปรับปรุง แก๎ไข  

 3) ผู๎บังคับบัญชาทุกระดับในตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต๎องให๎ความสําคัญตํอ
งานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือผู๎ใต๎บังคับบัญชาจะได๎นํานโยบายตําง ๆ ที่ตํารวจภูธร
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสํานักงานตํารวจแหํงชาติกําหนดไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 

 4) โดยทําการศึกษาแยกแตํละสายงาน เชํน สายงานปูองกันปราบปราม สายงาน
อํานวยการ เป็นต๎น เพ่ือให๎เห็นถึงความชัดเจนของข๎อมูล 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือหาสาเหตุที่พนักงานขับรถเลือกงาน และออกแบบกลไก
สํงเสริมการมีสํวนรํวมที่เหมาะสมของพนักงานขับรถ จึงมีความสนใจที่จะแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว โดยนํา
หลักการเรียนรู๎จากการปฎิบัติ (Action Learning) มาเป็นเครื่องมือในการแก๎ไขป๓ญหาพนักงานขับรถ
เลือกงาน โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎ของสมาชิกกลุํม จัดกิจกรรมการประชุมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู๎ ประสบการณ๑ มุมมองที่แตกตําง ผํานกระบวนการซักถาม พูดคุย จับประเด็น คิด ใครํครวญ 
สะท๎อนแนวทางแก๎ไขป๓ญหา และนําแนวทางที่ได๎ไปทดลองปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดป๓ญหาการ
เลือกงานของพนักงานขับรถ ให๎เป็นศูนย๑  

ผลการศึกษา พบวําสาเหตุที่พนักงานขับรถเลือกงานได๎ดังนี้ 1) สาเหตุจากลักษณะงาน , 2) 
สาเหตุจากลูกค๎า, 3) สาเหตุจากพนักงานผู๎ปฎิบัติการ เนื่องจากสาเหตุที่ 1 และสาเหตุที่ 2 เป็นสาเหตุ
ที่เกิดจากป๓จจัยภายนอกที่ไมํสามารถแก๎ไขเปลี่ยนแปลงได๎ ดังนั้นแนวทางในการแก๎ไขสาเหตุที่ 1 และ
สาเหตุที่ 2 จึงเป็นการให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น ผํานแบบสอบถามในการ 
“จัดลําดับงาน” ให๎สอดคล๎องกับลําดับคิว สาเหตุที่ 3 จากพนักงานผู๎ปฏิบัติการ ได๎แกํ พนักงานขับรถ
แจ๎งคิวกํอนลงสินค๎าเสร็จ หัวหน๎างานจัดสํงสลับคิวรับงานของพนักงานขับรถ แนวทางในการแก๎ไข
ออกระเบียบข๎อบังคับในการทํางานวําด๎วยเรื่องการแจ๎งคิวผํานแอพพลิเคชั่นกรุ๏ปไลน๑ของบริษัทฯ และ
การให๎พนักงานขับรถเข๎ามามีสํวนรํวม ในการประเมินผลการจัดและจํายงาน ซึ่งผลสรุปพบวํา 
พนักงานขับรถมีความพอใจมาก ร๎อยละ 99.40 มีความพอใจปานกลางร๎อยละ 0.60 และไมํพบป๓ญหา
พนักงานขับรถเลือกงาน สมาชิกกลุํมจึงมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการ
แสดงความคิดเห็น และรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของบริษัทโดย 1) ให๎จัดโครงการพบปะพนักงานขับรถ “คุย
กันวันละนิด ยิ้มให๎กันวันละหนํอย” ผลจากการนําไปปฎิบัติสามารถจัดได๎จริงทุกวัน 2) จัดให๎พนักงาน
ขับรถเข๎าประชุมรํวมกับพนักงานออฟฟิศอาทิตย๑ละอยํางน๎อย 3 วัน ผลสามารถจัดพนักงานขับรถเข๎า
รํวมประชุมได๎ 3) จัดทํากลํองฮ่ันแนํ..รับความคิดเห็นจากพนักงานขับรถเพ่ิมเติม  
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บทน า 
 

จากสภาวการณ๑ตําง ๆ ในป๓จจุบัน กระแสโลกาภิวัตน๑ การพัฒนาอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความต๎องการ (Wants) ของลูกค๎า/ผู๎ใช๎บริการมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา การ
แขํงขันในภาคธุรกิจการค๎าที่มีแนวโน๎มที่สูงและรุนแรงขึ้น ผู๎ประกอบการค๎า ธุรกิจ บริการตําง ๆ 
จะต๎องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการให๎บริการอยํางเหมาะสมและสม่ําเสมอ กลําวคือ
คุณภาพในการให๎บริการจะต๎องตรงตามความต๎องการของลูกค๎า มีความถูกต๎องแมํนยํา และมีเกณฑ๑
คุณภาพที่ดีเยี่ยมระดับมืออาชีพ สามารถตอบสนองตํอความต๎องการ และสร๎างความพึงพอใจสูงสุด
ให๎กับลูกค๎าได๎  

บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เป็นผู๎ให๎บริการขนสํงและโลจิสติกส๑ในกลุํม Logistics Service 
Provider ในสํวนของการนําออก (Outbound)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามคําสั่ง
ซื้อ ในเส๎นทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล ไป - กลับ และกระจายสินค๎าใน 14 จังหวัดภาคใต๎ 1) ขนสํง
เที่ยวขาไป ต๎นทางจากจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ปลายทางกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นการให๎บริการ
ขนสํงสินค๎ากลุํมอุตสาหกรรมไม๎ยางพาราแปรรูป 2) ขนสํงเที่ยวขากลับ ต๎นทางจากกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ปลายทาง 14 จังหวัดภาคใต๎ โดยให๎บริการในการกระจายสินค๎าแบบครบวงจร ขนสํงด๎วย
รถบรรทุกจากโรงงานหรือคลังสินค๎าของผู๎ผลิตไปยังผู๎ขายสินค๎าครอบคลุมทั้งผู๎ขายสินค๎าแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) และผู๎ขายสินค๎าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในรูปแบบการขนสํง
แบบสํงตรง (Direct Delivery) และ แบบ Cross-Docking กระบวนการขนสํงสินค๎า ได๎แกํ 
กระบวนการรับคําสั่ง, กระบวนการจัดและจํายงาน, กระบวนการเข๎ารับสินค๎า, กระบวนการสํงมอบ
สินค๎า และกระบวนการคืนบิล  ในกระบวนการจัดและจํายงานให๎กับพนักงานขับรถพบวํา พนักงาน
ขับรถปฏิเสธงานที่ได๎รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานอยํางไมํเต็มใจ จากข๎อมูลจากหนํวยงานจัดสํงในปี 
พ.ศ.2560 พบวําจํานวนพนักงานขับรถเลือกงานถึงร๎อยละ 11.89 และในปี พ.ศ.2561 นับสุดท๎าย
เดือนกันยายน พบพนักงานขับรถเลือกงานถึงจํานวนร๎อยละ 12.59 จากจํานวนเที่ยวทั้งหมดที่จัดและ
จํายงาน ป๓ญหาดังกลําวสํงผลกระทบตํอคุณภาพการให๎บริการ การดําเนินการ และการบริหาร  เป็น
อยํางมาก ดังนั้น ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่แก๎ไขป๓ญหา “พนักงานขับรถเลือกงาน” ในกระบวนการจัด
และจําย 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1) เพ่ือหาสาเหตุที่ทําให๎พนักงานขับรถเลือกงาน ในกระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท  
นําสุราษฎร๑ จํากัด  

2) เพ่ือหากลไกสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่เหมาะสมของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและ
จํายงานของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด  
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วิธีการศึกษา และการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 

 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมจากการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ในครั้งน้ีมี
จุดประสงค๑เพ่ือ “แก๎ไขป๓ญหาการเลือกงานของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานของ
บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด” และ “ศึกษากลไกสํงเสริมการมีสํวนรํวมของพนักงานขับรถใน
กระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด” ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติดังนี้  

1.  กลุ่ม ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ และใบงาน 
 กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือให๎กลุํมมีทิศทางที่ชัดเจนและเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดกลุํมเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ในการแก๎ไขป๓ญหาพนักงานขับรถเลือกงานในกระบวนการจัด
และจํายงาน จึงได๎มีการตั้งชื่อกลุํมวํา “กลุ่มระดมแนวคิดพิชิตการเลือกงาน” ซึ่งผู๎ศึกษาได๎คัดเลือก
สมาชิกกลุํมจากฝุายงานตําง ๆ ในบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด ซึ่งจะประกอบไปด๎วย 1 ) ผู๎ที่รู๎ป๓ญหา 
(Who Knows) 2) ผู๎ที่สนใจชํวยผลักดันการแก๎ไขป๓ญหา (Who Cares) และ 3) ผู๎ที่มีอํานาจผลักดัน
การแก๎ป๓ญหา (Who Can) 
 ค าถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  คําถามท่ี 1 ทําไมพนักงานขับรถถึงเลือกงาน
, คําถามที่ 2 แล๎วจะแก๎ไขป๓ญหานี้ได๎อยํางไร, คําถามที่ 3 แบบสอบถามที่จะให๎พนักงานขับรถควรมี
รูปแบบอยํางไร และคําถามที่ 4 จะสามารถแก๎ไขป๓ญหาหัวหน๎างานจํายงานสลับคิวได๎อยํางไร 
   การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือ
แก๎ไขป๓ญหาพนักงานขับรถเลือกงานของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด โดยการศึกษากลไกสํงเสริมการมี
สํวนรํวม หัวใจสําคัญของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ คือการสนับสนุน กระตุ๎นให๎สมาชิกกลุํม มีการคิด 
ใครํครวญ ป๓ญหาที่เกิดขึ้น แล๎วสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูออกมาเป็นแนวทางในแก๎ไข โดยกระบวนการ
ซักถาม การพูดคุยปรึกษาหารือ การรับฟ๓ง เพื่อให๎ได๎ความเข๎าใจ มุมมองที่ตํางไปจากเดิม ตามแนวคิด
ของ Michael J. Marquardt ด๎วยสมการ L = P + Q + R + I + R กิจกรรมการเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติ  
     ใบงาน  เป็นเครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามด๎วยคําถามปลายเปิด เพ่ือทดสอบความรู๎ 
ความคิด ความเข๎าใจพ้ืนฐานของสมาชิกกลุํมเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม และเพ่ือให๎สมาชิกกลุํมได๎แสดง
ความคิดเห็น มีทั้งหมดจํานวน 4 ใบงาน และแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ 

2.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ 
การดําเนินกิจกรรมการประชุมพบปะการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือศึกษากลไกสํงเสริมการมี

สํวนรํวมของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และองค๑ประกอบ 6 ด๎านของการเรียนร๎ูจากการปฏิบัติ 
(The Six Critical Components of an Action Learning Program) มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 

1) การกําหนดป๓ญหา  สมาชิกกลุํมได๎รํวมกันกําหนดป๓ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัด
และจํายงาน ซึ่งเกิดขึ้นซ้ําแล๎วซ้ําอีกและยังไมํมีแนวทางในการแก๎ไขที่ชัดเจน เป็นป๓ญหาที่สํงผล
กระทบในการทํางานในหนํวยงานจัดสํงและกระทบตํอองค๑การ และนําป๓ญหาที่เกิดขึ้นเข๎าสูํ
กระบวนการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให๎สมาชิกกลุํมได๎เรียนรู๎สาเหตุของป๓ญหาที่
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แท๎จริง พัฒนาทักษะการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ เป็นไปตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
ป๓ญหาและแนวทางแก๎ไขควรอยูํในวิสัยที่สมาชิกสามารถผลักดันให๎เกิดการแก๎ไขได๎จริง 

2) กลุํมกิจกรรมเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  ผู๎ศึกษาได๎พิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุํม จํานวน
ทั้งหมด 7 คน  เป็นผู๎ที่มีความรู๎ มีประสบการณ๑ในการทํางานที่แตกตํางกัน มาจากฝุายงานตําง ๆ ใน
บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับป๓ญหาการเลือกงานของพนักงานขับรถ ทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม และอยูํในสถานะที่สามารถจะตัดสินใจในการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาหรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานได๎ซ่ึง  

3) กระบวนการซักถามและสะท๎อนมุมมอง การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ให๎ความสําคัญ
กับ การตั้งคําถามหรือการตั้งคําถามปลายเปิดสลับปลายปิด จะทําให๎เกิดการไหลเวียนของข๎อมูลใน
กลุํมการเรียนรู๎ การซักถามในขณะที่พูดคุยจะทําให๎เกิดการคิดใครํครวญ เกิดการสะท๎อนมุมมองที่
หลากหลาย การรับฟ๓งความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็น มีจุดประสงค๑เพ่ือหาแนวทางไปสูํการ
ปฏิบัติได๎จริง ซึ่งได๎กําหนดการประชุมสมาชิกกลุํมจํานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้  การประชุม
พบปะ ครั้งที่ 1 เป็นการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนร๎ูจากการปฏิบัติ สมาชิกกลุํมกําหนดประเด็น
ป๓ญหา (Orientation and AL Setup), การประชุมพบปะ คร้ังที่ 2 เพ่ือสรุปสาเหตุที่ทําให๎พนักงาน
ขับรถเลือกงาน กําหนดเปูาหมายการแก๎ไข และระบุขั้นตอนดําเนินการในสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่
เป็นไปได๎ ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง  และการประชุมพบปะ ครั้งที่ 3 เป็นการรายงานผล 
ทบทวน และให๎ข๎อเสนอแนะ การปรับปรุง แก๎ไขในกิจกรรมที่ปฏิบัติ  

4) การรํวมกันกําหนดแนวทางการแก๎ป๓ญหา สมาชิกกลุํมทุกคนมีสํวนรํวมในการ
กําหนดแนวทางการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ โดยอาศัยกระบวนการคิดใครํครวญ เพ่ือหาสาเหตุที่
พนักงานขับรถเลือกงานในกระบวนการจัดและจํายงาน และแนวทางสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
พนักงานขับรถ และสมาชิกกลุํมรํวมกันผลักดันนําแนวทางนั้นไปปฏิบัติ  “การกระทํากับการเรียนรู ต
องควบคูกันไป” 

5) การเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง  สมาชิกกลุํมต๎องมีความตํอเนื่อง จริงจัง ให๎
ความสําคัญตํอการเรียนรู๎ การพบปะกันตามชํวงเวลาที่กําหนด และหาแนวทางสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานที่เหมาะสม โดยมีรายงานความคืบหน๎าในการ
ประชุมทุกครั้ง และสมาชิกกลุํมทุกคนจะต๎องเรียนรู๎รํวมกันจากผลของการปฏิบัติในแตํละครั้ งเพ่ือนํา
อุปสรรคมาทบทวนเข๎าสูํกระบวนการเรียนรู๎จาการปฏิบัติ ยิ่งกลุํมได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถมาก
ขึ้น มากขึ้นตามรอบของการเรียนรู๎ คุณภาพของกระบวนการแก๎ป๓ญหาก็จะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน  

6) ผู๎อํานวยการกลุํม  ทําหน๎าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ๎นให๎กลุํมได๎มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง นําป๓ญหาเข๎าสูํการอภิปราย ให๎สมาชิกกลุํมได๎แสดงความคิดเห็นและ
สะท๎อนมุมมอง รวมทั้งทําหน๎าที่เป็นผู๎วางแผนการเรียนรู๎ บริหารการประชุมให๎มีประสิทธิภาพ แก๎ไข
ความขัดแย๎ง และอํานวยความสะดวกให๎กลุํมการเรียนรู๎สามารถดําเนินการได๎อยํางราบรื่น นอกจากนี้
ยังคอยรับฟ๓งความต๎องการและอํานความรู๎สึกของกลุํมเพ่ือสร๎างความสําเร็จที่ดี เป็นแรงจูงใจกระตุ๎น
ให๎สมาชิกกลุํมสนใจเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ เสมอ 
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ผลการด าเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น 
 

1. จากการด าเนินกิจกรรมพบปะครั้งท่ี 1 ต่อสภาพปัญหา การซักถาม   
การพบปะสมาชิกในครั้งนี้ เริ่มจากการดําเนินการปฐมนิเทศสมาชิกกลุํม ทําความรู๎จักกับ

เรียนรู๎จากการปฏิบัติ แนะนําขั้นตอนกระบวนการดําเนินการเรียนรู๎และเทคนิคที่สําคัญของการเรียนรู๎
เพ่ือการปฏิบัติ สมการ ของ Michael Marquardt  การฟ๓ง จับประเด็น และการตั้งคําถาม เพ่ือให๎
เกิดการ คิดใครํครวญ และการสะท๎อนความคิด เพ่ือให๎สมาชิกได๎มีแนวทางในการแยกประเด็นป๓ญหา
ตามหมวดหมูํอยํางเป็นระบบ อีกทั้งแนะนําวิธีการ/แนวทาง ในการหาสาเหตุการเลือกงานของ
พนักงานขับรถ โดยการใช๎ทฤษฎีแผนผังก๎างปลาเป็นเครื่องมือในการค๎นหาสาเหตุ ตามหลักการ 
4M1E ในการแก๎ป๓ญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดและจํายงาน 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา  ป๓ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดและจํายงาน จาก
ข๎อมูลที่หนํวยงานจัดสํงได๎เก็บรวบรวม จะเห็นได๎วําจํานวนป๓ญหาการเลือกงานของพนักงานขับรถใน
ปี 2561 จาก เดือนมกราคม - เดือนกันยายน  คําเฉลี่ยอยูํที่ 12.59% ซึ่งสูงเพ่ิมขึ้นกวําปีพ.ศ 2560 
เล็กน๎อย (คําเฉลี่ยอยูํที่  11.94%) สภาพป๓ญหาจากการที่สมาชิกกลุํมได๎ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ ซักถาม และสะท๎อนความคิด วําป๓ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดและจํายงาน ที่ต๎อง
ศึกษาหาแนวทางแก๎ไขอยํางเป็นระบบเพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดป๓ญหาเหลํานี้ขึ้นอีกเกิดขึ้น คือ พนักงาน
ขับรถเลือกงาน จากการวิเคราะห๑เพ่ือค๎นหาสาเหตุการเลือกงานของพนักงานขับรถโดยการใช๎ทฤษฎี
แผนผังก๎างปลา เป็นเครื่องมือในการค๎นหาสาเหตุ ด๎วยหลัก 4M1E สรุปสาเหตุหลักได๎ 3 สาเหตุดังนี้ 
สาเหตุที่ 1 ลักษณะงาน ได๎แกํ ความยาก/งํายของงาน, ระยะทางใกล๎/ไกล, ระยะเวลาที่ใช๎ขึ้น/ลง
สินค๎า, ระยะเวลาที่กําหนดเข๎ารับ/ลง สินค๎า, สถานที่ขึ้น/ลง สินค๎า ,  สาเหตุที่ 2 ลูกค๎า ได๎แกํ 
ระเบียบ/ข๎อบังคับ, ขั้นตอนในการติดตํอประสานงานเอกสารที่เกี่ยวข๎องในการขนสํงที่มีจํานวนมาก
หลายฉบับและมากสําเนา และสาเหตุที่ 3 พนักงานผู๎ปฏิบัติการ ได๎แกํ พนักงานขับรถแจ๎งคิวกํอนลง
สินค๎าเสร็จ,หัวหน๎างานจัดสํงสลับคิวรับงานของพนักงานขับรถ 

ข้อเสนอแนะของการพบปะ ผลท่ีได้ แนวปฏิบัติ  สรุปวําจากการที่สมาชิกกลุํมได๎มีการ
พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ๑และข๎อมูลซึ่งกันและกัน ด๎วยการฟ๓งและจับประเด็น สะท๎อน
ความคิดมุมมองที่แตกตํางกันอยํางอิสระเต็มที่ ด๎วยบรรยากาศที่ดี เคารพให๎เกียรติซึ่งกันและกัน ด๎วย
ใจที่เปิดกว๎าง สามารถสรุปสาเหตุหลักท่ีพนักงานขับรถเลือกงานออกได๎เป็น 3 สาเหตุ คือ 1. ลักษณะ
งาน, 2. ลูกค้า และ 3. พนักงานผู้ปฏิบัติการ  
   จากการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพป๓ญหา การพูดคุย การซักถาม การสะท๎อนป๓ญหา 
ข๎อเสนอแนะของการพบปะ ผลที่ได๎และแนวทางปฏิบัติ ในการแก๎ไขป๓ญหาการเลือกงานของพนักงาน
ขับรถ สมาชิกกลุํมเสนอแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหา โดยการสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่เหมาะสมของ
พนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานที่สอดคล๎องกับป๓ญหาและสถานการณ๑ของฝุาย
ปฏิบัติการจัดสํง โดยมีแนวทางในการออกแบบกลไกสํงเสริมการมีสํวมรํวมดังนี้ 1. ทําตามความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดและจํายงาน, 2.ระบุป๓ญหาจากกระบวนการจัดและจํายงาน ที่ต๎องการให๎
พนักงานขับรถมีสํวนรํว ,ม 3.กําหนดรูปแบบการมีสํวนรํวมและชํองทางของการมีสํวนรํวมของ
พนักงานขับรถ โดยผลสรุปของสมาชิกกลุํมให๎มีทั้งหมด 3 รูปแบบได๎ แบบสอบถาม (Questionnaire), 
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การจัดประชุม (Meeting) และการจัดกิจกรรมพบปะ (Focus Group) การประเมินผล (Evaluation) 
และ 4. ให๎สมาชิกพูดคุยกันในประเด็นของการนํากลไกสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่รํวมกันออกแบบมา
ปฏิบัติ - ข๎อเสนอแนะ/กลไก แนวทางแก๎ไข สาเหตุที่ 1 ลักษณะงาน  สมาชิกสรุปให๎มีการทํา
แบบสอบถามให๎พนักงานขับรถจัดลําดับงานที่พนักงานขับรถพอใจ และการจัดพบปะพนักงานอยําง
ไมํเป็นทางการทุกวัน และ - ข๎อเสนอแนะ/กลไก แนวทางแก๎ไข สาเหตุที่ 2 ลูกค๎า  สมาชิกสรุป
ข๎อเสนอแนะ สาเหตุการเลือกงานของพนักงานขับรถ ในสาเหตุที่ 2 เนื่องจากเป็นระเบียบข๎อกําหนด
ลูกค๎าที่เราต๎องให๎ความรํวมมือปฏิบัติตาม สมาชิกกลุํมลงความเห็นวํา ให๎จัดทําแบบสอบถาม
เชํนเดียวกับสาเหตุที่ 1 โดยให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดลําดับงาน  

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแนวทางแก้ไขสาเหตุที่ 1 และสาเหตุที่ 2 ทั้ง 2 สาเหตุเป็นสิ่งแวดล๎อม
ภายนอกที่เราไมํสามารถไปปรับเปลี่ยนแก๎ไขได๎ ดังนั้นแนวทางในการแก๎ป๓ญหาต๎องเร่ิมจากภายใน 
โดยมีเกณฑ๑ที่ต๎องไปประกอบการคิดหาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาดังนี้  1. ความยาก/งํายของงาน 
2 . ระยะทางใกล๎/ไกล  3 . เวลาที่ขึ้น/ลงสินค๎า 4. ระยะเวลาที่ใช๎ในการขึ้น/ลงสินค๎า 5. สถานที่ขึ้น/
ลง สินค๎า 6. ระเบียบ/ข๎อบังคับของลูกค๎า 7. ขั้นตอนในการติดตํอประสานงานของลูกค๎า และ 8. 
เอกสารที่เกี่ยวข๎องในการขนสํงของลูกค๎า มีจํานวนมากหลายฉบับ 

ผลการตัดสินใจของกลุ่มในสาเหตุที่ 1 และสาเหตุที่ 2 สมาชิกกลุํมสรุปได๎วํา แนวทางใน
การดําเนินการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของพนักงานขับรถเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาดังนี้ 

1) จัดทําแบบสอบถามให๎พนักงานขับรถจัดลําดับงาน เพ่ือนํามาเป็นข๎อมูลในการวางแผน
จัดและจํายงานในกระบวนการจัดและจํายงาน 
   2)  จัดทํานโยบายในการพบปะพนักงานทุกวัน ประมาณครั้งละ 15 นาที ในชํวงเวลา
ประมาณ 10.00-11.00 น. โดยฝุายงานจัดสํงรํวมกับฝุายงานทรัพยากรมนุษย๑ 
 ข๎อเสนอแนะ/กลไก แนวทางแก๎ไข สาเหตุที่ 3 จากพนักงานผู๎ปฏิบัติงาน  สมาชิกกลุํมสรุปให๎
มีการทําแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานขับรถ เพ่ือตรวจสอบวําหัวหน๎างานจัดคิวรถถูกต๎อง
ตามคิวรับงานหรือไมํ พนักงานขับรถเองก็จะได๎รู๎สึกวําตนเองปฎิบัติงานด๎วยความเป็นธรรม สํงผลให๎
อยากทํางาน ในสํวนของการที่พนักงานขับรถแจ๎งคิวแตํยังลงสินค๎าไมํเสร็จวํา เพ่ือให๎เกิดความโปรํงใส
และตรวจสอบได๎ ในป๓จจุบันเรามีกลุํมไลน๑พนักงานขับรถที่สื่อสารระหวํางกัน เรานําจะใช๎ชํองทางนี้ให๎
เกิดประโยชน๑เพิ่มขึ้น โดยการให๎พนักงานขับรถแจ๎งคิวเมื่อลงสินค๎าเสร็จเข๎ามาในกลุํมไลน๑ เพ่ือ 1) ให๎
พนักงานขับรถด๎วยกันเองชํวยกันตรวจสอบ 2) เป็นหลักฐานที่ตรวจสอบย๎อนกลับได๎ 3) ปูองกันการ
ลืมคิวของหัวหน๎าจัดสํง สําหรับหัวหน๎างานสลับคิวงาน กรณีนี้มีเหตุผลทั้งด๎านข๎อจํากัดของงานหรือ
อาจจะเกิดจากการลําดับคิวผิด ซึ่งการทําแบบประเมินการจัดและจํายงานทุกครั้งที่จะจํายงานก็นําจะ
ดีเพราะจะไมํได๎เป็นป๓ญหาสะสม 

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแนวทางแก้ไขสาเหตุที่ 3 สรุปรวมประเด็นเพ่ือหาแนวทางแก๎ไขสาเหตุ
ที่ 3 จากผู๎ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) วิธีการแจ๎งคิวของพนักงานขับรถ และ 2) ความพึงพอใจในการจัดและจําย
งาน 
   ผลการตัดสินใจของกลุ่มในสาเหตุที่ 3 สมาชิกกลุํมได๎รํวมกันแสดงความคิดเห็นในการแก๎ไข
ป๓ญหาสาเหตุ ที่ 3 จากผู๎ปฏิบัติงาน ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของกลุํม สมาชิกได๎
ใครํครวญป๓ญหาที่ผํานมาแล๎วสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ยืดหยุํนเพ่ือ
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ลดป๓ญหาการเลือกงานของพนักงานขับรถ เป็นการสะท๎อนมุมมองที่แตกตํางจากประสบการณ๑ของ
สมาชิกกลุํม มีแนวทางในการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาดังนี้  1. ให๎พนักงานขับรถแจ๎งคิวเมื่อลงสินค๎า
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ในกลํุมไลน๑ และ2. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับรถหลังจาก
ได๎รับการจัดและจํายงาน โดยแนบใบประเมินพร๎อมกับใบคิดบัญชี เมื่อประเมินแล๎วให๎หยํอนลงกลํอง
รับใบประเมิน 

2. จากการด าเนินกิจกรรมพบปะครั้งท่ี 2 ต่อแนวทางของการด าเนินการแก้ไข   
เลขานุการกลุํมได๎สรุปรายละเอียดจากการประชุมกลุํมครั้งที่ 1 ให๎สมาชิกได๎รับทราบ เพ่ือให๎

สมาชิกเกิดการคิดใครํครวญ และทบทวนอีกครั้ง ป๓ญหาที่ได๎จากการประชุมพบปะครั้ งที่ 1 ของ
สมาชิกกลุํม คือ “การเลือกงานของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงาน” และสาเหตุหลักที่
ได๎จากการพูดคุย ตั้งคําถาม แลกปลี่ยนความคิดเห็น การฟ๓ง จับประเด็น ผํานการระดมสมอง สะท๎อน
ความคิด และใช๎แผนผังก๎างปลาเป็นเครื่องมือในการหาสาเหตุ เป็น 3 สาเหตุ คือ1)  ลักษณะงาน 2) 
พนักงานผู๎ปฏิบัติการ 3) ลูกค๎า และแนวทางในการแก๎ป๓ญหาคือ “กลไกสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
พนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงาน” 

ผลการตัดสินใจของกลุ่ม ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานขับรถในกระบวนการ
จัดและจ่ายงานของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด 

1)  ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นในการ “จัดลําดับงาน ให๎สอดคล๎องกับ
ลําดับคิวรับงานของพนักงานขับรถ” โดยการออกแบบสอบถามให๎พนักงานขับรถจัดลําดับงานความ
พอใจ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมลงในแบบสอบถาม เริ่มดําเนินการวันที่ 10 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 
15 ต.ค.2561 ผู๎รับผิดชอบคุณสุรศักดิ์ คงแก๎ว หัวหน๎างานจัดสํง และคุณพัชรดา นาคพิน หัวหน๎างาน
จัดสํง   

2) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการประเมินผล “การวางแผนจัดและจํายงานของหัวหน๎า
จัดสํง” โดยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับรถเมื่อได๎รับการจํายงานเริ่มทดลองใช๎ 
วันที่ 16 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 27 ต.ค. 2561 ผู๎รับผิดชอบคุณสุธาวัลย๑ วิเศษโชค หัวหน๎างาน
ทรัพยากรบุคคล 

3) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการตรวจสอบ “การแจ๎งคิว” ของพนักงานขับรถด๎วยกัน
เองโดยการกําหนดให๎พนักงานขับรถทุกคนแจ๎งคิวเมื่อลงของเสร็จแล๎วในกลุํมไลน๑ของหนํวยงานจัดสํง 
เริ่มแจ๎งพนักงานขับรถให๎ทราบโดยทั่วกัน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ และเริ่มใช๎วันที่ 16 ต.ค. 2561 แล๎ว
มีการติดตามดูแลโดยหัวหน๎างาน 

4) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในด๎านการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร โดยการจัดพบปะ
พนักงานอยํางไมํเป็นทางการทุกวัน ภายใต๎โครงการ “คุยกันวันละนิด ยิ้มให๎กันวันละหนํอย” ซึ่งไมํ
จํากัดพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม ดําเนินการโดย ฝุายงานทรัพยากรบุคคล และคุณสุรศักดิ์ คงแก๎ว 
หัวหน๎างานจัดสํง และคุณพัชรดา นาคพิน หัวหน๎างานจัดสํง   

5) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมรํวมกับพนักงานในออฟฟิศ โดยการจัด
พนักงานขับรถอยํางน๎อยอาทิตย๑ละ 3 คนเข๎ามารํวมประชุมรํวมกับออฟฟิศ ซึ่งจัดประชุมทุกวัน เวลา 
13.30 - 14.30 น. เริ่มใช๎วันที่ 16 ต.ค. 2561 ผู๎รับผิดชอบจัดสรรพนักงานขับรถในกิจกรรมนี้
มอบหมายคุณสุรศักดิ์ คงแก๎ว หัวหน๎างานจัดสํง และคุณพัชรดา นาคพิน หัวหน๎างานจัดสํง   



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8888 
 

6) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น ผํานทางตู๎แสดงความคิดเห็นของ
บริษัท  โดยมีคุณสุธาวัลย๑ วิเศษโชค เป็นผู๎รับผิดชอบ และกําหนดจุดวางกลํองรับแสดงความคิดเห็นไว๎
บริเวณท่ีนั่งพนักงานขับรถขณะรอเรียกรับงาน ภายในห๎องสํานักงาน 

3.  จากการด าเนินกิจกรรมพบปะครั้งที่ 3 การรายงานผลการด าเนินการ   
รายงานความคืบหน๎าและผลของการนําข๎อเสนอแนะตําง ๆ นําไปปฏิบัติ ระบุป๓ญหา 

อุปสรรค ความสําเร็จ สิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากกลุํมผู๎ปฏิบัติ ผู๎บริหาร และของตนเอง คิดสะท๎อนทบทวน
บทเรียนที่ได๎จากการปฏิบัติ (After Action Review, AAR) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

ผลของการแก้ไขต่อประเด็นปัญหาที่ 1-2 
1) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นในการ “จัดลําดับงาน ให๎สอดคล๎องกับ

ลําดับคิวรับงานของพนักงานขับรถ” โดยแจกแบบสอบถามให๎พนักงานขับรถจัดลําดับงานความพอใจ 
และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมลงในแบบสอบถาม เริ่มดําเนินการวันที่ 10 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 15 
ต.ค. 2561 มีผลจากการเก็บข๎อมูลลําดับความคิดเห็นของพนักงานขับรถจํานวน 70 คน โดยแบํง
ลักษณะงานออกเป็น 3 ลักษณะสรุปได๎ดังนี้ 1. งานขาไปจาก สุราษฎร์ - กทม. ผลการเรียงลําดับ
ความคิดเห็นได๎ดังนี้ พนักงานขับรถ เลือกลูกค๎า RAT เป็นลําดับที่ 1, พนักงานขับรถเลือก SRS เป็น
ลําดับที่ 2, พนักงานขับรถเลือก WM เป็นลําดับที่ 3, พนักงานขับรถเลือก AMF เป็นลําดับที่ 4, 
พนักงานขับรถเลือก KS เป็นลําดับที่ 5, พนักงานขับรถเลือก WC เป็นลําดับที่ 6, พนักงานขับรถเลือก 
PP เป็นลําดับที่ 7, พนักงานขับรถเลือก PL เป็นลําดับที่ 8 และเลือก SPB เป็นลําดับสุดท๎ายของงาน
ขาไป, 2. งานขากลับจาก กทม.- สุราษฎร์ ผลการเรียงลําดับความคิดเห็นได๎ดังนี้ พนักงานขับรถ 
เลือก NN เป็นลําดับที่ 1, พนักงานขับรถเลือก FN เป็นลําดับที่ 2,พนักงานขับรถเลือก NN MT เป็น
ลําดับที่ 3, พนักงานขับรถเลือก FN MT เป็นลําดับที่ 4, พนักงานขับรถเลือก NN LT เป็นลําดับที่ 5, 
พนักงานขับรถเลือก FN LT เป็นลําดับที่ 6 และเลือก NW เป็นลําดับสุดท๎าย และ 3. งานซอย
ภาคใต้  ผลการเรียงลําดับความคิดเห็นได๎ดังนี้ พนักงานขับรถ เลือก GSP เป็นลําดับที่ 1, พนักงาน
ขับรถ เลือก NW MT เป็นลําดับที่ 2, พนักงานขับรถ เลือก NW  เป็นลําดับที่ 3,พนักงานขับรถ เลือก 
F2 เป็นลําดับที่ 4 
   2) พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการประเมินผล “การวางแผนจัดและจํายงานของหัวหน๎า
จัดสํง” โดยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับรถเมื่อได๎รับการจํายงานเริ่มทดลองใช๎ 
วันท่ี 16 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 27 ต.ค. 2561  ผลของการดําเนินการเป็นไปด๎วยดี พนักงานขับรถมี
ความสนใจและให๎ความรํวมมือ พนักงานขับรถสํวนใหญํยินดีที่จะทําแบบสอบถาม มีบ๎าง 2 -3 คน ที่
ไมํอยากทํา ให๎เหตุผลวําอะไรก็ได๎ไมํได๎มีป๓ญหา ซึ่งได๎อธิบายให๎พนักงานขับรถเข๎าใจถึงประโยชน๑ที่จะ
ได๎รับจากการทําแบบสอบถาม วําฝุายปฏิบัติงานจัดสํงมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ สอบถามความเห็นของ
พนักงานขับรถวําการจัดลําดับงานกับลําดับคิวสอดคล๎องกันหรือไมํ และคิวถูกต๎องไมํมีการสลับคิว  
 3) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการตรวจสอบ “การแจ๎งคิว” ของพนักงานขับรถด๎วยกัน
เอง โดยการกําหนดให๎พนักงานขับรถทุกคนแจ๎งคิวเมื่อลงของเสร็จแล๎วในกลุํมไลน๑ของหนํวยงาน
จัดสํง เริ่มแจ๎งพนักงานขับรถให๎ทราบโดยทั่วกัน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ และเริ่มใช๎วันที่ 16 ต.ค. 2561 
พนักงานขับรถทุกคนยินดีแจ๎งคิวเมื่อลงของเสร็จแล๎วในกลุํมไลน๑ของหนํวยงานจัดสํง เพราะโปรํงใส 
ไมํมีการแจ๎งคิวกํอนลงของเสร็จ ตรวจสอบกันได๎ และหัวหน๎าจัดสํงจะได๎ไมํทําคิวหลํน 
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 4) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในด๎านการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร โดยการจัดพบปะ
พนักงานอยํางไมํเป็นทางการทุกวัน ภายใต๎โครงการ “คุยกันวันละนิด ยิ้มให๎กันวันละหนํอย” ซึ่ง
ดําเนินการโดยฝุายงานจัดสํงและฝุายงานทรัพยากรบุคคล  บรรยากาศเป็นไปด๎วยดี ไมํมีความเป็น
ทางการ พนักงานขับรถให๎ความรํวมมือในการแลกเปลี่ยนข๎อมูล และซักถามข๎อสงสัยตําง ๆ  จะมี
อุปสรรคบ๎างก็บางวันที่พนักงานขับรถไมํได๎เข๎ามาออฟฟิศในชํวงที่กําหนดเวลาไว๎ หรือบางวันจะมีงาน
เข๎ามามากพนักงานขับรถก็ไมํสามารถจัดเวลามาพบปะได๎ 

ผลของการแก้ไขต่อประเด็นปัญหาที่ 3 
  1) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการประเมินผล การวางแผนจัดและจํายงานของหัวหน๎า
จัดสํง โดยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับรถเมื่อได๎รับการจํายงาน เริ่มดําเนินการ
ตั้งแตํวันที่ 16 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 27 ต.ค. 2561 ซึ่งผลการประเมินจากจํานวนเที่ยวงานที่วางแผน
จัดและจํายงานทั้งหมด 338 ครั้ง ผลพนักงานขับรถมีความพอใจมาก ในลําดับงานกับคิว มีความ
สอดคล๎องกัน จํานวน 336 ครั้งคิดเป็นร๎อยละ 99.40 พนักงานขับรถมีความพอใจปานกลาง จํานวน 
2 ครั้งคิดเป็นร๎อยละ 0.60 โดยการจัดและจํายงานไมํมีป๓ญหาการเลือกเกิดขึ้น 
   2) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการตรวจสอบ “การแจ๎งคิว” ของพนักงานขับรถด๎วยกัน
เองโดยการกําหนดให๎พนักงานขับรถทุกคนแจ๎งคิวเมื่อลงของเสร็จแล๎วในกลุํมไลน๑ของหนํวยงานจัดสํง 
เริ่มแจ๎งพนักงานขับรถให๎ทราบโดยทั่วกัน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ และเริ่มใช๎วันที่ 16 ต.ค. 2561 แล๎ว
มีการติดตามดูแลโดยหัวหน๎างาน ผลพบวําพนักงานขับรถให๎ความรํวมมือ แตํยังไมํครบทุกครั้งของ
การแจ๎งคิว เนื่องจากเป็นความเคยชินในการโทรศัพท๑แจ๎งคิว อีกท้ังการใช๎งานไลน๑ยังไมํคลํองตัว 
 3) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในด๎านการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร โดยการจัดพบปะ
พนักงานอยํางไมํเป็นทางการทุกวัน ภายใต๎โครงการ “คุยกันวันละนิด ยิ้มให๎กันวันละหนํอย” ผลจาก
พูดคุยได๎รับความรํวมมือที่ดีมาก ยังพบวําบางทํานยังไมํกล๎าที่จะพูดคุยเทําไหรํ เนื่องจากเขินอาย  

4) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมประชุมประจําวันรํวมกับพนักงานใน
ออฟฟิศ โดยกําหนดสัปดาห๑ละ 3 เริ่มต๎นตั้งแตํวันที่ 16 ต.ค. 2561 แตํจากการที่พนักงานขับรถเข๎า
มารํวมประชุม ทําให๎พนักงานขับรถได๎มีโอกาสรับรู๎ข๎อมูลขําวสารมากขึ้น ได๎เห็นป๓ญหาที่เกิดทั้งหมด
ในภาพรวมของบริษัท  
 5) ให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น ผํานทางตู๎แสดงความคิดเห็นของ
บริษัทฯกําหนดจุดวางกลํองรับแสดงความคิดเห็นไว๎บริเวณท่ีนั่งพนักงานขับรถ 
  

สรุปผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

1.  สรุปสาเหตุปัญหา แนวการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 สาเหตุป๓ญหาการเลือกงานในกระบวนการจัดและจํายงานของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด การ
จัดและจํายงานที่ผํานมาสํงผลให๎พนักงานขับรถปฏิเสธการรับงาน ไมํเต็มใจในการปฏิบัติงาน จากการ
ค๎นหาสาเหตุตามทฤษฎีก๎างปลาพบสาเหตุป๓ญหาหลัก 3 สาเหตุที่สํงผลให๎พนักงานขับรถเลือกงาน 
ดังนี้  1. ป๓จจัยของลักษณะงาน ได๎แกํ ความยาก/งํายของงาน , ระยะทางใกล๎/ไกล, เวลาที่ขึ้น/ลง
สินค๎า, ระยะเวลาที่ใช๎ในการขึ้น/ลงสินค๎า, สถานที่ขึ้น/ลง สินค๎า  2. ป๓จจัยจากลูกค๎า ได๎แกํระเบียบ/
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ข๎อบังคับ, ขั้นตอนในการติดตํอประสานงาน, เอกสารที่เกี่ยวข๎องในการขนสํงที่มีจํานวนมากหลาย
ฉบับและมากสําเนา และ 3. ป๓จจัยสํวนตัวของพนักงานผู๎ปฏิบัติการ ได๎แกํ พนักงานขับรถแจ๎งคิวกํอน
ลงสินค๎าเสร็จ, หัวหน๎างานจัดสํงสลับคิวรับงานของพนักงานขับรถ  

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา 
 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  ในเรื่องกลไกสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของพนักงานขับรถนั้น มีแนวทางดังนี้ 1. จะต๎องทําสม่ําเสมอ และตํอเนื่อง ทําให๎ได๎รับข๎อมูล
ใหมํ ๆ เพ่ือนําไปสูํแนวทางการแก๎ป๓ญหา และพัฒนากระบวนการจัดและจํายงานให๎มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 2. การสํงเสริมให๎พนักงานขับรถมีสํวนรํวมในการจัดลําดับงาน ต๎องสอดคล๎องกับเกณฑ๑ใน
การจัดและจํายงานของบริษัทเชํนกัน 3. ควรจะมีแนวทางสํงเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางพนักงาน
ขับรถด๎วยกัน และระหวํางพนักงานขับรถกับหัวหน๎า และ 4. ควรมีแนวทางในการสํงเสริมให๎พนักงาน
ขับรถใหมํมีความเข๎าใจ ในกระบวนการทํางานของหนํวยงานจัดสํง เกณฑ๑ในการวางแผนจํายงาน 
กฎระเบียบ และความต๎องการของลูกค๎า   

3.  การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 1. การเรียนรู๎จากการปฏิบัติทําให๎ทุกคนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในป๓ญหา รํวมกันค๎นหาสาเหตุ โดย
มีกระบวนการคิดอยํางเป็นระบบตามสมการแหํงการเรียนร๎ู  L = P + Q + R + I + R และหา
แนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาการจัดและจํายงานได๎ ผํานการคิดใครํครวญของสมาชิก กลุํมที่มี
ประสบการณ๑แตกตํางกัน มีมุมมองแตกตํางกัน 2. การเรียนร๎ูจากการปฏิบัติเป็นการสํงเสริมการ
ทํางานเป็นทีม ชํวยกันค๎นหาสาเหตุ หาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา และนําไปปฏิบัติ  3. การเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติแม๎จะสามารถค๎นหาสาเหตุ และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาได๎จากผู๎ปฏิบัติ ได๎จากผู๎ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข๎อง แตํต๎องได๎รับการสนับสนุนจากฝุายบริหารเพ่ือที่จะได๎นําเอาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาไป
ปฏิบัติใช๎ 4. แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาที่นําไปปฏิบัติไมํจําเป็นต๎องเป็นแนวทางที่ได๎ผลสําเร็จ ในการ
แก๎ไขป๓ญหา ความผิดพลาดก็สามารถทําให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้นได๎ ทําให๎ค๎นหาแนวทางใหมํ ๆ ที่จะชํวย
แก๎ไขป๓ญหาได๎ 5. การเรียนรู๎จากการปฏิบัติเป็นการค๎นหาสาเหตุของป๓ญหา และแนวทางการแก๎ไข
ป๓ญหาผู๎ปฏิบัติงานหรือผู๎ที่สํวนเกี่ยวข๎องกับป๓ญหาโดยตรง และถํายทอดขึ้นไปให๎ผู๎บริหารได๎รับทราบ
และสนับสนุนแนวทางการแก๎ป๓ญหานั้น (Bottom-Up) ซึ่งทําให๎แก๎ป๓ญหาได๎ตรงจุด และ 6. ในการ
ระดมสมองเพ่ือค๎นหาสาเหตุของป๓ญหาที่สนใจ บางครั้งจะพบเจอป๓ญหาในการทํางานอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 
และนําสนใจสามารถนําไปตั้งเป็นหัวข๎อประเด็นใหมํเพ่ือหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาได๎อีก 

4.  การทบทวนหลังการด าเนินการ (After Action Review) 
 การทบทวนหลังการดําเนินการการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ มีการทบทวนทันที
หลังการประชุมกลุํมครั้งที่ 3 เพ่ือทบทวนวิธีการทํางาน การนําแนวทางการประยุกต๑การเรียนร๎ูจาก
การปฏิบัติมาใช๎ ทั้งด๎านความสําเร็จและป๓ญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การทํางานและ
เป็นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนาองค๑การ รับฟ๓งความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพ่ือนรํวมงานที่อาจ
ทําให๎รู๎วําทุกป๓ญหามีทางออก ฝึกการทํางานเป็นทีม  การดําเนินงานที่ผํานมาพบวําสมาชิกกลุํมซึ่งมา
จากหลายฝุายงาน รวมท้ังหมด 7 คน อาจจะรวมตัวได๎ยาก เน่ืองจากภาระงานของแตํละฝุายไมํ
ตรงกัน โดยเฉพาะพนักงานขับรถที่ไมํได๎ประจําในออฟฟิศ ทําให๎ไมํเกิดความตํอเนื่องของการประชุม
แตํละครั้ง สาเหตุของป๓ญหาและแนวทางการแก๎ไขอาจไมํได๎เกิดจากทุก ๆ มุมมองอยํางแท๎จริง มี
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โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได๎ นอกจากนี้การนําแนวทางการปฏิบัติไปทดลองใช๎เป็นเวลาแคํ 2 
สัปดาห๑ ยังไมํสามารถสรุปวําแนวทางนี้ได๎ผลหรือไมํได๎ผล แตํทางผู๎บริหารได๎ลงมติแล๎วเห็ นวําการ
ประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือแก๎ป๓ญหาพนักงานขับรถเลือกงานในกระบวนการจัดและจําย
งานได๎จริง  

5.  บทเรียนรู้ด้านการจัดการ 
การดําเนินกิจกรรมการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือแก๎ป๓ญหาพนักงานขับรถเลือก

งาน โดยการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท นํา 
สุราษฎร๑ จํากัด เป็นแนวทางดําเนินการ ผํานการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ มีป๓จจัยแหํงความสําเร็จและ
ป๓จจัยแหํงความล๎มเหลว ดังนี้ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) เป็นการเรียนรู๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่ปฏิบัติในหนํวยงานจัดสํง จะชํวยให๎หนํวยงาน
จัดสํงสามารถนํามาเป็นแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาพนักงานขับรถเลือกงานกระบวนการจัดและจําย
งานได๎ตรงจุด และสามารถออกแบบกลไกการมีสํวนรํวมที่เหมาะสมได๎ 

2) ผู๎บริหารให๎การสนับสนุนและสํงเสริมการเรียนรู๎จากการปฎิบัติอยํางจริงจัง ทั้งทางด๎าน
การให๎คําแนะนํา สนุบสนุนทรัพยากรตําง ๆ โดยกําหนดเป็นเปูาหมายให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขป๓ญหารํวมกัน 

3) การให๎ความรํวมมือของสมาชิกกลุํมในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติโดยมี
เปูาหมายรํวมกันในการแก๎ไขป๓ญหาพนักงานขับรถเลือกงาน และออกแบบกลไกสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงาน 
 ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 

1)  ภารกิจของสมาชิกท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมอาจขาดความตํอเนื่อง  เพราะเวลาปฏิบัติหน๎าที่ของ
แตํละบุคคลไมํสอดคล๎องกัน 

2)  ระยะเวลาในการทดลองนําแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการเลือกงานยังน๎อยเกินไปที่จะสรุป
ได๎วํา แนวทางสํงเสริมที่ใช๎จะได๎ผลในระยะยาว 

(1) ประโยชน๑ตํอการพัฒนาบุคคล ทีม และองค๑การ 
พัฒนาให๎สมาชิกกลุํมแตํละคนได๎เรียนรู๎แนวทางการค๎นหาสาเหตุ แนวทางการแก๎ไข

ป๓ญหา และการนําแนวทางการแก๎ป๓ญหาไปปฏิบัติใช๎ในสถานการณ๑จริงภายในองค๑การ 
พัฒนาทีมให๎เกิดการรู๎รํวมกัน การคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ๑จริง 

มองป๓ญหาหลาย ๆ มุมมอง เกิดความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน และลดความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นในองค๑การได๎ 
พัฒนาองค๑การให๎สามารถนําแนวทางการเรียนรู๎จากการปฏิบัติไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหาของ

องค๑การ และเป็นแนวทางที่จะสร๎างองค๑การให๎เป็นองค๑การแหํงการเรียนร๎ู ค๎นหาสาเหตุป๓ญหาของ
องค๑การ และแก๎ไขป๓ญหาได๎ตรงจุด 

(2)  บทเรียนรู๎ และข๎อพึงระวังในการดําเนินโครงการ 
การดําเนินกิจกรรมประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เรื่องกลไกสํงเสริมการมีสํวนรํวม

ของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด หากไมํเป็นนโยบาย
ของผู๎บริหารและเปูาหมายขององค๑การแล๎ว อาจไมํได๎รับความรํวมมือในการแก๎ไขป๓ญหาอยํางจริงจัง 
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การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุํมควรที่จะคัดเลือกสมาชิกกลุํมที่มีความรู๎ตํอป๓ญหาที่
แท๎จริง การมีประสบการณ๑ทํางานที่แตกตํางกันจะทําให๎เกิดมุมมองป๓ญหาที่แตกตํางกันอยํางรอบด๎าน 
เพ่ือให๎สมาชิกกลุํมได๎เกิดคําถาม การคิดใครํครวญทบทวนหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่เหมาะสม 

 การจัดกลุํมเรียนรู๎จากการปฎิบัติ สิ่งที่สําคัญคือการเรียนรู๎ดังนั้น จึงต๎องระวังอยําให๎
การปฎิบัติมากกวําการเรียนรู๎  

 (3)  การบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข๎อง 
 จากการดําเนินกิจกรรม ความเสี่ยงในการได๎รับความรํวมมือคือ การดําเนินกิจกรรม

การประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติจําเป็นจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากกลุํมสมาชิกตั้งแตํการ
พบปะเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแก๎ไขป๓ญหา จนถึงขั้นตอนการนําไปปฏิบัติ หากไมํได๎รับความ
รํวมมือที่ดีจากสมาชิกกลุํมแล๎วอาจได๎ข๎อมูลที่ไมํถูกต๎องหรือการนําไปปฏิบัติไมํมีประสิทธิภาพได๎ ผู๎
ศึกษาจึงต๎องบริหารความเสี่ยงด๎วยการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีตํอสมาชิกกลุํม ให๎ทราบถึงป๓ญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต๎องให๎สมาชิกกลุํมได๎เข๎าใจในกระบวนการจัดและจํายงาน ให๎รางวัลเป็ น
แรงจูงใจในการทํางาน 
 6.  ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในครั้งต่อไป 

1) ข๎อเสนอแนะเชิงนโนบาย 
นําแนวทางการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือแก๎ป๓ญหาโดยใช๎กลไกสํงเสริมการ

มีสํวนรํวมของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เป็น
แนวทางให๎กับบริษัทท่ีเกี่ยวกับการขนสํงนําไปประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ป๓ญหาได๎ 

สามารถนําแนวทางการเรียนรู๎จากการปฏิบัติไปใช๎ในการพัฒนาคน  พัฒนาทีม พัฒนา
องค๑การได ๎

2) ข๎อเสนอเชิงปฏิบัติ 
นําแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการจัดและจํายงาน ทดลองปฏิบัติใช๎อยํางน๎อย 3-6 เดือน 

เพ่ือให๎แนํใจวําแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการเลือกงาน ที่กลุํมสมาชิกได๎ตัดสินใจได๎ผลหรือไมํ  อยํางไร 
ควรมีการประชาสัมพันธ๑แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการจัดและจํายงานให๎พนักงานขับรถ

ทราบแนวทางปฏิบัติอยํางทั่วถึง เพ่ือให๎เกิดความตระหนักรํวมกันในการมีสํวนรํวม 
ควรมีการประชุมสมาชิกกลุํมอยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยเดือนละครั้ง เพ่ือประเมินผลแนว

ทางการจัดและจํายงานของหัวหน๎างาน ค๎นหาอุปสรรคเมื่อนําไปประยุกต๑ใช๎กับฝุายงานอ่ืน ๆ และ
ปรับแนวทางการจัดและจํายงานให๎พนักงานขับรถให๎เหมาะสมที่สุด 
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การออกแบบกลไกความพร้อมรับผดิในการด าเนินการด้านวินัย 
ของบริษัท น าสุราษฎร ์จ ากัด 

 
จิระพงษ์  สุรัฐชนานนท์* 

 
บทคัดย่อ 

 
การดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เป็นกระบวนการในการดําเนินการ

ตั้งแตํการกําหนดกฎเกณฑ๑ ข๎อบังคับและมาตรฐานตําง ๆ การสอบสวนการกระทําผิด บันทึกข๎อมูลไป
จนถึงการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ๑ใหมํ เพ่ือให๎การทํางานเป็นไปตามกฎหมาย ข๎อกําหนดของลูกค๎า 
และมาตรฐานของบริษัท อยํางไรก็ตามจากการปฏิบัติที่ผํานมาพบวําการดําเนินการด๎านวินัยนั้นถูก
ละเลยบํอยครั้ง โดยเฉพาะในการดําเนินการในสํวนของการรายงานการกระทําผิดและการกําหนด
บทลงโทษ ทําให๎เกิดความสูญเสียจากพฤติกรรมที่ไมํได๎คาดหวังอยูํบํอยครั้ง ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงค๎นคว๎า
กิจกรรมการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เพ่ือกําหนดความสัมพันธ๑ระหวํางตัวการกับตัวแทน
ให๎ชัดเจน กําหนดแนวทางเพ่ือสํงเสริมความสามารถตอบได๎และความสามารถบังคับใช๎ไปจนถึงการ
นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกดังกลําว   

การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการนํา Action Learning Project (ALP) 
มาใช๎ในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุ
ราษฎร๑ จํากัด 2) นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท   นําสุ
ราษฎร๑ จํากัด โดยผํานการระดมสมองของสมาชิกกลุํมโดยการประกอบชิ้นสํวนตํางๆ ในการออกแบบ
กลไก ได๎แกํ 1) ตัวแบบกลไกความพร๎อมรับผิด 2) ความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎าน
วินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 3) โมเดลระบบควบคุมความพร๎อมรับผิดทั้ง 3 โมเดล และนําเสนอ
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกโดยผํานกระบวนการ ALP ทั้ง 6 ขั้นตอน ได๎ผลการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติ พบวํา การออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในทั้ง 3 ความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับ
ผิด สามารถสรุปได ๎ดังนี้ 1) ความสัมพันธ๑ที่ 1 ระหวํางหัวหน๎างาน F1, F2 กับพนักงานขับรถ สมาชิก
ได๎เลือกใช๎โมเดล #1 ควบคุมด๎วยกฎระเบียบ #2 ควบคุมด๎วยการประเมิน #3 ควบคุมด๎วยการจูงใจ 
เป็นแนวทางในการออกแบบกลไก 2) ความสัมพันธ๑ที่ 2 ระหวํางฝุายทรัพยากรมนุษย๑กับหัวหน๎างาน 
F1, F2 สมาชิกได๎เลือกใช๎โมเดล #1 ควบคุมด๎วยกฎระเบียบ #3 ควบคุมด๎วยการประเมิน เป็น
แนวทางในการออกแบบกลไก 3) ความสัมพันธ๑ที่ 3 ระหวํางผู๎จัดการกับฝุายทรัพยากรมนุษย๑ สมาชิก
ได๎เลือกใช๎โมเดล #2 ควบคุมด๎วยการประเมิน #3 ควบคุมด๎วยการจูงใจ เป็นแนวทางในการออกแบบ 
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 
 
 

การออกแบบกลไกความพร้อมรับผดิในการด าเนินการด้านวินัย 
ของบริษัท น าสุราษฎร ์จ ากัด 

 
จิระพงษ์  สุรัฐชนานนท์* 

 
บทคัดย่อ 

 
การดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เป็นกระบวนการในการดําเนินการ

ตั้งแตํการกําหนดกฎเกณฑ๑ ข๎อบังคับและมาตรฐานตําง ๆ การสอบสวนการกระทําผิด บันทึกข๎อมูลไป
จนถึงการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ๑ใหมํ เพ่ือให๎การทํางานเป็นไปตามกฎหมาย ข๎อกําหนดของลูกค๎า 
และมาตรฐานของบริษัท อยํางไรก็ตามจากการปฏิบัติที่ผํานมาพบวําการดําเนินการด๎านวินัยนั้นถูก
ละเลยบํอยครั้ง โดยเฉพาะในการดําเนินการในสํวนของการรายงานการกระทําผิดและการกําหนด
บทลงโทษ ทําให๎เกิดความสูญเสียจากพฤติกรรมที่ไมํได๎คาดหวังอยูํบํอยครั้ง ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงค๎นคว๎า
กิจกรรมการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เพ่ือกําหนดความสัมพันธ๑ระหวํางตัวการกับตัวแทน
ให๎ชัดเจน กําหนดแนวทางเพ่ือสํงเสริมความสามารถตอบได๎และความสามารถบังคับใช๎ไปจนถึงการ
นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกดังกลําว   

การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการนํา Action Learning Project (ALP) 
มาใช๎ในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุ
ราษฎร๑ จํากัด 2) นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท   นําสุ
ราษฎร๑ จํากัด โดยผํานการระดมสมองของสมาชิกกลุํมโดยการประกอบชิ้นสํวนตํางๆ ในการออกแบบ
กลไก ได๎แกํ 1) ตัวแบบกลไกความพร๎อมรับผิด 2) ความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎าน
วินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 3) โมเดลระบบควบคุมความพร๎อมรับผิดทั้ง 3 โมเดล และนําเสนอ
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกโดยผํานกระบวนการ ALP ทั้ง 6 ขั้นตอน ได๎ผลการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติ พบวํา การออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในทั้ง 3 ความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับ
ผิด สามารถสรุปได ๎ดังนี้ 1) ความสัมพันธ๑ที่ 1 ระหวํางหัวหน๎างาน F1, F2 กับพนักงานขับรถ สมาชิก
ได๎เลือกใช๎โมเดล #1 ควบคุมด๎วยกฎระเบียบ #2 ควบคุมด๎วยการประเมิน #3 ควบคุมด๎วยการจูงใจ 
เป็นแนวทางในการออกแบบกลไก 2) ความสัมพันธ๑ที่ 2 ระหวํางฝุายทรัพยากรมนุษย๑กับหัวหน๎างาน 
F1, F2 สมาชิกได๎เลือกใช๎โมเดล #1 ควบคุมด๎วยกฎระเบียบ #3 ควบคุมด๎วยการประเมิน เป็น
แนวทางในการออกแบบกลไก 3) ความสัมพันธ๑ที่ 3 ระหวํางผู๎จัดการกับฝุายทรัพยากรมนุษย๑ สมาชิก
ได๎เลือกใช๎โมเดล #2 ควบคุมด๎วยการประเมิน #3 ควบคุมด๎วยการจูงใจ เป็นแนวทางในการออกแบบ 
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ในสํวนของแนวทางในการขับเคลื่อนกลไก สมาชิกได๎มีข๎อเสนอแนะดังนี้ 1) การสื่อสารระหวํางตัวการ
กับตัวแทนต๎องชัดเจน ทั่วถึง เป็นการสื่อสารสองทางเพ่ือให๎แนํใจวําผู๎รับสารเข๎าใจสารได๎ถูกต๎อง 2) 
กฎเกณฑ๑ข๎อบังคับตําง ๆ ต๎องมีความชัดเจนและเป็นทางการ 3) มีการใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน๑
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและการประเมินผลข๎อมูลในการทําผิดและการ
ดําเนินการด๎านวินัย 4) จัดทํา Focus group อยํางน๎อยอาทิตย๑ละ 2 ครั้งเพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดความ
ตระหนักและความมีสํวนรํวมในเรื่องวินัย 

อยํางไรก็ตามภายหลังการทํากิจกรรม After Action Review (AAR) สมาชิกและผู๎ศึกษาวํา
ยังมีประเด็นอีกมากมายที่สามารถนําไปตํอยอดได๎จากงานวิจัยชิ้นนี้ เชํน 1) การออกแบบกลไกความ
พร๎อมรับผิดสําหรับการดําเนินการในด๎านอ่ืน ๆ โดยใช๎ตัวแบบกลไกความพร๎อมรับผิดเดิม 2) การ
ออกแบบระบบควบคุมความพร๎อมรับผิดสําหรับความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับผิดทั้ง 3 ความสัมพันธ๑ 3) 
การออกแบบกลไกความมีสํวนรํวมของพนักงานในการกําหนดกฎระเบียบข๎อบังคับ 

 
ค าส าคัญ: การออกแบบกลไก ความพร๎อมรับผิด 
  



97

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

97 
 

บทน า 
 

ธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาลเป็นหลักการท่ีเชื่อมโยงองค๑การและสภาพแวดล๎อมของ
องค๑การเข๎าด๎วยกัน เน๎นให๎มีการอยูํรํวมกันอยํางเทําเทียม เติบโตในทุก ๆ มิติอยํางสมดุล และมีการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน  หลักความพร๎อมรับผิด (Accountability) เป็นหนึ่งในเสาหลักของหลักธรรมาภิ
บาล วําด๎วยความสัมพันธ๑ระหวํางตัวการ (Principle) กับตัวแทน (Agent) โดยมีความสามารถตอบได๎ 
(Answerability) และความสามารถบังคับใช๎ (Enforceability) เป็นองค๑ประกอบสําคัญ   

กลไกความพร๎อมรับผิด (Accountability Mechanism) คือ กลไกความพร๎อมรับผิดเป็น
เครื่องมือในการกําจัดพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมทั้งหลาย เชํน ความไมํมีประสิทธิภาพ ความไมํ
รับผิดชอบ ความไมํโปรํงใส ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติตําง ๆ นอกจากนั้นกลไกความพร๎อมรับผิดยัง
เป็นหลักประกันวําบุคคลหรือองค๑การจะดําเนินการอยูํภายในเส๎นทางที่ถูกต๎องและเที่ยงธรรม 

บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เป็นผู๎ให๎บริการขนสํง (Logistic Providers) โดยให๎บริการในการ
กระจายสินค๎าแบบครบวงจรให๎กับผู๎ผลิตสินค๎าประเภทอุปโภค-บริโภค (Fast – Moving Consumer 
Goods หรือ FMCG) ด๎วยลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาตามความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการ การแขํงขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมขนสํง ทางบริษัทจึงเห็นความจําเป็นที่จะต๎องสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขัน โดยจะเน๎นไปท่ีการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภายในทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
ป๓ญหาด๎านบุคลากรที่เดํนชัดที่สุดในองค๑การ คือการขาดความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัย
ของบุคลากร โดยมักจะพบเห็นการละเลยในการดําเนินการด๎านวินัยอยูํเป็นประจํา 
 จากป๓ญหาและความสําคัญข๎างต๎นผู๎วิจัยพบวําสาเหตุของป๓ญหาในการทํางานอันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดสํวนบุคคลนั้นสํวนใหญํแล๎วมาจากการขาดวินัยมากกวําการขาดทักษะ เชํน การละเลย
ไมํทําตามขั้นตอนของพนักงานจนทําให๎การขนสํงสินค๎าผิดพลาด การละเลยไมํทําตามข๎อบังคับเรื่อง
ความปลอดภัยของพนักงานขับรถจนทําให๎เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสํวนแล๎วแตํทําให๎เกิดความสูญเสียตํอ
บริษัททั้งในเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรเพ่ือใช๎ในการแก๎ป๓ญหาและที่สําคัญยิ่งกวํ านั้นคือสูญเสีย
ความนําเชื่อถือจากลูกค๎า ที่ผํานมาการพัฒนาวินัยมักจะถูกละเลย ไมํได๎ถูกให๎ความสําคัญมากเทํากับ
การพัฒนาทักษะ (Skill) อีกทั้งฝุายทรัพยากรมนุษย๑เองก็มักจะละเลยในการดําเนินงานเรื่องวินัยกับ
บุคลากรของบริษัท 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือออกแบบกลไกการสร๎างความพร๎อมรับผิดที่เหมาะสมในการดําเนินการด๎านวินัยของ 
บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 

2)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎าน
วินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
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วิธีการศึกษา และการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 

 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมจากการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ในครั้งนี้มี
จุดประสงค๑เพ่ือ “แก๎ไขป๓ญหาการเลือกงานของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดและจํายงานของ
บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด” และ “ศึกษากลไกสํงเสริมการมีสํวนรํวมของพนักงานขับรถใน
กระบวนการจัดและจํายงานของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด” ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติดังนี้  

1.  กลุ่ม ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ และใบงาน 
กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุํมได๎ทําการคัดเลือกมาจากพนักงานของ 

บริษัท นําสุราษฎร๑ ซึ่งจะประกอบไปด๎วย 1. ผู๎ที่รู๎ป๓ญหา (Who Knows), 2. ผู๎ที่สนใจชํวยผลักดันการ
แก๎ไขป๓ญหา (Who Cares) และ 3. ผู๎ที่มีอํานาจผลักดันการแก๎ป๓ญหา (Who Can) 
 ค าถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 1) ป๓จจุบันความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราฎร๑ จํากัด มีลักษณะอยํางไร? 2) กลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของความสัมพันธ๑ที่ 1 ควรเป็นอยํางไร? 3) กลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของความสัมพันธ๑ที่ 2 ควรเป็นอยํางไร? 4) กลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของความสัมพันธ๑ที่ 3 ควรเป็นอยํางไร? 5) ขั้นตอนในการนํากลไกความพร๎อมรับ
ผิดในการดําเนินการด๎านวินัยไปปฏิบัติ ควรเป็นมีขั้นตอนอยํางไร? และ6) แนวทางในการขับเคลื่อน
กลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินงานด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด ควรจะเป็นเชํนไร? 

การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หัวใจสําคัญของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ คือ การ 
ใครํครวญ และสะท๎อน หมายถึง การใครํครวญป๓ญหาที่ผํานมา แล๎วสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ออกมาเป็น
แนวทางในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินงานด๎านวินัย นอกจากนั้นกิจกรรมการ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติ ยังเป็นการสร๎างความมีสํวนรํวมในการแก๎ไขป๓ญหาขององค๑การอยําง 
     ใบงาน  ใบงานที่สําคัญที่สมาชิกกลุํมศึกษาแนวทางการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิด 
และเสนอแนะแนวทาง ได๎ใช๎การดําเนินกิจกรรมการเรียนร๎ูจากการปฏิบัติจะใช๎แบบสอบถามในการ
รวบรวมข๎อมูลของพนักงาน บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เกี่ยวกับข๎อคิดเห็นในการออกแบบกลไก และ
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไก 

2.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ 
 1) การกําหนดป๓ญหา สมาชิกกลุํม ได๎มีการกําหนดป๓ญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ

ด๎านวินัยของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด จากการทบทวนวรรณกรรมจาก แนวคิดและทฤษฎีตําง  ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง พบวําถึงแม๎ความสัมพันธ๑ระหวํางนายจ๎างกับฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัท นํา 
สุราษฎร๑ จํากัด จะมีความสัมพันธ๑กันแบบตามวิชาชีพ (Professional) แตํยังขาดซึ่งองค๑ประกอบ
สําคัญอีก 2 ประการ คือ ความพร๎อมในการตอบคําถาม (Answerability) และการบังคับใช๎ 
(Enforceability) 
 2) กลุํมกิจกรรมเรียนรู๎จากการปฏิบัติ กลุํมออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด ได๎พิจารณาคัดเลือกพนักงานและผู๎บริหารของ 
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บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด ซึ่งเป็นสมาชิกผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับป๓ญหาทั้งทางตรงและทางอ๎อม และเป็นผู๎
ที่อยูํในสถานะที่สามารถตัดสินใจในการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานได๎ 
 3) กระบวนการซักถามและสะท๎อนมุมมอง การประชุมสมาชิกกลุํมต๎องใช๎กระบวนการ
ซักถาม การรับฟ๓งความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็น โดยมีจุดประสงค๑เพ่ือหาแนวทางไปสูํการ
ปฏิบัติได๎จริง โดยกลุํมได๎กําหนดการประชุมกลุํมจํานวน 3 ครัง้  
 4) การรํวมกันกําหนดแนวทางการแก๎ป๓ญหา สมาชิกกลุํมทุกคนมีสํวนรํวมในการ
กําหนดเปูาหมายในโครงการการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เร่ืองการประยุกต๑การเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติเพ่ือออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดสําหรับการดําเนินการด๎านวินัย และแนวทางการ
ขับเคลื่อนกลไกของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
 5) การเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง  จากการที่สมาชิกกลุํมได๎มีการพบปะกันตาม
ชํวงเวลาที่กําหนด ของการประชุมในโครงการการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ในประเด็นเรื่อง
การออกแบบกลไกและเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการ
ด๎านวินัยของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
   6) ผู๎อํานวยการกลุํม เป็นผู๎มีอํานาจในการตัดสินใจแก๎ป๓ญหาหรือนําเสนอประเด็นตําง 
ๆ มีหน๎าที่ในการกระตุ๎นกลุํมให๎มีผลงานความคืบหน๎ามารายงานให๎สมาชิกกลุํมได๎รับทราบ คอยสร๎าง
บรรยากาศที่ดีในการพบประในการประชุมแตํละครั้ง คอยชํวยเหลือสมาชิกกลุํมในการสะท๎อนสิ่งที่ได๎
เรียนรู๎รํวมกัน คอยกระตุ๎นให๎กลุํมได๎ข๎อสรุปในประเด็นที่สนใจ 

 
ผลการด าเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น 

 
1.  จากการด าเนินกิจกรรมพบปะครั้งท่ี 1 ต่อสภาพปัญหา การซักถาม   
การพบปะสมาชิกครั้งท่ี 1 ณ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด สมาชิกกลุํมได๎รํวมประชุมกันจํานวน 

6 คน ผู๎อํานวยการกลุํมกลําวต๎อนรับสมาชิกกลุํม ชี้แจงวัตถุประสงค๑และขั้นตอนในการทําการวิจัยใน
รูปแบบการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (Action Learning Project) โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือ
ออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับความพร๎อมรับผิดจนถึง
ขั้นตอนตํางๆในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ 
จํากัด และได๎ขอความรํวมมือจากสมาชิกกลุํมในการระดมสมอง รํวมกันเสนอแนะความคิดเห็น ให๎มี
การคิดใครํครวญ ซักถามและสะท๎อนความคิดเห็นเพื่อหาคําตอบสําหรับคําถามการวิจัย 
 การพูดคุย การซักถาม และการสะท้อนปัญหา จากการที่ได๎พูดคุยกับสมาชิกในกลุํมให๎มี
ความเข๎าใจในเรื่องของความพร๎อมรับผิด จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงความพร๎อมรับผิดให๎เข๎ากับงานที่
ตัวเองทําได๎ จึงให๎มีการเสนอความคิดเห็น มีการซักถาม และมีการสะท๎อนประเด็นป๓ญหาโดยยึดหลัก 
3 ค. คือ คิด ค๎น คุย โดยจะเน๎นที่กระบวนการตั้งคําถามและการใครํครวญ สะท๎อนความคิดและการ
ฟ๓ง  

ข้อเสนอแนะของการพบปะ ผลที่ได้ และแนวทางปฏิบัติ  จากการที่ได๎พบปะสมาชิกกลุํม
ครั้งที่ 1 สมาชิกกลุํมได๎รับความรู๎ในหัวข๎อความพร๎อมรับผิด ได๎ทําความเข๎าใจองค๑ประกอบของกลไก
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ความพร๎อมรับผิด ตลอดจนเชื่อมโยงความพร๎อมรับผิดของตนในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท 
หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให๎สมาชิกกลุํมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยํางอิสระ ให๎เกิดการ
สะท๎อนจนได๎ข๎อสรุป พบวําการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดมีประเด็นสําคัญที่ต๎องพิจารณาอยูํ 2 
ประเด็นได๎แกํ ประเด็นที่ 1 กําหนดบทบาทหน๎าที่ในการดําเนินการด๎านวินัยให๎ชัดเจน และประเด็นที่ 
2 กําหนดกฎเกณฑ๑ ข๎อบังคับและบทลงโทษให๎ชัดเจน 

2.  การพบปะครั้งท่ี 2  แนวทางของการด าเนินแก้ไข/ริเริ่ม 
 การประชุมสมาชิกครั้งที่ 2 ณ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด เพ่ือออกแบบกลไกความพร๎อมรับ
ผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด ได๎มีสมาชิกมาพบปะกันจํานวน 6 คน 
ผู๎อํานวยการกลุํมได๎กําหนดขั้นตอนการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัย
โดยให๎เริ่มจากนําเสนอชิ้นสํวนสําหรับการออกแบบกลไก ได๎แกํ ตัวแบบกลไกความพร๎อมรับผิด 
ความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด  จํานวน 3 
ความสัมพันธ๑ (ความสัมพันธ๑ระหวํางหัวหน๎างานกับพนักงานขับรถ , ความสัมพันธ๑ระหวํางฝุาย
ทรัพยากรมนุษย๑กับหัวหน๎างาน, ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎จัดการกับฝุายทรัพยากรมนุษย๑) และโมเดล
ระบบควบคุมความพร๎อมรับผิดจํานวน 3 โมเดล (Rule-based Model, Evaluation Model, 
Incentive Model) 
 

ผลการตัดสินใจของกลุ่มในการออกแบบกลไกของความสัมพันธ์เชิงพร้อมรับผิดที่ 1 
 

 #Model ที่เลือกใช๎ Rule-based Model/Evaluation Model/Incentive Model 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 1 
  

กลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 1 

 
ความสามารถบังคับใช้ 

ความสามารถตอบได้ 
รายงาน, ชี้แจง 

ก าหนด กฎระเบียบ, เกณฑ์ประเมิน, เป้าหมาย 

ลงโทษ, ประเมินผลงาน, ให้รางวัล 

F1 F2 พนักงาน 
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ผลการตัดสินใจของกลุ่มในการออกแบบกลไกของความสัมพันธ์เชิงพร้อมรับผิดที่ 2 
 #Model ที่เลือกใช๎ Rule-based Model/Evaluation Model 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงกลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 2 
 

ผลการตัดสินใจของกลุ่มในการออกแบบกลไกของความสัมพันธ์เชิงพร้อมรับผิดที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3  แสดงกลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 3 

กลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 2 

 
ความสามารถบังคับใช้ 

ความสามารถตอบได้ 
รายงาน, ชี้แจง 

ก าหนด กฎระเบียบ, เกณฑ์ประเมิน 

ลงโทษ, ประเมินผล
งาน 

HR F1, F2 

กลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 3 

 
ความสามารถบังคับใช้ 

ความสามารถตอบได้ 
รายงาน, ชี้แจง 

ก าหนด เกณฑ์ประเมิน, เป้าหมาย 

ประเมินผลงาน, ให้รางวัล 

ผูจั้ดการ HR 
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สรุปผลการออกแบบกลไกความพร้อมรับผิดในการด าเนินการด้านวินัย 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัย 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกความพร้อมรับผิด 
 ประเด็นที่ 1 การสื่อสาร ต๎องมีการชี้แจงถึงข๎อกําหนดที่ตั้งไว๎อยํางชัดเจนตรงไปตรงมา 
สม่ําเสมอ และทั่วถึง ประเด็นที่ 2 โครงสร๎างองค๑การ กฎเกณฑ๑ข๎อบังคับตําง ๆ ควรออกประกาศเป็น
นโยบายอยํางเป็นทางการ ประเด็นที่ 3 ทรัพยากร  ควรมีการกําหนดงบประมาณในการดําเนินการ
ด๎านวินัยไว๎เพ่ือให๎การดําเนินการมีขอบเขต มุํงเน๎นเฉพาะตรงจุดสําคัญ ให๎มีการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศให๎เป็นประโยชน๑ในด๎านการสื่อสาร ประเด็นที่ 4 ทัศนคติของผู๎ปฏิบัติ  กําหนดให๎มีการจัด
โฟกัสกรุ๏ปเล็กๆเป็นประจําอยํางน๎อยอาทิตย๑ละ 2 ครั้ง เพ่ือพบปะพูดคุยในเรื่องวินัย โดยในการ
ประชุมจะเปิดโอกาศให๎ตัวแทน (Agent) ได๎แสดงความคิดเห็นในเรื่องของวินัย สํวนตัวการ 
(Principle) ก็เปลี่ยนบทบาทจากผู๎บังคับใช๎กฎมาเป็นผู๎นําเสนอประเด็นตําง ๆ 

3.  การพบปะครั้งท่ี 3 การรายงานผลการด าเนินการ 
 การประชุมสมาชิกกลุํมครั้งที่ 3 ณ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด มีสมาชิกเข๎ารํวมจํานวน 5 คน 
จุดประสงค๑ในการประชุมครั้งนี้คือ สอบถามผลตอบรับการจากการเรียนรู๎จากกิจกรรม สอบถามผลที่
ได๎จากการปฏิบัติ สอบถามถึงป๓ญหาและอุปสรรคตํางๆระหวํางกิจกรรม ไปจนถึงข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ มี
การทบทวนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากกลุํมผู๎ปฏิบัติ ผู๎บริหาร และของตนเอง 

เจ้าของปัญหารายงานผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 นางสาวนิสาชล ไขํบุญนาค เลขานุการกลุํม ได๎รวบรวมความคิดเห็นสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรู๎จากการปฏิบัติเพ่ือการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของ
บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด ได๎ใจความดังนี้  “การทํากิจกรรมการประยุกต๑การเรียนร๎ูจากการปฏิบัติ

การท าผิดวินัยของ
พนักงาน 

F1 F2 

HR 

Manager 

ความสัมพันธ์
ที่ 1 

ความสัมพันธ์
ที่ 2 

ความสัมพันธ์
ที่ 3 

F1 F2 พนักงาน 

HR F1 F2 

Manager HR 

Model# 1, 2, 3 

Model# 1, 2 

Model# 2, 3 
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ให๎ผลตอบรับในทางที่ดี สมาชิกที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจในเรื่องของความพร๎อมรับผิดมากขึ้น
อยํางเห็นได๎ชัดถึงแม๎วําจะเป็นประเด็นที่ไมํคุ๎นเคยเลยก็ตาม และยังได๎เรียนรู๎กระบวนการออกแบบ
กลไกอยํางไปขั้นเป็นตอน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยํางจริงจัง เป็นกิจกรรมที่ใช๎เวลาไมํนาน
แตํได๎ประโยชน๑มาก อยํางไรก็ตามด๎วยเวลาที่น๎อยทําให๎กระบวนการทดลองใช๎กลไกนั้นสั้นเกินไป 
อยากมีเวลาทดลองใช๎กลไกให๎นานกวํานี้ อยํางไรก็ตามทางกลุํมเห็นประโยชน๑ของการทํากิจกรรมการ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติและมีความเห็นวําสามารถนําไปปรับใช๎กับประเด็นป๓ญหาอ่ืน  ๆ ภายใน
หนํวยงานได”๎ 

กลุ่มเสนอแนะแนวทางแก้ไขอ่ืน ๆ 
 การออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยนั้นเป็นการแก๎ไขป๓ญหาเรื่อง
วินัยเชิงระบบ ทางกลุํมเห็นวําการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให๎เห็นความสําคัญของวินัย เห็น
ความสําคัญของความพร๎อมรับผิดควบคูํไปกับการดําเนินกลไกก็เป็นสิ่งจําเป็น 

ผลการตัดสินใจของกลุ่ม 
 สมาชิกกลํุมได๎เห็นด๎วยกับการทํากิจกรรมการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติในการ
ออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดนี้มาใช๎เป็นเครื่องมือเพราะ ได๎เรียนรู๎ในประเด็นที่ ไมํคุ๎นเคย ได๎คิด
ใครํครวญสร๎างสรรค๑กลไกของตัวเอง ได๎แสดงความคิดเห็นและได๎สะท๎อนความคิดเห็น ทําให๎เกิดการ
เรียนรู๎เกิดความเข๎าใจในประเด็นเรื่องความพร๎อมรับผิดมากข้ึน 
 

การรายงานผลของการน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ 
 
 จากการพบปะประชุมทั้ง 3 ครั้ง สมาชิกกลุํมได๎มีการคิดริเริ่ม คิดใครํครวญ ตั้งคําถาม และ
สะท๎อนความคิดเห็น ทบทวนการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติในการออกแบบกลไกความพร๎อม
รับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด สิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติโดยให๎
สมาชิกได๎รายงานผลของการเสนอแนะไปปฏิบัติตํอการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัยของ บริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัดในแตํละความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับผิด ดังนี้ 

ผลของการน ากลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 1 ไปปฏิบัติ 
1)  ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวการ (Principle) กับตัวแทน (Agent) ในการดําเนินการด๎าน

วินัยชัดเจนขึ้น มีการกําหนดบทบาทหน๎าที่ กฎเกณฑ๑ ข๎อบังคับ และความคาดหวังอยํางเป็นรูปธรรม 
2)  ความสามารถตอบ (Answerability) ของตัวแทน (Agent) มีมากขึ้น ตัวแทนเข๎าใจมาก

ขึ้นถึงหน๎าที่ของตนเองในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับ มีหน๎าที่ที่จะต๎องรายงานความผิดปกติ
ทุกอยํางอยํางทันทํวงที และมีหน๎าที่ที่จะต๎องเข๎าประชุมกับตัวการเพื่อรายงานกิจกรรมของตน 

3)  ความสามารถบังคับใช๎ (Enforceability) ของตัวการ (Principle) มีมากขึ้นทั้งอํานาจใน
การกําหนดบทลงโทษ อํานาจในการประเมิน และอํานาจในการให๎รางวัล จากเดิมท่ีแทบจะไมํมีเลย 

ผลของการน ากลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 2 ไปปฏิบัติ 
1) ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวการ (Principle) กับตัวแทน (Agent) ในการดําเนินการด๎าน

วินัยชัดเจนขึ้น มีการกําหนดบทบาทหน๎าที่ กฎเกณฑ๑ ข๎อบังคับ มาตรฐานและความคาดหวังอยํางเป็น
รูปธรรม 
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2)  ความสามารถตอบ (Answerability) ของตัวแทน (Agent) มีมากข้ึน ตัวแทนเข๎าใจมาก
ขึ้นถึงหน๎าที่ของตนเองในการดําเนินการด๎านวินัย ที่จะต๎องดําเนินการด๎านวินัยกับพนักงานขับรถตํอ
อีกทอดหนึ่งโดยไมํปลํอยให๎เป็นภาระของตัวการเพียงอยํางเดียว รวมถึงการมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องคอ
ยายงานกิจกรรมและแจกแจงเหตุผลในการดําเนินการด๎านวินัยของตนเองตํอตัวการทุกครั้ง 

3)  ความสามารถบังคับใช๎ (Enforceability) ของตัวการ (Principle) มีมากขึ้นทั้งอํานาจใน
การกําหนดบทลงโทษ และอํานาจในการประเมิน จากเดิมท่ีแทบจะไมํมีเลย 
 ผลของการน ากลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 3 ไปปฏิบัติ 

1) ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวการ (Principle) กับตัวแทน (Agent) ในการดําเนินการด๎าน
วินัยชัดเจนขึ้น มีการกําหนดบทบาทหน๎าที่ มาตรฐานและความคาดหวังอยํางเป็นรูปธรรม 

2)  ความสามารถตอบ (Answerability) ของตัวแทน (Agent) มีมากขึ้น ตัวแทนเข๎าใจมาก
ขึ้นถึงหน๎าที่ของตนเองในการดําเนินการด๎านวินัย ที่ต๎องคอยควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการด๎าน
วินัยทั้งหมด รวมถึงภาระที่จะต๎องคอยรายงานกิจกรรม ผลลัพธ๑ของกิจกรรมตลอดจนแจกแจงเหตุผล
 ในการตัดสินใจของตนแกํตัวการเป็นระยะๆ 

3)  ความสามารถบังคับใช๎ (Enforceability) ของตัวการ (Principle) มีความชัดเจนมากขั้น
ขึ้นทั้งอํานาจในการในการประเมิน และในการให๎รางวัล 
  

สรุปผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปสาเหตุปัญหา แนวการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ประเด็นเรื่องการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัย เมื่อพิจารณา

องค๑ประกอบตําง ๆ ของความพร๎อมรับผิดเทียบกับกระบวนการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นํา 
สุราษฎร๑ จํากัด พบวํายังขาดองค๑ประกอบที่จําเป็นอยูํทุกประการตั้งแตํ การขาดความสัมพันธ๑ระหวําง
ตัวการ (Principle) กับตัวแทน (Agent) ในการดําเนินการด๎านวินัย ไมํมีการมอบหมายหรือการ
กําหนดบทบาทหน๎าที่ที่ชัดเจน การขาดความสามารถตอบได๎ (Answerability) ไมํมีชํองทางและ
รูปแบบที่กําหนดไว๎สําหรับการรายงานหรือการให๎ข๎อมูล และการขาดความสามารถบังคับใช๎ 
(Enforceability) ที่ตัวการ (Principle) ไมํมีอํานาจในการให๎คุณให๎โทษใดๆแกํตัวแทน (Agent) เมื่อ
ตัวแทนละเลยการปฏิบัติหน๎าที่หรือทําผิดไปจากข๎อบังคับ โดยประเด็นที่ต๎องพิจารณาในการออกแบบ
มีดังนี ้

1)  ความสัมพันธ๑เชิงความพร๎อมรับผิดที่ 1 ระหวําง หัวหน๎างาน F1, F2 กับพนักงานขับ
รถ  (1) ไมํมีการกําหนดมาตรฐาน และบทลงโทษที่ชัดเจนระหวํางกัน , (2) ไมํมีชํองทางการและ
รูปแบบในการส่ือสารที่เป็นทางการระหวํางกัน และ(3) หัวหน๎างาน F1, F2 ไมํมีอํานาจในการให๎คุณ
ให๎โทษพนักงานขับรถ 

2)  ความสัมพันธ๑เชิงความพร๎อมรับผิดที่ 2 ระหวําง ฝุายทรัพยากรมนุษย๑ กับหัวหน๎า
งาน F1,F2  (1) ไมํมีข๎อกําหนดที่เป็นทางการของการดําเนินการด๎านวินัยระหวํางกัน, (2) ไมํมีรูปแบบ
ที่เป็นทางการในการให๎ข๎อมูลแลการรายงานระหวํางกัน และ(3) ฝุายทรัพยากรมนุษย๑ไมํมีอํานาจใน
การให๎คุณให๎โทษแกํหัวหน๎างาน F1, F2 หากละเลยการดําเนินการด๎านวินัยของตน 
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3)  ความสัมพันธ๑เชิงความพร๎อมรับผิดที่ 3 ระหวํางผู๎จัดการกับฝุายทรัพยากรมนุษย๑ (1) 
ไมํมีรูปแบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนการดําเนินการด๎านวินัย และ (2) ไมํมีชํองทางในรายงานที่เป็น
ทางการระหวํางกัน 
 แนวทางการดําเนินการเรียนรู๎จากการปฏิบัติในการออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิดในการ
ดําเนินการด๎านวินัย 

1) กลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด 
 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงสรุปผลการเลือกโมเดลควบคุมสําหรับความสัมพันธ๑เชิงพร๎อมรับผิด 
 
  

การท าผิดวินัยของ
พนักงาน 

F1 F2 

HR 

Manager 

ความสัมพันธ์ที่ 
1 

ความสัมพันธ์
ที่ 2 

ความสัมพันธ์
ที่ 3 

F1 F2 พนักงาน 

HR F1 F2 

Manage
r 

HR 

Model# 1, 2, 3 

Model# 1, 2 

Model# 2, 3 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

106106 
 

2) กลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 1 ระหวําง หัวหน๎างาน F1, F2 กับพนักงานขับรถ 

 
ภาพที่ 6 แสดงกลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 1 
 

3)  กลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ท่ี 2 ระหวําง ฝุายทรัพยากรมนุษย๑ กับหัวหน๎า
งาน F1, F2 

 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงกลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 2 
 
 
 

กลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 2 

 
ความสามารถบังคับใช้ 

ความสามารถตอบได้ 
แจ้งให้ทราบ, รายงาน, 

ชี้แจง 
มอบหมาย, ควบคุม, ติดตาม 

ลงโทษ, ประเมินผล
งาน 

HR F1, F2 

กลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 1 

 
ความสามารถบังคับ

ใช้ 

ความสามารถตอบได้ 
ให้ข้อมูล, รายงาน, ชี้แจง 

มอบหมาย, ตรวจสอบ, สอบสวน 

ลงโทษ, ประเมินผลงาน, ให้รางวัล 

F1 F2 พนักงาน 
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4) กลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 3 ระหวําง ผู๎จัดการ กับ ฝุายทรัพยากรมนุษย๑ 
 

 
 
ภาพที่ 8 กลไกความพร๎อมรับผิดในความสัมพันธ๑ที่ 3 
 

5)  แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท 
นําสุราษฎร๑ จํากัด 

 (1)  ต๎องมีการสื่อสารที่เข๎าใจงําย กระชับ ตรงไปตรงมา ทั่วถึง และที่สําคัญที่สุดต๎องทํา
ให๎แนํใจวํามีความเข๎าใจรํวมกัน 

 (2)  ต๎องมีการกําหนด ขั้นตอน กฎเกณฑ๑ อํานาจหน๎าที่ของแตํละคนให๎ชัดเจนและเป็น
ทางการ 

 (3)  ต๎องมีการกําหนดขอบเขตการใช๎งบประมาณในเร่ืองของการดําเนินการด๎านวินัย 
และให๎มีการใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน๑ไมํวําจะเป็นเรื่อง การสื่อสาร การเก็บข๎อมูล และการ
ประมวลผล 

 (4)  มุํงเน๎นไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู๎ปฏิบัติ กระตุ๎นให๎เกิดการมีสํวนรํวม ให๎มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คํอยทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการจัดทําโฟกัสกรุ๏ประหวําง
ตัวการ (Principle) กับตัวแทน (Agent) อยํางน๎อยอาทิตย๑ละ 2 ครั้ง 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา 

ประเด็นเรื่องความพร๎อมรับผิดซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทํากิจกรรมการประยุกต๑การเรียนรู๎จาก
การปฏิบัตินั้นเป็นเนื้อหาที่สมาชิกทั้งหมดไมํมีความคุ๎นเคย จึงต๎องมีการปูพ้ืนฐานกันในประเด็นดัง
กวํานคํอนข๎างนาน 
 ด๎วยข๎อจํากัดด๎านเวลาทําให๎หลังจากการประชุมครั้งที่ 2 มีเวลาในการนํากลไกที่ออกแบบไป
ทดลองปฏิบัติไมํนานนักกํอนที่จะมาประชุมครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผล ในความคิดเห็นของกลุํมถึ งแม๎วํา

กลไกความพร้อมรับผิดในความสัมพันธ์ที่ 3 

 
ความสามารถบังคับใช้ 

ความสามารถตอบได้ 
แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ชี้แจง 

มอบหมาย, ควบคุม, ติดตาม 

ประเมินผลงาน, ให้
รางวัล 

ผู้จัดการ HR 
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กลไกท่ีออกแบบจะมีองค๑ประกอบในการเป็นความพร๎อมรับผิดอยํางครบถ๎วนแตํก็ยังขาดรายละเอียด
ที่จะนําไปใช๎งานได๎จริงซึ่งสามารถนําไปเป็นประเด็นเพ่ือพัฒนาตํอได๎ 
 เมื่อพิจารณาดูกลไกความพร๎อมรับผิดที่ทางกลุํมได๎ออกแบบ พบวําเป็นกลไกที่มาแก๎ไขป๓ญหา
เชิงระบบ แตํในการดําเนินการด๎านวินัยทัศนคติของผู๎ปฏิบัตินับวํามีความจําเป็นอยํางมาก ดังนั้น
สามารถนําประเด็นเรื่องการออกแบบกลไกเพ่ือปรับทัศนคติไปเป็นประเด็นในการทํากิจกรรมได๎อีก
เพ่ือนํามาใช๎กับควบคูํกับกลไกที่ทางกลุํมออกแบบเพ่ือให๎ได๎ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

1)  เป็นการรํวมกันพัฒนาองค๑การ แก๎ไขป๓ญหา โดยการแลกเปลี่ยนความคิดและ
มุมมองระหวํางกัน ทําให๎เกิดการคิดใครํครวญ โต๎ตอบ ตั้งคําถาม จนนําไปสูํแนวทางในการพัฒนา
องค๑การ 

2)  ประเด็นป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดระหวํางดําเนินกิจกรรมสามารถนําไปตํอยอดเป็น
แนวทางในการพัฒนาความพร๎อมรับผิดในการบวนการทํางานอ่ืน ๆ ได๎อีก 

3)  การเรียนรู๎จากการปฏิบัติควรให๎ความสําคัญกับการเรียนรู๎เทําๆกับการปฏิบัติ เพราะ
จะอยํางไรก็ตามการเรียนรู๎จากการปฏิบัติก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 

4)  ประเด็นที่นํามาทํากิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติควรเป็นประเด็นที่มีผลกระทบ
กับองค๑การ มีความจําเป็น และได๎รับการสนับสนุนจากฝุายบริหาร 

5)  ประเด็นของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติควรจะมีการถาม-ตอบด๎วยคําถามปลายเปิด 
ไมํปิดก้ันความคิดเห็น จะทําให๎เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของสมาชิก  

4.  การทบทวนหลังการด าเนินการ (After Action Review) 
 การทบทวนหลังการดําเนินกิจกรรมการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติเพ่ือการออกแบบ
กลไกความพร๎อมรับผิดในการดําเนินการด๎านวินัยของบริษัท นําสุราษฎร๑ จํากัด  มีจุดประสงค๑เพ่ือ
ทบทวนกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติที่พ่ึงเสร็จสิ้นลงไป สําหรับชํวงกิจกรรมในการเรียนร๎ูและ
ออกแบบกลไกความพร๎อมรับผิด นับวําเป็นชํวงที่มีประโยชน๑มากๆสําหรับสมาชิก เพราะได๎โอกาส
เรียนรู๎เนื้อหาที่ไมํคุ๎นเคยและสามารถทําความเข๎าใจได๎ในเวลาไมํนานเมื่อใช๎ตัวแบบกลไกความพร๎อม
รับผิดประกอบการอธิบาย ทําให๎มุมมองในงานของตัวเองเร่ิมเปลี่ยน เดิมที่ป๓ญหาในการมอบหมาย
งานแล๎วผู๎ได๎รับมอบหมายละเลยหรือทําไมํได๎ดั่งใจ จากเดิมที่มักจะกลําวโทษผู๎ได๎รับมอบหมายกํอน
ไมํได๎มองที่กระบวนการ ตอนนี้ได๎หันกลับมาพิจารณากระบวนการมากขึ้น วําระหวํางตัวเราเองที่เป็น
ผู๎มอบหมายงานกับผู๎ปฎิบัติซึ่งเป็นผู๎ได๎รับมอบหมายมีความพร๎อมรับผิดระหวํางกันหรือไมํ? มีการ
กําหนดบทบาทหน๎าที่ชัดเจนหรือไมํ? มีการกําหนดชํองทาง วิธีการรายงานและชํวงเวลาที่จะรายงาน
หรือไม?ํ และตนเองมีอํานาจในการให๎คุณให๎โทษหรือไมํ? พอวิธีคิดเปลี่ยนทําให๎มองเห็นความสัมพันธ๑
ยํอยๆในการทํางานมากมายที่สามารถพัฒนาให๎เกิดความพร๎อมรับผิดได๎ 

5.  บทเรียนรู้ด้านการจัดการ 
1) การเตรียมการ (โครงสร๎าง ทีม ทรัพยากร เวลา) ป๓จจัยแหํงความสําเร็จ ป๓จจัยแหํง

ความล๎มเหลว 
ป๓จจัยแหํงความสําเร็จ 
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 (1) การเรียนรู้องค์ประกอบของความพร้อมรับผิดให้เข้าใจและเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของความพร้อมรับผิดในการด าเนินการด้านวินัยของบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด จะช่วย
เป็นแนวทางในการออกแบบกลไกในการด าเนินการด้านวินัยของบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด  

(2) ผู้บริหารองค์การต้องให้การสนับสนุนกิจกรรม ทั้งการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงาน เช่นห้องประชุม รวมถึงเวลาท างานของสมาชิกท่ีต้องสละเพ่ือมาเข้าร่วมกิจกรรม 

(3) ความร่วมมือและความมุ่งมั่นของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือร่วมเรียนรู้ในเรื่องของความ
พร้อมรับผิดไปสู่การออกแบบกลไกความพร้อมรับผิด การน าเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกไป
จนถึงการน ากลไกที่ออกแบบไปทดลองปฏิบัติ 

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
(1) ภาระงานประจ าที่สมาชิกที่มีเวลาว่างไม่ตรงกันท าให้การนัดประชุมท าได้

ค่อนข้างยาก และมักจะต้องเป็นเวลาหลังเลิกงาน 
(2) ข้อจ ากัดด้านเวลาที่มีระยะเวลาด าเนินการสั้นเกินไป ส่งผลให้ขั้นตอนการน าไป

ปฏิบัติไม่สามารถชี้วัดอะไรได้มากนัก 
(3) ความช านาญในประเด็นที่ท ากิจกรรม ประเด็นเรื่องความพร้อมรับผิดเป็น

ประเด็นใหม่ส าหรับสมาชิกทุกคน การที่จะต้องมาออกแบบกลไกในส่วนที่ไม่ใช่ความช านาญของตน
เป็นอะไรที่ท้าทาย 
 2.  ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีมและองค์การ 

1) พัฒนาให้สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องของความพร้อมรับผิด รู้จักเชื่อมโยงความ
พร้อมรับผิดกับงานของตัวเอง ไปจนถึงการออกแบบกลไกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

2) พัฒนาให้ทีมเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน มีการคิดใคร่ครวญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สะท้อนมุมมอง ท าให้สมาชิกรู้จักวิธีเรียนรู้ (Learning How to Learn) ด้วยกัน 

3) พัฒนาองค์การทั้งในแง่ของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ และการน ากลไกที่ออกแบบไปใช้จริงเพ่ือเพ่ิมความพร้อมรับผิดในการด าเนินการด้าน
วินัย 

3.  บทเรียนรู้ และข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ 
1) การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการออกแบบกลไกความพร้อมรับผิด

ในการด าเนินการด้านวินัยนี้ควรมีการวางแผนที่ชัดเจน แต่ละการประชุมควรมีช่วงเว้นว่างให้สมาชิก
ได้ท าการประชุมย่อยกันเองเพ่ือคิดใคร่ครวญถึงประเด็นนั้นๆ ควรก าหนดให้มีช่วงเวลาส าหรับการลง
มือปฏิบัติและมีการประชุมติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเก็บข้อมูลและปรับปรุง 

2) การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มควรคัดเลือกสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็น และมี
ความรู้ในประเด็นดังกล่าวมากพอที่จะด าเนินกิจกรรมไปได้ หากสมาชิกไม่มีความช านาญในประเด็นที่
ท ากิจกรรมควรเชิญบุคลากรจากภายนอกมาท าหน้าที่เป็น Learning Coach 

4.  การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1) ผลของการออกแบบกลไกความพร้อมรับผิดของกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องการมอบอ านาจ

การลงโทษและอ านาจการให้รางวัล จ าเป็นต้องให้ผู้บริหารรับรู้และอนุมัติเสียก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
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2) การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับงานประจ าของสมาชิก 
สมาชิกจะต้องมีรู้จักการแบ่งเวลาและจัดล าดับความส าคัญ 

6. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเรื่องนี้ในครั้ง
ต่อไป 

1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (1) กลไกความพร้อมรับผิดที่สมาชิกร่วมกันออกแบบในกิจกรรมการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติสามารถให้เป็นต้นแบบในการออกแบบกลไกความพร้อมรับผิดในกระบวนการอ่ืน  ๆ ได้ เช่น 
กระบวนการจัดและจ่ายงาน กระบวนการขึ้นลงสินค้า แม้กระท่ังกระบวนการซ่อมบ ารุง 

 (2) การน ากิจกรรมการเรียนจากการปฏิบัตจะกลายเป็นแนวทางให้บริษัทได้น า
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในประเด็นหรือปัญหาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทให้รู้จักวิธีเรียนรู้ 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 (1) ควรน ากลไกความพร้อมรับผิดส าหรับการด าเนินการด้านวินัยสมาชิกได้

ออกแบบจากกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ไปทดลองใช้อย่างน้อย 3-6 ระหว่างนั้นก็ให้สมาชิกมี
การประชุมเป็นระยะเพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดลงไปในกลไกและปรับปรุงกลไกให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท 

 (2) ควรมีโครงการให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเสนอประเด็นหรือปัญหาต่อเนื่องจากการ
น ากลไกที่ออกแบบไปใช้แล้วพิจารณาท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติอีกครั้งโดยใช้ประเด็นใหม่
ที่เสนอเป็นหัวข้อเพ่ือให้กลไกความพร้อมรับผิดที่ออกแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการ
กํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัด         
สุราษฎร๑ธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย
แยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ตามความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาความโปรํงใสใน
การจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง 
อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีที่พักอาศัยใน
บริเวณใกล๎เคียงโครงการกํอสร๎าง จํานวน 361 โดยใช๎วิธีการคํานวณขนาดตัวอยํางด๎วยวิธี Taro 
Yamane เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม และนํามาทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห๑หาคําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติใช๎  t-test, F- test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวํา 1) ระดับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑
ธานี  โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.69) 2) ผลการเปรียบเทียบความโปรํงใสใน
การจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะ
มํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตําง
กัน พบวํา จําแนกตามเพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน โดยรวม ไมํแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมความโปรํงใสใน
การจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะ
มํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ในจํานวนความถี่มากท่ีสุด ได๎แกํ ควรให๎สํงเสริมให๎ประชาชน
ได๎เข๎าไปมีสํวนในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  โดยการให๎ความรู๎กับประชาชนวําสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของหนํวยงานในด๎านใดได๎บ๎าง  
 
ค าส าคัญ: ความโปรํงใส / การจัดซื้อจัดจ๎าง / โครงการกํอสร๎าง 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 

 การฉ๎อราษฎร๑บังหลวงหรือการทุจริตคอร๑รัปชั่น (Corruption) ดูเหมือนจะเป็นป๓ญหาโลก
แตกที่ยากตํอการแก๎ไขและนับวันมีแตํจะทวีความเลวร๎ายยิ่งขึ้นครั้งหนึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  อดีต
นายกรัฐมนตรีของไทยเคยกลําววําหากประเทศไทยปราศจากการทุจริตของนักการเมืองและ
ข๎าราชการแล๎วปุานนี้ถนนทุกสายในประเทศไทยคงปูด๎วยทองคําสะท๎อนให๎เห็นวําการทุจริตได๎ผลาญ
งบประมาณแผํนดินซึ่งเป็นภาษีของพ่ีน๎องประชาชนไปเข๎ากระเป๋าสํวนตัวของนักการเมืองข๎าราชการ
และนักธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐในแตํละปีจํานวนมหาศาลจนสํงผลทําให๎ประเทศ
ไทยถูกจัดอยูํในอันดับที่ 76 ของโลกและเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคอาเซียนจากผลการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดคอร๑รัปชั่นโลก (World Corruption Index) เมื่อ พ.ศ.2558 
 โดยข๎อเท็จจริงแล๎วป๓ญหาการทุจริตสํวนใหญํมาจากการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (Procurement 
Management) ทั้งๆท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุได๎กําหนดวางแนวทางปูองกันการ
ทุจริตที่ชัดเจนในหลาย ๆ วิธีไมํวําจะเป็นวิธีตกลงราคาวิธีสอบราคาวิธีประกวดราคาวิธีพิเศษหรือวิธี
ประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑โดยในแตํละประเภทกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมแตํขําวการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐกลับถูกนําเสนอผํานสื่อมวลชนแทบทุกวันและเรามักจะมีคําถาม
เสมอวําทําไมถนนสายนี้เพิ่งราดยางใช๎ได๎ไมํถึงสองเดือนก็ชํารุดแล๎วทําไมอุปกรณ๑สนามกีฬาฟุตซอลถึง
ไมไํด๎มาตรฐานทําไมการปรับปรุงห๎องทํางานผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครจึงมีราคาสูงถึง 16 ล๎านบาท
ทําไมราคาไมโครโฟนยี่ห๎อที่รัฐจัดซื้อถึงแพงกวําที่วางจําหนํายทั่วไปในท๎องตลาดทําไมอาคารราชการ
หลังนี้ถึงสร๎างไมํได๎มาตรฐานทั้งท่ีใช๎งบประมาณในการกํอสร๎างจํานวนมาก  
 จากการประมวลสถิติข๎อมูลการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐของหนํวยงานด๎านการ
ตรวจสอบที่ผํานมา พบข๎อมูลเชิงประจักษ๑ที่สําคัญอยํางมาก นั่นคือ การทุจริตจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อ
หนํวยงานภาครัฐ ผู๎จ๎างและเอกชนผู๎รับจ๎างรํวมมือกัน หากมีผู๎เข๎าเสนอตัวหลายรายก็จะมีการฮ้ัวแบํง
งานกันเอกชนได๎งาน ผู๎บริหารหนํวยงานรัฐได๎รับสินบนเป็นเปอร๑เซ็นต๑จากมูลคํางาน ซึ่งเป็นที่รู๎กัน
โดยทั่วไป แตํไมํสามารถดําเนินคดีกับผู๎ที่รํวมกันทุจริตได๎ เนื่องจากไมํมีใครร๎องเรียน ไมํมีใครให๎ข๎อมูล
และทุกคนที่เกี่ยวข๎องตํางสมประโยชน๑แล๎ว การทุจริตจึงเกิดขึ้นในแทบทุกหนํวยงานภาครัฐโดยมี
รูปแบบและลักษณะพฤติการณ๑ที่คล๎าย ๆ กัน (อนุรัญ โมรารัตน๑, 2559) 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล 
กิจการตําง ๆ ให๎เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นําไปใช๎ได๎ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช๎ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยํางกว๎าง กลําวคือ หา
ได๎มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทํานั้น แตํรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความถูกต๎องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ๒ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรํงใสตรวจสอบได๎ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค๑กรภายนอก เป็นต๎น  ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นํามาใช๎ 
บริหารงานในป๓จจุบันอยํางแพรํหลาย ด๎วยเหตุเพราะ ชํวยสร๎างสรรค๑และสํงเสริมองค๑กรให๎มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตํางทํางานอยํางซื่อสัตย๑สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําให๎ผล
ประกอบการขององค๑กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล๎วยังทําให๎บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ศรัทธา
และเชื่อมั่นในองค๑กรนั้น ๆ อันจะทําให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เชํน องค๑กรที่โปรํงใส ยํอมได๎รับ
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ความไว๎วางใจในการรํวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรํงใสตรวจสอบได๎ ยํอมสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํนักลงทุน
และประชาชน ตลอดจนสํงผลดีตํอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก๎าวหน๎าของประเทศ เป็น
ต๎น มุํงเน๎นให๎ทราบถึงป๓จจุบันที่มีการทํางานที่มุํงผลสัมฤทธิ์ โดยมุ๎งเน๎นให๎เกิดการทํางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล๎วกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอความต๎องการของประชาชนสูงที่ สุด และเป็น
การเน๎นให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการบ๎านเมือง ซึ่งการที่จะทําให๎หลักธรรมาภิ
บาลหรือหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองเกิดผลสําเร็จได๎นั้น ผู๎บริหารหรือผู๎นํามีความสําคัญเป็นอยําง
มากที่จะนํามายึดปฏิบัติเพ่ือให๎เป็นแบบอยํางแกํประชาชน และเพ่ือให๎ประชาชนเกิดความเข๎าใจถึง
หลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ต๎องเรํงดําเนินการให๎การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ให๎แกํประชาชน   
 การเสริมสร๎าง “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารจัดการประเทศในป๓จจุบันมุํงให๎ความสําคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพของ “คน” ในทุกภาคสํวนให๎มีพ้ืนฐานทางจิตใจยึดมั่นใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย๑สุจริต ความรอบรู๎ และความมีเหตุมีผล รู๎จักสิทธิหน๎าที่ และสํานึกรับผิดชอบ อันจะเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับระบบโครงสร๎างกลไก กระบวนการบริหารจัดการประเทศบนหลักธรรมาภิบาล
และประชาธิปไตยอยํางมีสํวนรํวม โดยต๎องมีการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งภาคราชการ
รัฐวิสาหกิจ ให๎มีประสิทธิภาพ โปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
 ความโปรํงใส (Transparency) เป็นการกระทําใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและ
องค๑กรที่ผู๎อื่นสามารถมองเห็นได๎ คาดเดาได๎ และเข๎าใจได๎ ครอบคลุมถึงทุกการกระทําที่เป็นผลมาจาก
การตัดสินใจของผู๎บริหาร ตํอการดําเนินงานตามภารภิจ และงานสาธารณประโยชน๑ตําง  ๆ โดยมี
ระบบงานและขั้นตอนการทํางานท่ีชัดเจน ซึ่งจะดูได๎จากกฎระเบียบหรือประกาศของทางราชการ มี
หลักเกณฑ๑การประเมินหรือการให๎คุณให๎โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องอยําง
ตรงไปตรงมา ความโปรํงใสจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบความถูกต๎อง และชํวยปูองกัน
ไมํให๎เกิดการทุจริต รวมทั้งนําไปสูํการสร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหวํางผู๎ปฏิบัติรํวมกันใน
องค๑กรเดียวกัน ระหวํางประชาชนตํอรัฐไปจนถึงระหวํางคนในชาติเดียวกัน  
 ดังนั้น ทุกองค๑กรไมํวําจะเป็นหนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการทํางาน
ให๎มีความโปรํงใส มีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน๑อยํางตรงไปตรงมาด๎วยภาษาที่เข๎าใจงําย 
เพ่ือประชาชนจะได๎เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎โดยสะดวก และชํวยตรวจสอบความถูกต๎องในการทํางาน
ได๎  ผู๎ศึกษา ในฐานะที่ปฏิบัติหน๎าที่ ในแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร๑ธานี จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทาง
หลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  เพ่ือทราบข๎อมูลระดับ
ความโปรํงใสในป๓จจุบัน และหาแนวทางในการสร๎างและพัฒนาความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎างของ
โครงการกํอสร๎างอ่ืนๆ ภายใต๎ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร๑ธานีตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  
 1) เพ่ือศึกษาระดับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยก
ทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี   
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 2) เพ่ือเปรียบเทียบความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยก
ทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ตามความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน 
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี   
 

ค าถามของการศึกษา 
  
 1) ความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท 
สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  อยูํในระดับใด 
 2) ความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท 
สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกันเป็นอยํางไร 
 3) มีแนวทางในการพัฒนาโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย
แยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ได๎อยํางไร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ .ศ. 2542  
ได๎ระบุหลักการของคํานิยาม  การบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี ไว๎ดังนี้  การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให๎สังคมทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาชน  ซึ่งครอบคลุมถึงฝุายวิชาการ  ฝุายปฏิบัติการ ฝุายราชการและฝุายธุรกิจสามารถอยูํ
รํวมกันอยํางสงบสุข  มีความรู๎รักสามัคคี  และรํวมกันเป็นพลังกํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน  และ
เป็นสํวนสํงเสริมความเข๎มแข็งหรือสร๎างภูมิค๎ุมกันแกํประเทศเพ่ือบรรเทา  ปูองกัน  หรือแก๎ไขเยียวยา
ภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต  เพราะสังคมจะรู๎สึกถึงความยุติธรรม  ความโปรํงใส  
และการมีสํวนรํวมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  สอดคล๎องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแส
โลกป๓จจุบันประเวศ  วะสี  อธิบายวําการที่สังคมประกอบด๎วยภาคสําคัญๆ  3  ภาคคือ  ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน  เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาลก็จะรวมถึง  ความโปรํงใส ความ
ถูกต๎องของสามภาคดังกลําว ธรรมาภิบาลในทัศนะของประเวศ วะสี  จึงเป็นเสมือนพลังผลักดันที่จะ
นําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประเทศชาติ (ประเวศ  วะสี, 2541, น. 59) 
 หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานข๎าราชการพลเรือนเป็นผลมาจากการประชุม  ประจําปี
ระหวํางสํวนราชการกับสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2542 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี (พ.ศ.2542) ซึ่งประกอบด๎วยหลักการสําคัญ  
6  ประการ  ได๎แกํ (กัลยา เนติประวัติ, 2544, น. 102) 
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 1) หลักนิติธรรม   หมายถึง  การตรากฎหมายถูกต๎อง  เป็นธรรม  การกําหนดกฎกติกา  
และการปฏิบัติตามกฎ  กติกาที่ตกลงกันไว๎อยํางเครํงครัดโดยคํานึงถึง  สิทธิเสรีภาพ  ความยุติธรรม
ของสมาชิก 
 ในระดับองค๑กร  หมายถึง  กฎ  กติกา  ที่ใช๎ในการบริหารงานภายใน  เชํน  การมา
ทํางาน  หรือเข๎าประชุมให๎ตรงเวลา การให๎บริการประชาชนให๎เสมอกัน  รวมถึงข๎อตกลงในการ
สับเปลี่ยนหน๎าที่กันในองค๑กร 
 2) หลักคุณธรรม   หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต๎องดีงาม  การสํงเสริม  สนับสนุน
ให๎ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร๎อมกัน  เพ่ือให๎คนไทยมีความซื่อสัตย๑  จริงใจ  ขยันอดทน  มีระเบียบ
วินัย  ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ      
 ในระดับองค๑กร  หมายถึง  เจ๎าหน๎าที่ของรัฐจะต๎องปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพให๎ความ
ยุติธรรมกับประชาชนอยํางเทําเทียมกันรวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชน  
และปฏิบัติตามข๎อบังคับวําด๎วยจรรยาบรรณข๎าราชการคือ  มีจรรยาบรรณตํอตนเอง  ตํอหนํวยงาน  
ตํอผู๎รํวมงาน  ตํอประชาชนและสังคม 
 3) หลักความโปรํงใส  หมายถึง  การสร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค๑กร  ทุกวงการให๎มีความโปรํงใส  มีการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่
เป็นประโยชน๑อยํางตรงไปตรงมาด๎วยภาษาท่ีเข๎าใจงําย ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎สะดวกและมี
กระบวนการให๎ประชาชนตรวจสอบความถูกต๎องชัดเจน   
 ในระดับองค๑กร  หมายถึง  ประชาชนรู๎ขั้นตอนที่จะติดตํองาน  และสามารถตรวจสอบ
การทํางานได๎และภายในองค๑กรต๎องมีความโปรํงใสในการตัดสินใจการบริหารงาน  เงิน  คน  มีการ
สื่อสารที่ดีภายในด๎วย 
 4) หลักการมีสํวนรํวม หมายถึง เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรับรู๎และเสนอความ
คิดเห็นในการตัดสินใจป๓ญหาสําคัญของประเทศไมํวําด๎วยการแสดงความคิดเห็น การไตํสวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ๑  และการแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
 ในระดับองค๑กร   หมายถึง  การวางระบบการรับฟ๓งความคิดเห็น  และการรับเร่ืองราว
ร๎องทุกข๑ท่ีจะให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม  และขณะเดียวกัน  ภายในองค๑กรเองจะต๎องสนับสนุนการ
มีสํวนรํวมในการบริหารงานภายในด๎วย 
 5) หลักความรับผิดชอบ   หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหน๎าที่  ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตํอสังคม  การใสํใจป๓ญหาสาธารณะของบ๎านเมืองและกระตือรือร๎นในการแก๎ไขป๓ญหา  
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตําง  และความกล๎าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
 ในระดับองค๑กร  หมายถึง  การกําหนดโครงสร๎างและระบบการใช๎อํานาจรัฐใหมํ  มีการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจลงสูํระดับลําง   เพื่อให๎ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน  และมี
รายงานประจําปี รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จรณรงค๑ให๎ประชาชนรับผิดชอบ 
 6) หลักความคุ๎มคํา  หมายถึง  การบริหารจัดการ และใช๎ทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัด
เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสํวนรวม  โดยการรณรงค๑ให๎คนไทยมีความประหยัดใช๎ของอยํางคุ๎มคํา   
สร๎างสรรค๑สินค๎า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติให๎สมบูรณ๑ยั่งยืน 
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 ในระดับองค๑กร หมายถึง ผู๎บริหารต๎องทบทวนงานในความรับผิดชอบทั้งหมด  เพ่ือพิจารณา
ถํายโอนงานที่  ภาคธุรกิจ  เอกชน  หรือภาคประชาชน  ทําได๎  และมีประสิทธิภาพสูงกวําออกไป 
เลือกนําเทคโนโลยีใหมํมาใช๎ และพัฒนาความสามารถเจ๎าหน๎าที่ของรัฐอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ความโปรํงใสเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดี (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและการสังคมที่ดีพ.ศ.2543) ซึ่งประกอบด๎วย 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรํงใส 4) หลักความมีสํวนรํวม 5) หลักความรับผิดชอบและ 
6) หลักความค๎ุมคํา 
 ดัชนีความโปรํงใส เป็นการประเมินระดับการดําเนินงานตามเงื่อนไข คุณลักษณะ ขั้นตอน 
หรือกิจกรรมในการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ที่แสดงถึงการดําเนินงานที่มีความโปรํงใส เป็น
ธรรม ได๎มาตรฐานที่หนํวยงานกําหนด ตามอํานาจหน๎าที่และความรับผิดชอบของหนํวยงาน  รวมถึง
การตอบสนองและจัดการเกี่ยวกับระบบข๎อร๎องเรียน โดยประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตามประสบการณ๑ในการรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ ซี่งแบํง
ออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1) การดําเนินงานขององค๑กร ประเมินจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑ๑  โครงสร๎าง 
อํานาจหน๎าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด  โดยแบํงเป็น 6 ประเด็น ได๎แกํ การให๎และ
เปิดเผยข๎อมูลการจัดซ้ือจัดจ๎าง  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม/ไมํเลือกปฏิบัติ  การมีสํวน
รํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนํวยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
และการเข๎าถึงข๎อมูลตามภารกิจหลักของหนํวยงาน 
 2) ระบบการร๎องเรียนขององค๑กร  ประเมินจากการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบการ
ร๎องเรียนของหนํวยงาน โดยแบํงเป็น 3 ประเด็น ประกอบด๎วย  การตอบสนองข๎อร๎องเรียน  ชํอง
ทางการร๎องเรียน และการแจ๎งผลร๎องเรียน 
 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ประยุกต๑จากแนวคิดเกี่ยวกับดัชนีการประเมินความโปรํงใส โดย
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผ๎ูรับบริการหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตามประสบการณ๑ในการรับ
บริการ ของหนํวยงานภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 
2560, น. 1- 2) โดยแบํงการประเมินออกเป็น 8 ด๎าน ประกอบด๎วย 1)ด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  
2) ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ  3) ด๎านความเป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ  4) ด๎านกฎ/ระเบียบ  5) ด๎าน
การมีสํวนรํวม  6) ด๎านผลสัมฤทธิ์  7) ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล และ 8) ด๎านการตอบสนองข๎อร๎องเรียน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมได๎ให๎นิยามการซื้อและการจ๎างเอาไว๎เพ่ือให๎มีแนวปฏิบัติที่ตรงกันและเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ
ยิ่งขึ้น (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2535) ดังนี้ 
 การซื้อ หมายความวํา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อ ง
อ่ืนๆ แตํไมํรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ๎าง 
 การจ๎าง หมายความรวมถึง การจ๎างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย๑ และการจ๎างเหมาบริการ แตํไมํรวมถึงการจ๎างลูกจ๎างของสํวนราชการตามระเบียบของ
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กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ การจ๎างที่ปรึกษา การจ๎างออกแบบและควบคุมงาน และการจ๎างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย๑ 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับธรรมาภิบาลและความโปรํงใส จะพบวํา ความโปรํงใสจะ
มีความเชื่อมโยงกับการมีสํวนรํวมของประชาชน ดังในงานวิจัยของ นวลน๎อย ตรีรัตน๑ และคณะ 
(2546) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค๑การบริหารสํวน
ตําบล ผลการศึกษาพบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการดําเนินงานขององค๑การบริหาร
สํวนตําบลยังอยูํในระดับต่ํา โดยการมีสํวนรํวมยังคํอนข๎างจํากัดอยูํในเรื่องการรับรู๎ขําวสารข๎อมูลเป็น
ด๎านหลักการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการตรวจสอบการดําเนินงานขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลยังคํอนข๎างต่ํา และ ชาญณวุฒิ ไชยรักษา (2548) ซึ่งได๎ศึกษาความโปรํงใสและการมี
สํวนรํวมของประชาชนในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: ศึกษากรณีเทศบาลนครพิษณุโลก ผู๎วิจัยได๎
ศึกษาถึงกระแสในเรื่องของธรรมาภิบาล (Good Governance) ทําให๎ผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
การปกครองท๎องถิ่นต๎องมีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องของการบริหารและการให๎บริการสาธารณะแกํ
ประชาชนในท๎องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของความโปรํงใสและการมีสํวนรํวมของประชาชน ประเด็นเรื่อง
ความโปรํงใสของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น เทศบาลได๎จัดให๎มีชํองทางให๎ประชาชนได๎รับรู๎และ
ตรวจสอบความโปรํงใสของการบริหารเทศบาลในหลายชํองทาง เชํน การจัดให๎มีรายการวิทยุ ชื่อ
รายการวํา “เทศบาลพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือเป็นชํองทางการสื่อสารที่ประชาชนจะได๎รับฟ๓งข๎อมูล ขําวสาร กิจกรรมของเทศบาล รวมทั้งเปิด
โอกาสให๎ประชาชนได๎โทรศัพท๑เข๎ามาพูดคุยกับผู๎บริหารเทศบาล หรือการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม
เมือง เพื่อเป็นเวทีของการชี้แจงและรับฟ๓งความคิดเห็นของประชาชน เชํน การจัดเวทีประชาคมเมือง
เพ่ือชี้แจงและรับฟ๓งความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ เป็นต๎น 
นอกจากนี้ เทศบาลได๎จัดทําเอกสารเผยแพรํตําง ๆ เพื่อแจกจํายแกํชุมชนและประชาชน เชํน วารสาร
เทศบาล คูํมือประชาชน จดหมายขําวเทศบาล รวมทั้งการเผยแพรํข๎อมูลตํางๆ โดยผํานหนังสือพิมพ๑
ท๎องถิ่น หรือการเผยแพรํผํานเว็ปไซด๑ของเทศบาล หอกระจายขําวของชุมชนตํางๆ ฯลฯ เป็นต๎น สํวน 
ศุภวัฒนากร วงศ๑ธนวสุ (2560)  ได๎ทําการศึกษา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน ผลการวิจัยพบวํา ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบ๎านไผํ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน 
อยูํในระดับสูง โดยได๎คําคะแนนดัชนีที่มีการถํวงน้ําหนักแล๎วร๎อยละ 76.09 และเมื่อพิจารณาตามราย
ดัชนีทั้ง 5 ด๎าน แสดงให๎เห็นวําเทศบาลเมืองบ๎านไผํมีการดําเนินงานเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมและความ
โปรํงใสใน 2 ด๎านอยูํในระดับสูงมาก โดยด๎านที่มีคําคะแนนสูงสุด คือ ด๎านความโปรํงใส (89.00 
คะแนน) รองลงมา คือ ด๎านความพร๎อมรับผิด (81.66 คะแนน)ด๎านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค๑กร 
(71.74 คะแนน) สํวนด๎านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีคําใกล๎เคียงกับด๎านคุณธรรม
การทํางานในหนํวยงาน คือ มีการดําเนินงานอยูํในระดับสูง โดยมีคําคะแนน  67.31 คะแนน และ 
66.47 คะแนน ตามลําดับการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
บ๎านไผํ ในภาพรวม (ITA) อยูํในระดับสูง คือ ได๎คําคะแนนเทํากับ 76.09 โดยคําคะแนนที่ได๎จากการ
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ประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ๑ ซึ่งมีคําคะแนนอยูํในระดับสูงมาก (86.36 
คะแนน) และคําคะแนนจากบุคลากรหรือผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียภายใน (73.29 คะแนน) ซึ่งอยูํในระดับ
เดียวกันกับ การประเมินของรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองบ๎านไผํ อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ITA. 49 
ผู๎รับบริการหรือผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียภายนอกอยูํในระดับสูง (60.86 คะแนน)  
 จากการศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง จะเห็นได๎วําความโปรํงใสตามหลักธรร
มาภิบาลมีความเกี่ยวเนื่องกับการมีสํวนรํวมของประชาชน เนื่องจากในป๓จจุบัน ประชาชนมีสิทธิและ
หน๎าที่ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เนื่องจากความโปรํงใส (Transparency) หมายถึง การ
กระทําการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค๑กรที่ผู๎อ่ืนสามารถมองเห็นได๎ คาดเดาได๎ และ
เข๎าใจได๎ ครอบคลุมถึงทุกการกระทําที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู๎บริหาร การดําเนินงานทางธุรกิจ 
และงานสาธารณประโยชน๑ตําง ๆ เชํน การมีระบบงานและข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได๎จาก 
กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ๑ประเมินหรือการให๎คุณให๎โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสารที่ถูกต๎องอยํางตรงไปตรงมา ความโปรํงใสจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบความ
ถูกต๎อง และชํวยปูองกันไมํให๎เกิดการทุจริต รวมทั้งนําไปสูํการสร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกันทั้ง
ระหวํางผู๎ปฏิบัติรํวมกันในองค๑กรเดียวกัน ระหวํางประชาชนตํอรัฐไปจนถึงระหวํางคนในชาติด๎วยกัน 
ดังนั้นหนํวยงานภาครัฐจึงต๎องมีการปรับปรุงกลไกการทํางานให๎มีความโปรํงใส มีการเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสารที่เป็นประโยชน๑อยํางตรงไปตรงมาด๎วยภาษาที่เข๎าใจงําย เพ่ือประชาชนจะได๎เข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารได๎โดยสะดวก และชํวยตรวจสอบความถูกต๎องในการทํางานได๎ ในการศึกษาครั้งนี้จึงเน๎น
ศึกษาความโปรํงใสในการจัดซ้ือจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.
4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยยึดความคิดเห็นของประชาชนเป็น
หลัก 
 5. กรอบแนวคิดการศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎
ประยุกต๑แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีการประเมินความโปรํงใส โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ผู๎รับบริการหรือผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียตามประสบการณ๑ในการรับบริการของหนํวยงานภาครัฐของ
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (2560 , น. 1-2) โดยแบํงการ
ประเมินออกเป็น 8 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) ด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  2) ด๎านมาตรฐานการ
ให๎บริการ  3) ด๎านความเป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ  4) ด๎านกฎ/ระเบียบ  5) ด๎านการมีสํวนรํวม  6) 
ด๎านผลสัมฤทธิ์  7) ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล และ 8) ด๎านการตอบสนองข๎อร๎องเรียน สามารถสรุปแนวคิด
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งแสดงออกเป็นกรอบแนวคิดได๎  ดังภาพที่ 1.1 
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           ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีที่พักอาศัยในบริเวณใกล๎เคียงโครงการ

กํอสร๎าง ได๎แกํ บางสํวนของตําบลปากฉลุยและตําบลเสวียด อําเภอทําฉางจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งเป็น
เขตกํอสร๎างโครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง
จํานวน 3,656คน 

กลุํมตัวอยําง (Sample) ศึกษาได๎กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง (Sample Size) และวิธีการ
สุํมตัวอยําง (Sampling) โดยใช๎วิธีการคํานวณขนาดตัวอยํางด๎วยวิธี  Taro Yamane (1973, p. 125) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05  จํานวน  361 คน  

ดําเนินการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากประชากรในแตํละกลุํม แบบแบํงตามสัดสํวน 
(Proportionate Sample) (บุญอนันต๑ พินัยทรัพย๑, 2555, น. 2-6)   

2. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ผู๎ศึกษาได๎ใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (Simple random sampling) โดยการใช๎วิธีการจับฉลาก

ด๎วยการเขียนหมายเลขให๎เทํากับจํานวนประชากรทั้งหมดแล๎วม๎วนใสํภาชนะแล๎วทําการจับหมายเลข
ให๎เทํากับจํานวนที่ต๎องการ (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2555, น. 35) 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) รายได๎ตํอเดือน 

ความโปร่ ง ใสในการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก
ทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ้านห้วย
ชะม่วง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  

1) ด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  
2) ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ  
3) ด๎านความเป็นธรรม ไมํ เลือก

ปฏิบัติ  
4) ด๎านกฎ/ระเบียบ  
5) ด๎านการมีสํวนรํวม  
6) ด๎านผลสัมฤทธิ์  
7) ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล  
8)  ด๎านการตอบสนองข๎อร๎องเรียน 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม  ซึ่ งผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการสร๎าง
แบบสอบถามขึ้นเอง  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง  โดยแยกเป็น  3  ตอน  
ดังนี้ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑
ธานีวําอยูํในระดับใด  ตามเกณฑ๑การให๎คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 

5  คะแนน  หมายถึง  มากท่ีสุด 
4  คะแนน  หมายถึง  มาก 
3  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง  น๎อย 
1  คะแนน  หมายถึง  น๎อยที่สุด  
ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เป็นข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความ

โปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎าน
ห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี   

4. การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
1) ศึกษาเอกสารตําราเอกสาร งานวิจัยวิทยานิพนธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับหลักธรรมาภิบาล 

ความโปรํงใส การจัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐ 
2)   ศึกษาแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข๎องและวิธีการสร๎างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร๎างแบบสอบถาม 
3)   สร๎างแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โดยอาศัย

รายละเอียด ในข๎อที่  1 -2 
4) นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น  เสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ  เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต๎องของภาษาและเนื้อหา  แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไขตามที่ได๎รับคําแนะนํา 
5) นําแบบสอบถามที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับประชาชนที่มีที่

พักอาศัยในบริเวณใกล๎เคียงโครงการกํอสร๎าง ได๎แกํ บางสํวนของตําบลปากฉลุยและตําบลเสวียด 
อําเภอทําฉางจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาจํานวน 30 คนหลังจากนั้นได๎นํา
แบบสอบถามดังกลําวมาตรวจให๎คะแนนและวิเคราะห๑หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  โดยใช๎สัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ Cronbach(สุเชษฐ๑  มีไมตรีจิตต๑. 2540, น. 47)  ได๎คําความเชื่อม่ันเทํากับ  0.79 

6) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑เพื่อนําไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทาง

หลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเพ่ือ
นํามาใช๎ในการศึกษา ได๎มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางด๎วย
ตนเองจนครบจํานวนที่ได๎กําหนด 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสถิติ 
หลังจากท่ีผู๎ศึกษาได๎รับแบบสอบถามและผํานการตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม

แล๎ว  ผู๎ศึกษาจะนํามาบันทึกข๎อมูล  เพ่ือทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑โดยใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูปประมวลผล  ดังตํอไปนี้   

ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห๑แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสํวนบุคคลมีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ซึ่งเกี่ยวกับแผนกของกลุํมตัวอยําง อธิบายโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) คือ  คําความถี่ (Frequency)  คําร๎อยละ (Percentage) แล๎วนําเสนอใน
รูปแบบของการพรรณนาข๎อมูลประกอบตาราง 

ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห๑แบบสอบถามเกี่ยวกับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการ
กํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี วิเคราะห๑โดยใช๎คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  หลังจากนั้นผู๎ศึกษา จะนําคําคะแนนเฉลี่ยที่ได๎มาแปรผลข๎อมูลโดย
กําหนดคําคะแนนเป็นชํวงๆ แตํละชํวงมีความหมาย ดังนี้  (สุภมาส อังศุโชติ, 2556, น. 21) 

คําเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง  มีความโปรํงใสอยูํในระดับมากที่สุด 
คําเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง  มีความโปรํงใสอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง  มีความโปรํงใสอยูํในระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง  มีความโปรํงใสอยูํในระดับน๎อย 
คําเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง  มีความโปรํงใสอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
ตอนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน 

 ประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรํงใสในการจัดซื้อ
จัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอ
ทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  แตกตํางกัน ใช๎การวิเคราะห๑หาความแตกตํางโดยใช๎ คํา t-test  และ คํา 
F (F-test) 
 ตอนที่ 4  เป็นการวิเคราะห๑แบบสอบถามปลายเปิด  เป็นข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาความโปรํงใสในการจัดซ้ือจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท 
สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  อธิบายโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) คือ  คําความถี่ (Frequency)  คําร๎อยละ (Percentage)  แล๎วนําเสนอใน
รูปแบบของการพรรณนาข๎อมูลประกอบตาราง 

 
ผลการศึกษา 

 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการศึกษา พบวํา 1 ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง พบวํา กลุํม
ตัวอยําง ทั้งหมด 361 คน  สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.10 เพศชาย 
จํานวน 144 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.90  
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 อายุ คือ สํวนใหญํมีอายุระหวําง 41 – 60 ปี จํานวน 200 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.40 
รองลงมาคือ อายุระหวําง 18 – 40 ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.00 และตั้งแตํ 61 ปีขึ้นไป 
จํานวน 31 คน  คิดเป็นร๎อยละ 8.60 ตามลําดับ     
 ระดับการศึกษา คือ สํวนใหญํมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 141 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 39.10 รองลงมาระดับการศึกษา ตั้งแตํปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.50 
และระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.80 
 อาชีพ คือ สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกร/ รับจ๎างทั่วไป จํานวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.00 
รองลงมามีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.10 และมีอาชีพ ค๎าขาย/ 
ธุรกิจสํวนตัว จํานวน 79 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.90 
 รายได๎ตํอเดือน คือ สํวนใหญํมีรายได๎ตํอเดือน ตั้งแตํ 20,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 131 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 36.30 รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.40 
และ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.70 ตามลําดับ 
 2. ระดับความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทาง
หลวงชนบท สฎ.4032 – บ้านห้วยชะม่วง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 ผลการวิเคราะห๑ระดับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย
แยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  โดยรวมพบวํา 
โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.69) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .44) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีระดับมาก คือ ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 
3.88) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= ..66) รองลงมาในระดับมาก คือ ด๎านการตอบสนองข๎อ
ร๎องเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.85) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .81)สํวนด๎านผลสัมฤทธิ์  
อยูํในระดับปานกลาง (X  = 3.43) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .75) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.74) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก คือ 
ข๎อ การได๎รับข๎อมูลประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับโครงการกํอสร๎าง มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.96) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) รองลงมา คือ  การได๎รับทราบถึงผลการจัดซื้อจัดจ๎างของโครงการมี
คําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.51) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .73) 
 ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.50) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่อยูํในระดับมาก คือ 
ข๎อ โครงการเป็นสิ่งที่สามารถแก๎ไขป๓ญหาและอํานวยความสะดวกให๎กับทําน มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.53) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .89) รองลงมา อยูํในระดับปานกลาง คือ  กเจ๎าหน๎าที่มีการ
สอบถามความต๎องการของประชาชน  มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.47) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= .78) 
 ด๎านความเป็นธรรมไมํเลือกปฏิบัติ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
3.73) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับ
มาก คือ ข๎อ ทางหนํวยงานมีวิธีการประมูลที่ชัดเจน และประกาศให๎ได๎ทราบอยํางทั่วถึง มีคําเฉลี่ยเทํากับ (
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X = 3.93) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) รองลงมา คือ  ทางหนํวยงานมีการให๎ข๎อมูล
ขําวสารแกํทุกคนอยํางเทําเทียมกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.53) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= .94) 
 ด๎านกฎ/ระเบียบ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.61) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก คือ ข๎อ 
ในการจัดซื้อจัดจ๎างมีปฏิบัติตามกฎหมาย มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.68) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= 1.03) รองลงมา คือ  การจัดซื้อจัดจ๎างมีหลักเกณฑ๑ที่ชัดเจน มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.53) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .85) 
 ด๎านการมีสํวนรํวม พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.80) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก คือ ข๎อ มี
การจัดทําประชาพิจารณ๑ มีคําเฉล่ียเทํากับ (X = 3.96) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .98) 
รองลงมา คือ  ทํานสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.75) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .86) และ มีชํองทางที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได๎ มีคําเฉล่ียเทํากับ (
X = 3.69) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 1.03) 
 ด๎านผลสัมฤทธิ์ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.43) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่อยูํในระดับมาก คือ ข๎อ โครงการมี
ความคืบหน๎าและเป็นไปตามที่ได๎แจ๎งไว๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.51) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= .90) รองลงมา อยูํในระดับปานกลาง คือ  ความพึงพอใจตํอผลของโครงการ  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
(X = 3.35) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .90) 
 ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล  พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.88) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก คือ ข๎อ 
การสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 4.34) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 
.84) รองลงมา คือ  การทราบถึงสิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลของหนํวยงานมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.79) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 1.01) และ การเผยแพรํข๎อมูลที่ชัดเจน ครบถ๎วนและหลายชํองทาง 
เชํน เว็บไซต๑ บอร๑ดสัมพันธ๑ Facebook หรือ การสื่อสารโดยตรง มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3..52) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 1.04) 
 ด๎านการตอบสนองข๎อร๎องเรียน พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
3.68) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับ
มาก คือ ข๎อ การสามารถร๎องเรียนได๎สะดวกรวดเร็ว มีคําเฉล่ียเทํากับ (X = 3.85) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทํากับ (S.D.= .81) รองลงมา คือ  ป๓ญหาของผู๎ร๎องเรียนได๎รับการแก๎ไขด๎วยความรวดเร็ว ทันทํวงที มี
คําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.52) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .94) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน:ประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรํงใสใน
การจัดซ้ือจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะ
มํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  แตกตํางกัน 
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 จําแนกตามเพศ โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ และด๎านกฎ/
ระเบียบ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามอายุ โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ และด๎านการมีสํวน
รํวม  แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ ด๎าน
ความเป็นธรรมไมํเลือกปฏิบัติ ด๎านผลสัมฤทธิ์ ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลและด๎านการตอบสนองข๎อ
ร๎องเรียน แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามอาชีพ โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ ด๎านความ
เป็นธรรมไมํเลือกปฏิบัติ ด๎านกฎ/ระเบียบ และด๎านการมีสํวนรํวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามรายได๎ตํอเดือน โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการให๎และเปิดเผยข๎อมูล  ด๎านมาตรฐานการให๎บริการ ด๎าน
ความเป็นธรรมไมํเลือกปฏิบัติ ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูลและด๎านการตอบสนองข๎อร๎องเรียน แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 4. การประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ้านห้วยชะม่วง อ าเภอ
ท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวํา ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ
สํงเสริมความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.
4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ในจํานวนความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได๎แกํ ควรให๎สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เข๎าไปมีสํวนในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  โดยการ
ให๎ความรู๎กับประชาชนวําสามารถตรวจสอบการทํางานของหนํวยงานในด๎านใดได๎บ๎าง ควร
ประชาสัมพันธ๑ถึงโครงการในแตํละขั้นตอนให๎ประชาชนได๎ทราบอยํางทั่วถึง ทั้งการติดปู ายประกาศ 
และทางอินเตอร๑เน็ต  และควรเพิ่มชํองทางให๎ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และติดตํอสื่อสาร
กับเจ๎าหน๎าที่ได๎มากขึ้น 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 1) ผลการวิเคราะห๑ระดับความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  โดยรวม
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีระดับมาก คือ 
ด๎านการเข๎าถึงข๎อมูล ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.88) รองลงมาในระดับมาก คือ ด๎านการตอบสนองข๎อ
ร๎องเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.85) สํวนด๎านผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง (X  = 3.43)  
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 2) ผลการเปรียบเทียบความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสาย
แยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ตามความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน พบวํา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน โดยรวม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3) ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสํงเสริมความโปรํงใสในการจัดซื้อจัดจ๎าง โครงการ
กํอสร๎างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 – บ๎านห๎วยชะมํวง อําเภอทําฉาง จังหวัด    
สุราษฎร๑ธานี  ในจํานวนความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได๎แกํ 1) ควรให๎สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เข๎าไป
มีสํวนในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  โดยการให๎ความรู๎กับประชาชนวําสามารถตรวจสอบ
การทํางานของหนํวยงานในด๎านใดได๎บ๎าง 2) ควรประชาสัมพันธ๑ถึงโครงการในแตํละขั้นตอนให๎
ประชาชนได๎ทราบอยํางท่ัวถึง ทั้งการติดปูายประกาศ และทางอินเตอร๑เน็ต  และ 3)ควรเพ่ิมชํองทาง
ให๎ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และติดตํอสื่อสารกับเจ๎าหน๎าที่ได๎มากขึ้น 
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 งานวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับป๓ญหาและผลกระทบของการบริหารงานเชิงกล
ยุทธ๑ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุระยะสั้น 6 เดือน” ของโรงเรียนสุราษฎร๑
การบริบาล อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานีนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษามํุงเน๎นและพัฒนา
ป๓จจัยที่สํงผลตํอองค๑กร การเรียน การสอนให๎อยูํในเกณฑ๑มาตรฐานตามหลักสูตร"การดูแลเด็กเล็ก
และการดูแลผู๎สูงอายุระยะสั้น 6 เดือน" ที่กําหนดทั้งนี้เพ่ือให๎ทราบถึงป๓ญหาและผลกระทบสํงผลตํอ
องค๑กรเมื่อมีการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร"การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 
เดือน"และเพ่ือผู๎บริหารมีการวางแผนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและครูนําผลที่ได๎จาก
การศึกษาไปพัฒนาเป็นข๎อเสนอแนะในการควบคุมคุณภาพตํอไป 
 โดยการวิจัยเป็นการสัมภาษณ๑เชิงลึกและผู๎วิจัยตัดสินใจเลือกผู๎ให๎สัมภาษณ๑จากผู๎บริหารและ
บุคคลากรทั้งหมดรวมเป็นจํานวน 8 คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร 1 คนเจ๎าหน๎าที่ฝุายวิชาการ 2 คน 
ครูผู๎สอน 3 คนเจ๎าหน๎าที่ฝุายการตลาด 2 คน บุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลผู๎ให๎สัมภาษณ๑
สํวนใหญํแสดงความเห็นวําโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลยังไมํคํอยมีคุณภาพเทําที่ควรมีป๓ญหาและ
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจด๎านสังคม  ด๎านเทคโนโลยีด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมด๎านการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรและครูเนื่องจากโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล เป็นองค๑กรขนาดเล็ก การ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและควบคุมคงไมํยากนักซึ่งประเด็นป๓ญหาดังกลําวหากโรงเรียนสุราษฎร๑การ
บริบาลมีการปฏิบัติควบคุมคุณภาพอยํางเต็มรูปแบบแล๎วจะสํงผลให๎โรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลมี
คุณภาพและมีความนําเชื่อถือมากขึ้น 
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ครูผู๎สอน 3 คนเจ๎าหน๎าที่ฝุายการตลาด 2 คน บุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลผู๎ให๎สัมภาษณ๑
สํวนใหญํแสดงความเห็นวําโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลยังไมํคํอยมีคุณภาพเทําที่ควรมีป๓ญหาและ
ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจด๎านสังคม  ด๎านเทคโนโลยีด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมด๎านการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรและครูเนื่องจากโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล เป็นองค๑กรขนาดเล็ก การ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและควบคุมคงไมํยากนักซึ่งประเด็นป๓ญหาดังกลําวหากโรงเรียนสุราษฎร๑การ
บริบาลมีการปฏิบัติควบคุมคุณภาพอยํางเต็มรูปแบบแล๎วจะสํงผลให๎โรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลมี
คุณภาพและมีความนําเชื่อถือมากขึ้น 
 

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สําคัญและมีบทบาทอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศชาติ สังคม 
และมนุษย๑ให๎มีความเข๎มแข็ง เจริญก๎าวหน๎า ทันตํอความเปลี่ยนแปลงของโลกป๓จจุบัน ซึ่งเป็นยุคของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร๎พรมแดน ประเทศตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศที่เป็นผู๎นําความ
เจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได๎ให๎ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอยํางมาก โดยมีการจัดสรร
งบประมาณในการให๎การศึกษาแกํประชาชนในลําดับต๎น ๆ ของการจัดสรรงบประมาณในแตํละ
ประเภท เชํนเดียวกันกับประเทศไทยที่ได๎ให๎ความสําคัญกับการให๎การศึกษาแกํประชาชน โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติของประเทศไทย ตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 8 เป็นต๎นมา (พ.ศ.2540-2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 11 (ฉบับป๓จจุบัน พ.ศ.2555-2559) ที่ได๎มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิคุ๎มกันตํอการ
เปลี่ยนแปลง มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด๎วยกระบวนการเรียนร๎ู
ตํอเนื่องตลอดชีวิตตํอยอดสูํการสร๎างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ พัฒนาคน
ด๎วยการเรียนรู๎ในศาสตร๑วิทยาการให๎สามารถประกอบอาชีพได๎อยํางหลากหลาย เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสร๎างจิตสํานึกให๎คนไทยมีความรับผิดชอบตํอตนเองและ
สังคม (ธีรศักดิ์ อํุนอารมณ๑เลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมลุยง, วีระ นาวิน และทิพย๑วรรณ สุขใจรุํง
วัฒนา, 2559, น. 29-47) 

แรงผลักดันทางสังคม เศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน๑ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการทํางานและตลาดแรงงาน รวมทั้งโครงสร๎างอายุประชากร เป็นแรงผลัก
ที่สําคัญสํงผลให๎เกิดความจําเป็นที่จะต๎องมีการยกระดับทักษะการทํางาน อีกทั้งการเปิดประตูของ
ประเทศไทยสูํเสรีรํวมกับกลุํมประเทศอาเซียน ทําให๎ต๎องเพ่ิมความเข๎มแข็งในการผลิตคนที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในด๎านความรู๎และการมีทักษะอยํางรอบด๎านในการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ 
เพ่ือเป็นการเตรียมคนในประเทศให๎สามารถเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎อยํางมีศักยภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
ที่เข๎ามาขับเคลื่อนให๎การพัฒนาคุณภาพของคนให๎เป็นไปได๎อยํางราบร่ืนการศึกษาในระบบแตํเพียง
อยํางเดียวอาจจะไมํเป็นการเพียงพอ จึงต๎องอาศัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษา ในประเภทอาชีวะศึกษามาตรา 15(2) การศึกษาหลักสูตรดูแลเด็กเล็ก
และหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎เรียนจะต๎องตัดสินใจซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา ในประเภท
อาชีวะศึกษามาตรา 15(2) การศึกษาหลักสูตรดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎เรียน
จะต๎องตัดสินใจ ต๎องมีข๎อมูลประกอบการคิดอยํางรอบด๎านอยํางน๎อย 3 ด๎าน คือ ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ทั้งด๎านรํางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ ฐานะความเป็นอยูํ ข๎อมูลเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม
ประเพณีและสภาพแวดล๎อมทางกายภาพตําง ๆ รวมทั้งข๎อมูลทางวิชาการคือความรู๎ในเรื่องที่
เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจนั้น ๆ การคิดแบบคิดเป็นจึงเป็นการใช๎ข๎อมูลประกอบการคิดอยํางรอบด๎าน 
นํามาสูํการตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะกระทํา โดยสามารถอธิบายเหตุผลของตนเองได๎ ซึ่ง
ความคิดของแตํละคนไมํจําเป็นต๎องเหมือนกันเสมอไป การจัดการศึกษานอกระบบ จึงต๎องสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนคิดและตัดสินใจด๎วยตนเอง หัวใจสําคัญ คือการยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของผู๎เรียน 
ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตย ในระดับพ้ืนฐานด๎วยกลุํมเปูาหมายการศึกษานอกระบบ
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สํวนมากเป็นเยาวชนและผู๎ใหญํ ซึ่งเป็นผู๎มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ๑ มีความรับผิดชอบในการประกอบ
อาชีพ ดูแลครอบครัว และมีข๎อจํากัดมากมายในการเรียนรู๎  ซึ่งลักษณะดังกลําวทําให๎การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ไมํเหมือนกับเด็ก เพราะมีอะไรที่แตกตํางกันหลายอยําง เชํน ความคิดอําน
ประสบการณ๑ ความพร๎อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงกับจําเป็นต๎องให๎สอดคล๎องความ
ต๎องการและธรรมชาติของผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม นําความรู๎และประสบการณ๑ไปประกอบ
อาชีพ 

การศึกษาของ (วิชัย วงษ๑ใหญํ, 255, น. 1-2) และ (ยูเนสโก, 1997, น. 14-15) ได๎กลําวถึง
บุคคลในสังคมแหํงการเรียนรู๎ (Learning Society) ซ่ึงจะต๎องมีความใฝุรู๎และมีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
และเรียนรู๎เพื่อพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืนซึ่งประกอบด๎วยการเรียนเพื่อที่จะมีความรู๎ความเข๎าใจการเรียน
เพ่ือที่จะมีทักษะทําได๎และทําเป็นการเรียนรู๎เพ่ือที่จะมีทักษะชีวิตที่ปรับตัวได๎ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
และการเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันอยํางสันติ (เพ็ญพะนอ พํวงแพ และอรพิณ ศิริสัมพันธ๑, 2558, น. 416-
429) ดังนั้นแนวทางของการจัดการศึกษานอกระบบจึงเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิตมี
ภารกิจสําคัญที่มุํงให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงโดยเฉพาะการศึกษาพ้ืนฐานที่จําเป็นตํอการ
ดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมซ่ึงเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได๎รับนอกจากนั้นยังจะต๎องได๎รับการศึกษา
ที่ตํอเน่ืองจากการศึกษาพ้ืนฐานนําความร๎ูไปพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและ
สังคมในที่สุด (สํานักบริการข๎อมูลและสารสนเทศ, 2555) 

จากชํวงเวลาที่ผํานมาคนไทยได๎รับการพัฒนาศักยภาพทุกชํวงวัยแตํมีป๓ญหาคุณภาพ
การศึกษาและระดับสติป๓ญญาของเด็กพฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ํากลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสยังไมํสามารถเข๎าถึงบริการทางสังคมได๎อยํางทั่วถึงมีความเหลื่อมล้ําทางรายได๎ของ 
ประชากรและโอกาสการเข๎าถึงทรัพยากรเป็นป๓ญหาการพัฒนาประเทศโดยทิศทางของประเทศพบวํา
มีประชากรวัยผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับวัยกลางคน และวัยเด็กสํงผลให๎ประเทศไทยก๎าวสูํสังคม
ผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงโดยเฉลี่ย
ร๎อยละ 0.62 ตํอปี เหตุผลที่สําคัญที่ทําให๎สัดสํวนประชากรวัยแรงงานลดลงสํวนหนึ่งมาจากอัตราการ
เกิดที่ลดลงทําให๎โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนไป และเป็นสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ในปี  พ.ศ.2568 
ซึ่งสํงผลให๎ประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน วัยผู๎สูงอายุลดลงจากร๎อยละ 20.5 67.6 11.9 ในปี พ.ศ.2553 
เป็นร๎อยละ 18.3 66.9 14.8 ในปี 2559 ตามลําดับ จากอัตราการเกิดที่ลดลง ทําให๎แนวโน๎มของ
สังคมไทยในอนาคตจะมีประชากรวัยเด็กลดลง ซึ่งสํงผลให๎ประชากรวัยเรียนลดลงตามไปด๎วย 
สอดคล๎องกับการคาดการณ๑ประชากรวัยเรียนในอนาคต ที่พบวําจํานวนผู๎เรียนในระดับอนุบาล และ
ประถมศึกษามีจํานวนลดลง และให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมและจัดการเรียนรู๎ให๎กลุํมผู๎สูงอายุมาก
ขึ้น ให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2556) 

จึงเป็นมูลเหตุสําคัญที่ผู๎วิจัยต๎องการจะศึกษาแนวทางของการจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบและโครงสร๎างทางการบริหารการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษานอกระบบการสํงเสริมภาคีเครือขํายทางการศึกษานอกระบบตลอดจนวิธีการจัดการศึกษา
หลักสูตรกลุํมเปูาหมายแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต๑ใช๎เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบตามกฎหมายกระทรวงการศึกษา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1) เพ่ือศึกษามุํงเน๎นและพัฒนาป๓จจัยที่สํงผลตํอองค๑กร การเรียนการสอนให๎อยูํในเกณฑ๑

มาตรฐานตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” ที่กําหนด 
2) เพ่ือผู๎บริหารมีการวางแผนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและครู 

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยสํารวจ โดยมุํงศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร 

“การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” ของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล อําเภอ
เมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วัตถุประสงค๑ 1) มุํงเน๎นและพัฒนาป๓จจัยที่สํงผลตํอองค๑กร การเรียนการสอนให๎อยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” ที่กําหนด 2) ผู๎บริหาร
สามารถควบคุม และปรับปรุงการทํางาน การเรียนการสอนได๎อยํางตรงจุดภายในโรงเรียนสุราษฎร๑
การบริบาล อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ให๎สอดคล๎องการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตาม
หลักสูตร ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให๎มีความเหมาะสม และมีการบริหาร
จัดการอยํางยั่งยืนโดยวิธีการศึกษาค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพ่ือนํามากําหนด
เป็นคําถามในการวิจัยจากนั้นได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข๎อมูลภาคสนามสําหรับนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑เขียน
สรุปและนําเสนอข๎อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแตํละประเด็นตามวัตถุประสงค๑ใน
การวิจัยที่ตั้งไว๎ดังนี้ 

1) การศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาครั้งนี้เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาจากบทความวารสารสืบค๎นข๎อมูลจาก Internet และ
งานวิจัยที่มีผู๎ศึกษาไว๎ในแงํมุมตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

2) การเก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑โดยสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเก็บ
ข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 

3) วิเคราะห๑ป๓ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนํามาตรฐานหลักสูตร"การดูแลเด็กเล็ก
และการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน"มาปฏิบัติในมุมมองขององค๑กรกํากับดูแลตามกฎหมาย 

4) สรุปผลกระทบที่ได๎จากการศึกษาและแสดงความเห็นตํอมาตรฐานหลักสูตร  “การดูแล
เด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” 

ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ 1) ผู๎บริหาร 2) เจ๎าหน๎าที่
ฝุายวิชาการ 3) ครูผู๎สอน 4) เจ๎าหน๎าที่ฝุายการตลาด 

โดยมีเกณฑ๑ในการคัดเลือกดังนี้ 
1. เป็นผู๎นําของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานีที่

มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการดูแล
ผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” 2. เป็นผู๎มีหน๎าที่ปฏิบัติและมีหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนสุราษฎร๑การ
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บริบาล อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานีที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าเป็นบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล อําเภอเมือง
สุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 8 คน  
 เครื่องมือการวิจัย 

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร "การ
ดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน" ของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล อําเภอเมืองสุ
ราษฎร๑ธานี  จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นแบบสัมภาษณ๑ข๎อมูลที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือได๎มาซึ่งข๎อมูลและคําตอบที่เป็นจริงครอบคลุมประเด็นอยําง
สมบูรณ๑ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยที่มุํงศึกษาผู๎วิจัยได๎ใช๎เทคนิคหลาย ๆอยํางเพ่ือให๎ได๎ข๎อเท็จจริง
ในองค๑กร เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จึงได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลทางด๎านเอกสารและใช๎การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ข๎อมูลทางด๎านเอกสารผู๎วิจัยได๎
ค๎นคว๎าและข๎อมูลโดยการค๎นหาทาง Internet จาก Website ตําง ๆ โดยใช๎คอมพิวเตอร๑แผํนพับ
โฆษณาวารสารวิชาการและจากตําราตําง ๆ รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาชีพ
เสริมการสัมภาษณ๑เชิงลึกสามารถกระทําได๎ 3 ระดับ คือ 

1) การสัมภาษณ๑แบบเป็นทางการ คือ การสัมภาษณ๑การนัดแนะเวลาสถานที่แนํนอนไว๎กํอน 
2) การสัมภาษณ๑แบบไมํเป็นทางการ คือ การสัมภาษณ๑โดยการพบปะโดยสํวนตัว 
3) การสัมภาษณ๑แบบพูดคุยเป็นกันเองคือการพูดคุยกันธรรมดาการพูดคุยเป็นไปตาม

ธรรมชาติ 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การกําหนดประเด็นคําถามเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ๑เชิงลึก  (In-Depth  
Interview) โดยผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ๑แบบไมํเป็นทางการโดยการเตรียมแนวคําถามการสัมภาษณ๑ไว๎
ลํวงหน๎าเพราะสามารถยืดหยุํนและกระทําได๎โดยงํายและมีความตํอเนื่องของคําถามสามารถเจาะลึก
การตั้งแนวคําถามหลักไว๎กํอนลํวงหน๎าเป็นแบบกว๎าง ๆ เพ่ือให๎มีจุดยืนและประเด็นที่ต๎องสัมภาษณ๑ใช๎
ลักษณะคําถามแบบปลายเปิดไมํมีการกําหนดหรือเรียงลําดับหัวข๎อคําถามแตํเป็นการสนทนาแบบ
ธรรมชาติและไมํสร๎างความอึดอัดแกํผู๎ถูกซักถาม เชํน สําหรับการสัมภาษณ๑สามารถสรุปได๎ 2 แบบ 

1) การสัมภาษณ๑แบบเปิดกว๎างไมํจํากัดคําตอบเพ่ือให๎ผู๎สัมภาษณ๑มีความเป็นอิสระที่จะเลํา
เรื่องตําง ๆ ของตนเองครอบครัวและการประกอบอาชีพเสริมผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคําถามนี้สําหรับ
กลุํมเปูาหมายซึ่งจะถามในเรื่องความเป็นอยูํกระบวนการเข๎าสูํอาชีพการรํวมกิจกรรมของสมาชิกกลุํม
อาชีพการประกอบอาชีพเสริมเครือขํายการประกอบอาชีพเสริมเป็นต๎นรวมไปถึงผู๎วิจัยใช๎การสังเกต
พฤติกรรมของผู๎ถูกสัมภาษณ๑ควบคูํไปด๎วยทุกครั้ง 

2) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกหรือการสัมภาษณ๑แบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะเป็นการสัมภาษณ๑
เจาะจงในเรื่องท่ีเป็นจุดสนใจของผู๎วิจัยซึ่งสํวนใหญํเป็นเรื่องความเป็นอยูํของครอบครัวผู๎วิจัยได๎ใช๎แนว
คําถามนี้ถามกลุํมเปูาหมายที่ประกอบอาชีพเสริมโดยถามข๎อมูลสํวนตัวในด๎านภูมิหลังของพวกเขา
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ความสัมพันธ๑ที่มีตํอชุมชนกลุํมและเพ่ือรํวมอาชีพรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่ใช๎ในการเข๎าสูํอาชีพ
เสริมการที่ได๎มาซึ่งข๎อมูลเหลํานี้ผู๎วิจัยต๎องใช๎เวลาในการสร๎างความสัมพันธ๑ความคุ๎นเคยกับ
กลุํมเปูาหมายเพ่ือให๎เขายอมรับและให๎ความไว๎วางใจและนําไปสูํข๎อมูลที่ต๎องการ 
 ใช้การจดบันทึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู๎วิจัยจะเก็บข๎อมูลโดยการจดบันทึกทําให๎สามารถเก็บรายละเอียดของข๎อมูลได๎มากขึ้นทําให๎
การสนทนาเป็นไปอยํางธรรมชาติและสามารถที่จะสังเกตดูอากัปกิริยาของผู๎ให๎ข๎อมูลและสิ่งแวดล๎อม
ในสถานการณ๑นั้น ๆ ได๎อยํางเต็มที่ในกรณีที่ผู๎ให๎ข๎อมูลไมํเต็มใจผู๎วิจัยก็จะไมํใช๎เทปบันทึกเสียงเพ่ือให๎
ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญสบายใจในการให๎ข๎อมูล 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

มีข้ันตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 
1) การสร๎างเครื่องมือโดยนําแนวการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็ก

และการดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” สร๎างเป็นข๎อคําถามในแบบสัมภาษณ๑ซึ่งเครื่องมือการวิจัย
ผํานการตรวจสอบเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู๎เชี่ยวชาญ 

2) สัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญตามแนวทางและประเด็นซึ่งกําหนดไว๎เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตาม
วัตถุประสงค๑ 

3) การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑และนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาวิเคราะห๑
สรุปเนื้อหาและการจัดกลุํมข๎อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
1) การศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตําง ๆ ที่เกี่ ยวข๎องกับ

การศึกษา วารสารบทความ สืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร๑เน็ต ( Internet) และงานวิจัยที่มีผู๎ศึกษาไว๎ใน
แงํมุมตําง  ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

2) การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ (Interview) 
ผู๎วิจัยได๎กําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสัมภาษณ๑ โดยใช๎วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key 

Informants)  
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) แล๎วนํามาวิเคราะห๑ พร๎อม

ทั้งแยกแยะจับประเด็นอีกทั้งตัดคําพูดบางคําที่ไมํเหมาะสม และไมํเกี่ยวข๎องกับการวิ จัยออกไป 
เพ่ือให๎ข๎อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระยะเวลาในการ
เก็บข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช๎เวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 – 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูล

แบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือเก็บข๎อมูลใช๎แนวคําถามซึ่งผู๎วิจัยได๎
กําหนดดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลเมื่อผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งเอกสารและภาคสนามได๎เพียงพอตํอ
การศึกษาตามวัตถุประสงค๑บ๎างแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลขั้นต๎นโดยนํามาจัดหมวดหมูํให๎
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เป็นระเบียบตามเค๎าโครงเรื่องแล๎วสรุปออกมาเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห๑ และหาข๎อมูลเพ่ิมเติม
ตํอไปหลังจากนั้นมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ิมเติมในสํวนที่ยังไมํสมบูรณ๑โดยการสัมภาษณ๑ซ้ําในบาง
ประเด็นที่เป็นประโยชน๑ตํอการวิเคราะห๑ข๎อมูลมากขึ้น  และทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและเป็นจริงมาก และผู๎วิจัยได๎ใช๎การตรวจสอบคุณภาพของข๎อมูลอยําง
ละเอียด 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห๑ผลการศึกษา สามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
 ปัญหาที่ส่งผลต่อองค์กร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและ
การดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” มีดังนี้ 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
 นักเรียนที่เรียนโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล สํวนใหญํครอบครัวจะประกอบอาชีพทางการ
เกษตร เชํน สวนปาล๑ม สวนยางพารา ซึ่งป๓จจุบันราคาตกต่ํามาก ทําให๎สํงผลตํอโรงเรียนสุราษฎร๑การ
บริบาล จํานวนนักเรียนลดลง  
 2.  ด้านสังคม 
 อัตราการเกิดของคนไทยลดลงโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลมีผลกระทบทําให๎จํานวนนักเรียน
ลดน๎อยลง 
 3.  ด้านเทคโนโลยี   
      การเรียนการสอนของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลยังเป็นแบบเกํา ซึ่งยังไมํทันสมัย ควรเตรียม
รองรับไทยแลนด๑ 4.0 ยุคดิจิตอลในอนาคต 
 4.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 มีป๓ญหาที่จอดรถ เนื่องจากลักษณะของตึกเป็นอาคารพาณิชย๑ 6 คูหา 3 ชั้น ตั้งอยูํในตลาด
เกษตร 2 ซึ่ง ใกล๎เคียงกับสถานีขนสํง พ้ืนที่ในการจอดรถของผู๎ที่มาติดตํอจะน๎อยมาก 
 ลักษณะของตึก สร๎างมานาน ตึกเกํา และชํารุดทรุดโทรมมาก  
 อุปกรณ๑ในห๎องเรียนที่ทําการเรียนการสอน เชํน โต๏ะ เก๎าอ้ี คอมพิวเตอร๑ บางตัวเกําและชํารุด
ทรุดโทรม เนื่องจากผํานการใช๎งานมานานหลายปี 
 อุปกรณ๑ทางการแพทย๑ในการสอนปฏิบัติบางอยํางหาซื้อยาก ไมํมีจําหนํายในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 5.  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและครู 
 พบวํา บุคลากร และครู ไมํได๎เคยผํานการอบรม รํวมกับหนํวยงานตําง ๆ  ของภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนา ศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรและครู 
 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  
 เรื่องวิจัยเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู๎สูงอายุ 
ระยะสั้น 6 เดือน” ของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
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ซึ่งผู๎วิจัยได๎จากการศึกษาข๎อมูลเอกสาร (Document  Research) จากการสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญ (In-Depth Interview) ผู๎วิจัยสามารถสรุปตามประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 
 แนวทางการควบคุมและปรับปรุงการท างาน การเรียนการสอน 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ  
 ควรจัดให๎นักเรียนและผู๎ปกครอง สามารถกู๎คําเลําเรียนได๎จากธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ๑ สามารถกูไ๎ด๎เต็มจํานวนและผํอนจํายให๎ธนาคารในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา 
 ควรมีการจัดหางานให๎นักเรียน ทํางานไปด๎วยและเรียนไปด๎วยได๎ เพ่ือนําเงินมาชําระคําเทอม 
(ใช๎สิทธิ์เรียนกํอน จํายทีหลัง) 
 2.  ด้านสังคม  
 ป๓ญหาที่นอกเหนือการควบคุม ผู๎บริหารของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลเล็งเห็นความสําคัญ
ของป๓ญหาอัตราการเกิดนี้ และคิดวางแผนสําหรับการรองรับอัตราผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยกํอตั้ง          
สุราษฎร๑เนอสซิ่งโฮม สถานรับดูแลผู๎สูงอายุ แก๎ไขป๓ญหาอัตราการวํางงานของนักเรียนของโรงเรียน 
สุราษฎร๑การบริบาล และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาลอีกด๎วย 
 3.  ด้านเทคโนโลยี   
 โดยควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน๑ ระบบ e-Learning หรือ Video 
Conference 
 4.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 ควรเชําที่จอดรถเพ่ิมจากบริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ ในตลาดเกษตร 2 เพ่ือเพ่ิมที่จอดรถให๎กับผู๎มา
ติดตํอ 
 ควรปรับปรุงตึกหรือซํอมบํารุงบริเวณที่ชํารุดทรุดโทรม กํอสร๎าง ตํอเติม และทาสีใหมํ เพ่ือ
เพ่ิมความดึงดูดตํอผู๎ที่สนใจมาเรียน 
  ควรจัดหาซ้ือ โต๏ะ เก๎าอ้ีที่ทนทาน และคงทน มีมาตรฐาน เพ่ือยืดอายุการใช๎งาน สามารถ
ใช๎ได๎หลายปี คอมพิวเตอร๑ควรเปลี่ยนแปลงอัพเดทให๎ทันสมัย  
       ควรจะติดตํอหาร๎านขายอุปกรณ๑การแพทย๑ในจังหวัดใหญํ ๆ เชํน กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ติดตํอซื้อ ขาย อุปกรณ๑การแพทย๑ที่ทันสมัย หรือ อาจจะติดตํอร๎านขายอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ที่มี
บริการจัดสํง  เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการใช๎งาน 
 5.  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและครู 
 ควรสํง บุคลากร และครู เข๎ารํวมอบรม รํวมกับหนํวยงานตําง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
เพ่ิมและพัฒนา ศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรและครู 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ตามหลักสูตร “การดูแลเด็กเล็กและการ
ดูแลผู๎สูงอายุ ระยะสั้น 6 เดือน” ของโรงเรียนสุราษฎร๑การบริบาล อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัด 
สุราษฎร๑ธานี ผู๎วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางแนวทางการควบคุมและปรับปรุงการทํางาน การเรียน
การสอน ป๓ญหาและแนวทางแก๎ไข ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ๑ เพ่ือให๎ประสบความสําเร็จในองค๑กร 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” ผู๎วิจัยได๎กําหนดวัตถุประสงค๑ของการศึกษาไว๎  2 ประการ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี                     
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา รายได๎ของครัวเรือนตํอเดือน อาชีพ และ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ทําการศึกษาข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  จํานวน 397 คน แล๎วนําวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ  คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได๎แกํ การ เปรียบเทียความแตกตํางของ
คําเฉลี่ย และ การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทํา มีรายได๎ของครัวเรือน 10,000-20,000 บาท ตํอเดือน ประกอบอาชีพรับจ๎าง และมีสมาชิก
ในครัวเรือน 4-6 คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ป๓จจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชน ได๎แกํ ระดับการศึกษาและอาชีพ สํวนป๓จจัยสํวนบุคคลที่ไมํมีผลตํอการมีสํวน
รํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ได๎แกํ เพศ รายได๎ของครัวเรือนตํอเดือน และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรจัดให๎มีการเผยแพรํความรู๎และข๎อมูล
ขําวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให๎ประชาชนได๎รับรู๎อยํางทั่วถึง ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือเป็นตัวแทนในการเข๎ามามีสํวนรํวม ควรมีการจัดเวทีประชาคมเป็นประจํา เพ่ือกระตุ๎นให๎
ประชาชนตื่นตัวตํอการจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการจัดเตรียมถังขยะแตํละที่ของชุมชนให๎มีจํานวน
มากเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย  ควรจัดตั้งถังขยะสําหรับการคัดแยกขยะเพ่ือให๎ประชาชน
สามารถทําการแยกขยะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลควรกําหนดมาตรการรักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกําหนดบทลงโทษแกํผู๎กระทําผิดเพ่ือเป็นการควบคุมให๎ประชาชนถือ
ปฏิบัติอยํางเครํงครัดและควรมีการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยให๎ประชาชนได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 
  
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม การจัดการขยะมูลฝอย เกาะสมุย   

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” ผู๎วิจัยได๎กําหนดวัตถุประสงค๑ของการศึกษาไว๎  2 ประการ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี                     
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา รายได๎ของครัวเรือนตํอเดือน อาชีพ และ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ทําการศึกษาข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  จํานวน 397 คน แล๎วนําวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ  คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได๎แกํ การ เปรียบเทียความแตกตํางของ
คําเฉลี่ย และ การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทํา มีรายได๎ของครัวเรือน 10,000-20,000 บาท ตํอเดือน ประกอบอาชีพรับจ๎าง และมีสมาชิก
ในครัวเรือน 4-6 คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวม อยูํในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ป๓จจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชน ได๎แกํ ระดับการศึกษาและอาชีพ สํวนป๓จจัยสํวนบุคคลที่ไมํมีผลตํอการมีสํวน
รํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ได๎แกํ เพศ รายได๎ของครัวเรือนตํอเดือน และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรจัดให๎มีการเผยแพรํความรู๎และข๎อมูล
ขําวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให๎ประชาชนได๎รับรู๎อยํางทั่วถึง ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือเป็นตัวแทนในการเข๎ามามีสํวนรํวม ควรมีการจัดเวทีประชาคมเป็นประจํา เพ่ือกระตุ๎นให๎
ประชาชนตื่นตัวตํอการจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการจัดเตรียมถังขยะแตํละที่ของชุมชนให๎มีจํานวน
มากเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย  ควรจัดตั้งถังขยะสําหรับการคัดแยกขยะเพ่ือให๎ประชาชน
สามารถทําการแยกขยะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลควรกําหนดมาตรการรักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกําหนดบทลงโทษแกํผู๎กระทําผิดเพ่ือเป็นการควบคุมให๎ประชาชนถือ
ปฏิบัติอยํางเครํงครัดและควรมีการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยให๎ประชาชนได๎รับทราบอยํางตํอเนื่อง 
  
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม การจัดการขยะมูลฝอย เกาะสมุย   

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
  
 ป๓จจุบันประเทศไทยได๎ให๎ความสําคัญกับป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นอยํางมาก เนื่องจากสํงผล
กระทบตํอคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยูํของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อมป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมในประเทศไทยมีหลายประการ เชํน มลพิษตําง ๆ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการใช๎
ทรัพยากรอยํางฟุุมเฟือย ซึ่งสาเหตุสํวนใหญํเกิดจากการกระทําของมนุษย๑เป็นป๓ญหาที่เกิดจาก
ความเห็นแกํตัวมักงํายและขาดระเบียบวินัย รวมถึงการขยายตัวของชุมชนและความหนาแนํนของ
ประชากร ความเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม และการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร 
เป็นเหตุให๎หนํวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับท๎องถิ่นไมํสามารถดูแลและให๎บริการขั้นพ้ืนฐานแกํ
ประชาชนได๎อยํางทั่วถึง เชํน ที่อยูํอาศัยและการสุขาภิบาล พ้ืนที่การเกษตร ที่อยูํอาศัยโดยรอบก็ไมํ
สามารถตอบสนองความต๎องการในการบริโภคอาหารและวัตถุดิบตําง ๆ สํงผลให๎ภาคอุตสาหกรรมเรํง
การผลิต เครื่องอุปโภคบริโภคให๎มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน จึงเป็นสาเหตุให๎
เกิดเศษสิ่งของเหลือจากการใช๎ ได๎แกํ พลาสติก โฟม กระป๋อง ภาชนะบรรจุอาหาร มีปริมาณมากขึ้น 
กํอให๎เกิดป๓ญหาขยะมูลฝอย ซึ่งผลพวงเหลํานี้ทําให๎มีปริมาณขยะจํานวนมหาศาล สํงผลให๎สิ่งแวดล๎อม
เสื่อมโทรมลงอยํางตํอเนื่องและนับเป็นป๓ญหาสําคัญอยํางมากของชุมชนที่ต๎องได๎รับการจัดการและ
แก๎ไข ซึ่งสํงผลให๎เกิดป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษและสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม โดยแตํละปีหนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐและองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องเสียคําใช๎จํายเป็นจํานวนมากใน  การเก็บรวบรวม ขนสํงและกําจัดขยะมูล
ฝอยที่ผํานมาแม๎วําจะมีการดําเนินการเพ่ือปูองกันและแก๎ไขจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหลายหนํวยงาน
แตํไมํประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายเทําที่ควรเนื่องจาก การดําเนินงานขาดความชัดเจนและไมํ
สอดคล๎องกัน ขาดการประสานงานระหวํางหนํวย การสร๎างความเข๎าใจแกํชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการวางแผนและปฏิบัติงานในลักษณะตํางคนตํางทําเกิดความซํ้าซ๎อนของ
งานจนไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, น. 7) 
 จากสภาพป๓ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นป๓ญหาสําคัญที่สํงผลตํอความเดือดร๎อนของ
ชุมชนและมีแนวโน๎มวําจะรุนแรงและขยายพ้ืนที่ออกไปสูํสังคมในชนบท ซึ่งในพ้ืนที่อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ก็ประสบกับป๓ญหาในการจัดการขยะมูลฝอยเชํนเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ในประเทศ
ไทย เนื่องจากอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานีนั้นมีพ้ืนที่ในการทิ้งขยะที่จํากัดอยํางมาก 
เนื่องจาก พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นภูเขาและทะเล นอกจากนั้นพ้ืนที่อําเภอเกาะสมุย  จัดเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญลําดับต๎น ๆ ของประเทศไทย จึงทําให๎มีนักทํองเที่ยวและมีจํานวนประชากรแฝง
คํอนข๎างหนาแนํน สํงผลให๎มีการเพ่ิมจํานวนขยะมูลฝอยในแตํละวันมีจํานวนมาก องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นไมํสามารถกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมานั้นได๎ทันเวลาทําให๎เกิดการตกค๎างของขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่จํานวนมหาศาล ซึ่งสาเหตุมาจากการขาดแคลนรถเก็บขนขยะมูลฝอย รวมถึงมีปริมาณขยะแตํ
ละวันจํานวนมากและมีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยตามที่สาธารณะตําง ๆ ประชาชนขาดความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในครัวเรือน รวมทั้งการเข๎าไปให๎บริการเก็บขนขยะไมํได๎ในบางพ้ืนที่ 
เพราะ รถมีขนาดใหญํเกินไปที่จะเข๎าไปในซอยเล็ก ๆ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได๎สํวนใหญํ
จะถูกนําไปกําจัดโดยวิธีการฝ๓งกลบอยํางไมํถูกหลักสุขาภิบาล และการเผากลางแจ๎ง ถึงร๎อยละ  62.6 
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และ 45.5 ตามลําดับ กํอให๎เกิดป๓ญหาตํอสิ่งแวดล๎อมไมํวําจะเป็นเรื่องนํ้าชะล๎างขยะมูลฝอยซึ่งอาจจะ
ปนเปื้อนระบบน้ําผิวดินและใต๎ดิน หรือมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากควันและสารพิษบางประเภท
ซึ่งสํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนที่อยูํบริเวณใกล๎เคียง นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงพาหะนําโรค 
สร๎างความรําคาญและที่สําคัญสํงผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อาศัยอยูํบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้นหนํวยงานภาครัฐที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยจึงได๎กําหนดมาตรการ
ตําง ๆ  มารองรับ เชํน การเพ่ิมจํานวนพนักงานและรถเก็บขนขยะมูลฝอย การหาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
ฝ๓งกลบ รวมถึงการขึ้นคําธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย แตํในการแก๎ป๓ญหาดังกลําวสามารถทํา
ได๎ระดับหนึ่งเทํานั้น (เทศบาลนครเกาะสมุย, 2560, น. 48)  
 จากเหตุผลและป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เนื่องจากการที่จะแก๎ไขป๓ญหา
การจัดการขยะมูลฝอยให๎มีประสิทธิภาพได๎นั้น ทุกภาคสํวนควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการ
โดยเฉพาะภาคประชาชนถือวําเป็นพลังสําคัญอยํางมากในการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําวที่เกิดขึ้น 
ประชาชนควรมีโอกาสเข๎ามามีสํวนรํวมตั้งแตํเริ่มต๎นจนเสร็จสิ้นของกระบวนการ เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร๎อมตํอการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต และนอกจากนั้นยังสามารถนําไปใช๎เป็น
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการสร๎างจิตสํานึกให๎กับ
ประชาชนอันจะชํวยลดปริมาณขยะซ่ึงเป็นป๓ญหาและยังเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืนตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  
 1) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร๑ธานี 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี   จําแนกตามสถานภาพของประชาชน 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมป๓จจัยที่คาด
วําจะมีผลตํอการมีสํวนรํวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                           
สุราษฎร๑ธานี  โดยกําหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ  ป๓จจัยสํวนบุคคล
ได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษา รายได๎ของครัวเรือนตํอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
สํวนตัวแปรตาม ได๎แกํ ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ดังนี้ 1) การมีสํวนรํวมในการวางแผน 2) การมีสํวนรํวมใน
การดําเนินการ 3) การมีสํวนรํวมในการจัดสรรผลประโยชน๑ และ 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล   
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาดังภาพที่ 1 
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                   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา คือ ประชาชนอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานีรวมเป็นประชากรทั้งสิ้น 67,265 คนในจํานวน 51,009 หลังคาเรือน 
(ข๎อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครเกาะสมุย, 2560) สํวนขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตร
ของทาโรํยามาเนํ (Taro Yamane, 1967) โดยคิดจากจํานวนหลังคาเรือน ได๎กลุํมตัวอยํางจํานวน 
397 คน และทําการสํุมตัวอยํางแบบตามสะดวก ในการรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถาม ที่มีคํา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา เทํากับ 0.94  จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาทําการประมวลผลด๎วย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ (SPSS for Windows Version 11.5) โดยใช๎หลัก
สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ และนําเสนอผลการศึกษาผํานการใช๎คําสถิติ 2 แบบ คือ สถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมาน ได๎แกํ การเปรียบเทียความแตกตํางของคําเฉลี่ย (t-test) และ การวิเคราะห๑ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test) ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 ตุลาคม 2561 
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการวิเคราะห๑ผลการศึกษา สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 1) ป๓จจัยสํวนบุคคล 
 จากข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็น                 
เพศหญิง (ร๎อยละ 54.9)  มีศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา (ร๎อยละ 45.1) มีรายได๎ของครัวเรือน 
10,000-20,000 บาทตํอเดือน (ร๎อยละ 38.0)  ประกอบอาชีพรับจ๎าง (ร๎อยละ 48.9) และมีสมาชิกใน
ครัวเรือน 4-6 คน (ร๎อยละ 47.9)   
 2) ระดับการมีสํวนรํวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน  

สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน 
 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. รายได๎ของครัวเรือนตํอเดือน 
4. อาชีพ 
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 
1. ด๎านการวางแผน 
2. ด๎านการดําเนินการ 
3. ด๎านการจัดสรรผลประโยชน๑ 
4. ด๎านการประเมินผล   
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 ระดับการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด                           
สุราษฎร์ธานี   พบว่า มีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 
 3) ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน อ าเภอเกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ระดับการศึกษาและอาชีพ  
 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่  เพศ รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน และจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี  
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอ                
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุพผา                 
ชื่นนิรันดร์  (2558, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีระดับการส่วนร่วม 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับพรศิริ  ช่วยเสริมธนกุล (2554 , บทคัดย่อ) เรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยา  อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า มีระดับการส่วนร่วม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เพศ  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่             
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกันต์สินี บุญสม (2558, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน 
 รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของ
ครัวเรือนต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฏฐกิตติ์ พร
จะเด็ด (2558, บทคัดย่อ) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองรีอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี              
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ                            
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พรศิริ ช่วยเสริมธนกุล (2554, บทคัดย่อ) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยา  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า ประชาชนที่มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน                
 ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน                
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงใจ  ปินตามูล (2555, บทคัดย่อ) 
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน 
 อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของดวงใจ  ปินตามูล (2555, บทคัดย่อ) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน 
 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  (1) ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้
ประชาชนไดร้ับรู้อย่างทั่วถึง  เพ่ือเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างแนวความคิดความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 
  (2) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย   
  (3)  ควรมีการจัดเวทีประชาคมเป็นประจ า เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
  (4) ควรมีการจัดเตรียมถังขยะแต่ละท่ีของชุมชนให้มีจ านวนมากเพียงพอกับปริมาณขยะ
มูลฝอย ควรจัดตั้งถังขยะส าหรับการคัดแยกขยะเพ่ือให้ประชาชนสามารถท าการแยกขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  (5)  ควรมีการก าหนดมาตรการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึง
บทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดเพื่อเป็นการควบคุมให้ประชาชนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 4)   ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 (1) ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เช่น การ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 (2) ควรจัดท าการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้เข้าใจในรายละเอียดของปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 (3) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าปฏิบัติต่อไป 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบการด าเนนิคดี 

ของพนักงานอัยการประจ าศาลชั้นต้น 
ภายในส านักงานคดีศาลสูงภาค 8 

 
       ณฤดี  นวลรอด* 

 
บทคัดย่อ 

  

 จากการศึกษาวิจัยพบวํา ป๓ญหาของงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นที่พบคือการที่พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นปฎิบัติราชการโดยไมํปฎิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดที่กําหนดไว๎อยํางเครํงครัด  รวมถึงการไมํได๎รับการพัฒนาโดยการ
อบรมให๎ความรู๎เมื่อมีการบังคับใช๎กฎหมายใหมํที่เกี่ยวข๎องกับการปฎิบัติงาน  ทั้งไมํมีงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลกากรโดยการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายใหมํที่บังคับใช๎  อันทําให๎การใช๎
กฎหมายในการปฎิบัติงานไมํทันสมัย และสํงผลให๎เกิดความบกพรํองในการดําเนินคดีได๎   ดังนั้น  
ผู๎วิจัยจึงเห็นวํา การจัดอัตรากําลังให๎เพียงพอกับงานเป็นสิ่งที่จําเป็นอยํางยิ่งในการบริหารงานให๎มี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการทําให๎บุคลากรในองค๑กรมีการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลาโดยการเลือกใช๎เครื่องมือ
ในการจัดการความรู๎ที่สามารถกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการทํางานได๎จริง คือ ชุมชมนักปฎิบั ติ 
(Community of Practice: Cop) โดยการที่พนักงานอัยการรวมตัวหรือประชุมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู๎ ป๓ญหา หรือความสนใจในหัวข๎อใดหัวข๎อหนึ่ง และเรียนรู๎วิธีการเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติหรือทํา
ให๎ดีขึ้นกวําเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร๎างทักษะ สร๎างความรู๎ และความเชี่ยวชาญให๎เกิดขึ้นใน
กลุํม ชุมชนนักปฏิบัติจึงเป็นรูปแบบใหมํสําหรับการเชื่อมโยงคนท่ีมีจิตใจในการเรียนรู๎ การแลกเปลี่ยน
ความรู๎ และความรํวมมือ ไมํวําจะเป็นรายบุคคล เป็นกลุํมและถือวําเป็นการพัฒนาองค๑กร รวมถึง 
การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมนั้น จะชํวยให๎ลดการผิดพลาดในการทํางาน และชํวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเห็นวํา จากผลการศึกษา หากพนักงานอัยการประจําศาล
ชั้นต๎นไมํได๎รับภาระหนักในการดําเนินคดี และได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎อยูํอยํางสม่ําเสมอ รวมถึง
เพ่ิมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาให๎กับพนักงานอัยการเพ่ิมมากขึ้น   ยํอมสํงผลให๎การปฎิบัติ
ราชการมีข๎อผิดพลาดหรือบกพรํองน๎อยลง  อัตราการตรวจพบข๎อผิดพลาดและบกพรํองโดยอัยการ
ศาลสูงผู๎ตรวจสอบก็ยํอมจะต่ําลงหรือตรวจไมํพบเลย  (Error Rate) อันเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวํา 
งานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ของพนักงานอัยการประจ าศาลชั้นต้น 
ภายในส านักงานคดีศาลสูงภาค 8 

 
       ณฤดี  นวลรอด* 

 
บทคัดย่อ 

  

 จากการศึกษาวิจัยพบวํา ป๓ญหาของงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นที่พบคือการที่พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นปฎิบัติราชการโดยไมํปฎิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดที่กําหนดไว๎อยํางเครํงครัด  รวมถึงการไมํได๎รับการพัฒนาโดยการ
อบรมให๎ความรู๎เมื่อมีการบังคับใช๎กฎหมายใหมํที่เกี่ยวข๎องกับการปฎิบัติงาน  ทั้งไมํมีงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลกากรโดยการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายใหมํที่บังคับใช๎  อันทําให๎การใช๎
กฎหมายในการปฎิบัติงานไมํทันสมัย และสํงผลให๎เกิดความบกพรํองในการดําเนินคดีได๎   ดังนั้น  
ผู๎วิจัยจึงเห็นวํา การจัดอัตรากําลังให๎เพียงพอกับงานเป็นสิ่งที่จําเป็นอยํางยิ่งในการบริหารงานให๎มี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการทําให๎บุคลากรในองค๑กรมีการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลาโดยการเลือกใช๎เครื่องมือ
ในการจัดการความรู๎ที่สามารถกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการทํางานได๎จริง คือ ชุมชมนักปฎิบั ติ 
(Community of Practice: Cop) โดยการที่พนักงานอัยการรวมตัวหรือประชุมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู๎ ป๓ญหา หรือความสนใจในหัวข๎อใดหัวข๎อหนึ่ง และเรียนรู๎วิธีการเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติหรือทํา
ให๎ดีขึ้นกวําเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร๎างทักษะ สร๎างความรู๎ และความเชี่ยวชาญให๎เกิดขึ้นใน
กลุํม ชุมชนนักปฏิบัติจึงเป็นรูปแบบใหมํสําหรับการเชื่อมโยงคนท่ีมีจิตใจในการเรียนรู๎ การแลกเปลี่ยน
ความรู๎ และความรํวมมือ ไมํวําจะเป็นรายบุคคล เป็นกลุํมและถือวําเป็นการพัฒนาองค๑กร รวมถึง 
การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมนั้น จะชํวยให๎ลดการผิดพลาดในการทํางาน และชํวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเห็นวํา จากผลการศึกษา หากพนักงานอัยการประจําศาล
ชั้นต๎นไมํได๎รับภาระหนักในการดําเนินคดี และได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎อยูํอยํางสม่ําเสมอ รวมถึง
เพ่ิมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาให๎กับพนักงานอัยการเพ่ิมมากขึ้น   ยํอมสํงผลให๎การปฎิบัติ
ราชการมีข๎อผิดพลาดหรือบกพรํองน๎อยลง  อัตราการตรวจพบข๎อผิดพลาดและบกพรํองโดยอัยการ
ศาลสูงผู๎ตรวจสอบก็ยํอมจะต่ําลงหรือตรวจไมํพบเลย  (Error Rate) อันเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวํา 
งานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 

 การดําเนินคดีอาญาในทุกชั้นศาล  พนักงานอัยการที่ปฎิบัติหน๎าท่ีในการดําเนินคดีล๎วน    
แล๎วต๎องต๎องยึดถือหลักเกณฑ๑ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และระเบียบการดําเนินคดีที่สํานักงาน
อัยการสูงสุดได๎กําหนดขึ้น  รวมทั้งต๎องปฎิบัติตามคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุดที่กําหนดแนวทาง
ปฎิบัติในการดําเนินคดีโดยเครํงครัด  
 ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 248 กําหนดให๎ องค๑กร
อัยการมีหน๎าที่และอํานาจอิสระในการปฎิบัติหน๎าที่และการบริหาร โดยพนักงานอัยการให๎มีอิสระใน
การพิจารณาสั่งคดีและการปฎิบัติหน๎าที่ ให๎เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติ 
ทั้งปวง  ทั้งสํานักงานอัยการสูงสุด ยังมุํงมั่นที่จะพัฒนาระบบงานโดยมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพ  
คุณธรรม และจริยธรรมของข๎าราชการฝุายอัยการควบคูํไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ปฎิบัติงานเพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยนําพระราชกฤษฎีกาวํา
ด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และใช๎หลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางในการปฎิบัติราชการ  
 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หรือที่เรียกกันทั่วไปวํา “หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งรู๎จักกันใน
นาม “Good Governance” นั้น  หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต๎อง มีความ
ยุติธรรม และมีคุณความดีอยํางยิ ่ง  ทั ้งจุดมุ ํงหมายแหํงรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กําหนดให๎สํานักงานอัยการสูงสุดบริหารราชการแผํนดินเป็นไ ปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งหลักประสิทธิภาพนี้เป็นหนึ่งในเสาหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง    
 บรรยงค๑  โตจินดา (2543, น. 191) สรุปไว๎วํา  เปูาหมายสูงสุดของการบริหารงาน คือ การ
นําเอาทรัพยากรอันประกอบไปด๎วย คน เงิน และวัสดุอุปกรณ๑ไปดําเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค๑
อยํางมีประสิทธิภาพ  ในบรรดาป๓จจัยเหลํานี้ต๎องยอมรับวํา คนเป็นป๓จจัยสําคัญยิ่ง  ความจําเป็นใน
การพัฒนาคนนับวันจะปรากฏเดํนชัดและทวีความสําคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสภาพป๓จจุบันที่โลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และการพัฒนาคนให๎ก๎าวทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเป็นกลยุทธ๑
สําคัญของการพัฒนาองค๑การ  
 สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 มีอํานาจหน๎าที่รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เกิดขึ้น  ใน
เขตท๎องที่สํานักงานอัยการภาค 8  จํานวน 7 จังหวัด อันประกอบด๎วยสํานักงานคดีศาลสูงจังหวัด
ชุมพร  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวั ดนครศรีธรรมราช  
สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดพังงา  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดกระบี่   สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัด
ระนอง  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแตํละสํานักงานคดีศาลสูงจะมีอัยการศาลสูงจังหวัดเป็น
ผู๎บังคับบัญชา  โดยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวําด๎วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2549 ข๎อ 130 ได๎กําหนดบทบาทและภารกิจของการดําเนินคดีชั้นศาลสูง   วํา “การ
ดําเนินคดีชั้นศาลสูง มีวัตถุประสงค๑ในการกระจายอํานาจ และการดําเนินคดีโดยให๎อัยการ              
ศาลสูงมีเอกภาพในการตรวจสอบการปฎิบัติงานการดําเนินคดี ของพนักงานอัยการประจํา                     
ศาลชั้นต๎น ตลอดจนมีศักยภาพในการคานและดุลการใช๎ดุลพินิจของศาลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ภายในการควบคุมกํากับดูและและประเมินผลของอธิบดีอัยการฝุายคดีศาลสูง และอธิบดีอัยการ 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

150150 
 
สํานักงานคดีศาลสูงภาค แล๎วแตํกรณี”  ซึ่งในเรื่องของการตรวจสอบการดําเนินคดีนั้น ระเบียบ
สํานักงานอัยการสูงสุดวําด๎วยการดําเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2556                       
ได๎กําหนดไว๎ในหมวด 5 การตรวจสอบการปฎิบัติงาน ข๎อ 35 กําหนดวํา  "กรณีพบข๎อบกพรํองในการ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น หรือในการปฎิบัติหน๎าที่ของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎น ตามระเบียบนี้ ถ๎าเป็นข๎อบกพรํองที่เห็นสมควรแนะนําการปฎิบัติราชการ ให๎อัยการศาลสูง
ทําความเห็นเสนออัยการพิเศษฝุายคดีศาลสูง หรืออัยการพิเศษฝุายคดีศาลสูงภาค ตามลําดับชั้น
จนถึงอธิบดีอัยการ เพ่ือพิจารณา   ถ๎าอธิบดีอัยการเห็นวําเป็นข๎อบกพรํองที่สมควรแนะนําการปฎิบัติ
ราชการก็ให๎แนะนําการปฎิบัติราชการ แล๎วรายงานให๎สํานักงานอัยการสูงสุดทราบ  หากเห็นวําเป็น
ข๎อบกพรํองเล็กน๎อย เห็นควรยุติก็ให๎สั่งยุติ กรณีเป็นข๎อบกพรํองถึงขนาดที่จะเกิดความเสียหายและไมํ
อาจแก๎ไขได๎ ให๎รายงานสํานักงานอัยการสูงสุด" 
 การตรวจสอบควบคุมการใช๎อํานาจโดยองค๑กรภายใน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบที่
ดําเนินการโดยองค๑กรนั้นเอง โดยไมํมีองค๑กรภายนอกอ่ืน ๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎อง  ซึ่งการตรวจสอบการ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นนั้น การเป็นควบคุมตรวจสอบโดยระบบการบังคับ
บัญชา ที่เป็นการกําหนดความสัมพันธ๑ระหวํางเจ๎าหน๎าที่ภายในตามลําดับชั้น (Bureaucracy) โดยให๎
ผู๎บังคับบัญชาใช๎อํานาจของตนในการตรวจสอบการกระทําของผู๎ ใต๎บังคับบัญชา (บรรเจิด                          
สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝุายปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: วิญ๒ูชน,2548),               
น.32. ดังน้ัน จุดมุํงหมายของการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นนั้น 
เพ่ือให๎อัยการศาลสูงตรวจสอบวํา พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นได๎ปฎิบัติหน๎าที่ราชการเป็นไป
ตามตัวบทกฎหมาย และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด รวมถึงข๎อบังคับ และหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่
กําหนดไว๎หรือไมํ ซึ่งจากสถิติคดีของสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  พบวํา ตั้งแตํปี พ.ศ.2556 –              
พ.ศ.2561 อัยการศาลสูงจังหวัดตรวจพบข๎อบกพรํองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาล
ชั้นต๎นและทําหนังสือรายงานข๎อบกพรํองในการดําเนินคดีดังกลําวมายังสํานักงานคดีศาลสูงภาค  8  
จํานวน  150 เรื่อง และเมื่อมีการเรียกสํานวนคดีที่มีการดําเนินคดีบกพรํองมาตรวจสอบ พบวําเป็น
กรณีที่เป็นข๎อบกพรํองเล็กน๎อย สั่งยุติเรื่องโดยอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 จํานวน 75 
เรื่อง กรณีเป็นข๎อบกพรํองที่สมควรแนะนําการปฎิบัติราชการแล๎วรายงานสํานักงานอัยการสูงสุด
ทราบ  จํานวน 32 เรื่องอยูํระหวํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง จํานวน 43 เรื่อง ซึ่งจากสถิติดังกลําวจะเห็น
ได๎วํางานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  
อัยการศาลสูงตรวจพบข๎อบกพรํองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นอยูํอยําง
ตํอเนื่องโดยข๎อบกพรํองสํวนใหญํที่ตรวจพบนั้นเป็นการปฎิบัติราชการโดยไมํเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดที่กําหนดไว๎  อาทิเชํน คดีขาดอายุความแล๎วยังมีการยื่นฟูองผู๎ต๎องหา
ตํอศาล  เป็นเหตุให๎ศาลพิพากษายกฟูอง หรือกรณีการบรรยายฟูองไมํครบองค๑ประกอบความผิด  ทํา
ให๎ศาลพิพากษายกฟูอง อันเป็นการปฎิบัติหน๎าที่โดยไมํใช๎ความระมัดระวังและไมํมีความละเอียดรอบ
ครอบในการดําเนินคดี  ซึ่งกํอให๎เกิดความเสียหายแกํคดีเป็นอยํางมาก  และเป็นสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นวํา
การปฎิบัติราชการไมํมีประสิทธิภาพ 
   สํานักงานคดีศาลสูงภาค  8 สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นองค๑กรในกระบวนการ
ยุติธรรม มีวิสัยทัศน๑ขององค๑กรคือ “องค๑กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่น
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ของประชาชน” การที่จะทําให๎องค๑กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชนได๎นั้น สิ่งที่สําคัญคือ การปฎิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึง การปฎิบัติราชการที่
ไมํเกิดความผิดพลาดข๎อบกพรํองและกํอให๎เกิดความเสียหายตํอทางราชการหรือผู๎มีสํวนได๎เสีย       
ในคดีนั่นเอง  การตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นโดยอัยการศาลสูงถือ
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการทําการตรวจสอบภายในองค๑กร  แตํหากอัยการศาลสูงมีการตรวจพบ
ข๎อบกพรํองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นในอัตราที่สูงขึ้น  ๆ ยํอมแสดงให๎
เห็นวํางานตรวจสอบของอัยการศาลสูงดังกลําวไมํมีประสิทธิภาพและสํงผลให๎การปฎิบัติราชการไมํ
สามารถบรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน๑ของสํานักงานอัยการสูงสุดได๎    
  จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน
ตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานค ดีศาลสูง                            
ภาค 8  เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
ประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 เพ่ือจะทราบสาเหตุและป๓ญหาที่เกิดขึ้น                      
จากงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น รวมถึงเสนอแนะแนวทางใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายใน
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  อีกทั้ง เพ่ือให๎หนํวยงานภายในองค๑กรอัยการในภาคอ่ืน ๆ สามารถที่จะได๎
นําไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1) เพ่ือวิเคราะห๑ถึงสาเหตุและป๓ญหาที่เกิดจากการปฎิบัติงานตรวจสอบการดําเนินคดีของ

พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 
2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตรวจสอบการดําเนินคดี

ของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
  
1) สาเหตุและป๓ญหาที่เกิดจากการปฎิบัติงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ

ประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 
2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงาน

อัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 
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การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
ประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  ผู๎วิจัยได๎ทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง  ซึ่งสามารถนําเสนอแนวคิดเป็นลําดับ ได๎ดังตํอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
 วิสัยทัศน๑ (Vision) หมายถึง ความมุํงมั่นหรือจุดมุํงหมายที่องค๑การต๎องการบรรลุในอนาคต
และใช๎ในการปลูกฝ๓งให๎สมาชิกองค๑การเกิดจิตสํานึกตามวิสัยทัศน๑ที่กําหนดไว๎ (Hellriegel, Jackon, 
and Slocum 2005, p. 181)  ซึ่งวิสัยทัศน๑ของสํานักงานอัยการสูงสุดคือ "องค๑กรอัยการมีความ                  
เป็นเลิศในการยุติธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน" พันธกิจ (Mission) หมายถึง วัตถุประสงค๑
หรือเหตุผลที่ทําให๎องค๑การต๎องดํารงอยูํตลอดไป โดยทั่วไปข๎อความพันธกิจ (Mission Statement) 
จะต๎องตอบคําถามวํา 1) องค๑การหรือบริษัทอยูํในธุรกิจประเภทอะไร 2) องค๑การหรือบริษัทเป็นใคร 
3) องค๑การหรือบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับอะไร (Hellriegel, Jackon, and Slocum 2005, p. 181)  
พันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด คือ 1) อํานวยความยุติธรรมทางอาญาและบังคับใช๎กฎหมายตาม
หลักนิติธรรม 2) รักษาผลประโยชน๑ของรัฐและประชาชน 3) พัฒนางานด๎านสิทธิมนุษยชน คุ๎มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในและนอกประเทศตามหลักมาตรฐานสากล  4) พัฒนาเครือขําย
ความรํวมมือทางกฎหมายกับองค๑กรหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในและตํางประเทศ 5) พัฒนาองค๑กร
สูํความเป็นเลิศ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ คือ การปฎิบัติงานให๎ลุลํวงบรรลุเปูาหมายและ
วัตถุประสงค๑ขององค๑การ  โดย แสวง  รัตนมงคลมาศ (2514, น. 100) ได๎ศึกษาความหมายของ
ประสิทธิภาพจากทรรศนะของบุคคลตําง ๆ พบวํา มีองค๑ประกอบรํวมตรงกันอยํางหนึ่ง คือ 
ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งให๎สําเร็จลุลํวงไปโดยดีที่สุด 
และ เสาวภาคย๑  ดีวาจา (2529 อ๎างถึงใน สินเลิศ สุขุม, 2543, น. 19) ได๎สรุปไว๎วํา ประสิทธิภาพใน
การทํางาน หมายถึง ความพร๎อมและความพยายาม และรวมไปถึงความสามารถที่จะปฎิบัติงานให๎
สําเร็จโดยการประเมินสิทธิภาพในการทํางานนั้นไมํสามารถทําได๎โดยตรง  เนื่องจากหนํวยงานหนํวย
ในการจัดสิ่งที่ลงทุนลงไป เชํน เงิน ความความพยายาม แรงงาน นั้นเป็นคนละหนํวยในการวัดผลลัพธ๑
คือผลการปฎิบัติงาน  ดังนั้น จึงใช๎วิธีการเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ ซึ่งหมายถึงการวัดวําผลลัพธ๑ที่
ได๎ตรงตามเปูาหมายหรือไมํ   
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน คือ การปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติม ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานของตนเองหรือผู๎อ่ืนให๎ดีขึ้นเจริญขึ้นเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑กร ซึ่งจะทําให๎ตนเอง
ผู๎อื่นและองค๑กรเกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอ
การพัฒนาองค๑กรหรือการพัฒนาสังคม 
 ประโยชน๑การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน บุคลากรถือเป็นหัวใจสําคัญในการนําพาองค๑กร
ไปสูํความสําเร็จ และเปูาหมายที่องค๑กรตั้งไว๎ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการที่องค๑การจะกระทํา
ภารกิจหลักให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และมีประสิทธิภาพนั้น หนํวยงานจําเป็นจะต๎องมีบุคลากรที่มี



153

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

153 
 
คุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน  ซึ่งประโยชน๑ของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน มีดังนี้ 1) 
ชํวยทําให๎เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทํางานใหมํที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) 
ชํวยเพ่ิมกลยุทธ๑ในการสร๎างความสําเร็จในการทํางานและชํวยลดความซ้ําซ๎อนของงาน  3) ชํวยทําให๎
การทํางานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ด๎วยวิธีการที่รวดเร็ว 4) ชํวยทําให๎องค๑กรมีความเจริญก๎าวหน๎า หรือ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศ  5)  ทําให๎ได๎ผลงานที่มีคุณภาพ ลดความสิ้นเปลืองคําใช๎จําย ประหยัดเวลา 
ทรัพยากร และกําลังคน 6)  องค๑กรมีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ๑ เทคนิค วิธีการ ด๎วยวิธีการ
ทํางานที่เหมาะสม ลดป๓ญหาอุปสรรคและมีความสุขในการทํางาน  7) ใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง เมื่อพัฒนาตนเองแล๎วจะสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนานั้นไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
งานและองค๑กรตํอไป 

แนวความคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
 จะเห็นได๎วําหลักของธรรมาภิบาล มุํงเน๎นให๎ทราบถึงป๓จจุบันที่มีการทํางานที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 
โดยมุ๎งเน๎นให๎เกิดการทํางานอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล๎วกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอความ
ต๎องการของประชาชนสูงที่สุด และเป็นการเน๎นให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
บ๎านเมือง ซึ่งการที่จะทําให๎หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองเกิดผลสําเร็จได๎นั้น 
ผู๎บริหารหรือผู๎นํามีความสําคัญเป็นอยํางมากที่จะนํามายึดปฏิบัติเพ่ือให๎เป็นแบบอยํางแกํประชาชน 
และเพ่ือให๎ประชาชนเกิดความเข๎าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ต๎องเรํงดําเนินการให๎การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู๎ให๎แกํประชาชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
 กระบวนการที่ชํวยให๎เกิดการพัฒนาการของความรู๎ หรือการจัดการกับความรู๎ที่จะเกิดขึ้น
ภายในองค๑กรซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบํงชี้ความรู๎ เป็นการพิจารณาวําจะทําอยํางไรให๎องค๑กรบรรลุเปูาหมาย โดยจะ
คัดเลือกวําจะใช๎เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู๎อะไรบ๎าง อยูํในรูปแบบใด อยูํที่ใคร โดยอาจจะ
พิจารณาวําองค๑กรมีวิสัยทัศน๑ พันธกิจ ยุทธศาสตร๑ เปูาหมายคืออะไร 

2) การสร๎างและแสวงหาความรู๎ ซึ่งสามารถทําได๎หลายทาง เชํน การสร๎างความรู๎ใหมํ 
แสวงหาความรู๎จากภายนอก รักษาความรู๎เกํา กําจัดความรู๎ที่ใช๎ไมํได๎แล๎ว 

3) การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร๎างความร๎ู เพ่ือเตรียมพร๎อมสําหรับการ
เก็บความรู๎อยํางเป็นระบบเพื่อการเรียกใช๎งานได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎องในอนาคต 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ เชํน การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให๎เป็นมาตรฐาน ใช๎
ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให๎สมบูรณ๑และเหมาะสม 

5) การเข๎าถึงความรู๎ เป็นการทําให๎ผู๎ใช๎ความรู๎เข๎าถึงความรู๎ที่ต๎องการได๎งํายและสะดวก โดย
การใช๎พวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธ๑บน Web Board การจัดการ
ความรู๎ในองค๑กร 

6) การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความรู๎ ทําได๎หลายวิธีการซึ่งจะแบํงได๎สองกรณีได๎แกํ Explicit 
Knowledge อาจจะจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความร๎ู และเทคโนโลยีสารสนเทศตําง ๆ หรือ Tacit 
Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีมข๎ามสายงาน กิจกรรมกลุํมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นต๎น 
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7) การเรียนรู๎ ควรทําให๎การเรียนรู๎เป็นสํวนหนึ่งของงาน เชํน การเรียนรู๎จากสร๎างองค๑
ความรู๎ การนําความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดการเรียนรู๎และประสบการณ๑ใหมํ ๆ และนําความรู๎ที่ได๎ไปหมุนเวียน
ตํอไปอยํางตํอเนื่อง 
 ในการบริหารองค๑กร สิ่งหนึ่งที่เกิดข้ึนแตํไมํสามารถประเมินคุณคําเป็นตัวเงินได๎ คือ ความรู๎ที่
ได๎จากการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการทํางาน การแก๎ป๓ญหา การแสวงหาความรู๎ การนําความรู๎มาปรับ
ใช๎ โดยพนักงานในระดับตําง ๆ เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลาในการทํางาน พนักงานที่ปฏิบัติงานหนึ่งคน 
จะต๎องใช๎ความรู๎และทักษะเฉพาะอยําง เพ่ือทํางานให๎ลุลํวงไปได๎ ซึ่งการจะทําให๎คนหนึ่งสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางราบรื่นนั้น จะต๎องใช๎การอบรมเพ่ือสร๎างความรู๎รวมถึงทักษะให๎พนักงานเหลํานี้ ซึ่ง
ความรู๎ที่ถํายทอดให๎แกํพนักงานนี้ จัดวําเป็นทุนทางป๓ญญา (Intellectual capital) ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
คุณคําอยํางสูงกับองค๑กร เพราะความรู๎บางอยํางต๎องใช๎งบประมาณและเวลาในการสร๎างขึ้น ทํา
อยํางไรจึงจะสามารถจัดการความรู๎ในองค๑กรเหลํานี้ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

แนวความคิดและทฤษฎีการฝึกอบรมและการพัฒนา 
 ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการฝึกอบรมและการพัฒนา 
  การเปลี่ยนแปลงเป็นป๓จจัยหนึ่งที่สํงผลตํอการฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ่งป๓จจัยที่มีอิทธิพล
ตํอการฝึกอบรมและการพัฒนา มีอยูํหลายประการด๎วยกัน ดังตํอไปนี้ (Mondy & Noe, 2005, pp. 
205-206) 

1) การได๎รับการสนับสนุนจากผ๎ูบริหารระดับสูง (Top Manager Support) กิจกรรมการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา จะสําเร็จได๎หากได๎รับการสนับสนุนจากผู๎นําหรือผู๎บริหารขององค๑การ (Top 
Manager Support) ทั้งในเรื่องของการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาองค๑การ 

2) ความสามารถของผู๎ชํานาญงานหรือผู๎เชี่ยวชาญที่ทําการอบรม (Commitment from 
Specialists and Generalists)  นอกจากฝุายบริหารจะต๎องให๎การสนับสนุนแล๎ว การฝึกอบรมและ
พัฒนาที่จัดขึ้นในองค๑การยังต๎องได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงผู๎เชี่ยวชาญ
หรือผู๎ชํานาญงานที่จะเข๎าทําการฝึกอบรม 

3) ความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี (Technological Advances) ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอ
การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นอยํางยิ่ง คือ เทคโนโลยี เชํน คอมพิวเตอร๑ อินเตอร๑เน็ต  

4) โครงสร๎างที่สลับซับซ๎อนขององค๑การ (Organization Complexity)  โครงสร๎างองค๑การ
แบบแบนราบ (Flat Organization) เป็นผลมาจากการมีสายบังคับบัญชาที่สั้นลง ทําให๎การบริหารคน
และงานทําให๎อยํางคลํองตัวและงํายขึ้น  

5) รูปแบบของการเรียนรู๎ (Learning Styles) หน๎าที่โดยทั่วไปของการฝึกอบรมและการ
พัฒนาจะเก่ียวข๎องกับการได๎มาของความรู๎และทักษา  พนักงานทุกระดับจะต๎องพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องในด๎านความรู๎ความชํานาญของตนภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่มีการแขํงขันมากขึ้น 

ทฤษฎีการวิเคราะห์ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
 วิเคราะห๑ผังก๎างปลา (Fishbone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการวํา แผนผังสาเหตุและ               
ผล (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ๑ระหวําง
ป๓ญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได๎ที่อาจกํอให๎เกิดป๓ญหานั้น (Possible Cause) 
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 จะใช๎แผนผังก๎างปลาเมื่อ  1) ต๎องการค๎นหาสาเหตุแหํงป๓ญหา 2) ต๎องการทําการศึกษา               
ทําความเข๎าใจ หรือทําความรู๎จักกับกระบวนการอ่ืน ๆ เพราะวําโดยสํวนใหญํพนักงานจะรู๎ป๓ญหา
เฉพาะในพ้ืนที่ของตนเทํานั้น แตํเมื่อมีการ ทําผังก๎างปลาแล๎ว จะทําให๎เราสามารถรู๎กระบวนการของ
แผนกอ่ืนได๎งํายขึ้น  3) ต๎องการให๎เป็นแนวทางในการระดมสมองซึ่งจะชํวยให๎ทุก ๆ คนให๎ความสนใจ
ในป๓ญหาของกลุํมซึ่งแสดงไว๎ที่หัวปลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 วิเคราะห๑ผังก๎างปลา (Fishbone Diagram) 

 
รูปแบบการวิจัย 

  
การศึกษาครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยอาศัยเอกสาร

ที่เกี่ยวข๎องและการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( In-Depth Interview) โดยใช๎กลุํมตัวอยํางในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  อันประกอบ สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดชุมพร  สํานักงานคดีศาลสูง
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดกระบี่  
สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดภูเก็ต  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดพังงา  สํานักงานคดีศาลสูงจังหวัด
ระนอง โดยแบํงการสัมภาษณ๑แบํงข๎าราชการเป็น 2 กลุํม คือ  

1) พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  จํานวน 4 คน 
ประกอบด๎วย อัยการจังหวัด จํานวน 1 คน  อัยการจังหวัดประจํากรม (ผู๎กลั่นกรอง) จํานวน 1 คน               
3. รองอัยการจังหวัดจํานวน 2 คน   

2) ข๎าราชการอัยการที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8   จํานวน 8 คน ประกอบด๎วย อธิบดีอัยการ จํานวน 2 
คน  รองอธิบดีอัยการ จํานวน 2 คน อัยการพิเศษฝุาย จํานวน 2 คน  และอัยการศาลสูง จํานวน 2 คน   
 ทั้งนี้  เพ่ือนํามาวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ เพ่ือให๎ได๎คําตอบตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยที่ได๎
กําหนดไว๎โดยอาศัยทฤษฎีและองค๑ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องมาใช๎เป็นกรอบในการวิเคราะห๑ 
 
 
 
 
 

  

  

กระดูกสันหลัง 

สาเหตุหลัก 
สาเหตุย่อย 

 

ผลลัพธ์ (Effect) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก 
1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจาก

เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ตําง ๆ โดยใช๎คอมพิวเตอร๑  
วารสารวิชาการ และจากตําราตําง ๆ ด๎วย 

2) การใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview)  โดยคัดเลือกข๎าราชการอัยการ 
สังกัดสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญ (Key Informants)  โดยแบํงเป็น 2 กลุํม 
คือ กลุํมที่ 1 พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  จํานวน 4 คน 
ประกอบด๎วย อัยการจังหวัด จํานวน 1 คน  อัยการจังหวัดประจํากรม (ผู๎กลั่นกรอง) จํานวน 1 คน  
รองอัยการจังหวัดจํานวน 2 คน  กลํุมที่ 2  ข๎าราชการอัยการที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบการ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8   จํานวน 8 คน 
ประกอบด๎วย อธิบดีอัยการ จํานวน 2 คน  รองอธิบดีอัยการ จํานวน 2 คน อัยการพิเศษฝุาย จํานวน 
2 คน  และอัยการศาลสูง จํานวน 2 คน  โดยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้  จะทําการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎
ข๎อมูลคนสําคัญกลุํมแรกซึ่งเป็นพนักงานอัยการซึ่งดําเนินคดีในศาลชั้นต๎น ถึงป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากการดําเนินงานในศาลชั้นต๎นที่ทําให๎เกิดข๎อผิดพลาดบกพรํองจากการปฎิบัติงานจนทําให๎อัยการ
ศาลสูงตรวจพบข๎อบกพรํองดังกลําว  รวมถึงองค๑ความรู๎ในการปฎิบัติงานที่มีอยูํเพียงพอแกํการ
ปฎิบัติงานหรือไมํ  ควรจะได๎รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมหรือไมํ  รวมถึง ข๎อเสนอแนะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินคดีในศาลชั้นต๎นเพ่ือมิให๎การปฎิบัติงานและดําเนินคดีเกิดข๎อผิดพลาด
บกพรํอง    และสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญ กลุํมที่ 2 ซึ่งเป็นข๎าราชการอัยการซึ่งปฎิบัติงานที่
เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดี
ศาลสูงภาค 8  ถึงป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น 
เพ่ือนํามาปรับปรุงงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นในหนํวยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายใน
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ตํอไปในอนาคต     
 

เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง (Structured Interview) โดยการกําหนดคําถามไว๎ลํวงหน๎า 
เพ่ือให๎การสัมภาษณ๑เป็นมาตรฐาน มีเนื้อหาครอบคลุมตรงประเด็นกับเรื่องท่ีศึกษา  โดยการสัมภาษณ๑
จะใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก หรือการสัมภาษณ๑แบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ  เป็นการสัมภาษณ๑
เจาะจงในเรื่องท่ีผู๎วิจัยสนใจ ด๎วยผู๎วิจัยได๎ปฎิบัติงาน ณ สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 มาเป็นเวลา 20 ปี 
ดังนั้น จึงมีขอบเขตในการตั้งคําถามที่เจาะประเด็นกับผู๎ให๎สัมภาษณ๑ได๎อยํางเหมาะสม  ทั้งผู๎ให๎
สัมภาษณ๑มีความไว๎วางใจในการให๎สัมภาษณ๑เพราะผู๎วิจัยเป็นข๎าราชการในหนํวยงานสํานักงานคดีศาล
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สูงภาค 8 และได๎แจ๎งความมุํงหมายในการสัมภาษณ๑ไว๎โดยจะนําเอาผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอตํอ
ผู๎บริหารของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยเป็นข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอไป 
 การจดบันทึกข๎อมูลการสัมภาษณ๑ของผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญ ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บข๎อมูลโดยการ
จดทําบันทึก ทําให๎สามารถเก็บรายละเอียดของข๎อมูลได๎มากขึ้น ทําให๎การสนทนาเป็นไปอยําง
ธรรมชาติ และสามารถที่จะสังเกตดูอากัปกิริยาของผู๎ให๎ข๎อมูลและสิ่งแวดล๎อมในสถานการณ๑นั้นๆ ได๎
อยํางเต็มที่ โดยผู๎วิจัยมิได๎ใช๎การบันทึกเสียง เพื่อมิให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญเกิดความไมํสบายใจในการให๎
สัมภาษณ๑  
 คําถามท่ีใช๎สัมภาษณ๑แบํงออกเป็น 2 ชุดคําถาม ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 เป็นคําถามที่ใช๎สัมภาษณ๑ข๎าราชการอัยการที่เป็นพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น
ภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  จํานวน 4 คน  ประกอบด๎วยคําถามท้ังหมด 4 คําถาม คือ 

1) ทํานคิดวําสาเหตุและป๓ญหาที่เกิดจากการปฎิบัติงานในศาลชั้นต๎นที่ทําให๎เกิดป๓ญหา
ความผิดพลาดและบกพรํองในการดําเนินคดีจนอัยการศาลสูงตรวจพบข๎อบกพรํอง คืออะไร   

2) ทํานคิดวํา องค๑ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายที่ทํานมีอยูํเพียงพอตํอการปฎิบัติงานแล๎วหรือไมํ  
ควรจะได๎รับการฝึกอบรมและพัฒนาจากสํานักงานอัยการสูงสุดในเรื่องขององค๑ความรู๎ใหมํ ๆ ด๎าน
กฎหมาย หรือไมํ เพียงใด 

3) ทํานคิดวํา หากพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นได๎รับองค๑ความรู๎ใหมํ ๆ  หรือได๎รับการ
พัฒนาโดยการฝึกอบรม จะชํวยให๎การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และสํงผลให๎งานตรวจสอบ
การดําเนินคดีโดยอัยการศาลสูงพบข๎อผิดพลาดในการทํางานน๎อยลงหรือไมํ อยํางไร 

4) ทํานมีข๎อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นอยํางไรบ๎าง 
 ชุดที่ 2 เป็นคําถามที่ใช๎สัมภาษณ๑ข๎าราชการอัยการที่ปฎิบัติงานตรวจสอบการดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 จํานวน 8 คน ประกอบด๎วย
คําถามท้ังหมด 5  คําถาม คือ 

1) ทํานคิดวํา จากการที่ทํานได๎ทําการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ที่ผํานมา  ป๓ญหาที่ทํานพบคืออะไร และทํานคิดวําอะไร
คือสาเหตุของป๓ญหาดังกลําว 

2) ทํานคิดวํา การตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายใน
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 จะชํวยเพิ่มความโปรํงใสในการปฎิบัติราชการได๎หรือไมํ เพียงใด 

3) ทํานคิดวํา การตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายใน
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ชํวยลดป๓ญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่นในองค๑กรอัยการได๎หรือไมํ เพียงใด 

4) ทํานคิดวํา การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 จะชํวยให๎องค๑กรอัยการมีภาพลักษณ๑ที่ดีขึ้นได๎หรือไมํ 
เพียงใด 

5) ทํานมีแนวทางหรือข๎อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการดําเนินคดี
ของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 อยํางไรบ๎าง  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญ (Key Informants) 
ทั้ง 2 กลุํม   ซึ่งข๎อมูลที่ได๎เป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพ แล๎วนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ในเชิงคุณภาพ โดย
แยกแยะและจับประเด็นที่สําคัญ  อีกทั้ง ตัดคําพูดบางคําที่ไมํเหมาะสมและไมํเกี่ยวข๎องกับการวิจัย
ออกไปเพ่ือให๎ข๎อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้ ใช๎เวลาเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแตํ                
5  กันยายน 2561 – 5 พฤศจิกายน 2561 
 

ผลการศึกษา 
  

จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญสํวนใหญํ ผู๎วิจัยได๎ทราบถึง 
สาเหตุและปัญหาที่ท าให้อัยการศาลสูงตรวจพบข้อบกพร่องและผิดพลาดจากการ

ด าเนินคดีของพนักงานอัยการประจ าศาลชั้นต้น แบํงได๎ดังนี้   
1. อัตรากําลัง (พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของป๓ญหา โดยจาก

การทําการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ๑ข๎าราชการอัยการที่เป็นพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น และ
ข๎าราชการอัยการที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข๎องกับตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาล
ชั้นต๎นนั้น  ทําให๎ทราบวํา  

 1) พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นไมํปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุด  อาทิเชํน ในคดีบางฐานความผิด เชํน คดีเรือประมงหรือคดีค๎ามนุษย๑ ระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดกําหนดให๎เป็นคดีสําคัญ การพิจารณาสํานวนจะต๎องเสนอผู๎บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงอธิบดีอัยการ และมีการรายงานข๎อมูลไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือทราบและนําข๎อมูลเข๎า
ประชุมกับ EU  แตํหากพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นไมํได๎ดําเนินการตามที่ระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดกําหนดไว๎ ยํอมทําให๎เกิดผลเสียหายตํอทางราชการ   

 2) พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นขาดความละเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงาน อาทิ
เชํน การบรรยายคําฟูอง กฎหมายบัญญัติให๎บรรยายฟูองให๎ครบองค๑ประกอบความผิด เพ่ือให๎ศาลมี
คําพิพากษาลงโทษจําเลยได๎   แตํจากการตรวจสอบข๎อบกพรํองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
ประจําศาลชั้นต๎นยังตรวจพบกรณีที่พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นบรรยายฟูองไมํครบ
องค๑ประกอบความผิด ซึ่งเป็นการปฎิบัติงานโดยขาดความละเอียดรอบคอบ  อันเป็นเหตุให๎ศาล
พิพากษายกฟูอง ทําให๎เกิดความเสียหายแกํคดีและผู๎มีสํวนได๎เสียหายในคดี  

 3)  การไมํมีการจัดการความรู๎ การถํายทอดความรู๎ หรือการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมในเรื่องของความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายใหมํ ๆ ที่บังคับใช๎  โดยสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ไมํ
เคยได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมจากสํานักงานอัยการสูงสุด  เนื่องด๎วยสํานักงาน
คดีศาลสูงภาค 8 เป็นเพียงหนํวยงานยํอยภายในสํานักงานอัยการภาค 8  และเป็นหนํวยงานที่ได๎รับ
การจัดสรรงบประมาณ แตํไมํใชํหนํวยเบิกจํายงบประมาณ  ดังนั้น ในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและให๎ความรู๎เรื่องกฎหมายที่บังคับใช๎แกํพนักงานอัยการ สํวนใหญํแล๎วจะดําเนินการ
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โดยสํานักงานอัยการภาค 8  หรือสํานักงานอัยการสูงสุดเทํานั้น รวมถึง สํานักงานคดีศาลสูงภาค  8  
ประกอบด๎วยข๎าราชการอัยการทุกตําแหนํง ตั้งแตํระดับต๎นจนถึงระดับอธิบดีอัยการ  ซึ่งข๎าราชการ
อัยการนั้นเป็นอาชีพที่ต๎องใช๎ความรู๎ทางด๎านกฎหมายในการอํานวยความยุติธรรมให๎กับประชาชน  
ข๎าราชการที่มีอาวุโสมากกวํา เชํน ข๎าราชการอัยการในตําแหนํงตั้งแตํระดับอัยการพิเศษฝุายขึ้นไปนั้น 
ล๎วนแล๎วแตํเป็นข๎าราชการชั้นผู๎ใหญํที่รับราชการมานานและเป็นผู๎มีประสบการณ๑ในการทํางานที่
มากมาย  มีองค๑ความรู๎และเทคนิคในการดําเนินคดีที่สามารถจะถํายทอดเป็นความรู๎ให๎กับพนักงาน
อัยการประจําศาลชั้นต๎นได๎ หากมีการจัดการความรู๎ที่ดี    

2.   งาน 
การที่พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นแตํละคนในบางจังหวัดมีปริมาณสํานวนที่ได๎รับเพ่ือ

ดําเนินการมากจนเกินไป โดยจากสถิติปริมาณคดีของสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ปี พ.ศ.2560 จะเห็น
วํา จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณคดีทั้งหมด จํานวน 11 ,060 เรื่อง (ข๎อมูลจากสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8) 
ทําให๎พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นที่มีอยูํเพียง 15 คน นั้น ต๎องรับภาระในการดําเนินคดีคํอนข๎าง
หนัก รวมถึงระยะเวลาในการปฎิบัติงานที่ต๎องกระทําโดยรวดเร็วเพราะการทํางานถูกจํากัดด๎วย
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว๎  อยํางเชํน ในกรณีที่สํานวนจะครบฝากขังผู๎ต๎องหาในครั้งที่ 7 ซึ่งเป็น
ครั้งสุดท๎าย  แตํพนักงานอัยการได๎รับสํานวนจากพนักงานสอบสวนในวันสุดท๎ายที่จะครบกําหนดฝาก
ขัง  ทําให๎การพิจารณาสํานวนขาดความละเอียดรอบคอบ ต๎องกระทําด๎วยความรีบเรํง  เพ่ือให๎ทัน
ฟูองผู๎ต๎องหาตํอศาลภายในกําหนด  ดังนั้น จึงทําให๎การดําเนินคดีเกิดความผิดพลาด  ทั้งในการ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นในแตํละสํานวนคดีนั้น มีขั้นตอนมากมาย ตั้งแตํการ
รับสํานวนจากพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นต๎นน้ําของกระบวนการยุติธรรม  ถ๎าหากพนักงานสอบสวนมี
การรวบรวมพยานหลักฐานในสํานวนมาอยํางครบถ๎วนและถูกต๎อง  พนักงานอัยการก็สามารถสั่งคดีได๎
โดยไมํลําช๎า  แตํหากพนักงานสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาไมํครบถ๎วนถูกต๎อง  พนักงาน
อัยการก็ต๎องมีการสั่งให๎พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือให๎ข๎อเท็จจริงในสํานวนมีความ
สมบูรณ๑และถูกต๎อง    หลังจากพนักงานอัยการรับสํานวนจากพนักงานสอบสวนแล๎วเพ่ือทําการสั่ง
ฟูองหรือไมํฟูองผู๎ต๎องหาแล๎ว  ตํอมาก็ถึงขั้นตอนของการยื่นบัญชีพยานตํอศาลเพ่ือออกหมายเรียก
พยานมาในคดีในกรณีท่ีจําเลยให๎การปฎิเสธ  และต๎องทําการสืบพยานตํอศาล บางคดีมีพยานจํานวน
หลายปาก ทําให๎การพิจารณาสํานวนต๎องใช๎เวลาเนิ่นนาน  และในการสืบพยานนั้น พนักงานอัยการก็
ต๎องทําการตรวจสอบและพิจารณาถึงพยานหลักฐานในสํานวนให๎รอบคอบ  ด๎วยเหตุดังกลําว ปริมาณ
คดีที่มากเกินไปรวมถึงระยะเวลาที่กระชั้นชิดดังกลําวจึงสํงผลให๎การดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
ประจําศาลชั้นต๎นเกิดความผิดพลาดและบกพรํอง เมื่อเสนอสํานวนมายังอัยการศาลสูง จึงตรวจพบ
ข๎อบกพรํองและผิดพลาดดังกลําว 

3. การขาดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายใหมํที่บังคับใช๎ ซึ่งเป็นความรู๎ในเรื่องกฎหมายที่ต๎อง
ใช๎ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น จากการศึกษาวิจัยผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญทั้งที่
เป็นพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นและที่เป็นผู๎ปฎิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินคดี
ของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นสํวนใหญํตํางเห็นวํา เหตุที่ทําให๎การดําเนินคดีเกิดข๎อผิดพลาด
บกพรํองจนทําให๎เกิดการตรวจสอบพบโดยอัยการศาลสูงนั้น  มาจากการที่พนักงานอัยการประจํา
ศาลชั้นต๎นขาดการพัฒนาตนเองในการที่จะไฝุหาความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายใหมํที่บังคับใช๎ด๎วยตัวเอง  
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และโดยเฉพาะอยํางยิ่งในป๓จจุบัน มีศาลที่เป็นการดําเนินคดีเฉพาะเรื่อง เชํน ศาลทรัพย๑สินทางป๓ญญาฯ 
นั้น มีรายละเอียดและวิธีปฎิบัติที่แตกตํางไป  หากพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นไมํทําการศึกษา
กฎหมายที่บังคับใช๎อยูํแล๎ว ยํอมทําให๎การปฎิบัติงานเกิดข๎อบกพรํองจนตรวจสอบพบ และสะท๎อนให๎
เห็นถึงการไมํมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
จากการวิจัย ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญตํางให๎ความเห็นวํา เนื่องจากการพัฒนาองค๑ความรู๎ให๎กับ

พนักงานอัยการนั้น วิธีการหนึ่งที่สําคัญและได๎ผลคือ การพัฒนาและฝึกอบรม แตํเนื่องจากที่ผํานมา 
สํานักงานอัยการสูงสุดได๎รับงบประมาณในจํานวนที่จํากัด  สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 จึงไมํสามารถที่
จะจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในพ้ืนที่สํานักงานคดี
ศาลสูงภาค 8 ได๎   

แนวทางและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบการด าเนินคดีของ
พนักงานอัยการประจ าศาลชั้นต้นภายในส านักงานคดีศาลสูงภาค 8 

1.  อัตรากําลัง 
จากการวิจัย ผ๎ูให๎ข๎อมูลคนสําคัญสํวนใหญํตํางเห็นวํา เนื่องจากในป๓จจุบันปริมาณคดีมี

จํานวนมาก แตํพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นมีไมํเพียงพอ  ดังนั้น ในสํวนนี้อัยการจังหวัดซึ่งเป็น
ผู๎บังคับบัญชาของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น ควรมีการแก๎ไขโดยการแจ๎งตํอผู๎ตรวจการอัยการ 
ซึ่งเป็นผู๎ดูแลข๎าราชการฝุายอัยการในพื้นท่ีสํานักงานอัยการภาค 8  เพ่ือขอให๎มีการจัดสรรอัตรากําลัง
ในตําแหนํงของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นเพิ่มข้ึน  หรือหากในบางจังหวัดที่มีปริมาณคดีไมํมาก
เกินไป  ควรจะมีการเกลี่ยพนักงานอัยการในจังหวัดที่มีปริมาณคดีน๎อย มาชํวยราชการ ณ สํานักงาน
อัยการที่มีปริมาณคดีมากกวํา  หรือ หากไมํสามารถจัดอัตรากําลังพนักงานอัยการที่เหมาะสมได๎  การ
เปิดสอบบรรจุในตําแหนํงนิติกร เพ่ือมาชํวยงานพนักงานอัยการ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให๎การ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นเกิดข๎อผิดพลาดน๎อยลง และสํ งผลให๎การตรวจสอบ
พบข๎อผิดพลาดที่น๎อยลง อันเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึงการประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการ
ดําเนินคดีที่เพ่ิมมากข้ึน 

2.   ด๎านองค๑ความรู๎ 
จากการวิจัย ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญสํวนใหญํตํางเห็นวํา จากการตรวจสอบการดําเนินคดีของ

พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ข๎อผิดพลาดบกพรํองในการ
ดําเนินคดีที่เกิดขึ้น เกิดจากการขาดพัฒนาและศึกษาหาความรู๎ใหมํอยูํเสมอ  ดังนั้น ผู๎ให๎ข๎อมูลคน
สําคัญสํวนใหญํจึงเห็นวํา การนําเรื่องการจัดการความรู๎ KM (Knowledge Management) มาใช๎ใน
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 อยํางเชํน การสนับสนุนให๎เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎ (Knowledge 
Forum)  เพ่ือสกัดขุมความรู๎ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และบันทึกไว๎ใช๎งานตํอ   และ
เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู๎  ซ่ึงสามารถดําเนินการได๎หลายรูปแบบ เชํน  ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice: CoP) จะชํวยให๎การทํางานเกิดข๎อผิดพลาดน๎อยลง   

3.   ด๎านการพัฒนาโดยการฝึกอบรมให๎ความรู๎ในเรื่องกฎหมายใหมํ ๆ 
จากการวิจัย ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญสํวนใหญํเห็นวํา สิ่งสําคัญในการปฎิบัติงานการดําเนินคดี

ของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นนั้น ควรจะได๎รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมเรื่องของกฎหมายที่
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ประกาศใช๎ใหมํ   เนื่องจากในป๓จจุบันมีกฎหมายใหมํที่บังคับใช๎เป็นจํานวนมาก อาทิเชํน กฎหมาย
ภาษีอากร  กฎหมายทรัพย๑สินทางป๓ญญา  กฎหมายแรงงาน    ซึ่งพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นที่
ปฎิบัติราชการอยูํล๎วนแล๎วแตํใช๎ความรู๎ในตัวบทกฎหมายที่ใช๎อยูํประจํา เชํน ประมวลกฎหมายแพํง
และพาณิชย๑  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง  ฉะนั้น ผู๎ให๎ข๎อมูลคนสําคัญจึงเห็นวํา เมื่อมีการประกาศใช๎กฎหมาย
ใหมํ ควรจะจัดให๎มีการฝึกอบรมเพ่ือซักซ๎อมแนวทางในการปฎิบัติสําหรับกฎหมายที่บังคับใช๎ให๎ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให๎การปฎิบัติงานไมํมีข๎อผิดพลาด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  แตํในป๓จจุบัน 
สํานักงานอัยการสูงสุดได๎รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนที่คํอนข๎างน๎อย  จึงไมํสามารถที่จะ
ดําเนินการในด๎านการพัฒนาและอบรมบุคลากรได๎นั่นเอง  ดังนั้น ผู๎บริหารของสํานักงานอัยการสูงสุด
จึงควรเรํงออกแบบและกําหนดวิธีการปฎิบัติราชการให๎มีผลการปฎิบัติราชการที่ปรากฏชัดในเร่ือง
ของประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับประชาชนและผู๎มีสํวนได๎เสียตําง ๆ  ซึ่ง
จะสํงผลตํอภาพลักษณ๑องค๑การที่ดี และนํามาสูํการได๎รับจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในการที่จะ
พัฒนาบุคลากรในองค๑การตํอไป 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผู๎วิจัยได๎ทําการสรุปผลถึงสาเหตุและป๓ญหาที่เกิดจากงานตรวจสอบการดําเนินคดีของ

พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการดําเนินคดี
ของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  ได๎ดังนี้ 

1)  สาเหตุและป๓ญหาในงานการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาล
ชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 พบวํา  เนื่องจากในป๓จจุบันมีปริมาณคดีที่เพ่ิมมากขึ้น และ
พนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นที่รับราชการอยูํในสํานักงานอัยการภายในพ้ืนที่สํานักงานคดีศาลสูง
ภาค 8 ต๎องรับภาระหนักในการดําเนินคดี เนื่องจากพนักงานอัยการหนึ่งคน ต๎องรับสํานวนและ
พิจารณาสํานวนเพื่อสั่งฟูองและไมํฟูอง  แล๎วยังต๎องมีหน๎าที่ในการไปวําความและสืบพยานตํอศาลทุก
วัน  ทําให๎การปฎิบัติหน๎าที่ไมํสามารถใช๎ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินคดีได๎เทําที่ควร และการ
ขาดการได๎รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมให๎มีความรู๎เรื่องกฎหมายใหมํ ๆ ที่บังคับใช๎และเกี่ยวข๎องกับ
การปฎิบัติงาน  อันทําให๎เกิดความผิดพลาดบกพรํองในการปฎิบัติราชการ อันเป็นเหตุให๎สํานักงานคดี
ศาลสูงตรวจสอบพบข๎อบกพรํองของการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎นดังกลําว และ
สํงผลให๎การปฎิบัติราชการไมํมีประสิทธิภาพ   

2) แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
ประจําศาลชั้นต๎นภายในสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8  นั้น ควรมีจัดอัตรากําลังของคนให๎เหมาะสมกับ
งาน ทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายใหมํที่บังคับใช๎ เพ่ือให๎
เกิดความเข๎าใจตรงกัน และมีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน  รวมถึง ควรมีการจัดการความรู๎ที่สามารถ
นํามาใช๎และเกิดประโยชน๑ได๎จริง เชํน การใช๎วิธีแลกเปลี่ยนความรู๎ Cop เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กันในหนํวยงาน จะชํวยให๎การดําเนินคดีของพนักงานอัยการมีความผิดพลาดน๎อยลง ทําให๎การ
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ตรวจสอบของอัยการศาลสูงพบข๎อบกพรํองน๎อยลง และอาจจะไมํพบข๎อบกพรํองเลย ซึ่งสะท๎อนให๎
เห็นถึงประสิทธิภาพของงานตรวจสอบการดําเนินคดีเพ่ิมมากขึ้น  

 
เอกสารอ้างอิง 

 
การจัดการความรู้. (ม.ป.ป.) สืบค๎นจาก http://images.slideplayer.in.th/8/2071565/ 

slides/slide_7.jpg 
คู่มือการด าเนินคดีอาญาชั้นศาลสูง เล่มที่ 2. (ม.ป.ป.). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคดีศาลสูง 
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ความเชื่อมั่นไว้วางใจในการย่ืนแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณศีึกษาผู้เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
ในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

 
ณัฐชยา  อุ่นทรัพย์เจริญ* 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
ได้แก่  ผู้เสียภาษีที่มาใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต ในอ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง  ผู้วิจัยจะสอบถามผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต จ านวน 100 คน  โดยก าหนด
ปัจจัยในการศึกษาไว้ 3 ปัจจัยหลัก  ได้แก่  ปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและให้ค าปรึกษา  และปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซด์   

ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการ
ยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  
เรียงล าดับปัจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ อันดับ 1 ปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ มี
โปรแกรมช่วยค านวณภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและช่วยลดความผิดพลาดได้ดีอันดับ 2 ปัจจัย
ด้านความปลอดภัยและให้ค าปรึกษา คือ มีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นอย่างดี 
และอันดับ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซด์  ด้านเว็บไซด์ของกรมสรรการมีข้อมูลสารสนเทศ ความรู้
ด้านภาษีการ และความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ ให้เรียนรู้เป็นอย่างดี โดยทั้ง 3 ปัจจัย ได้รับความเชื่อมั่นมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ส่วนในเรื่องที่กรมสรรพากรควรปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ  ควรเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไว้คอยให้ความรู้ในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  ช่วยแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนได้ทันที  และผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) พบปัญหาระบบล่ม
บ่อยในช่วงเวลาวันสุดท้ายของการยื่นแบบ 2) ควรปรับปรุงให้มีบริการรับยื่นแบบที่เกินก าหนดเวลา
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี 3) เปิดให้มีบริกา iสายด่วน Call Center ในระดับส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่  เพ่ือบริการตอบค าถาม แนะน า ช่วยเหลือผู้เสียภาษีในจังหวัด 4) การลงทะเบียน
สมัครใช้งานต้องยืนยันเลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน พบปัญหาเลขบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรง
กับกระทรวงมหาดไทย ท าให้ยุ่งยากในการสมัครยื่นแบบ  
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
ได้แก่  ผู้เสียภาษีที่มาใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต ในอ าเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง  ผู้วิจัยจะสอบถามผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต จ านวน 100 คน  โดยก าหนด
ปัจจัยในการศึกษาไว้ 3 ปัจจัยหลัก  ได้แก่  ปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและให้ค าปรึกษา  และปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซด์   

ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการ
ยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  
เรียงล าดับปัจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ อันดับ 1 ปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ มี
โปรแกรมช่วยค านวณภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและช่วยลดความผิดพลาดได้ดีอันดับ 2 ปัจจัย
ด้านความปลอดภัยและให้ค าปรึกษา คือ มีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นอย่างดี 
และอันดับ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซด์  ด้านเว็บไซด์ของกรมสรรการมีข้อมูลสารสนเทศ ความรู้
ด้านภาษีการ และความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ ให้เรียนรู้เป็นอย่างดี โดยทั้ง 3 ปัจจัย ได้รับความเชื่อมั่นมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ส่วนในเรื่องที่กรมสรรพากรควรปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ  ควรเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไว้คอยให้ความรู้ในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  ช่วยแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนได้ทันที  และผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) พบปัญหาระบบล่ม
บ่อยในช่วงเวลาวันสุดท้ายของการยื่นแบบ 2) ควรปรับปรุงให้มีบริการรับยื่นแบบที่เกินก าหนดเวลา
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กรมสรรพากร เป็นสํวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มกํอตั้งในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 มีหน๎าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได๎และฐานการบริโภค
ภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง  กรมสรรพากรเป็นหนํวยงานหลัก
ในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได๎ให๎รัฐบาล เพ่ือนํามาใช๎พัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าในด๎าน
การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การปูองกันประเทศและรักษาความสงบภายในประเทศ  การ
สร๎างสาธารณูปโภค  การประชาสงเคราะห๑  สร๎างสวัสดิการตําง ๆ ให๎แกํประชาชนโดยจัดสรรเป็นเงิน
งบประมาณแผํนดิน กระจายไปในท๎องที่ตําง ๆ ตั้งแตํสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น รวมไปถึงจํายเงินเดือนของข๎าราชการ  
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  ผู๎ที่ทําหน๎าที่ให๎บริการประชาชนนอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีบทบาทสําคัญในการ
รักษาเสถียรภาพและความแข็งแกรํงของภาคการคลัง  และดําเนินการทางด๎านภาษีอากรเพ่ือใช๎เป็น
กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของ ภาคธุรกิจเอกชนและ
การแขํงขันของประเทศในเวทีโลกด๎วย 

ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บ ได๎แกํ  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล
ภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ โดยยึดหลักความยุติธรรมในการเสียภาษี อากร
ควรคํานึงถึงความสามารถหรือรายได๎ของผู๎ประกอบการและประชาชนผู๎เสียภาษีเป็นหลักเชํน คนที่มี
รายได๎มากก็เสียภาษีมากคนที่มีรายได๎น๎อยก็อาจเสียภาษีน๎อยหรือไมํเก็บเลยคนที่มีรายได๎เทํา  กันก็
ควรเสียเทํากันหลักความแนํนอน  เชํน เวลาที่ต๎องเสียภาษี จะต๎องมีกําหนดเวลาที่แนํนอนวํา  ต๎อง
ชําระเม่ือไร เชํน ต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพ่ิมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ต๎องชําระ
เมื่อไร เชํน ต๎องยื่นแบบแสดงรายภาษีมูลคําเพ่ิมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  วิธีการเสียภาษีควร
กําหนดให๎ผู๎เสียภาษีทราบวําได๎เงินประเภทใดเสียภาษีอยํางไรจํานวนภาษีควรกําหนดอัตราภาษีที่
จะต๎องเสียให๎แนํนอน เงินรายได๎เทําใดอยูํในเกณฑ๑จะต๎องเสียภาษีเงินได๎ หรืออยูํเกณฑ๑จะต๎องเสียใน
อัตราเทําใด หรือจะต๎องเสียอยํางน๎อยอยํางมากเป็นจํานวนเทําใดหลักความสะดวกภาษีทุกชนิดควร
ให๎ความสะดวกแกํผู๎เสียภาษีทั้งวิธีการ เวลา และสถานที่ที่ต๎องเสียภาษีโดยสามารถยื่นแบบรายการ
ผํานอินเตอร๑เน็ต สามารถชําระภาษีได๎ผํานที่ทําการไปรษณีย๑ ธนาคารหรือร๎านสะดวกซื้อ เป็นต๎น  
หลักความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีต๎องพิจารณาคําใช๎จํายในการจัดเก็บภาษีให๎น๎อย
ที่สุดโดยพิจารณาทั้งผู๎จัดเก็บและผู๎เสียภาษีและหลักการอํานวยรายได๎ การเก็บภาษีอากรจาก
ประชาชนควรเก็บเฉพาะประเภทที่สามารถทํารายได๎ได๎ดีไมํควรจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากเกินไป  

ภายใต๎วิสัยทัศน๑ “จัดเก็บภาษีทันสมัย ใสํใจบริการยึดมั่นธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมไทย”  และพันธกิจ “จัดเก็บภาษีอากรให๎ได๎ตามประมาณการให๎บริการและสร๎าง
ความสมัครใจในการเสียภาษีและเสนอแนะการใช๎นโยบายทางภาษีอากรอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 
สามารถใช๎เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขํงขันของประเทศตํอกระทรวงการคลัง” 
ดังนั้นเพ่ือการจัดเก็บภาษีอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกรมสรรพากรได๎พัฒนาระบบงาน
ให๎บริการผู๎เสียภาษีทางอินเทอร๑เน็ตตั้งแตํปี พ.ศ.2545  โดยผํานเว็บไซด๑ www.rd.go.th เป็นการเพ่ิม
ชํองทางการชําระภาษีผํานทางอินเทอร๑เน็ต  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  ประหยัดเวลา และลดต๎นทุน
คําใช๎จํายในการปฏิบัติทางภาษีของผู๎เสียภาษีทั้งต๎นทุนที่เป็นตัวเงิน และต๎นทุนที่มิได๎มีมูลคําเป็นตัว
เงิน  ได๎แกํ  เวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ความร๎ูสึกทางด๎านจิตใจ  ลดต๎นทุนและคําใช๎จํายในการ

 

 
ความเชื่อมั่นไว้วางใจในการย่ืนแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณศีึกษาผู้เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
ในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

 
ณัฐชยา  อุ่นทรัพย์เจริญ* 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อมั่นไว๎วางใจและป๓จจัยที่ มี

ความสัมพันธ๑กับความเชื่อมั่นไว๎วางใจของผู๎เสียภาษีในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา
ผํานอินเทอร๑เน็ตรวมถึงป๓ญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผําน
อินเทอร๑เน็ตของผู๎เสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ศึกษา 
ได๎แกํ  ผู๎เสียภาษีที่มาใช๎บริการยื่นแบบแสดงรายการผํานอินเทอร๑เน็ต ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง  ผู๎วิจัยจะสอบถามผู๎ที่ยื่นแบบแสดงรายการผํานอินเทอร๑เน็ต จํานวน 100 คน  โดยกําหนด
ป๓จจัยในการศึกษาไว๎ 3 ป๓จจัยหลัก  ได๎แกํ  ป๓จจัยคุณภาพของการให๎บริการ ป๓จจัยด๎านความ
ปลอดภัยและให๎คําปรึกษา  และป๓จจัยด๎านคุณภาพเว็บไซด๑   

ผลจากการวิจัย พบวํา ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับความเชื่อมั่นไว๎วางใจของผู๎เสียภาษีในการ
ยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตในเขตอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  
เรียงลําดับป๓จจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปน๎อย ได๎แกํ อันดับ 1 ป๓จจัยคุณภาพของการให๎บริการ มี
โปรแกรมชํวยคํานวณภาษี มีความถูกต๎อง ครบถ๎วนและชํวยลดความผิดพลาดได๎ดีอันดับ 2 ป๓จจัย
ด๎านความปลอดภัยและให๎คําปรึกษา คือ มีการสํารองข๎อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นอยํางดี 
และอันดับ 3 ป๓จจัยด๎านคุณภาพเว็บไซด๑  ด๎านเว็บไซด๑ของกรมสรรการมีข๎อมูลสารสนเทศ ความรู๎
ด๎านภาษีการ และความรู๎ทั่วไปด๎านตําง ๆ ให๎เรียนรู๎เป็นอยํางดี โดยทั้ง 3 ป๓จจัย ได๎รับความเชื่อมั่นมี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก  สํวนในเร่ืองที่กรมสรรพากรควรปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ  ควรเพ่ิมจํานวน
เจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ ไว๎คอยให๎ความรู๎ในการยื่นแบบและชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต  ชํวยแก๎ป๓ญหา
ให๎กับประชาชนได๎ทันที  และผู๎ตอบแบบสอบถามมีป๓ญหาข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 1) พบป๓ญหาระบบลํม
บํอยในชํวงเวลาวันสุดท๎ายของการยื่นแบบ 2) ควรปรับปรุงให๎มีบริการรับยื่นแบบที่เกินกําหนดเวลา
เพ่ืออํานวยความสะดวกให๎ผู๎เสียภาษี 3) เปิดให๎มีบริกา iสายดํวน Call Center ในระดับสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่  เพ่ือบริการตอบคําถาม แนะนํา ชํวยเหลือผู๎เสียภาษีในจังหวัด 4) การลงทะเบียน
สมัครใช๎งานต๎องยืนยันเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน พบป๓ญหาเลขบัตรประจําตัวประชาชนไมํตรง
กับกระทรวงมหาดไทย ทําให๎ยุํงยากในการสมัครยื่นแบบ  
 

ค าส าคัญ: ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ความเชื่อมั่น ความไว๎วางใจ ชําระภาษีออนไลน๑  (e-Revenue) 
ผู๎เสียภาษี  e– Filing ระบบให๎บริการยื่นเอกสารผํานทางอิเล็กทรอนิกส๑ 

บทน า 
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรเกิดประโยชน๑และความค๎ุมคําในการดําเนินงานเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ขององค๑กรและประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  

จากรายงานสถิติสรุปการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ผํานอินเทอร๑เน็ตของกรมสรรพากรแสดงให๎
เห็นวํามีผู๎เสียภาษีสนใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตเป็นจํานวน
มาก  เนื่องจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผํานอินเทอร๑เน็ตนี้มีประโยชน๑กับผู๎เสียภาษี ลดต๎นทุนใน
การเดินทางไปยื่นแบบแสดงรายการด๎วยตนเอง การคํานวณภาษีมีความถูกต๎องแมํนยํา มีค วาม
สะดวก รวดเร็ว  มีโปรแกรมชํวยตรวจสอบข๎อมูลขั้นต๎น  ได๎รับสิทธิพิเศษให๎ขยายเวลายื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีออกไป 8 วัน กรณีขอคืนจะได๎คืนเงินภาษีเร็ว เปิดบริการไมํเว๎นวันหยุดราชการ
ตลอด 24 ชั่วโมง  สร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎เสียภาษีผู๎รับบริการ และเป็นประโยชน๑กับกรมสรรพากร
มาก ทําให๎กรมสรรพากรเป็นสํานักงานไร๎กระดาษ ลดต๎นทุนด๎านการจัดเก็บเอกสาร  ลดคําใช๎จํายใน
การบันทึกข๎อมูลแบบแสดงรายการภาษี ลดปริมาณงานให๎เจ๎าหน๎าที่กรมสรรพากร ชํวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได๎มากขึ้น จากข๎อดีและประโยชน๑ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตดังกลําว  แตํยังมีป๓ญหาและอุปสรรคบางประการที่ทําให๎ผู๎เสีย
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาบางสํวนที่ไมํเลือกใช๎บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต ซึ่งใน
เขตจังหวัดระนองมีผู๎เสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาที่ไมํเลือกใช๎บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผําน
อินเทอร๑เน็ต ปีภาษี 2560  คิดเป็นร๎อยละ 26.16  จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่จะศึกษาวําผู๎เสียภาษีที่ใช๎
บริการมีความเชื่อมั่นไว๎วางใจในระดับใดกับระบบอินเทอร๑เน็ตของกรมสรรพากร  และจะได๎ทราบถึง
ป๓จจัยที่สํงผลตํอความเชื่อมั่นไว๎วางใจ รวมทั้งป๓ญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชําระภาษีผําน
อินเทอร๑เน็ต เพ่ือเป็นประโยชน๑ในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให๎บริการการยื่นแบบผําน
อินเทอร๑เน็ตให๎ดียิ่งขึ้น  และเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นไว๎วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง  ความ
ต๎องการของผู๎เสียภาษีผู๎รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ต ให๎
มากที่สุด  ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมํ   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อมั่นไว๎วางใจ และป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับความ เชื่อมั่น

ไว๎วางใจของผู๎เสียภาษีตํอการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตรวมถึง
ป๓ญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตของผู๎เสียภาษี
เงินได๎บุคคธรรมดา  ในเขตอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  

2) เพ่ือเสนอแนะผลการศึกษาตํอกรมสรรพากร และใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก๎ไข
และพัฒนาระบบ หรือรูปแบบในการยื่นและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ต เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
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กรมสรรพากร เป็นสํวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มกํอตั้งในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 มีหน๎าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได๎และฐานการบริโภค
ภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง  กรมสรรพากรเป็นหนํวยงานหลัก
ในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได๎ให๎รัฐบาล เพ่ือนํามาใช๎พัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าในด๎าน
การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การปูองกันประเทศและรักษาความสงบภายในประเทศ  การ
สร๎างสาธารณูปโภค  การประชาสงเคราะห๑  สร๎างสวัสดิการตําง ๆ ให๎แกํประชาชนโดยจัดสรรเป็นเงิน
งบประมาณแผํนดิน กระจายไปในท๎องที่ตําง ๆ ตั้งแตํสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น รวมไปถึงจํายเงินเดือนของข๎าราชการ  
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  ผู๎ที่ทําหน๎าที่ให๎บริการประชาชนนอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีบทบาทสําคัญในการ
รักษาเสถียรภาพและความแข็งแกรํงของภาคการคลัง  และดําเนินการทางด๎านภาษีอากรเพ่ือใช๎เป็น
กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของ ภาคธุรกิจเอกชนและ
การแขํงขันของประเทศในเวทีโลกด๎วย 

ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บ ได๎แกํ  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล
ภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ โดยยึดหลักความยุติธรรมในการเสียภาษี อากร
ควรคํานึงถึงความสามารถหรือรายได๎ของผู๎ประกอบการและประชาชนผู๎เสียภาษีเป็นหลักเชํน คนที่มี
รายได๎มากก็เสียภาษีมากคนที่มีรายได๎น๎อยก็อาจเสียภาษีน๎อยหรือไมํเก็บเลยคนที่มีรายได๎เทํา  กันก็
ควรเสียเทํากันหลักความแนํนอน  เชํน เวลาที่ต๎องเสียภาษี จะต๎องมีกําหนดเวลาที่แนํนอนวํา  ต๎อง
ชําระเมื่อไร เชํน ต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพ่ิมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ต๎องชําระ
เมื่อไร เชํน ต๎องยื่นแบบแสดงรายภาษีมูลคําเพ่ิมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  วิธีการเสียภาษีควร
กําหนดให๎ผู๎เสียภาษีทราบวําได๎เงินประเภทใดเสียภาษีอยํางไรจํานวนภาษีควรกําหนดอัตราภาษีที่
จะต๎องเสียให๎แนํนอน เงินรายได๎เทําใดอยูํในเกณฑ๑จะต๎องเสียภาษีเงินได๎ หรืออยูํเกณฑ๑จะต๎องเสียใน
อัตราเทําใด หรือจะต๎องเสียอยํางน๎อยอยํางมากเป็นจํานวนเทําใดหลักความสะดวกภาษีทุกชนิดควร
ให๎ความสะดวกแกํผู๎เสียภาษีทั้งวิธีการ เวลา และสถานที่ที่ต๎องเสียภาษีโดยสามารถยื่นแบบรายการ
ผํานอินเตอร๑เน็ต สามารถชําระภาษีได๎ผํานที่ทําการไปรษณีย๑ ธนาคารหรือร๎านสะดวกซื้อ เป็นต๎น  
หลักความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีต๎องพิจารณาคําใช๎จํายในการจัดเก็บภาษีให๎น๎อย
ที่สุดโดยพิจารณาทั้งผู๎จัดเก็บและผู๎เสียภาษีและหลักการอํานวยรายได๎ การเก็บภาษีอากรจาก
ประชาชนควรเก็บเฉพาะประเภทที่สามารถทํารายได๎ได๎ดีไมํควรจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากเกินไป  

ภายใต๎วิสัยทัศน๑ “จัดเก็บภาษีทันสมัย ใสํใจบริการยึดมั่นธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมไทย”  และพันธกิจ “จัดเก็บภาษีอากรให๎ได๎ตามประมาณการให๎บริการและสร๎าง
ความสมัครใจในการเสียภาษีและเสนอแนะการใช๎นโยบายทางภาษีอากรอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 
สามารถใช๎เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขํงขันของประเทศตํอกระทรวงการคลัง” 
ดังนั้นเพ่ือการจัดเก็บภาษีอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกรมสรรพากรได๎พัฒนาระบบงาน
ให๎บริการผู๎เสียภาษีทางอินเทอร๑เน็ตตั้งแตํปี พ.ศ.2545  โดยผํานเว็บไซด๑ www.rd.go.th เป็นการเพ่ิม
ชํองทางการชําระภาษีผํานทางอินเทอร๑เน็ต  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  ประหยัดเวลา และลดต๎นทุน
คําใช๎จํายในการปฏิบัติทางภาษีของผู๎เสียภาษีทั้งต๎นทุนที่เป็นตัวเงิน และต๎นทุนที่มิได๎มีมูลคําเป็นตัว
เงิน  ได๎แกํ  เวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ความร๎ูสึกทางด๎านจิตใจ  ลดต๎นทุนและคําใช๎จํายในการ
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ค าถามการวิจัย หรือ สมมติฐานการวิจัย 
 

 ป๓จจัยตําง ๆ ตํอไปนี้มีความสัมพันธ๑กับระดับความเชื่อมั่นไว๎วางใจของผู๎เสียภาษีในการยื่น
แบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตได๎แกํ ป๓จจัยด๎านคุณภาพของการให๎บริการ  
ป๓จจัยด๎านความปลอดภัย  ป๓จจัยด๎านคุณภาพของเว็บไซต๑ 

 
แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1  และ

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554  ก.พ.ร. ได๎มีมติเห็นชอบข๎อเสนอแผนการ
สํงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีอยํางยั่งยืน และใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได๎มีมติเห็นชอบกับข๎อเสนอแผนการสํงเสริม
และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีอยํางยั่ งยืน ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  (GG 
Framework) เป็นสํวนหนึ่งในข๎อเสนอแผนการสํงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือ
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีอยํางยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบแล๎ว สําหรับความหมาย
ของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (GG Framework) ทั้ง 4 หลักการสําคัญ 
และ 10 หลักการยํอย มีดังนี้ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) 
ประกอบด๎วย 2) ประสิทธิภาพ(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) การตอบสนอง 
(Responsiveness) 3) คํานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด๎วยภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได๎ (Accountability) เปิดเผย/โปรํงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of 
Law) ความเสมอภาค (Equity) 3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด๎วยการมีสํวนรํวม/ 
การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบ ด๎วย
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)  

2.  แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร 
ลักษณะของภาษีอากรที่ดี 
 1) มีความเป็นธรรม ประชาชนควรมีหน๎าที่เสียภาษีอากรให๎แกํรัฐบาล โดยพิจารณาถึง

ความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแตํละคนประกอบกับการพิจารณาถึงผลประโยชน๑ที่
ประชาชนแตํละคนได๎รับเนื่องจากการดูแลคุ๎มครองของรัฐบาล 

 2) มีความแนํนอนและชัดเจน  ประชาชนสามารถเข๎าใจความหมายได๎โดยงําย และเป็น
การปูองกันมิให๎เจ๎าพนักงานใช๎อํานาจหน๎าที่โดยมิชอบ 

 3) มีความสะดวก  วิธีการและกําหนดเวลาในการเสียภาษีอากรควรต๎องคํานึงถึงความ
สะดวกของผู๎เสียภาษีอากร 
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 4) มีประสิทธิภาพ ประหยัดรายจํายทั้งของผู๎จัดเก็บและผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีอากรทําให๎
จัดเก็บภาษีอากรได๎มากโดยมีคําใช๎จํายในการจัดเก็บน๎อยที่สุด 

5) มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ พยายามไมํให๎การเก็บภาษีอากรมีผลกระทบตํอการ
ทํางานของกลไกตลาด หรือมีผลกระทบน๎อยที่สุด 

6) อํานวยรายได๎ สามารถจัดเก็บภาษีอากรได๎อยํางเป็นกอบเป็นกํา  มีรายได๎เพียงพอ
ตํอการใช๎จํายเพื่อดําเนินกิจการตามหน๎าที่ของรัฐบาล 

7) มีความยืดหยุํน สามารถปรับปรุงเพ่ิมหรือลดจํานวนภาษีอากรให๎เหมาะกับ
สถานการณ๑ได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 

3.  แนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e–Government) 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ หรือ e-Government  คือ การที่ภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนํวยงานของรัฐ  โดยการให๎บริการประชาชนผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชน  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑จึงถือเป็นวิธีการ
บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมํ  โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขํายสื่อสารทางอินเตอร๑เน็ต
มาใช๎เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินของภาครัฐ  โดยกระบวนการทํางานนของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส๑ คือ  ให๎บริการด๎านตํางๆ ผํานเว็บไซด๑บนอินเตอร๑เน็ต  ดังนั้น สื่ออิเล็กทรอนิกส๑จึงเป็น
เครื่องมือที่สําคัญในการเข๎าถึงบริการของภาครัฐ  ความสําเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑เกิดขึ้นได๎จาก
ความรํวมมือของทั้งภาครัฐและประชาชน  ผลลัพธ๑ที่ได๎นอกจากจะทําให๎เกิดการบริการที่มี
ประสิทธิภาพแล๎ว ยังทําให๎เกิดธรรมาภิบาลและความโปรํงใสในการระบบราชการ ที่ต๎องเปิดเผย
ข๎อมูล ทําให๎ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลและตรวจสอบได๎ หํางไกล   

4. แนวคิดกรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Revenue  
นิชานันท๑   ชาวนา (2559) จากแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ หรือ e–Government  ทําให๎

หนํวยงานภาครัฐจําเป็นต๎องปรับตัวให๎สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร๑แผนแมํบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นตําง ๆ  เพ่ือรํวมกัน
หาทางปรับเปล่ียนวิธีการ และรูปแบบในการดําเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ให๎เกิดความ
สมบูรณ๑ และประสบความสําเร็จรํวมกัน อันจะนําไปสูํการเพ่ิมความโปรํงใสในกระบวนการทํางานของ
ระบบราชการ และเพ่ิมความเชื่อม่ันให๎กับประชาชนในการรับบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย ในยุค
โลกาภิวัฒน๑ ความทันสมัยในด๎านเทคโนโลยีของเครื่องมือเครื่องใช๎และข๎อมูลขําวสาร เป็นป๓จจัยสําคัญ
ในการนําความเจริญก๎าวหน๎าของหนํวยงานให๎ทัดเทียม สามารถก๎าวไปได๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร๑เน็ตในป๓จจุบันจึงมีบทบทสําคัญในการดําเนินกิจการของ
หนํวยงาน ระบบอินเทอร๑เน็ตเดิมที่ถูกใช๎เป็นเพียงเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารและเผยแพรํข๎อมูลได๎
ขยายรูปแบบไปถึงการให๎บริการทางด๎านอิเล็กทรอนิกส๑ตําง ๆ โดยใช๎สัญลักษณ๑ e- นําหน๎าชื่อสินค๎า
และบริการ  ซึ่งกรมสรรพากรในฐานะหนํวยงานภาครัฐหนํวยงานหนึ่ งมุํงที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่
สําคัญทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํ e–Government  ในประเทศไทย กรมสรรพากรจึงได๎ปรับ
ยุทธศาสตร๑ให๎สอดคล๎องกับนโยบายดังกลําว จึงเป็นที่มาของ e-Revenue 

กรมสรรพากรได๎มีการพัฒนาระบบงานยื่นแบบแสดงรายการภาษีผํานอินเทอร๑เน็ตตั้งแตํ ปี 
พ.ศ.2544  จนถึงป๓จจุบันมีบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผํานอินเทอร๑เน็ตได๎ทุกประเภทภาษี โดย



169

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

169 
 
ทําให๎การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผํานอินเทอร๑เน็ตมีประสิทธิภาพมากกวําการที่ผู๎เสียภาษีต๎องไปยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเองที่สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา ไมํวําจะเป็นประสิทธิภาพด๎านความ
สะดวก รวดเร็ว การประหยัดเวลา และคําใช๎จํายในการเดินทางไปเสียภาษีเอง ทําให๎ลดต๎นทุนที่เป็น
ตัวเงินและไมํเป็นตัวเงินทั้งด๎านผู๎เสียภาษีอากรและต๎นทุนขององค๑กร 

5. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
จากยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปูาหมาย

การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน๑สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ  แยกแยะบทบาทหนํวยงาน
ของรัฐที่ทําหน๎าที่ในการกํากับหรือในการให๎บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให๎
มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมจะปรับตัวให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ  
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต๑ใช๎อยํางคุ๎มคํา  และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล  
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว  และโปรํงใส   

6. แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 
กรมสรรพากรจึงต๎องปรับเปลี่ยนองค๑กรให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งกําลังอยูํในยุค

ดิจิทัลและตอบสนองนโยบาย “ไทยแลนด๑ 4.0” ของรัฐบาล โดยจะนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ใน
กระบวนการทํางานของกรมสรรพากรทุกกระบวนการหรือที่เรียกวํา Digital Transformation เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ควบคูํไปกับสร๎างประสบการณ๑ที่ดีให๎แกํ ผู๎เสีย
ภาษีซึ่งเป็นผู๎รับบริการจากกรมสรรพากร อันจะทําให๎กรมสรรพากรสามารถบรรลุเปูาหมายการเป็น
กรมสรรพากรดิจิทัล หรือ Digital RD ได๎ภายในปี 2563 ได๎แกํ การยื่นแบบแสดงรายการในระบบ 
Digital  เชํน  การนําระบบ e-filing  มาใช๎งาน เป็นการยื่นแบบแสดงรายการในระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 
และนําระบบ e-Tax Invoice  และระบบ e-Receipt จะสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการออก
ใบกํากับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส๑และชํวยยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
โดยเฉพาะความยากงํายในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยตามนโยบายของ
รัฐบาล และจะต๎องสํงเสริมให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของกรมสรรพากรทุกคนมีความรู๎และทักษะ
ทางดิจิทัล 

7. ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร และ ROADMAP DIGITAL RD 2020 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 กรมสรรพากรต๎องดําเนินการขับเคลื่อนแผนงานตาม

กรอบแผนการดําเนินงานกรมสรรพากรระยะ 5 ปี และยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี และข๎อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีซ่ึงกําหนดให๎สํวนราชการต๎องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานและการ
ให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมสรรพากรจึงมุํงเน๎นการปรับปรุงการบริการให๎อยูํ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑ และต๎องพัฒนาระบบบริการให๎งํายตํอการใช๎งานด๎วยบัญชีดียว (One 
Account)และกรมสรรพากรมี ROADMAP DIGITAL RD 2020 ในปี พ.ศ.2561-2562 ที่ต๎องไปให๎ถึง 
คือ  1) การใช๎บริการ e-Filing เป็น 70% ของทุกประเภทภาษี  2) การขออนุมัติอนุญาตเปลี่ยนเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 50% ของทั้งหมด 3) การเป็นสํานักงานไร๎กระดาษ (Paperless) 4) จัดทําแผน
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ปฏิรูปองค๑การ และโครงสร๎างอัตรากําลัง  และ 5) ได๎รับรางวัลความโปรํงใสจากหนํวยงานภายนอก 
และ ROADMAP DIGITAL RD 2020 ในปี พ.ศ. 2563 คือ 1) มีฐานข๎อมูลผู๎เสียภาษีที่ครอบคลุม
รายได๎/รายจําย  2) การใช๎บริการ e-Filing เป็น 100% ของทกุประเภทภาษี 3) เป็นหนํวยงานบริการ
อัจฉริยะ (Imtelligent Service Unit) / RD Platform  4) ให๎บริการผู๎เสียภาษีด๎วยบัญชีผู๎เสียภาษี
รายตัว (My Account)  และ 5) มีวัฒนธรรมองค๑กรที่เข๎มแข็ง 

โดยกรมสรรพากรจะมุํงพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ที่ใช๎ในการบริหารจัดการ
และให๎บริการเพ่ือให๎การดําเนินงานมีความโปรํงใส  มีการทบทวนกระบวนงาน กฎระเบียบตําง ๆ ให๎
ทันตํอสถานการณ๑ป๓จจุบันและการเปลี่ยนในอนาคต  คํานึงถึงการใช๎ทรัพพยากรอยํางคุ๎มคํา ลดต๎นทุน 
ลดขั้นตอน ลดกระดาษและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเข๎าสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

8.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอมอร พลวัฒนกุล และสมแก๎ว รุํงเลิศเกรียงไกร (2550) ศึกษาเรื่อง ป๓ญหาและสาเหตุของ

การไมํยื่นแบบและชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต งานวิจัยใช๎แบบสอบถาม เก็บ
ข๎อมูลจํานวน233 ตัวอยําง จากผู๎ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคําเพ่ิมในเขตท๎องที่จังหวัดภูเก็ต 
จํานวน3,623 คน การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎สถิติเกี่ยวกับ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และตารางไขว๎ผลการศึกษาพบวําสาเหตุของการไมํยื่นแบบและชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต
เกิดจาก ขาดความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบและชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต ขาดความ
เชื่อมั่นตํอระบบการยื่นแบบและชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต การคิดวําอาจจะเกิดป๓ญหา ตามมา
ภายหลัง ความไมํมั่นใจในระบบการตัดบัญชีเงินฝาก ขั้นตอนในการขออนุมัติและ การยื่นแบบผําน
อินเทอร๑เน็ต ยุํงยาก ลําช๎า การขาดความรู๎และความเข๎าใจในกฎหมาย ประมวลรัษฎากร เกิดความ
ผิดพลาดบํอย และกลัวจะถูกเรียกตรวจสอบ จากผลการศึกษา ความสัมพันธ๑ พบวํา อายุ ตําแหนํง
หน๎าที่ และการได๎รับคําแนะนํามีผลตํอการขาดความรู๎ ความเข๎าใจ และความเชื่อมั่นตํอการยื่นแบบ
และชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ต 

ณัฐวิทย๑  เชื้อพรหม และกิตติพันธ๑  คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการยื่นชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานทางอินเทอร๑เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร  
งานวิจัยใช๎แบบสอบถาม  เก็บข๎อมูล จํานวน 400 ตัวอยําง จากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
ยื่นแบบชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91)  การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ ความถี่ ร๎อยละ คําต่ําสุด 
คําสูงสุด คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ (MRA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวํา 
ป๓จจัยสํวนบุคคลในเรื่อง เพศ อายุ สถานะ อาชีพ และรายได๎ ที่แตกตํางกันไมํมีอิทธิพลตํอความพึง
พอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91)  ผํานทางอินเทอร๑เน็ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร  สํวนระดับการศึกษา ระดับความถี่การใช๎อินเทอร๑เน็ต และระดับความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีทางอินเทอร๑เน็ตที่แตกตํางกัน มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการยื่นชําระ
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานทางอินเทอร๑เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ป๓จจัยด๎านความสะดวก
รวดเร็ว ด๎านระบบงาน ด๎านการบริการ ด๎านการประหยัดคําใช๎จํายและเวลา และด๎านการ
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ประชาสัมพันธ๑  มีความสัมพันธ๑ตํอความพึงพอใจในการยื่นชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานทาง
อินเทอร๑เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อป๓จจัยดังกลําวเปลี่ยนแปลงไปจะสํงผลให๎ความพึงพอใจใน
การยื่นชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานทางอินเทอร๑เน็ตเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

อุศณี กอจิตตวนิจ และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการยื่นแบบ
และชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตของผู๎เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยใช๎
แบบสอบถามเก็บข๎อมูล จํานวน 400 ตัวอยําง จากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ยื่นแบบชําระ
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91)  การวิจัยใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑ป๓จจัยโดยหมุน  แบบ 
Varimaxเพ่ือลดจํานวนตัวแปรโดยพิจารณาตัวแปรที่มีน้ําหนักป๓จจัย (Factor Loading) ตั้งแตํ 0.5 
ขึ้นไป ซึ่งสามารถจัดกลุํมตัวแปรได๎ 4 ป๓จจัย โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด
ได๎ร๎อยละ 70 และมีตัวแปรยํอยของแตํละป๓จจัย  ผลการวิจัย พบวํา  ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึง
พอใจของผู๎ยื่นแบบและชําระภาษีภาษีผํานอินเทอร๑เน็ตอยํางมีนัยสําคัญ ประกอบด๎วย (เรียงลําดับ
ตามคําสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน) ได๎แกํ 1) ป๓จจัยคุณภาพของระบบการชําระและขอคืนภาษี
ผํานอินเทอร๑เน็ต 2) ป๓จจัยคุณภาพของระบบการสมัครและการยื่นแบบแสดงรายการผําน
อินเทอร๑เน็ต 3) ป๓จจัยความปลอดภัยและการให๎คําปรึกษา 4)  ป๓จจัยคุณภาพของเว็บไซด๑และระบบ
แจ๎งป๓ญหา  และ 5) ความรู๎ของผู๎เสียภาษีในการยื่นแบบฯผํานอินเทอร๑เน็ต และจากการวิเคราะห๑
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบวําลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่แตกตํางกัน ทําให๎ระดับความพึงพอใจของผู๎ยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคล
ธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกตํางกันหรือไมํ  พบวํา ระดับการศึกษา
สูงสุด เป็นเพียงลักษณะเดียวที่ทําให๎ความพึงพอใจของผู๎ยื่นแบบฯ มีความแตกตํางกัน โดยกลุํม
ตัวอยํางที่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎
บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ตมากกวํากลุํมตัวอยํางที่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  ใน
การศึกษาถึงป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ สรุปวํา กรมสรรพากรควรปรับปรุงระบบเพ่ือให๎ผู๎เสียภาษี
สามารถแก๎ไขข๎อมูลในแบบแสดงรายการได๎ ภายหลังจากกดยืนยันการสํงแบบแล๎ว พัฒนาระบบให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ิมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือแก๎ป๓ญหาระบบหยุดชะงักและลํมบํอย ทําให๎
ระบบใช๎งานงําย  และให๎ความปลอดภัยของข๎อมูลและทรัพย๑สินของผู๎เสียภาษี โดยเพ่ิมการตรวจสอบ
ข๎อมูลการสมัครใช๎บริการ เพ่ือปูองหันการถูกแอบอ๎าง และควรปรับปรุงระบบการขอเอกสาร
ประกอบการขอคืนภาษีให๎มีมาตรฐานในการขอเอกสารเป็นแบบแผนขั้นตอนที่แนํนอน เพ่ือลดป๓ญหา
การขอเอกสารซ้ํากันหลายครั้ง  จากการศึกษา พบวํา ตัวแปรสําคัญ 4 ตัวแปร ที่สําคัญอยํางยิ่งกับ
การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการของระบบยื่นแบบฯและชําระภาษีผํานอินเทอร๑เน็ตอยํางตํอเนื่อง 
ประกอบด๎วย ความงํายตํอการใช๎งาน ความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูกต๎องครบถ๎วน 
เนื่องจากเป็นป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผําน
อินเทอร๑มากที่สุด  หากมีการพัฒนาในเรื่องดังกลําวข๎างต๎น  ก็จะสามารถเพ่ิมระดับความสมัครใจใน
การเสียภาษี (Voluntary  Compliance) ของผู๎เสียภาษีได๎เป็นอยํางดี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู๎เสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา สําหรับปีภาษี 2560 ในเขตจังหวัดระนอง  จํานวน 14,799คน  และวิธีสุํม
ตัวอยําง  การเลือกตัวอยํางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) เป็นการเลือกตัวอยํางที่ใช๎
วิธีการคัดเลือกข๎อมูลที่ไมํตรงตามชนิดออกไปกํอน  กรณีศึกษาผู๎เสียภาษีที่มาใช๎บริการยื่นแบบแสดง
รายการผํานอินเทอร๑เน็ต ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  ผู๎วิจัยจะสอบถามผู๎ที่ยื่นแบบแสดง
รายการผํานอินเทอร๑เน็ต จํานวน  100 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยแบํง

แบบสอบถามออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
สํวนที่ 1 เป็นการสอบถามข๎อมูลสําหรับป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ  เพศ  

อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพรายได๎ตํอเดือน  และความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดง
รายการผํานอินเทอร๑เน็ต 

สํวนที่ 2 เป็นการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับป๓จจัยตําง ๆ ที่มีความสัมพันธ๑กับความเชื่อมั่น
ไว๎วางใจวําผู๎ตอบแบบสามถามมีระดับความเชื่อมั่นไว๎วางใจอยูํในระดับใด โดยใช๎คําถามลักษณะ 5 ( 1 
= เชื่อมั่นไว๎วางใจน๎อยที่สุด จนถึง 5 = เชื่อมั่นไว๎วางใจมากที่สุด)  จากคําถามที่เก่ียวกับความคิดเห็น
มี 5 ระดับ จะมีคําพิสัยแตํละระดับ ดังนี้ 

ระดับความเชื่อมั่น 1  คือ น๎อยที่สุด 
ระดับความเชื่อมั่น 2  คือ น๎อย 
ระดับความเชื่อมั่น 3  คือ ปานกลาง 
ระดับความเชื่อมั่น 4  คือ มาก 
ระดับความเชื่อมั่น 5  คือ มากท่ีสุด 
พิสัย = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น 
พิสัย = (5 - 4) / 5   
พิสัย = 0.80  
จากนั้นจึงกําหนดเกณฑ๑ในการให๎ความหมาย ดังนี้ 
คําเฉลี่ยระหวําง 4.21 - 5.00 = ระดับความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุด 
คําเฉลี่ยระหวําง 3.41 - 4.20 = ระดับความสําคัญอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ยระหวําง 2.61 - 3.4 = ระดับความสําคัญอยูํในระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ยระหวําง 1.81 - 2.60 = ระดับความสําคัญอยูํในระดับน๎อย 
คําเฉลี่ยระหวําง 1.00 - 1.80 = ระดับความสําคัญอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
สํวนที่ 3 เป็นการสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการยื่นแบบและชําระ

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาผํานอินเทอร๑เน็ต 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าแบบสอบถามไปแจกให้กับผู้เสียภาษี ณ สถานประกอบการ  และแจกให้กับผู้เสียภาษีท่ีมา

ใช้บริการที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในสังกัดส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ระนอง  และรอรับแบบสอบถามกลับคืน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน

การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็น3

ส่วนตามล าดับ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 100 คน 
 
ตารางท่ี  1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

  เพศ ชาย 23 23 
เพศ หญิง 77 77 
รวม 100 100 

อายุ 
  อายุ 20 - 29 ปี 11 11 

อายุ 30 - 39 ปี 35 35 
อายุ 40 - 49 ปี 47 47 
อายุ 50 ปี ขึ้นไป 7 7 
รวม 100 100 
 
 
 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

174174 
 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ   

 โสด 51 51 
 สมรส 40 40 
 หม้าย 5 5 
 แยกกันอยู่ 4 4 
รวม 100 100 

การศึกษา   
 มัธยมศึกษา 5 5 
 ปวช./ปวส.หรือต่ ากว่า 9 9 
 ปริญญาตรี 61 61 
 ปริญญาโท 25 25 
 รวม 100 100 

อาชีพ   
 ข้าราชการ 58 58 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5 
 พนักงานบริษัท 25 25 
 เจ้าของกิจการ 7 7 
 อาชีพอิสระ 3 3 
 รับจ้าง 1 1 
 อ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ) 1 1 
รวม 100 100 

รายได้   
 น้อยกว่า 10,000 บาท 4 4 
 10,000 - 20,000 บาท 13 13 
 20,001 - 30,000 บาท 42 42 
 30,001 - 40,000 บาท 31 31 
 40,001 - 50,000 บาท 7 7 
 50,001 -  60,000 บาท 3 3 
รวม 100 100 
  
 กลุ่มตัวอย่างผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ในเขตอ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง  ประกอบด้วย  เพศชาย ร้อยละ 23 เพศหญิงร้อยละ 77  มีช่วงอายุ 40 - 49 
ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47  รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 35  มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 51  สถานภาพสมรส ร้อยละ 40   ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี  ร้อย
ละ 61  รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 25  อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ ร้อยละ 58  รองลงมา
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เป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 25  มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท   ร้อยละ 42  และรายได้  
40,001 - 50,000 บาท  ร้อยละ 31   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 82  และ  พอใจปานกลาง ร้อยละ 17   และไม่พอใจ 
ร้อยละ 1 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเชื่อม่ันไว้วางใจในการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจ ใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์  และให้ความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 = ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 = ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.4 = ระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 = ระดับความส าคัญอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 = ระดับความส าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี  2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา  
 

ปัจจัย ระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจ   
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
 คุณภาพของการให้บริการ      

 1. สมัครใช้บริการได้ง่าย         19         66           14          -            1  
 2. สามารถกรอกข้อมูลแบบแสดงรายการได้ง่าย         29         33           38          -          -    
 3. การยื่นแบบแสดงรายการสามารถท าได้รวดเร็ว         30         63             7    
 4. โปรแกรมช่วยค านวณภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วน         50         42             8    
 และช่วยตรวจสอบความผิดพลาดได้ดี      
 5. มีความสะดวกในการช าระภาษี โดยมีหลายช่องทางให้เลือก         33         57           10    
 6. การรับเงินภาษีคืน ได้รับคืนเงินอย่างรวดเร็ว         13         64           22           1   

รวม       174        325           99           1          1  
คุณภาพด้านความปลอดภัย      

 7. มีความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ         13         63           24    
 8. มีความปลอดภัยในการคืนเงินภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ         13         66           21    
 9. มีความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ท่ียื่นผ่านอินเทอร์เน็ต         21         48           31    
  โดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ      
 10. กรมสรรพากรมีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการ         21         53           26    
 ผ่านอินเทอร์เน็ต ไว้เป็นอย่างดี            -          -    
 11. กรมสรรพากรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ และตอบค าถาม          3         68           29    
 เกี่ยวกับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างถูกต้อง      
 12. กรมสรรพากรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ และตอบค าถามเกี่ยวกับ          4         18           74           4   
 การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างรวดเร็ว      

รวม         75        316         205           4        -    
 คุณภาพของเว็บไซด์      

 13. เว็บไซด์ของกรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน          3         37           60    
 14. มีความรวดเร็วในการเข้าหน้าเว็บไซด์          2         51           47    
 15. เว็บไซด์ของกรมสรรพากรมีข้อมูลสารสนเทศ ความรู้         34         25           41    
 ด้านภาษีอากร และความรู้ท่ัวไปด้านต่างๆให้เรียนรู้เป็นอย่างดี      
 16.เว็บไซด์ของกรมสรรพากรมีระบบแจ้งเตือนปัญหาหรือ          2         19           60          19   
 ขอค าปรึกษาได้ทันที เมื่อมีปัญหา      

รวม         41        132         208          19        -    
รวม       290        773         512          24          1  
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อม่ัน

ไว้วางใจ 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน คะแนน อันดับ 
  มาตรฐาน   

 คุณภาพของการให้บริการ     
 โปรแกรมช่วยค านวณภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วน 4.42 .638 มากที่สุด 1 
 และช่วยตรวจสอบความผิดพลาดได้ดี         
 การยื่นแบบแสดงรายการสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 4.23 .566 มากที่สุด 2 
 มีความสะดวกในการช าระภาษี โดยมีหลายช่องทางให้เลือก 4.23 .617 มากที่สุด 2 
 สมัครใช้บริการได้ง่าย 4.02 .651 มาก 3 
 สามารถกรอกข้อมูลแบบแสดงรายการได้ง่าย 3.91 .818 มาก 4 
  การรับเงินภาษีคืน ได้รับคืนเงินอย่างรวดเร็ว 3.89 .618 มาก 5 

รวม 4.12 .651 มาก 1 
คุณภาพด้านความปลอดภัย     

 กรมสรรพากรมีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการ 3.95 .687 มาก 1 
 ผ่านอินเทอร์เน็ต ไว้เป็นอย่างดี         
 มีความปลอดภัยในการคืนเงินภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ 3.92 .580 มาก 2 
 มีความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ท่ียื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 3.90 .718 มาก 3 
 โดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ         
 มีความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 3.89 .601 มาก 4 
 กรมสรรพากรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ และตอบค าถามเกี่ยวกับ  3.74 .505 มาก 5 
 การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างถูกต้อง     
 กรมสรรพากรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ และตอบค าถามเกี่ยวกับ 3.22 .579 ปานกลาง 6 
 การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างรวดเร็ว     

รวม 3.77 .611 มาก 2 
 คุณภาพของเว็บไซด์     

 เว็บไซด์ของกรมสรรพากรมีข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ 3.93 .868 มาก 1 
 ด้านภาษีอากร และความรู้ท่ัวไปด้านต่างๆให้เรียนรู้เป็นอย่างดี         
 มีความรวดเร็วในการเข้าหน้าเว็บไซด์ 3.55 .539 มาก 2 
 เว็บไซด์ของกรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 3.43 .555 มาก 3 
 เว็บไซด์ของกรมสรรพากรมีระบบแจ้งเตือนปัญหาหรือ 3.04 .680 ปานกลาง 4 
 ขอค าปรึกษาได้ทันที เมื่อมีปัญหา     

รวม 3.49 .661 มาก 3 
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 จากค าถามการวิจัยมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสีย
ภาษีในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่าปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีหลายปัจจัยด้วยกัน  แต่ผู้วิจัยเลือกปัจจัย  3 ปัจจัยหลักที่คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์
กับระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย  ได้แก่  
ปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการ  ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซด์   ปัจจัยด้านความปลอดภัย  
และผลการวิเคราะห์ เป็นดังนี้ 

จากตารางที่ 2  และตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย มีความความสัมพันธ์กับระดับ
ความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
อย่างมาก  เนื่องจากมีระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจทั้งสามปัจจัยอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย  ได้แก่ อันดับ 1 ปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ  อันดับ 2 ปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยและให้ค าปรึกษา และอันดับ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซด์ และจะขออธิบายผล
การศึกษาในแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ความเชื่อมั่นไว้วางใจอันดับที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการ มี 6 ตัวแปรย่อยที่มี
อิทธิพล ประกอบด้วย การสมัครใช้งานง่าย  สามารถกรอกข้อมูลแบบแสดงรายการได้ง่าย การยื่ น
แบบแสดงรายการสามารถท าได้เร็ว มีโปรแกรมช่วยค านวณภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและช่วยลด
ความผิดพลาดได้ดี  ความสะดวกในการช าระภาษี โดยมีหลายช่องทางให้เลือก และการรับเงินภาษี
คืน ได้รับคืนอย่างรวดเร็ว  และตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด คือ มีโปรแกรมช่วยค านวณ
ภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและช่วยลดความผิดพลาดได้ดี  ได้คะแนนความเชื่อมั่นในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .638   ส่วนตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นเป็นอันดับ
สุดท้ายของปัจจัยการให้บริการ คือ การรับเงินภาษีคืน ได้รับเงินคืนอย่ างรวดเร็ว  ได้คะแนนความ
เชื่อมั่นในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.89  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .618 

ความเชื่อมั่นไว้วางใจอันดับที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพความปลอดภัยและให้ค าปรึกษามี 6 ตัว
แปรย่อยที่มีอิทธิพล ประกอบด้วย  ความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ความปลอดภัย
ในการคืนเงินภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะ
เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ กรมสรรพากรมีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบฯ ไว้เป็นอย่างดี กรมสรรพากร
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และตอบค าถามเกี่ยวกับการยื่นแบบฯได้อย่างถูกต้อง   กรมสรรพากรมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ และตอบค าถามเก่ียวกับการยื่นแบบฯได้อย่างรวดเร็ว และตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่าง
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ กรมสรรพากรมีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบฯไว้เป็นอย่างดี ได้คะแนนความ
เชื่อมั่นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .687 ส่วนตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่าง
เชื่อมั่นเป็นอันดับสุดท้ายของปัจจัยด้านความปลอดภัย และให้ค าปรึกษา  คือ   กรมสรรพากรมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ และตอบค าถามเก่ียวกับการยื่นแบบฯได้อย่างรวดเร็ว  ได้คะแนนความเชื่อมั่นใน
ระดับปานกลาง   มีค่าเฉลี่ย 3.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .579 
 ความเชื่อมั่นไว้วางใจอันดับที่ 3  ปัจจัยด้านคุณภาพความของเว็บไซต์ มี 4 ตัวแปรย่อยที่มี
อิทธิพล ประกอบด้วย เว็บไซต์ของกรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน มีความรวดเร็วในการเข้า
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หน้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ของกรมสรรการมีข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ด้านภาษีการ และความรู้ทั่วไปด้าน
ต่าง ๆ ให้เรียนรู้เป็นอย่างดี  และเว็บไซด์กรมสรรพากรมีระบบแจ้งเตือนปัญหาหรือขอค าปรึกษาได้
ทันที เมื่อมีปัญหา  และตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด คือ เว็บไซด์ของกรมสรรการมีข้อมูล
สารสนเทศ ความรู้ด้านภาษีการ และความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ ให้เรียนรู้เป็นอย่างดี ได้คะแนนความ
เชื่อมั่นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   3.93  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .868   ส่วนตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่าง
เชื่อมั่นเป็นอันดับสุดท้ายของปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซด์  คือ  เว็บไซด์กรมสรรพากรมีระบบแจ้ง
เตือนปัญหาหรือขอค าปรึกษาได้ทันที เมื่อมีปัญหา ได้คะแนนความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย  3.04  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .680 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาในการยื่นแบบและช าระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตแก่กรมสรรพากร ซึ่งขอสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1)  การลงทะเบียนสมัครใช้งานต้องยืนยันเลขหลังบัตรประจ าตัวประชาชน พบปัญหาเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับกระทรวงมหาดไทย ท าให้ยุ่งยากในการสมัครยื่นแบบ    
 2) พบปัญหาระบบล่มบ่อยในช่วงเวลาวันสุดท้ายของการยื่นแบบ   
 3)  ควรปรับปรุงให้มีบริการรับยื่นแบบที่เกินก าหนดเวลาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เสีย
ภาษี  
 4)  เปิดให้มีบริกาสายด่วน Call Center ในระดับส านักงานสรรพากรพ้ืนที่  เพ่ือบริการตอบ
ค าถาม แนะน า ช่วยเหลือผู้เสียภาษีในจังหวัด  ซึ่งในปัจุบันผู้เสียภาษีต้องโทรศัพท์ไปสอบถามที่
ส่วนกลาง ถ้าเป็นช่วงยื่นแบบต้องรอสายนาน 
 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อม่ันไว้วางใจ 

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัด
ระนอง และเพ่ือเสนอแนะผลการศึกษาต่อกรมสรรพากร และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาระบบ หรือรูปแบบในการยื่นและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุด 

ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เสียภาษีในการ
ยื่นแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  
อย่างมีนัยส าคัญ  ประกอบด้วย 3 ปัจจัย  เรียงล าดับปัจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย  ได้แก่  อันดับ 
1  ปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ  อันดับ 2 ปัจจัยด้านความปลอดภัยและให้ค าปรึกษา  และอันดับ 
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3 ปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซด์   โดยปัจจัยย่อยด้านคุณภาพของการให้บริการที่ได้คะแนนความเชื่อมั่น
ในระดับมากที่สุด คือ  มีโปรแกรมช่วยค านวณภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้ วนและช่วยลดความ
ผิดพลาดได้ดี  มีค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .638  และปัจจัยย่อยด้านคุณภาพการ
บริการที่ได้รับความเชื่อมั่นเป็นอันดับสุดท้าย คือ การรับเงินภาษีคืน  ได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว  ได้
คะแนนความเชื่อมั่นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .618 ซึ่งถือว่ายังมี
ความเชื่อมั่นมาก  แต่กรมสรรพากรก็ควรพิจารณาปรับปรุงให้การคืนเงินภาษีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
และควรมีการสื่อสารให้ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นในระบบการท างานที่เป็นขั้นตอนของการ
คืนเงิน เพื่อความปลอดภัยในการคืนเงินทั้งของผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรเอง  และเพ่ือให้ผู้เสียภาษี
มีความเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติงานของกรมสรรพากรมากขึ้นส่วนปัจจัยด้านคุณภาพความ
ปลอดภัย ได้คะแนนความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุด คือ  มีการส ารองข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย  3.95  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .687 และปัจจัยย่อยด้านคุณภาพคาม
ปลอดภัยที่ได้รับความเชื่อมั่นเป็นอันดับสุดท้าย   คือกรมสรรพากรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการยื่นแบบฯได้อย่างรวดเร็ว  ได้คะแนนความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง   มีค่าเฉลี่ย   
3.22 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .579 ซึ่งกรมสรรพากรควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ไว้คอย
ตอบค าถามเกี่ยวกับภาษีอากรให้กับประชาชนผู้เสียภาษีหรือผู้ที่สนใจให้มากขึ้น ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน โดยเฉพาะช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ และช่วงใกล้หมดเขต
ยื่นแบบฯ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ควรให้ประชาชนรอสายโทรศัพท์นาน  ท าให้ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้  และปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นไว้วางใจอันดับที่ 3  คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ความของเว็บไซด์ และปัจจัยย่อยที่ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ด้านเว็บไซด์ของกรมสรรการมี
ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ด้านภาษีการ และความรู้ทั่วไปด้านต่าง ๆ ให้เรียนรู้เป็นอย่างดี ได้คะแนน
ความเชื่อมั่นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .868 ปัจจัยย่อยที่ได้รับความ
เชื่อมั่นเป็นอันดับสุดท้ายของปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซด์  คือ  เว็บไซด์กรมสรรพากรมีระบบแจ้ง
เตือนปัญหาหรือขอค าปรึกษาได้ทันที เมื่อมีปัญหา ได้คะแนนความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย  3.04  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .680 ซึ่งกรมสรรพากรควรปรับปรุงโดยเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเพ่ือรอบริการให้ความรู้ แก้ปัญหาให้กับประชาชน ได้ทันที  จึงจะเพ่ิมความ
เชื่อมั่นไว้วางใจให้กับประชาชนได้ 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ากรมสรรพากรได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจในการให้บริการยื่นแบบ
ผ่านอินเทอร์เน็ตในด้านคุณภาพการให้บริการ คุณภาพด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพเว็บไซด์มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  แต่ในเรื่องที่กรมสรรพากรควรปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ  ควรเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ไว้คอยตอบค าถามด้านภาษี  และแก้ปัญหา ให้กับประชาชน ได้ทันที  เพราะ
ประชาชนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเสียภาษี และมีความรู้ในการใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษีให้รัฐ  มี
ทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพากร สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับประชาชนมากขึ้นเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับกรมสรรพากรมากขึ้น  ท าให้ประชาชนมีความ
สมัครใจในการเสียภาษี  เป็นการสร้างฐานภาษีท่ียั่งยืน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้กับรัฐ 
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ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้จ ากัดขอบเขตในการศึกษา โดยผู้ศึกษาศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้เสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ในอ า เภอเมือง
ระนอง  จังหวัดระนอง  เท่านั้น  และไม่ได้ครอบคลุมถึงประเภทภาษีอ่ืน  ดังนั้น  ข้อมูลที่ได้จึงไม่ได้
เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของผู้เสียภาษีท่ัวประเทศ   

จากการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ในอ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการและพนักงานบริษัท และมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากซึ่งผู้ศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในแง่ของการรักษา
ระดับการบริการที่ดีอยู่แล้วให้มีมาตรฐานอยู่ตลอด  และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกกลุ่ม  เพื่อการบริการที่ดี  และเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ ระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจในบริการการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจเป็นอันดับสุดท้ายของปัจจัยหลักแต่ละด้าน ได้แก่  
ด้านการรับเงินภาษีคืน ได้รับคืนเงินอย่างรวดเร็ว  ด้านกรมสรรพากรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างรวดเร็ว  และด้านเว็บไซด์ของกรมสรรพากรมี
ระบบแจ้งเตือนปัญหาหรือขอค าปรึกษาได้ทันที เมื่อมีปัญหา  การศึกษาวิจัยในอนาคต  จึงเห็นควร
ศึกษาปัจจัยดังกล่าวข้างต้น   และผู้วิจัยคาดว่าในอนาคต กรมสรรพากรควรได้รับความเชื่อม่ัน
ไว้วางใจในด้านนี้เพิ่มขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน   

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กลุ่มพัฒนาระบบงานภาษีเงินได้. (2561). รายงานสรุปรวมการรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ปีภาษี 2556-

2560 ทั่วประเทศ. กรมสรรพากร. 
ณัฐวิทย์  เชื้อพรหม และกิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ. (2556, เมษายน – มิถุนายน). ความพึงพอใจของ            

ประชาชนต่อการยื่นช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร.  วารสารการตลาดและการสื่อสาร 1(2), 297–316. 

พิธุวรรณ  กิติคุณ. (2558, เมษายน). การบริหารจัดการภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government), สืบค้นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จากhttp://www.parliament. 
go.th/library 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580. 
(2561). กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ              
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

วันทนีย์  มงคลทรัพย์กุล, อัญณิฐาดิษฐานนท์, อรพรรณ  คงมาลัย และจันทร์จิรา นพคุณ 
ธรรมชาติ. (2559, มกราคม-มีนาคม). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ : 

กรณีศึกษาการยื่นแบบ และช าระภาษีออนไลน์. วารสารวิจยัพัฒนา มจธ., 39(1), 3-9.    



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

182182 
 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. (ม.ป.ป.). สืบค้นวันที่ 28  ตุลาคม 2561 จาก                

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.1 
อุศณี  กอจิตตวนิจ และมนวิกา  ผดุงสิทธิ์. (2553, สิงหาคม). ความพึงพอใจในการยื่นแบบและช าระ                

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร.                 
วารสารวิชาชีพ, 6(16), 28-42. 

เอมอร  พลวัฒนกุล และสมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกร. (2550, มกราคม – มิถุนายน). สาเหตุของการไม่ 
ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต. วารสารวิทยาการจัดการ, 25(1),  

1-11.



183

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 
การศึกษากระบวนการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ

ในการน าระบบวางแผนทรัพยากรส าเร็จรูป (ERP) เข้ามาใช้ใน 
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธาน)ี จ ากัด (มหาชน) 

 
ณัฐวุฒิ กาญจนธนากุล* 

 
บทคัดย่อ 

  
 ในปี 2558 บริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน) ได๎นําระบบวางแผน
ทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP)เข๎ามาใช๎ในบริษัท มีกระบวนการในขั้นตอนการดําเนินการประมาณ 1 ปี
และเริ่มใช๎ วันที่ 1 มกราคม 2559 ป๓จจุบันได๎มีการใช๎ระบบไปแล๎วกวํา 3 ปีแตํยังพบวํามีป๓ญหาที่
เกิดขึ้นคือ 1. ระบบยังขาดความเสถียรมีการแก๎ไขระบบอยูํตลอดเวลา 2. ติดประเด็นกับผู๎ตรวจสอบ
บัญชี 3, เกิดความซ้ําซ๎อนในการทํางาน 4. ระบบ และรายงานสรุปในบางฝุายไมํสามารถใช๎งานได๎จริง  
5. ต๎นทุนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจําเป็นเรํงดํวนที่จะต๎องมีการหาสาเหตุของป๓ญหา และวิธีการ
แก๎ไข ซึ่งผู๎ศึกษาได๎มีการวิเคราะห๑เบื้องต๎นถึงสาเหตุของป๓ญหา จากกระบวนการนําระบบ ERP เข๎ามา
ใช๎ พบวําสาเหตุสํวนใหญํเกิดจากการขาดการมีสํวนรํวมของพนักงาน จึงมีความจําเป็นเรํงดํวนที่
จะต๎องหาวําการขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานนั้นเกิดขึ้น ณ จุดใดของกระบวนการนําระบบ ERP 
เข๎ามาใช๎ในบริษัท และกระบวนการมีสํวนรํวมที่ดีของพนักงานควรเป็นอยํางไร โดยใช๎วิธีการศึกษา
ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎จากการปฎิบัติ (Action Learning) จัดตั้งกลุํมเรียนรู๎จากตัวแทนพนักงาน 6 
ฝุาย ได๎แกํ ฝุายกํอสร๎าง ฝุายการตลาด ฝุายสินเชื่อ ฝุายบัญชี ฝุายสํานักประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
และฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข๎ารํวมประชุมพบปะจํานวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกวิเคราะห๑สาเหตุของ
ป๓ญหา ครั้งที่สองรํวมกันเสนอแนะหาวิธีการแก๎ไขป๓ญหา และครั้งที่สามรายงานผลศึกษาให๎ที่ประชุม
ทราบ 
 ผลการศึกษาพบวําการขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานเกิดขึ้น 4 จุดของกระบวนการนํา
ระบบ ERP เข๎ามาใช๎ นั้นคือ 1. การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในระดับหัวหน๎างานในการ
คัดเลือกผู๎พัฒนาระบบ ERP 2. การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห๑ 
(Analysis) ระบบ ERP 3. การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) 
ระบบ ERP 4. การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในการใช๎งานระบบ ERP ซึ่งเป็นการตอบคําถาม
การวิจัยในข๎อ 1. การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในการนําระบบบริหารทรัพยากรสําเร็จรูป 
(ERP) เกิดขึ้น ณ จุดใด จากนั้นผลการเสนอแนะในที่ประชุมถึงวิธีการแก๎ป๓ญหา จึงได๎ข๎อสรุปที่ตอบ
คําถามการวิจัยในข๎อที่ 2.แนวทางการมีสํวนรํวมที่ดีของพนักงาน บริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) 

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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จํากัด   (มหาชน) ในการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป ERP เข๎ามาใช๎ควรเป็นอยํางไร ซึ่งได๎ผล
วํา  
 1) กระบวนการคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบ ERP การคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบในครั้งตํอไปจะต๎อง
ทําตามนโยบายการคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบภายนอก โดยให๎ผู๎บังคับบัญชาสูงสุดในแตํละสํวนงาน
ตระหนักถึงกระบวนการคัดเลือก ใช๎ประสบการณ๑ที่พบเจอในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในครั้งแรก 
คัดเลือกผู๎พัฒนาระบบที่มีประสบการณ๑ตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ และในครั้งแตํตํอไปเมื่อระบบที่
เคยจ๎างบริษัทเกําทํามีความเสถียรแล๎ว และมีความต๎องการในการพัฒนาโมดูลใหมํ ให๎พิจารณา
ผู๎พัฒนาระบบใหมํ ตามข้ันตอนการคัดเลือก ดังที่กลําวมาทันที 
 2) การมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห๑ (Analysis) ระบบ ERP ในแตํละ
สํวนงานซึ่งผู๎ที่จะให๎ข๎อมูลได๎ละเอียดลงลึกมากที่สุดนั้นไมํใชํระดับหัวหน๎างาน แตํเป็นพนักงานที่
ทํางานในตําแหนํงนั้น ๆ เทํานั้น และผู๎อํานวยการสายกํอสร๎าง ยังเสนออีกวําหลังจากนี้หากมีการเพ่ิม
โมดูลในระบบจะต๎องให๎ความสําคัญในกระบวนวิเคราะห๑ข๎อมูล ไมํเฉพาะกระบวนการทํางานในฝุาย
ตนเองแตํจะต๎อง นําทุกคนที่กระบวนการทํางานตํอเนื่องกันมาให๎ข๎อมูล ให๎ระบบ ERP สํงตํอข๎อมูลกัน
อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด ป๓ญหาที่เกิดขึ้นไมํใช๎แคํเรื่องการมีสํวนรํวมของพนักงาน แตํในบางสํวนงาน 
กระบวนการทํางาน นั้นในบางเน้ืองานยังไมํชัดเจน เชํน การจัดทําระบบงบประมาณ ที่กํอนหน๎านี้
บริษัทไมํเคยทํามากํอน จะต๎องให๎ความสําคัญกับการสร๎างระบบงานเดิมให๎มีความแนํนอนกํอน เมื่อ
ชัดเจนในกระบวนการแล๎วจึงวําจ๎างให๎ผู๎พัฒนาระบบเข๎ามาพัฒนา และที่ขาดไมํได๎คือการมีสํวนรํวม
ของพนักงานในการรํวมวิเคราะห๑ระบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเพราะผู๎ที่ ใช๎งานระบบนั้นคือพนักงาน
ทุกคน การให๎พนักงานทุกคนเข๎ามามีสํวนรํวมจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ให๎
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3)  การมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) ระบบ ERP นั้นเป็น
กระบวนการที่สําคัญที่สุดเนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจรับงานนั้นๆ หากทุกคนที่ใช๎
ระบบขาดการมีสํวนรํวมในการทดสอบระบบนั้น ก็เหมือนการยอมรับงานที่ไมํสมบูรณ๑ ตามแบบแผน
ที่ควรจะเป็น ผู๎อํานวยการกลุํม เสนอในที่ประชุมให๎การนําระบบเข๎ามาใช๎ในครั้งตํอไปจะต๎องให๎
พนักงานที่มีสํวนในการให๎ข๎อมูลในการวิเคราะห๑ระบบ จะต๎องรํวมทดสอบระบบในสํวนงานของตนเอง
ให๎ใช๎งานได๎จริงและออกมาดีที่สุด จะกวําจะรับมอบงาน แล๎วจึงนําไปสูํขั้นตอนการฝึกอบรมการใช๎
งานระบบ 
 4) การมีสํวนรํวมของพนักงานในการใช๎งานระบบ ERP นั้นจะต๎องมีสํวนรํวมในทุกตําแหนํง
งาน ซึ่งแตํละตําแหนํงก็จะมีสิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลแตกตํางกัน การมีสํวนรํวมของพนักงานทุกคนนั้น
จะมีผลดีในการพัฒนาระบบ เพราะพนักงานแตํละคนมีหน๎าที่ในงานของตนเองที่แตกตํางกัน และมี
มุมมองในการทํางานเป็นของตนเอง หลายครั้งที่ผู๎ใช๎งานให๎ข๎อเสนอแกํฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศด๎วย
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ จนนําไปสูํการพัฒนาระบบในสํวนงานนั้นๆ เชื่อวําหากทุกคนในบริษัทฯ หันมา
ใช๎ระบบ ERP จะสํงผลให๎เกิดพัฒนาอยํางตํอเนื่องและทําให๎การนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในบริษัทเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 จากการสรุปทั้ง 4 หัวข๎อนั้นในข๎อข๎อเสนอแนะที่ 1 -3 จะเป็นการนําเสนอผู๎บริหารเพ่ือ
ออกเป็นนโยบาย สํวนในข๎อเสนอแนะให๎ตัวแทนในแตํละฝุายกลับไปประชุมกลุํมยํอยของฝุายตนเอง
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และผลักดันให๎เกิดการใช๎งานระบบให๎มากขึ้น โดยจะนําข๎อมูลการใช๎งานมาแสดงรายงานในวาระการ
ประชุมครั้งตํอไป 
 ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้จะต๎องมีการติดตามผลการใช๎งานของพนักงานอยําง
ตํอเนื่องและรายงานผลให๎ผู๎บริหารทราบ และเม่ือมีการพัฒนาระบบในสํวนงานใหมํจะต๎องนํานโยบาย
ในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ตั้งแตํขั้นตอนการคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบ การวิเคราะห๑ระบบ การ
ทดสอบระบบ ทุกขั้นตอนจะต๎องมีการรายงานผลการทํางานให๎ผู๎บริหารทราบอยํางเครํงครัด 
 
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม ERP (Enterprise Resource Planning)  
  



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

186186 
 

บทน า 
 

 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 ในการประกอบธุรกิจไมํวําจะเป็นองค๑การประเภทใด หรือขนาดใดก็ตาม เจ๎าของหรือ
ผู๎บริหารองค๑การยํอมมุํงหวังให๎การดําเนินงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่
กําหนดไว๎ รวมทั้งมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องและม่ันคง หากแตํโอกาสที่องค๑การจะประสบกับ
ความเสี่ยง ความเสียหายจากการดําเนินงาน หรือมีการทุจริตอาจเกิดขึ้นได๎ทุกเวลา สําหรับองค๑การ
ขนาดเล็กที่มีปริมาณธุรกิจไมํมากเจ๎าของ หรือผู๎บริหารอาจดําเนินธุรกิจด๎วยตนเอง โดยควบคุมดูแลได๎
อยํางทั่วถึงและสามารถบริหารงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ แตํเมื่อองค๑กรมีขนาดใหญํขึ้น
และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น สํงผลให๎การดําเนินธุรกิจมีความยุํงยากซับซ๎อนมากขึ้น ประกอบกับ
สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจในป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแขํงขันกันอยํางรุนแรง เจ๎าของ หรื อ
ผู๎บริหารเพียงคนเดียวไมํอาจควบคุมดูแลได๎อยํางทั่วถึง และไมํสามารถบริหารงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงใช๎ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นเครื่องมือควบคุมการ
ดําเนินงาน เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่กําหนดไว๎ ชํวยปูองกันและรักษาทรัพย๑สิ นของ
องค๑กร และชํวยให๎การปฏิบัติงานในขั้นตอนตําง ๆ เป็นไปอยํางถูกต๎อง เหมาะสม รวมทั้งปูองปราม 
หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงให๎เหลือน๎อยที่สุดระบบการควบคุมภายในจึงมีความจําเป็นและเกี่ยวข๎อง
กับความสําเร็จในการดําเนินงานขององค๑การอยํางมาก 
 ควบคุมภายในเป็นกลไกหนึ่งที่สํงเสริมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นสิ่งที่
สําคัญที่ทุกองค๑กรจะต๎องมี เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความถูกต๎อง ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได๎ และ
เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบตํอสังคมของธุรกิจที่ต๎องการให๎ธุรกิจสามารถดําเนินการในตลาด
ตํอไปได๎อยํางยั่งยืนยาวนานทําให๎ผู๎นําขององค๑กรทั้งภาครัฐและเอกชนนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็น
กรอบในการพัฒนาและวางแผนงาน  เพ่ือความอยูํรอดและเพ่ือเกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอก
รวมทั้งเพ่ือเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการตําง ๆ ให๎เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี 
สามารถนําไปใช๎ได๎ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช๎ในการบริหารงานธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่
นํามาใช๎บริหารงานในป๓จจุบันอยํางแพรํหลาย เพราะ ชํวยสร๎างสรรค๑และสํงเสริมองค๑กรให๎มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตํางทํางานอยํางซื่อสัตย๑สุจริตและขยันหมั่นเพียร  ทําให๎ผล
ประกอบการขององค๑กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล๎วยังทําให๎บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ศรัทธา
และเชื่อม่ันในองค๑กรนั้น ๆ อันจะทําให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  
 บริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย๑รายใหญํใน
จังหวัดสุราษฎร๑ธานีซึ่งมีเปูาหมายสําคัญในการนําบริษัทฯ เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑ เอ็ม เอ 
ไอ (MAI) ซึ่งการจะทําเปูาหมายให๎สําเร็จนั้นระบบการทํางาน ระบบควบคุมภายใน ของบริษัทฯ 
จะต๎องมีประสิทธิภาพสูง โปรํงใส ตรวจสอบได ๎ด๎านความโปรํงใส บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีความโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ตามหลักธรรมมาภิบาล ยืนยันได๎จากรางวัลบรรษัทภิบาลดีเดํน 3 ปีซ๎อน ดังนี้ 
 รางวัลบรรษัทภิบาลดีเดํน ประจําปี 2557 (ภาคใต๎) จัดโดย หอการค๎าไทย มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย และสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 
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 รางวัลบรรษัทภิบาลดีเดํน ประจําปี 2558 (ภาคใต๎) จัดโดย หอการค๎าไทย มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย และสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 
 รางวัลบรรษัทภิบาลดีเดํน ประจําปี 2559 (ภาคใต๎) จัดโดย หอการค๎าไทย มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย และสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 
ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได๎มีการวําจ๎างบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร๑ จํากัด ซึ่งเป็นผู๎สอบบัญชีที่ได๎รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย๑และ ตลาดหลักทรัพย๑ เข๎ามาตรวจสอบ
บัญชี และวําจ๎างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด เข๎ามาเป็นผ๎ูตรวจสอบภายใน (internal audit)โดยมี
เปูาหมายเพื่อให๎บริษัทฯ ได๎รับการการันตีจากบริษัท ดังกลําววํา เป็นบริษัท ที่มีการควบคุมภายในที่ดี 
โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 
 ผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน พบวําบริษัท ยังมีชํองโหวํด๎านการควบคุมภายในหลาย
ด๎านซึ่งจะสํงผลตํอหลักความโปรํงใส มาตรฐานด๎านธรรมมาภิบาล เชํน ฝุายบริหารหลังการขาย 
พบวําไมํมีการเก็บรายการแจ๎งซํอม หรือการบันทึกข๎อมูลการร๎องเรียนจากลูกค๎าอยํางเป็นระบบทําให๎
ไมํสามารถตรวจสอบรายการย๎อนหลัง และภาพรวมด๎านคุณภาพการบริการได๎ ฝุายบัญชี และการเงิน 
พบวําการจํายเงินให๎แกํผู๎รับเหมา มีความเสี่ยงตํอการความผิดพลาดในการทํางาน หรือการทุจริตได๎ 
เพราะไมํมีระบบควบคุมตอนจํายเงินวํา เช็คท่ีสั่งจํายนั้นตรงกับผู๎รับเหมาท่ีทํางานจริงหรือไมํ เป็นต๎น 
บริษัทฯ ได๎เล็งเห็นวําการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (Enterprise Resource Planning: 
ERP) เข๎ามาใช๎นั้นจะชํวยให๎บริษัทฯ บรรลุเปูาหมายในด๎านการชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพด๎านการควบคุม
ภายใน ลดความเสี่ยง โดยการเชื่อมโยงงานทุกฝุายไว๎ในระบบเดียว ตั้งแตํต๎นทางซึ่งเริ่มจากฝุายขาย 
ฝุายการตลาด ฝุายสินเชื่อ ฝุายกํอสร๎าง ฝุายงบประมาณ ฝุายบริการหลังการขาย และฝุายบัญชี โดย
การเก็บข๎อมูลจากแตํละฝุายนั้นเป็นแบบ Realtime ทุกฝุายจะทราบข๎อมูลที่ถูกนําเข๎าในระบบพร๎อม
กันกรณีหากต๎องการแก๎ไขรายการตํางๆเชํน ราคาขาย ใบรับเงินชั่วคราว ใบจอง สัญญาจะซื้อจะขาย 
สามารถทําได๎เฉพาะผู๎มีสิทธิ์ตามอํานาจอนุมัติตามกําหนดขอบบริษัทฯ เทํานั้นและที่สําคัญระบบ ERP 
จะเก็บทุกพฤติกรรมการใช๎งานบนระบบ ERP อยํางละเอียด สามารถดูข๎อมูลย๎อนหลังได๎ ทั้งนี้กลไก
สําคัญที่จะชํวยสร๎างความโปรํงใสในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎นั้นคือ การให๎ความรํวมมือจาก
ผู๎บริหาร หัวหน๎างานทุกสายงาน เพราะระบบ ERP นั้นเกิดมาจากนําการระบบทํางานจริงที่เป็นอยูํมา
กําหนดเป็น สเปคท่ีจะสร๎างและพัฒนาระบบ ERP ทั้งนี้ในระดับหัวหน๎างานขึ้นไปจะต๎องคอยสอดสํอง
ตรวจชํองโหวํในระบบงานฝุายตนเองแล๎วนํามาเป็นข๎อกําหนดในการพัฒนาระบบในอนาคต 
 ทั้งนี้บริษัทฯ ได๎เลือกใช๎ระบบ ERP ที่มีชื่อวํา Microsoft Dynamics Navision หรือเรียก
สั้นๆวํา Navision ซึ่งเป็นซอฟแวร๑ ERP ภายใต๎บริษัท ไมโครซอฟท๑ ซึ่งเป็นบริษัทผู๎ผลิต และพัฒนา
ซอฟแวร๑รายใหญํของโลก เข๎ามาใช๎ในการบริหารจัดการภายในองค๑กร  โดยผํานผู๎พัฒนาระบบ
ภายในประเทศไทยนั้นก็คือ บริษัท เอวิชั่น จํากัด เป็นผู๎ให๎บริการด๎านการวางระบบซอฟแวร๑ ERP เข๎า
มาเป็นที่ปรึกษา (ERP Consultant) โดยเริ่มวางระบบตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ 2558 และเริ่มใช๎จริง 
(Go-live) วันที่ 01 มกราคม 2559 หลังจากเริ่มใช๎จริงบริษัทฯ ได๎นําระบบ ERP เข๎ามาใช๎เพ่ิม
มาตรฐานการควบคุมภายใน โดยเริ่มตั้งแตํฝุายขาย ที่จะต๎องเก็บข๎อมูลของลูกค๎า ข๎อมูลการติดตํอของ
ลูกค๎า ทุกการนัดหมายเพ่ือทําธุรกรรมทางด๎านการเงิน การออกใบจอง สัญญาจะซื้อจะขาย และ
ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว จะต๎องควบคุมให๎ออกจากระบบ ERP เทํานั้น ฝุายกํอสร๎าง จะต๎องออกสัญญา
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วําจ๎างทุกฉบับจากระบบ รวมไปถึงการอนุมัติงวดงาน จะต๎องอนุมัติในระบบ ERP มีการเก็บข๎อมูล
ผู๎อนุมัต ิวัน เวลา ที่อนุมัติ ฝุายบัญชี การเบิกจํายเช็ค จะต๎องมีการเก็บข๎อมูลของผู๎รับเช็ค และการจะ
ออกเช็คจํายได๎ระบบจะมีการเช็คข๎อมูลวําตรงกับผู๎ที่ถูกวําจ๎างจริงหรือไม ํ
 ป๓จจุบันบริษัทฯ ได๎นําระบบ ERP เข๎ามาใช๎เป็นเวลากวํา 2 ปี แล๎ว พบวําผลการตรวจสอบ
การควบคุมภายในประจําในแตํละไตรมาสยังมีการพบชํองโหวํในบางกรณี เชํน การให๎สิทธิ์แกํผู๎จัดการ
ฝุายขายในการแก๎ไขราคา ทําให๎ระดับผู๎อํานวยการไมํทราบเรื่องการแก๎ไขราคา ซึ่งป๓จจุบันบริษัทได๎
แก๎ไขกรณีนี้แล๎ว แตํก็ยังมีประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยงในการทุจริตได๎ เชํน ใบเสร็จรับเงินนั้นมีโอกาส
ที่จะถูกปลอมแปลงได๎เสมือนวําถูกพิมพ๑ออกจากระบบซึ่งป๓ญหาที่เกิดขั้นนั้นพบวํามาจากการขาดการ
มีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องในสํวนงานของตนเอง ซึ่งบุคลากร และผู๎บริหารในแตํละฝุายนั้นควรมีจะเป็น
ผู๎ที่ทราบดีที่สุดถึงชํองโหวํด๎านการควบคุมภายในของสํวนงานของตนเอง และจะต๎องมีสํวนรํวมในการ
แสดงความคิดเห็น นําข๎อเสนอมาผํานการอนุมัติ แล๎วนํามาพัฒนาระบบ ERP ปิดชํองโหวํทุกโอกาสที่
จะเกิดขั้น เชํน การเพ่ิมข๎อมูลผู๎ทํารายการ วัน เวลา ที่พิมพ๑ใบเสร็จลงบนใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทุกใบ 
ถึงแม๎บางข้ันตอนจะต๎องทํานอกระบบก็ตามเชํน หลังปริ้นใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให๎ลูกค๎าแล๎ว อีกหนึ่ง
อาทิตย๑ให๎ฝุายสินเชื่อโทรไปเช็คข๎อมูลกับลูกค๎าอีกครั้งวําจํายเงินให๎พนักงานขายตรงตามจํานวน
หรือไมํ และข๎อมูลบนใบเสร็จรับเงินชั่วคราวที่ได๎รับนั้นถูกต๎องหรือไมํ เพ่ือเป็นการปูองกันความเสี่ยง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของบุคลา
การที่เก่ียวข๎อง เข๎ามารํวมระดมความคิด (Brainstorm) เพ่ือหาข๎อสรุป หนทางแก๎ไขอยํางจริงจัง 
 หนึ่งในสิ่งสําคัญคือการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎นั้นจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากหลาย ๆ 
ฝุาย ไมํวําจะเป็นฝุายธุรกิจ หรือฝุายไอที รํวมถึงฝุายอ่ืนๆในองค๑การ บางองค๑การพบป๓ญหาภายหลัง
วําประสิทธิภาพเริ่มต่ําลงหลังจากมีการติดตั้งระบบ ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นมากมายไมํวําจะเป็นการไมํ
พยายามที่จะศึกษาถึงระบบ หรือการขาดการวิเคราะห๑ความเหมาะสมของโปรแกรมที่นํามาใช๎ใน
ระบบขององค๑การ โดยการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎นั้น จะต๎องคํานึงถึงป๓จจัยตํางๆที่มีผลกระทบตํอ
ระบบ ไมํวําจะเป็นป๓จจัยด๎านการมีสํวนรํวมของพนักงาน ภาษา วัฒนธรรม โครงสร๎างองค๑การ การ
สนับสนุนจากทางผู๎บริหาร ระบบสารสนเทศ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร การฝึกอบรม 
ความเหมาะสมของระบบ การยอมรับของผู๎ใช๎งาน รวมถึงคุณภาพด๎านตําง  ๆ ไมํวําจะเป็นคุณภาพ
ของระบบ คุณภาพการบริการ คุณภาพของข๎อมูล โดยป๓จจัยตําง ๆ เหลํานี้ ล๎วนเป็นสิ่งสําคัญที่จะทํา
ให๎ระบบ ERP ประสบความสําเร็จ (Shinh-Wen Chien& Shu – Ming Tsuar, 2005) 
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ภาพที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินงานในการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP)เข๎ามาใช๎ใน

องค๑การ 
 
 จากภาพที่ 1 เป็นในกระบวนการทั้งหมดในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎งาน (Implementation) 
ซึ่งในสํวนของการวิเคราะห๑ พัฒนา และทดสอบ (AnalysisDevelopment and Testing) นั้น ตั้งแตํ
เริ่มต๎นเป็นหน๎าที่เฉพาะระดับผู๎จัดการเทํานั้นที่จะต๎องประสานงานกับ บริษัท เอวิชั่น จํากัด ในระดับ
พนักงานนั้นยังขาดการมีสํวนรํวมในการพัฒนาอยํางชัดเจน  ตั้งแตํขั้นตอนการวิเคราะห๑งาน
(Analysis)ซึ่งเริ่มเก็บข๎อมูลความต๎องการของผู๎ใช๎งาน (Requirement Gathering) รวมไปถึงการ
พัฒนาและทดสอบระบบ (Development and Testing) ก็ยังคงทําเฉพาะระดับผู๎จัดการขึ้นไปเมื่อ
เริ่มใช๎งาน (Go-live) ไปแล๎ว ผู๎ใช๎งานจริง ซึ่งเป็นระดับพนักงานจึงเป็นผู๎พบป๓ญหาตํางๆ และได๎นํา
ป๓ญหาแจ๎งหัวหน๎างาน และฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหาข๎อสรุปในการปรับแก๎ระบบ เพ่ือให๎
ระบบงานเดิมที่เคยปรับระบบไปแล๎วไมํเกิดป๓ญหาลักษณะเดิมอีก แตํก็ยังไมํมีการรํวมกันวางแผน
ระบบงาน ERP ที่ควรจะเป็นในอนาคตอยํางจริงจัง ใช๎วิธีการคือทําแบบเดิมไปกํอน เมื่อเกิดป๓ญหา
แล๎วคํอยแก๎ไข ทําให๎เกิดการแก๎ไขระบบ (Customize) ตามมาอีกหลายครั้ง ซึ่งทําให๎บริษัทฯ มีต๎นทุน
คําใช๎จํายในการพัฒนาระบบ ERP สูงขึ้นโดยไมํจําเป็น        
 หลักการมีสํวนรํวม (Participation) หมายถึง การให๎โอกาสให๎บุคลากรหรือผู๎มี สํวนเกี่ยวข๎อง
เข๎ามามีสํวนรํวมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองตําง ๆ เชํน เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทํางานโดยให๎ข๎อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รํวมวางแผนและ
รํวมปฏิบัติได๎ เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน๑ตํอทุกฝุาย ในองค๑การตําง ๆ การบริหารแบบมี
สํวนรํวม (Participative Management) กําลังเป็นที่นิยม และใช๎เป็นข๎อได๎เปรียบของเส๎นทางการ
แขํงขันกันทางธุรกิจ โดยเน๎นเปูาหมายของการมีพันธสัญญา (Commitment) รํวมกัน การมีสํวนรํวม 
(Involvement)ของผู๎บริหาร และผู๎ใต๎บังคับบัญชาในการทํางานรํวมกันเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของ
องค๑การ แนวคิดหลักของการบริหารแบบมีสํวนรํวมคือ การให๎ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล เป็น
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นวัตกรรมในการบริหารที่สนับสนุน ให๎กลุํมงานมีสํวนรํวม และเป็นศูนย๑กลางของการดําเนินการ โดย
มีการพัฒนาการติดตํอสื่อสาร การฝึกอบรม และการใช๎พลังอํานาจทางภาวะผู๎นําในการจูงใจและ
รํวมมือกัน สอดคล๎องกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ๑ (2542, น. 4-5) ที่กลําววํา การให๎บุคคล
มีสํวนรํวมนั้นบุคคลจะต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎อง ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตํางๆ การที่บุคคลมี
สํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ยํอมทําให๎บุคคลมีความผูกพันตํอกิจกรรมและตํอองค๑การในที่สุด การมี
สํวนรํวมจึงเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข๎าชํวยเหลือ สนับสนุน ทําประโยชน๑ในเรื่องตํางๆ อาจมี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ หรือในกระบวนการบริหาร ซึ่งสรุปได๎วํามีสํวนรํวมในการรํวมคิด รํวมทํา รํวม
ตัดสินใจ ชํวยเหลือ สนับสนุน ทําประโยชน๑ในเรื่องตําง ๆ อาจมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ หรือใน
กระบวนการบริหาร 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือนํา Action Learning เข๎ามาเป็นกลไกท่ีจะชํวยเพ่ิมการมี
สํวนรํวมของพนักงานทุกระดับขององค๑การในการรํวมกันพัฒนาระบบวําควรจะมีสํวนรํวมในสํวน
ใดบ๎างของกระบวนการ เพ่ือนให๎กันพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ปิดประเด็นความเสี่ยงการ
ควบคุมภายใน ที่สามารถเกิดขึ้นได๎ เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปออกแบบ พัฒนา ระบบ ERP อยํางตํอเนื่อง 
ปูองกันการแก๎ไขระบบซ้ําในลักษณะงานเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและด๎านการควบคุม
ภายใน เพ่ือให๎บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล สร๎างความยั่งยืนในธุรกิจตํอไป 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
 

1) การนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP) เข๎ามาใช๎ในบริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป 
(สุราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน) นั้นขาดการมีสํวนรํวมของพนักงาน ณ จุดใด ? 

2) แนวทางการมีสํวนรํวมที่ดีของพนักงาน บริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) จํากัด 
(มหาชน) ในการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป ERP เข๎ามาใช๎ควรเป็นอยํางไร ? 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพ่ือให๎สามารถวิเคราะห๑สภาพป๓ญหา กําหนด เสนอแนะ แนวทางการเพ่ิมการมีสํวนรํวม
ของพนักงาน 

2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพนําระบบระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP) เข๎ามาใช๎ใน
บริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  
 ระบบวางแผนทรัพยากรส าเร็จรูป (Enterprise Resource Planning: ERP) 
 ระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป คือ ระบบที่ใช๎ในการจัดการและวางแผนการใช๎ทรัพยากร
ตําง ๆ ขององค๑กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานตําง ๆ ขององค๑กรเข๎าด๎วยกัน เชํน หากเป็น 
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ERP ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล 
ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากร
ของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอน (Algorithm) การท างานได้
อีกด้วย 
 ปัจจุบัน ERP มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์
มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ERP Software มีหน้าที่
รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งาน
ขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting 
/Finance) ระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูล
ร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) 
ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการท างานกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้
ร่วมกันทั้งองค์การได้ 
 ERP Software คือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือ
มีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการท างานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และ 
ERP Software จะได้รับการออกแบบมาบนพ้ืนฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
(Best Practice) ก็คือมีการก าหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และส ารวจ
มาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไว้ในตัวของ ERP Software โดยที่ ERP Software
จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการด าเนินงานขององค์กรนั้น 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning: AL) 
          การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อถาวรอัน
เนื่องมาจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งอย่างที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภท ซึ่งการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคน และองค์กรอย่างมากคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มย่อยทีมีการน าปัญหาที่กลุ่มสนใจและมีผลกระทบต่อทั้งกลุ่มและองค์กร
มาเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาและน าไปลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
จริง   
 กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) จะประกอบไปด้วย 
 1) การมีประเด็น หรือปัญหาจริง เพราะรูปแบบการเรียนรู้จะวางบนพ้ืนฐานประเด็นปัญหา
ที่มีความส าคัญต่อบุคคล ต่อกลุ่มหรือต่อ องค์กรปัญหานั้นจะต้องมีประเด็นที่ต้องการการแก้ไข
ปรับปรุงเร่งด่วน และเป็นโอกาสที่กลุ่มจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึน 
 2) มีกลุ่มเรียนรู้ กลุ่มนี้ควรมีสมาชิกประมาณ 4-8 คน ที่มีความแตกต่างทางความรู้และ
ประสบการณ์บ้างเพ่ือท าให้มีแนวคิดที่หลากหลาย กลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาประเด็นปัญหาที่
ยังไม่มีค าตอบที่แน่ชัด 
 3) มีกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้ง กระบวนการ Action 
Learning จะเน้นการศึกษาและการใคร่ครวญที่ลึกซึ้งกว่าการถามตอบทั่วไป โดยเน้นการถามค าถาม
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ที่ถูกต้องมากกว่าการแสวงหาค าตอบที่ถูกต้อง จะต้องกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนแง่มุมที่ไม่เคยทราบ 
ไม่เคยคิดมาก่อนมากกว่าจะเน้นการแสวงหาค าตอบที่รู้อยู่เดิมแล้ว ค าถามจะเป็นเครื่องมือในการ
น าไปสู่การพูดคุยกัน การกระตุ้นการคิดและแสวงหาทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมและเป็นระบบ และ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ ต่อเมื่อ ผู้มีส่วนร่วมได้เข้าใจในประเด็นปัญหา ได้แสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย 
ได้ไตรตองอย่างรอบคอบ แล้วจึงลงมือปฏิบัติ 
 4) จะต้องมีความจ าเป็นที่ต้องมีการ ปฏิบัติการ กลุ่มจะต้องมีความสามารถและมีความรู้ที่
จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การศึกษา
ทางเลือก และการปฏิบัติการ การเรียนรู้จะเกิดขึ้น เมื่อกลุ่มได้ใคร่ครวญไตร่ตรองประสบการณ์ที่
เกิดข้ึน  
 5) จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ Action Learning ไม่ได้เน้นการแก้ปัญหาระยะสั้น
เท่านั้นแต่ให้ความส าคัญแก่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับบุคล กลุ่มและองค์กร ยิ่งกลุ่มได้พัฒนาความรู้
ความสามารถมากขึ้นเพียงใด คุณภาพของการปฏิบัติการเพ่ือปัญหาจะเพ่ิมขึ้นตามตัว  
 6) มีโค้ชแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยท าการแก้ปัญหาและการเรียนรู้โดยจะกระตุ้นให้ตั้ง
ประเด็น และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  
 ทั้งนี้เราอาจใช้ สมการ AL ของ Michael J. Marquardt ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการ
ด าเนินการให้ยั่งยืน คือ L =  P + Q + R + I + R   โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 P (Programmed) หมายถึง ความรู้ ค าสอน ค าชี้แนะแบบดั้งเดิมที่ก าหนดไว้เป็นแนวทาง 
 Q (Questioning) หมายถึง มุมมองที่ได้จากการซักถามจาการประชุมกลุ่ม  
 R (Reflection) หมายถึง การคิดใคร่ครวญ ไตรตรอง ทบทวนในสิ่งที่ท าไป ซึ่งต้องเกิดขึ้น
เป็นระยะทั้งก่อนและหลังท า   
 I (Implementation) หมายถึง การด าเนินการลงมือปฏิบัติ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
หรือการทดลองเพ่ือเรียนรู้ 
 R (Report) หมายถึง การรายงานผล 
การน าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กรนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มาร์ควาร์ท ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยต้องมีการสร้างพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 
ให้เกิดข้ึนซึ่งต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม บุคลากรมีความกระตือรือร้น สนใจ 
ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ บุคลากรมีการคิดอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีแบบแผนทางความคิด ไม่
ยึดติดกับความเชื่อ ทัศนคติเดิมมองโลกอนาคต บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมี
การสนทนาที่เป็นเปิดเผย มีรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น เรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้
จากการคาดการณ์ และที่ส าคัญต้องมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) อีกด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Motorola ในสหรัฐอเมริกา ก็เป็นองค์การภาคเอกชนชั้นน าที่ประยุกต์แนวคิด
ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้การพัฒนาคน ทีม และองค์การ ประสบความส าเร็จจนเป็นที่
ยอมรับ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า The Motorola GOLD Press ด้วยเป้าหมายเพ่ือการสร้าง ชิง 
และรักษา ความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม จุดเริ่มต้นของการน า Action 
Learning มาใช้เพ่ือการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ของบริษัท ที่จะน าพาบริษัทฝ่าคลื่นของการแข่งขันอยู่รอด
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และรุ่งเรื่องธุรกิจยุคศตวรรษที่ 21 ให้ได้ บริษัทจึงจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าในหน่วยงาน
ขึ้นเรียกว่า The Global Organization Leadership Program (GOLD) เป็นหลักสูตรระยะเวลา 21 
วัน แบ่งเป็น 3 ช่วง ในระยะเวลา 3 เดือนขึ้น  
กลยุทธ์ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การที่องค์การจะสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้ได้ดีนั้น 
องค์การจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยกลยุทธ์ฯ ที่น ามาใช้แบ่งออกเป็น 
3 กลยุทธ์ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2557, น. 89) ได้แก่  

1) การรู้จักวิธีการเรียนรู้ องค์การจะต้องท าให้พนักงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการ
เปิดใจกว้าง มีการศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ เรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เป็นระบบและเป็นกระบวนการ 

2) การสร้างความยึดมั่นผูกพัน การจะเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
ผู้บริหารจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีจุดหมาย และองค์การควรมีนโยบาย
การให้รางวัลการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานที่โดดเด่น ควรได้รับการยกย่อง รวมไปถึงการมีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการแบ่งปันข้อมูล มีการแจกจ่าย เผยแพร่แนวคิด และการปฏิบัติอี กทั้งยังต้องมี
ระบบการติดตามประเมินผลที่เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นความรู้อย่างไม่เป็นทางการที่เพ่ิมขึ้น มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้นอกจากนี้องค์การจ าเป็นที่ต้องสร้างวัฒนธรรมให้เป็น
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์การ เป็นต้น 

3) การส่งเสริมการท างานเป็นทีม และให้สมาชิกคิด และท าอย่างเป็นระบบ การคิดอย่าง
เป็นระบบ จะมีความสัมพันธ์กับระบบย่อยต่าง ๆ ในองค์การ โดยอาจใช้วินัย 5 ประการที่ Senge ได้
เสนอไว้มาใช้ให้เหมาะสมกับระดับต่าง ๆ ของการเรียนรู้ก็จะท าให้เกิดค่านิยมทางความคิด การปฏิบัติ
และสมรรถนะใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  
 ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram) 
 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล 
(Cause Effect Diagram) หรือแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อ
ปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
 1.  เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา 
 1)  เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหา 
 2)  เมื่อต้องการท าการศึกษา ท าความเข้าใจ หรือทาความรู้จักกับกระบวนการอ่ืน ๆ 
เมื่อทาผังก้างปลาแล้วจะทาให้เราสามารถรู้กระบวนการของปัญหาได้ง่ายขึ้น 
 3)  เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจ
ในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 
 2.  วิธีการสร้างแผนผังก้างปลา 
สิ่งสาคัญในการสร้างแผนผังคือ ต้องทาเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 1)  ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา ควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหาก
เราก าหนดประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะท าให้เราใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และ
จะใช้เวลานานในการท าผังก้างปลาการก าหนดปัญหาที่หัวปลา 
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 2)  ก าหนดปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหานั้น ๆ บนก้างปลา ช่วยให้เราแยกแยะและกา
หนดสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล 
 3)  ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
 4)  หาสาเหตุหลักของปัญหา 
 5)  จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 
 6)  ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 แผนผังก้างปลา 
 

ผู้วิจัยได้น าแผนผังก้างปลาเพ่ือใช้หาสาเหตุของปัญหาในการขาดประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายใน และการปรับโปรแกรมในโมดูลเดิม ๆ ซ้ า ๆ (Customize) ส่งผลให้งบประมาณด้าน
ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System: MIS) เพ่ิมขึ้นโดยไม่จ าเป็น ซึ่ง
ปัญหาสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การที่  Outsource ขาดประสบการณ์ในด้านการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง การขาดการท างานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้วางไว้ตามการบริหารโครงการ
(Project Management)และอีกหนึ่งสาเหตุซึ่งผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้คือ ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในองค์การในการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรส าเร็จรูป (ERP) ซึ่งถือว่าอยู่ระดับที่ไม่
เพียงพอในการพัฒนาระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้นเอง 
 ข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมเอกสาร เว็บไซต์ หรือสื่ออ่ืน ๆ ได้พบวิธีการปฎิบัติที่ดีที่สุด 
(Best Practices) จากแหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือดังนี้ 
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 เว็บไซต์ predictiveanalyticstoday.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังที่รวบรวมข้อมูลด้านวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) และข้อมูลแนะน าส าหรับการคัดเลือกระบบ ERP ได้กล่าวถึง 15 
วิธีการปฎิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ดังนี้ 

1) จะต้องระบุถึงผลที่จะได้รับในการน าระบบ ERP เข้ามาใช้อย่างชัดเจน การจะน าระบบ 
ERP เข้ามาใช้นั้นจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ทั้งด้านการบริหาร การสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น และจะต้อง
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในการน าระบบเข้ามาใช้ในองค์การ 

2) พนักงานทั้งหมด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการน าระบบ ERP 
เข้ามาใช้ในองค์การ เพ่ือให้กระบวนการในการท างานขององค์การท างานได้อย่างราบรื่น เพ่ือที่จะได้
เจอปัญหา หรือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้มากที่สุดและแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ทันท่วงที 

3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์การไม่ได้เป็นการเปลี่ยน
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) แต่เป็นการท าเพ่ือให้ทั้งกระบวนการทางธุรกิจและระบบ
สามารถท างานได้อย่างลื่นไหล พนักงานทุกคนจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง หาก
ขาดความรู้ด้านระบบ องค์การจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเร่งด่วน 

4) การปรับเปล่ียนกระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์การสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
กล่าวคือในช่วงกระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ สิ่งแรกที่ต้องท าคือการระบุถึงความต้องการของ
ระบบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการด าเนินการสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการในการท างานขององค์การนั้น ๆ ได้ตลอดเวลา 

5) ฐานข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาระบบ ERP จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท หากมีความ
จ าเป็นในการการโยกย้ายข้อมูล ผู้พัฒนาระบบจะต้องกระท าอย่างระมัดระวังและ จะต้องท าการ
ทดสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง และแม่นย า 

6) ระบบ ERP ที่เหมาะกับองค์การอื่น ๆ อาจะไม่ดีที่สุดส าหรับองค์การของเรา หมายความ
ว่า กระบวนการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ จะต้องใช้ผู้พัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ในประเภทธุรกิจ
เดียวกัน แต่กระนั้นจะต้องมีการปรับระบบให้เข้ากับองค์การของเราให้มากท่ีสุด 

7) ยึดมั่นในเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ องค์การจะต้องยึดมั่นใน
แนวทางการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในด้านเป้าหมาย จะต้องมีการประชุมกลยุทธ์ตามวาระเพ่ือนให้
กระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ให้อยู่ในทิศทางท่ีถูกต้องตามที่ได้วางไว้ตั้งแต่เสมอ 

8) จะต้องมีการวางแผนกระบวนการท างานในการน าระบบ ERP เข้ามาใช้อย่างดีเยี่ยม เพ่ือ
เป็นการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการ ผู้พัฒนาระบบจะต้องวางแผนร่วมกับทีมพัฒนาระบบใน
องค์การ อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของของกิจกรรมทั้งหมด ระบุตัวชี้วัด และรายงานความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นในกระบวนการอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา และด าเนินกิจกรรมต่อได้อย่าง
ราบรื่น 

9) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานตลอดเวลา ในกระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้งาน
จะต้องให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือนให้กระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ใน
องค์การประสบความส าเร็จสูงสุด และน าไปสู่การลดต้นทุนในระยะยาวได้ 
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10) กําหนดตัวชี้วัดด๎านประสิทธิภาพ โดยจะต๎องมีการกําหนดตัวชี้วัดการทํางานใน
กระบวนการที่ได๎วางเอาไว๎ เชํน ด๎านเวลา ด๎านการตอบโจทย๑การใช๎งาน เป็นต๎น เพ่ือระบบ ERP นั่น
ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด 

11)  แตํงตั้งคนกลางในการประสานงานระหวํางผู๎ใช๎งานและผู๎พัฒนา จะต๎องมีผู๎ประสานงาน
ที่คอยตรวจสอบวําข๎อมูลการทํางานที่ได๎รับจากผู๎ใช๎งานนั้นถูกพัฒนาตรงตามความต๎องการ และเป็นผู๎
ฝึกสอนการใช๎งานให๎แกํผู๎ใช๎งานอยํางถูกต๎อง 

12) ในขั้นตอนการคัดเลือกระบบ ERP จะต๎องเลือกระบบที่เป็นระบบตัวอัพเดตลําสุดเพ่ือให๎
มั่นใจวําจะได๎ระบบที่สมบูรณ๑ที่สุดในโลก และคุ๎มคําในการลงทุน เพราะระบบที่อัพเดตลําสุดจะเป็น
ระบบที่ได๎รับการพัฒนาแก๎ไขจุดบกพรํองจากระบบเกําแล๎วนั้นเอง 

13) การมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร การนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในองค๑การจะประสบ
ความสําเร็จสูงสุดหากผู๎บริหารสูงสุดเข๎ามารํวมในกระบวนการด๎วยเพราะเป็นการสํงเสริมให๎พนักงาน
ทุกระดับหันมาให๎ความสนใจ และให๎ความรํวมมืออยํางสุดความสามารถ อยํางไรก็ตามหลายๆขั้นตอน
ในกระบวนการ หากได๎ผู๎บริหารที่ตัดสินใจได๎อยํางเฉียบขาดก็จะทําให๎ระบบ ERP นั้นประสบ
ความสําเร็จได๎อยํางรวดเร็ว 

14) จัดตั้งโปรแกรมการบริหารการทํางาน ในชํวงระหวํางกระบวนการนําระบบ ERP เข๎ามา
ใช๎ในองค๑การจะต๎องมีการจัดตั้งระบบรายงานความคืบหน๎าให๎กับผู๎บริหาร และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎
ทราบถึงความคืบหน๎า ป๓ญหา การแก๎ไข และสามารถโต๎ตอบสร๎างการมีสํวนรํวมให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

15) การวางแผนด๎านความปลอดภัยข๎อมูล และด๎านกฎหมาย ในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎
อาจจะต๎องมีการวําจ๎างบุคคลภายนอกเข๎ามาทําการพัฒนาระบบจะต๎องมีการรักษาผลประโยชน๑
ทางด๎านกฎหมาย หากเกิดกรณีตํางๆเชํน การถูกทอดทิ้งไมํดูแลหลังจากสํงมอบระบบ การเกิดข๎อมูล
รั่วไหล องค๑การจะต๎องวางแผนการรองรับ มีความรัดกุมในการทําสัญญาจ๎าง และมีที่ปรึกษาด๎าน
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร๎างความม่ันคง ยั่งยืน ในการดําเนินธุรกิจหลังนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎
งานในองค๑การ 

16) จะเห็นได๎วําใน 15 ข๎อของ Best Practice ที่กลําวมาข๎างต๎น มีหลายข๎อที่เน๎นความมี
สํวนรํวมของทั้งพนักงานและผู๎บริหารเป็นใจความสําคัญ ระบบ ERP นั้นจะประสบความสําเร็จไมํได๎
หากขาดความรํวมมือที่ดีของทุกภาคสํวน ในเกือบทุกๆกระบวนการของการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ 
ตั้งแตํต๎นทางจนจบกระบวนการ การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนจะทําให๎การนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎
ในองค๑การเกิดผลสําเร็จ สร๎างผลประโยชน๑ให๎กับองค๑การทั้งในด๎านความคุ๎มคําในการลงทุนด๎านระบ 
ERP และชํวยสร๎างให๎เกิดประสิทธิภาพการทํางานด๎วยระบบ ERP สูดสุด  
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ระเบียบหรือวิธีการท าวิจัยหรือการศึกษา 
 

 ในการดําเนินกิจกรรม “การศึกษากระบวนการเพ่ิมการมีสํวนรํวมของพนักงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP) เข๎ามาใช๎ในบริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป  
(สุราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน)” ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 องค์ประกอบกระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัตินั้น ผู๎ศึกษาได๎พิจารณาองค๑ประกอบการเรียนรู๎ที่
สําคัญ ดังนี้ 

1. พิจารณาประเด็นป๓ญหาที่มีความสําคัญเรํงดํวนที่จะต๎องแก๎ไข  
ในกระบวนการการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ได๎หยิบยกเรื่อง “การศึกษากระบวนการเพ่ิมการมี

สํวนรํวมของพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP) เข๎ามา
ใช๎ในบริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน)”  มาเป็นประเด็นในการศึกษา เนื่องจาก ผู๎
ศึกษาพิจารณาแล๎ววําป๓ญหาท่ีเกิดจากการมีสํวนรํวมของพนักงานนั้น สํงผลตํอต๎นทุนในการพัฒนา
ระบบ ERP ที่จะเพ่ิมขึ้นโดยไมํจําเป็นและ ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในที่ยังเป็นประเด็นกับผู๎
ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)ซึ่งเป็นประเด็นที่เรํงดํวนและจะต๎องได๎รับการแก๎ไขโดยเร็ว 

2. การอนุมัติการทําการศึกษาจากผู๎บริหาร 
เนื่องจากผู๎ศึกษาปฏิบัติงานในบริษัท ซึ่งเป็นหนํวยงานภาคเอกชน การดําเนินการตําง  ๆ 

จําเป็นต๎องได๎รับการอนุมัติจากผู๎บริหาร เป็นลายลักษณ๑อักษร เพ่ือให๎การดําเนินการเป็นไปอยําง
ถูกต๎องตามนโยบายของบริษัท รวมถึงจะสํงผลให๎การดําเนินการได๎รับความรํวมมือจากฝุายที่เกี่ยวข๎อง
เป็นอยํางด ี

3. จัดตั้งกลุํมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
การจัดตั้งกลุํมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นองค๑ประกอบที่สําคัญในการ

ขับเคลื่อน โดยมีการจัดกลุํมที่ประกอบด๎วยสมาชิกที่มีตําแหนํงและหน๎าที่รับผิดชอบในการทํางานที่
อยูํคนละสาย แตํมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในการทํางานทั้งหมด เพ่ือให๎เกิดมุมมองที่หลากหลาย 
เพ่ือรํวมกันแก๎ป๓ญหาและสร๎างการเรียนรู๎รํวมกัน 

ในการศึกษาในครั้งนี้ มีผู๎เข๎ารํวมจํานวน 7 คนจาก 4 สํวนงาน ได๎แกํสํวนงานกํอสร๎าง สํวน
งานขายการตลาดและฝุายสินเชื่อ สํวนงานสนับสนุนและสํวนงานเลขานุการบริษัท ซึ่งทุกสํวนงานนี้มี
สํวนกับกับใช๎งานระบบ ERP ทั้งสิ้น 

4. เน๎นกระบวนการการถามและการฟ๓ง  
เพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปที่สามารถนําไปปฏิบิติและเกิดผลสัมฤทธิ์  การประชุมกลุํมจึงเน๎น

กระบวนการการถามและการฟ๓งโดยประเด็นคําถามที่สร๎างให๎เกิดการคิด การสะท๎อนมุมมองและ
รํวมกันหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. การมีสํวนรํวม การเรียนรู๎รํวมกัน 
องค๑ประกอบหลักที่เป็นหัวใจสําคัญของ Action Learning นั้น คือการที่สมาชิกทุกคนเกิด

การเรียนรู๎รํวมกัน มีความมุํงมุํน รวมถึงตระหนักในคุณคําของการเรียนรู๎ โดยการศึกษาในครั้งนี้ 
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สมาชิกกลุํมมีการตกลงรํวมกันกํอนเริ่มการศึกษา วําการเรียนรู๎จากการปฏิบัติรํวมกันในครั้งนี้ สมาชิก
ทุกคน สามารถมีสํวนรํวมในการถามคําถามและแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเต็มที่ บนพ้ืนฐานของหลัก
เหตุและผล โดยไมํมีการนําเอาตําแหนํง หรือวัยวุฒิมาเป็นเงื่อนไขในการดําเนินการประชุม ซึ่งทุกคน
ตํางเห็นด๎วยและรับทราบรํวมกัน  

6. Learning Coach 
มีสมาชิกหนึ่งคนในทีม ทําหน๎าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ๎นให๎กลุํมมีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง โดยในการศึกษาในครั้งนี้ กลุํมได๎พิจารณาผู๎อํานวยการสาย
การขาย-ตลาดและสินเชื่อ ทําหน๎าที่เป็น Learning Coach เนื่องจากประสบการณ๑การทํางานท่ีผําน
มา รวมถึงหน๎าที่ในป๓จจุบันที่ดูแลครอบคลุมทั้งสํวนงานของสินค๎าและบริการ 
 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่ม 
ขั้นตอนของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาของ วีระวัฒน๑ ป๓นนิตามัย (2548, น. 44-45) 

1) สรุปการปฏิบัติงานหรือประสบการณ๑ครั้งกํอน ๆ วําได๎เรียนรู๎อะไรบ๎าง 
2) ระบุป๓ญหาที่เกิดข้ึน เกิดวิกฤตอะไร แก๎ไขอยํางไร และผลเป็นอยํางไร 
3) ใครเป็นเจ๎าของประสบการณ๑นั้น เป็นผู๎มีหน๎าที่ปรับปรุงการเรียนรู๎แนวปฏิบัติให๎ดีขึ้น 
4) สร๎างระบบสนับสนุนการเรียนรู๎ เพ่ือเอ้ือให๎เกิดการแสวงหาแนวทาง และโอกาสใหมํ ๆ 

เพ่ือการถํายโอน 
5) ในโอกาสการทํางานรํวมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง แนวทางอยํางใกล๎ชิด 
6) ระบุความขัดแย๎ง พฤติกรรม ผลการแก๎ไขท่ีเกิดข้ึนในแตํละระยะของการดําเนินงานใน

กลุํม 
7) พัฒนาเอกลักษณ๑ในการเรียนรู๎เมื่อกลุํมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
8) สรุปผลการเรียนรู๎ของกลุํมสมาชิกแตํละคน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู๎หรือการทํางาน

โครงการ 
9) วางแผนเพื่อการเรียนรู๎ในอนาคตเพ่ือให๎ตอบรับกับความต๎องการใหมํ ๆ ได๎ 

 กลุํมการเรียนรู๎จึงนําแนวคิดขั้นตอนดังกลําวมาการดําเนินกิจกรรมกลุํมการเรียนรู๎เพ่ือการ
ปฏิบัติ ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1) ผู๎ศึกษาดําเนินการทบทวนวรรณกรรม และจัดทําข๎อเสนอเพ่ือขออนุมัติการดําเนินการ
จากผู๎บริหารบริษัท 

2) นัดประชุมกลุํมการเรียนรู๎ที่ได๎จัดขึ้น ด๎วยการคัดเลือกสมาชิกผํานการพิจารณาของผู๎
ศึกษารํวมกับหัวหน๎างานใช๎ใบงานทั้ง 8 ใบงานเป็นเครื่องมือ ซึ่งการเข๎ารํวมกลุํมการเรียนรู๎เป็นการ
เข๎ารํวมด๎วยความสมัครใจ มีการทําความเข๎าใจเรื่องบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกแตํละคน รวมทั้งการ
แบํงป๓นความรู๎เกี่ยวกับหลักการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (Action Learning) และได๎รํวมกันกําหนด
ป๓ญหาที่สนใจรํวมกัน โดยพิจารณาเลือกป๓ญหาในงานที่เกิดขึ้นจริงในองค๑การ และจําเป็นต๎องได๎รับ
การแก๎ไข ทั้งนี้ป๓ญหาดังกลําวต๎องมีความเป็นไปได๎ และอยูํในวิสัยที่กลุํมสามารถดําเนินการได๎ โดยใช๎
เทคนิค Work-Outs ในการพูดคุยปฏิบัติการกันแบบไมํเป็นทางการกํอนการจัดประชุม ซึ่งพิจารณา
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คัดเลือกฝุายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องผํานใบงาน รวมถึงนําเสนอหัวข๎อและข๎อเสนอ ป๓ญหาแล๎วนําเสนอกลุํม
เพ่ือขอรับฟ๓งความคิดเห็น 

3) ดําเนินการประชุม จํานวน 3 ครั้ง โดยเน๎นการถามคําถามและการสะท๎อนการเรียนรู๎ 
โดยเน๎นการถามคําถามที่ถูกต๎องมากกวําการตอบคําถามที่ถูกต๎อง ซึ่งลักษณะคําถามจะไมํใชํการ
ค๎นหาคําตอบ แตํจะเป็นการค๎นหาที่ลึกลงไปอีก และมีการสะท๎อนคิดอยํางวิเคราะห๑ผําน
ประสบการณ๑ในอดีต เพ่ือค๎นหาแนวคิดที่เหมาะสมกับเหตุการณ๑ และชํวยในการค๎นหาแนวทางใหมํ
ของการปฏิบัติ 

4) เปิดโอกาสให๎สมาชิกในทีมนําเสนอแนะแนวทางแก๎ไขป๓ญหา ผํานการอภิปรายกลุํมและ
การเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน แล๎วจึงคัดเลือกแนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่มีความเป็นไปได๎ พร๎อมกับวางแผนเพ่ือ
นําแนวทางแก๎ไขป๓ญหาไปปฏิบัติ 

5) มอบหมายให๎สมาชิกที่เกี่ยวข๎องนําวิธีการแก๎ไขป๓ญหาที่ตกลงรํวมกันไปปฏิบัติ โดยนํา
แนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่ได๎ไปปฏิบัติในสถานการณ๑จริง 

6) การประเมินผล โดยประเมินผลที่ได๎รับภายหลังจากการนําแนวทางแก๎ไขป๓ญหาไปปฏิบัติ 
และนํามาปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก๎ไขที่ดีที่สุดตํอไป ที่จะต๎องเรํงปิดประเด็นเพ่ือนําพา
บริษัทเข๎าสูํตลาดหลักทรัพย๑ MA 

การด าเนินกิจกรรมสมาชิกกลุ่ม และบทบาทหน้าที่ 
มีสมาชิกและความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ 
1) นายณัฐวุฒิ กาญจนธนากุล ทําหน๎าที่เป็นผู๎อํานวยการกลุํม (Learning Coach) คอย

กระตุ๎นให๎สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นผู๎จัดระเบียบแบบแผนการประชุ ม
กลุํม แก๎ไขข๎อขัดแย๎ง และสรุปประเด็นการเรียนรู๎ตําง ๆ 

2) นางสาวจิตติยา จิตนุกูล ทําหน๎าที่เป็นเลขานุการ มีหน๎าที่เป็นผู๎จดบันทึกเหตุการณ๑และ
ข๎อมูลตําง ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยมีการจัดทําเป็นบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
กลุํม และมีหน๎าที่ในการให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ เกี่ยวกับการขาย การตลาด การให๎บริการหน๎างาน
ตํางๆ รวมถึงด๎านสินเชื่อ เกี่ยวกับป๓ญหาในการบริการลูกค๎ากํอนโอนบ๎าน  

3) นายพานิชย๑ กลับแก๎ว ทําหน๎าที่ในรํวมให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเกี่ยวกับป๓ญหาในการนํา
ระบบ ERP ที่ผํานมา ในสํวนงานกํอสร๎าง 

4) นางสาวญาณิศา สอนอินทร๑ เป็น Problem Owner มีหน๎าที่ในการให๎ข๎อมูลสะท๎อน
กลับเกี่ยวกับงานที่ยังติดประเด็นในระบบ ERP กับผู๎ตรวจสอบภายใน 

5) นางวิภาดา อีสามะ ทําหน๎าที่ในการให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ เกี่ยวกับการขาย การ
ให๎บริการหน๎างานตํางๆ รวมถึงด๎านสินเชื่อ เกี่ยวกับป๓ญหาในการบริการลูกค๎ากํอนโอนบ๎าน 

6) นางสาวจาริยา ปานประดิษฐ๑ ทําหน๎าที่ในรํวมให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเกี่ยวกับป๓ญหาในการ
นําระบบ ERP ที่ผํานมา ในสํวนงานกํอสร๎าง 

7) นางสาวสิริวรรณ กฤตสวนนท๑ ทําหน๎าที่ในรํวมให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเกี่ยวกับป๓ญหาใน
การนําระบบ ERP ที่ผํานมา ในสํวนงานสนับสนุน 

อยํางไรก็ตาม สมาชิกกลุํมทุกคน มีหน๎าที่รํวมกันในการระดมสมองเพ่ือค๎นหาสาเหตุ และ
นําเสนอแนวทางการแก๎ไข ดังนี้ 
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1) ระดมสมองเพ่ือค๎นหาป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขาดการมีสํวนรํวมใน      
กระบวนการนําระบบบริหารทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP) เข๎ามาใช๎ในบริษัทฯ 

2) รํวมกันวิเคราะห๑ป๓ญหาและสาเหตุของป๓ญหาตําง ๆ 
3) รํวมกันเสนอทางเลือกในการแก๎ไขป๓ญหาที่เหมาะสม 
4) ดําเนินการแก๎ไขป๓ญหา และมีระบบการสะท๎อนกลับเพื่อปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น 
5) สรุปข๎อมูลเพื่อรายงานตํอผู๎บริหาร 

 
ผลการศึกษา 

 
 วิเคราะห์ และสรุปปัญหา 
 ในการพูดคุย การซักถาม การสะท๎อนป๓ญหา สมาชิกกลุํมได๎มีการพูดคุย การซักถาม การ
สะท๎อนป๓ญหาโดยเน๎นที่กระบวนการตั้งคําถามและการใครํครวญ (สะท๎อนความคิดและการฟ๓ง) เน๎น
คําถามท่ีถูกต๎องมากกวําคําตอบที่ถูกต๎อง เน๎นสิ่งที่ตนไมํรู๎เทํากับสิ่งที่ตนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติ จึงแก๎ป๓ญหาด๎วยการถามคําถามเป็นสิ่งแรก เพ่ือให๎สมาชิกกลุํมให๎ความสําคัญ และเห็น
ลักษณะอยํางชัดเจนของป๓ญหา แล๎วสะท๎อนความคิดหรือไตรํตรองตํอข๎อคําถาม ป๓ญหาที่สมาชิกกลุํม
ได๎สะท๎อนป๓ญหา จากการระดมสมองเพ่ือค๎นหาสาเหตุของป๓ญหาตามทฤษฎีแผนผังก๎างปลา รํวมกับ
แผนผังกระบวนนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ และจากการรํวมถามคําถาม แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห๑
ถึงสาเหตุที่ทําให๎เกิดป๓ญหา ของการประชุมในครั้งที่ 1 ได๎ข๎อสรุปวําป๓ญหาสํวนใหญํเกิดจากการป๓จจัย
ด๎าน บุคคล(MAN) ซึ่งเกิดจากขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในหลายขั้นตอน และยังสามารถตอบ
คําถามงานวิจัยในข๎อที่ 1 ได๎วํา 1.การนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป (ERP) เข๎ามาใช๎ในบริษัท 
บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) จํากัด(มหาชน) นั้นขาดการมีสํวนรํวมของพนักงาน ณ จุดใด จากสาเหตุ
ยํอย นั้นก็คือ 

1) การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในระดับหัวหน๎างานในการคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบ 
ERPโดยจากการวิเคราะห๑ป๓ญหาพบวําในข้ันตอนการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในตอนแรกนั้นเป็นการ
คัดเลือกโดยดุลพินิจของผู๎อํานวยการสายสนับสนุน (CFO) เพียงคนเดียว โดยนําเสนอให๎ผู๎บริหาร
อนุมัติโดยขาดการเปรียบเทียบกับผู๎พัฒนารายอ่ืน ทั้งที่ผู๎พัฒนาที่คัดเลือกมานั้นไมํมีประสบการณ๑ใน
การพัฒนาระบบ ERP ในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑มากํอน 

2) การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห๑ (Analysis) ระบบ ERP 
เพราะการวิเคราะห๑ระบบการทํางาน (Business Process) เพ่ือให๎ความต๎องการระบบ (Requirement)   
ที่ถูกต๎องแมํนยําที่สุด สํงตํอให๎ผู๎ พัฒนาระบบ นําไปพัฒนาระบบที่ตรงกับความต๎องการ และ
กระบวนการทํางาน สํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในบริษัทฯ  

3) การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) ระบบ ERPจาก
การวิเคราะห๑ป๓ญหาภาพวําในกระบวนการทดสอบระบบนั้นพบป๓ญหาเดียวกับตอนวิเคราะห๑ระบบ 
นั้นก็คือการทดสอบระบบนั้นกระทําเฉพาะระดับหัวหน๎างานขึ้นไปเทํานั้น ซึ่งเป็นการทดสอบใน
ภาพรวมตามที่ผ๎ูพัฒนาได๎เขียนโปรแกรมขึ้นมา และตรวจสอบตามข๎อกําหนดในสัญญา ไมํได๎ทดสอบ
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ละเอียดในระดับการบันทึกรายการ ทํางานจริงทั้งหมดซึ่งสํงผลให๎การทดสอบระบบไมํเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4) การขาดการมีสํวนรํวมของพนักงานในการใช๎งานระบบ ERP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งป๓ญหาที่มี
ความสําคัญมากเพราะ ป๓ญหานี้สํงผลตํอประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ERP และระบบการ
ทํางานในบริษัทอีกด๎วย ตัวอยํางเชํน ฝุาย ขาย หากไมํมีการปูอนข๎อมูลจากฝุายขายซึ่งเป็นข๎อมู ลที่
สําคัญมากในการนําไปใช๎ทําการตลาดตํอ และฝุายสินเชื่อ ที่ขาดการมีสํวนรํวมตั้งแตํแรก ซึ่งเป็นฝุาย
ที่จะต๎องรวบรวมข๎อมูลให๎ลูกค๎ากํอนโอนบ๎างไมํวําจะเป็น เงินจอง สัญญา เงินดาวน๑ ข๎อมูลสํวนลดการ
ขาย ข๎อมูลสํวนตัวลูกค๎า เป็นต๎น หลังจากนั้นก็นําข๎อมูลที่ได๎ไปออกใบรายการสรุปการโอนให๎ลูกค๎า
กํอนวันโอน สํงผลให๎ในป๓จจุบันฝุายสินเชื่อต๎องนําข๎อมูลในระบบไปสรุปตํอนอกระบบอีกครั้งสํงผลให๎
เกิดการทํางานซ้ําซ๎อนขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นป๓ญหาที่ต๎องรีบแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมกลุํมเรียนรู๎ได๎มีมติให๎ทุกคนในที่ประชุมระดมสมองหาแนวทางแก๎ไข
ป๓ญหาที่เกิดจากป๓จจัยด๎านความรํวมมือของพนักงานเป็นสิ่งแรก และหาแนวทางแก๎ป๓ญหาการมีสํวน
รํวมในจุดตํางๆทั้ง4ประเด็นยํอยและนํามาวิเคราะห๑แนวทางการมีสํวนรํวมของพนักงานที่ดีควรเป็น
เชํนไร ในการประชุมครั้งท่ี 2 ตํอไป 
 การวิเคราะห์แนวทางด าเนินการแก้ไข 
การประชุมพบปะครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห๎องประชุมซื่อสัตย๑สุจริต บมจ.บ๎านสวยกรุ๏ป 
(สุราษฎร๑ธานี) เพ่ือจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือเสนอวิธีการในแก๎ไขป๓ญหาที่มีความเป็นไปได๎ของทั้ง 
4 ป๓ญหา โดยในการเข๎าประชุมครั้งนี้นั้นมีผู๎เข๎าประชุมรํวมกันทั้งหมด 7 คน โดยผู๎อํานวยการได๎อบให๎
เลขานุการเป็นผู๎ทําหน๎าที่ชี้แจงจุดประสงค๑ของการประชุมพบปะครั้งที่ 2 และนําประเด็นป๓ญหาที่ได๎ 
ค๎นหาสาเหตุหลักผํานการระดมสมอง รวมแนวคิดจากการประชุมสมาชิกกลุํมครั้งที่ 1 ให๎สมาชิกกลุํม
ได๎รับทราบและทบทวนข๎อมูลอีกครั้ง เพ่ือให๎เกิดการคิดใครํครวญทบทวนในสิ่งที่เสนอและลงปฏิบัติ 
สมาชิกกลุํมได๎รํวมกันแสดงความคิดเห็นในการเพ่ิมการมีสํวนรํวมใน 4กระบวนการในการระบบ ERP 
เข๎ามาใช๎ในบริษัทฯ ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของกลุํม ได๎แนวทางการมีสํวนรํวมที่ดี 
ซึ่งได๎ตอบคําถามการวิจัยข๎อ 2 วําแนวทางการมีสํวนรํวมที่ดีของพนักงาน บริษัท บ๎านสวยกรุ๏ป (สุ
ราษฎร๑ธานี) จํากัด (มหาชน) ในการนําระบบวางแผนทรัพยากรสําเร็จรูป ERP เข๎ามาใช๎ควรเป็น
อยํางไร ดังนี้ 

1) กระบวนการคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบ ERP การคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบในครั้งตํอไปจะต๎อง
ทําตามนโยบายการคัดเลือกผู๎พัฒนาระบบภายนอก โดยให๎ผู๎บังคับบัญชาสูงสุดในแตํละสํวนงาน
ตระหนักถึงกระบวนการคัดเลือก ใช๎ประสบการณ๑ที่พบเจอในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในครั้งแรก 
คัดเลือกผู๎พัฒนาระบบที่มีประสบการณ๑ตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ และในครั้งแตํตํอไปเมื่อระบบที่
เคยจ๎างบริษัทเกําทํามีความเสถียรแล๎ว และมีความต๎องการในการพัฒนาโมดูลใหมํ ให๎พิจารณา
ผู๎พัฒนาระบบใหมํ ตามข้ันตอนการคัดเลือก ดังที่กลําวมาทันที 

2) การมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห๑ (Analysis) ระบบ ERP ในแตํละ
สํวนงานซึ่งผู๎ที่จะให๎ข๎อมูลได๎ละเอียดลงลึกมากที่สุดนั้นไมํใชํระดับหัวหน๎างาน แตํเป็นพนักงานที่
ทํางานในตําแหนํงนั้นๆ เทํานั้น และผู๎อํานวยการสายกํอสร๎าง ยังเสนออีกวําหลังจากนี้หากมีการเพ่ิม
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โมดูลในระบบจะต๎องให๎ความสําคัญในกระบวนวิเคราะห๑ข๎อมูล ไมํเฉพาะกระบวนการทํางานในฝุาย
ตนเองแตํจะต๎อง นําทุกคนที่กระบวนการทํางานตํอเนื่องกันมาให๎ข๎อมูล ให๎ระบบ ERP สํงตํอข๎อมูลกัน
อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดป๓ญหาที่เกิดขึ้นไมํใช๎แคํเรื่องการมีสํวนรํวมของพนักงาน แตํในบางสํวนงาน 
กระบวนการทํางาน นั้นในบางเน้ืองานยังไมํชัดเจน เชํน การจัดทําระบบงบประมาณ ที่กํอนหน๎านี้
บริษัทไมํเคยทํามากํอน จะต๎องให๎ความสําคัญกับการสร๎างระบบงานเดิมให๎มีความแนํนอนกํอน เมื่อ
ชัดเจนในกระบวนการแล๎วจึงวําจ๎างให๎ผู๎พัฒนาระบบเข๎ามาพัฒนา และที่ขาดไมํได๎คือการมีสํวนรํวม
ของพนักงานในการรํวมวิเคราะห๑ระบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเพราะผู๎ที่ใช๎งานระบบนั้นคือพนักงาน
ทุกคน การให๎พนักงานทุกคนเข๎ามามีสํวนรํวมจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ให๎
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) การมีสํวนรํวมของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) ระบบ ERPนั้นเป็น
กระบวนการที่สําคัญที่สุดเนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจรับงานนั้นๆ หากทุกคนที่ใช๎
ระบบขาดการมีสํวนรํวมในการทดสอบระบบนั้น ก็เหมือนการยอมรับงานที่ไมํสมบูรณ๑ ตามแบบแผน
ที่ควรจะเป็น ผู๎อํานวยการกลุํม เสนอในที่ประชุมให๎การนําระบบเข๎ามาใช๎ในครั้งตํอไปจะต๎องให๎
พนักงานที่มีสํวนในการให๎ข๎อมูลในการวิเคราะห๑ระบบ จะต๎องรํวมทดสอบระบบในสํวนงานของตนเอง
ให๎ใช๎งานได๎จริงและออกมาดีที่สุด จะกวําจะรับมอบงาน แล๎วจึงนําไปสูํขั้นตอนการฝึกอบรมการใช๎
งานระบบ 

4) การมีสํวนรํวมของพนักงานในการใช๎งานระบบ ERP นั้นจะต๎องมีสํวนรํวมในทุกตําแหนํง
งาน ซึ่งแตํละตําแหนํงก็จะมีสิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลแตกตํางกัน การมีสํวนรํวมของพนักงานทุกคนนั้น
จะมีผลดีในการพัฒนาระบบ เพราะพนักงานแตํละคนมีหน๎าที่ในงานของตนเองที่แตกตํางกัน และมี
มุมมองในการทํางานเป็นของตนเอง หลายครั้งที่ผู๎ใช๎งานให๎ข๎อเสนอแกํฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศด๎วย
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ จนนําไปสูํการพัฒนาระบบในสํวนงานนั้นๆ เชื่อวําหากทุกคนในบริษัทฯ หันมา
ใช๎ระบบ ERP จะสํงผลให๎เกิดพัฒนาอยํางตํอเนื่องและทําให๎การนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ในบริษัทเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 การประชุมพบปะครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห๎องประชุมซื่อสัตย๑สุจริต บมจ.
บ๎านสวยกรุ๏ป (สุราษฎร๑ธานี) เป็นการประชุมพบปะในลําดับสุดท๎าย สรุปและรายงานผลจากการทํา
ศึกษาแบบการเรียนรู๎จากการปฏิบัติวําผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จมากน๎อยเพียงใดจากการ
ทํากิจกรรมของโครงการ จากสมการ  I+R เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมและการทบทวนในกิจกรรมที่
ทําลงไป ซึ่งในการพบปะครั้งที่สามนี้เป็นการประชุมกลุํมเดิมทั้งหมด ดําเนินกิจกรรมการประชุมโดย
ทบทวนแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาจากครั้งที่ผํานมา ที่ประชุมเสนอความคืบหน๎าการดําเนินการ รวมไป
ถึงเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวํางนั้น สะท๎อนมุมมองประสบการณ๑ของสมาชิกกลุํมแตํละคน ที่
สําคัญคือมีการเสนอการแก๎ไขที่ถือวําเป็นการเรียนรู๎ของกลุํมที่นํามาประยุกต๑ใช๎แตํยังไมํประสบ
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ผลสําเร็จจากการดําเนินการครั้งที่ผํานมา โดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุํมประชุมพบปะ ได๎
ความคืบหน๎า 
 จากการประชุมครั้งแล๎วที่ได๎สรุปในที่ประชุมในสํวนของการเพ่ิมการมีสํวนรํวมของพนักงาน
ใน 4 กระบวนการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎นั้นขั้นตอนที่ 1-3 นั้นก็ คือ 1) กระบวนการคัดเลือก
ผู๎พัฒนาระบบ ERP 2) กระบวนการวิเคราะห๑ (Analysis) ระบบ 3) กระบวนการทดสอบ (Testing) 
ระบบ ERP  
 ผู๎อํานวยการกลุํมได๎นํามติท่ีประชุมเข๎าพบประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร เพ่ือรายงานผล
การศึกษาในครั้งนี้และแนวทางในการเพ่ิมการมีสํวนรํวมและได๎ข๎อสรุปวําผู๎บริหารนั้นเห็นด๎วย และ
เชื่อวําหากทําตามมติที่ประชุมจะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต๎นทุนในการนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ใน
บริษัท โดยให๎ออกเป็นนโยบายในการพัฒนาระบบ ERP ตํอไป 
 ในสํวนของกระบวนการที่ 4 นั้น คือ การมีสํวนรํวมของพนักงานในการใช๎งานระบบ ERP 
พบวําในทุกสายงานมีการปรับปรุงระบบการทํางานทั้งหมด ได๎แกํ การเลิกใช๎รายงานนอกระบบ 
ใน 1 อาทิตย๑ที่ผํานมาการปูอนข๎อมูลด๎านการตลาดในระบบที่เพ่ิมขึ้น และการแจ๎งเคสแก๎ระบบ
เพ่ิมข้ึนจากการใช๎งานที่เพ่ิมมากข้ึนตามข๎อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สถิติการใช๎งานของ User ใชํชํวงต๎นเดือนตุลาคม 2561 
 
ฝ่าย                วันที่ 8 9 10 11 12 15 16 SUM 
1. ฝุายขาย 3 3 4 3 3 4 4 24 
2. ฝุายกํอสรา๎ง 2 3 3 2 3 2 3 18 
3. ฝุายสินเช่ือ 2 2 1 2 1 1 2 11 
4. ฝุายการตลาด 1 1 2 1 2 1 1 9 
SUM (User) 8 9 10 8 9 8 10 62 

 
ตารางท่ี 2 สถิติการใช๎งานของ User ใชํชํวงปลายเดือนตุลาคม 2561 
 
ฝ่าย                วันที่ 22 23 24 25 26 27 29 30 31 SUM 
1. ฝุายขาย 3 7 4 6 3 5 4 5 6 43 
2. ฝุายกํอสรา๎ง 4 3 6 5 3 7 3 3 6 40 
3. ฝุายสินเช่ือ 2 2 1 2 1 1 2 2 2 15 
4. ฝุายการตลาด 1 2 3 3 2 3 3 2 3 22 
SUM (User) 10 14 14 16 9 16 12 12 17 120 
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 จากรายตารางข๎างต๎นจะเห็นได๎วําสถิติการใช๎งานระบบ ERP หลังจากมีการประชุมครั้งที่ 2 
น้ันซึ่งเป็นชํวงปลายเดือน มีการ Login เข๎าใช๎งานระบบมากกวําชํวงต๎นเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ตารางที่ 1 ซึ่งเป็นชํวงต๎นเดือนอยํางเห็นได๎ชัดตามตารางข๎างต๎น  
การเข๎าใช๎งานเพ่ิมมาขึ้นสํงผลให๎สิทธิ์ในการเข๎าใช๎งานระบบไมํเพียงพอ ทําให๎จะต๎องมีการขออนุมัติ
งบประมาณในการเพ่ิมสิทธิ์การเข๎าใช๎งานระบบในอนาคต 
 อยํางไรก็ตามการเข๎าใช๎งานที่เพ่ิมมากข้ึนก็ทําให๎พบข๎อผิดพลาดของระบบที่แจ๎งเข๎ามาในฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ยิ่งเป็นการตอกย้ําถึงผลในการประชุมในสํวนของการทดสอบ และใช๎
งานระบบวํา หากบริษัทฯ นั้นนําระบบ ERP เข๎ามาใช๎ แตํผู๎ใช๎งานไมํเข๎าไปทดสอบระบบ หรือเข๎าไป
ใช๎งานระบบแล๎ว จะทําให๎ระบบขาดประสิทธิภาพเพราะไมํมีการพัฒนา แก๎ไขให๎เป็นระบบที่รองรับ
ระบบการทํางานให๎ดีที่สุด ฉะนั้นก็ติดตามผลหลังจากจบการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศต๎องทําอยํางตํอเนื่องในอนาคต 
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การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการลานเท ในการแก้ไขปัญหา 

ราคาปาล์มน้ ามัน อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
 

ณัฐสุดา  นาคพัฒน์* 
 

บทคัดย่อ 
 

ในป๓จจุบันเกษตรกรปาล๑มน้ํามันจะต๎องเผชิญกับความผันผวนของราคาปาล๑มที่ไมํมี
เสถียรภาพ รวมไปถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ทําให๎เกษตรกรมีความเสี่ยง ไมํวําจะเป็นทางด๎านเรื่อง
ของรายได๎จากการทําสวนปาล๑มน้ํามันซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตํอการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรรวมไปถึงป๓ญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรที่ไมํเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งป๓จจัยในการกําหนดราคาปาล๑มน้ํามันดิบนั้น มีหลายป๓จจัยที่เสี่ยงตํอการได๎รับผลกระทบ 
เพราะราคาปาล๑มน้ํามันดิบน้ําเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวอยูํเสมอ ราคาไมํแนํนอน การที่เราจะกําหนด
ความเป็นไปได๎ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎นั้น เราจะต๎องรับรู๎วํามีป๓จจัยอะไรบ๎าง ก็จะเป็นพ้ืนฐานที่บํงชี้
ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎มากยิ่งขึ้น และการมีสํวนรํวมของหลายๆ ฝุาย ก็มีผลตํอการขึ้นลงของราคา
น้ํามันปาล๑ม  การศึกษานี้การมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลานเทในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน 
ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ของการศึกษา คือ 1)  เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ประกอบการลานเทปาล๑มน้ํามัน ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน 
2)  เพ่ือศึกษาป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน  การศึกษาครั้งนี้ เราได๎
ทําการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับ ผู๎ประกอบการลานเทในอําเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ทั้ง 7 ราย และขอข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดพังงา และ
เจ๎าหน๎าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงเกี่ยวกับป๓ญหานี้ ซึ่งทําให๎ค๎นพบ
วํา ป๓จจัยหลักของราคาปาล๑มไมํได๎ขึ้นอยูํกับผู๎ประกอบการโดยตรง เป็นไปตามกลไลราคาสินค๎าของ
โลก ซึ่งผู๎ประกอบการลานเทจะมีสํวนรํวมในการคัดกรองผลผลิตตั้งแตํที่ยังอยูํในสวน กํอนที่จะนําสํง
ไปยังโรงงานสกัด  นอกจากนี้การวิจัยยังทําให๎ค๎นพบวํา เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ควรเข๎ามาดูแลแก๎ไขป๓ญหา
นี้โดยตรง ไมํวําจะเป็นการจัดกิจกรรม การนัดหมายพบปะพูดคุย ให๎ความรู๎ แกํเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการลานเทเพ่ือพัฒนาคุณภาพปาล๑มน้ํามันให๎ไปในทิศทางที่ดี และสามารถแก๎ไขป๓ญหา
ราคาปาล๑มน้ํามันที่ตกต่ําได๎ 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 

 
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการลานเท ในการแก้ไขปัญหา 

ราคาปาล์มน้ ามัน อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
 

ณัฐสุดา  นาคพัฒน์* 
 

บทคัดย่อ 
 

ในป๓จจุบันเกษตรกรปาล๑มน้ํามันจะต๎องเผชิญกับความผันผวนของราคาปาล๑มที่ไมํมี
เสถียรภาพ รวมไปถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ทําให๎เกษตรกรมีความเสี่ยง ไมํวําจะเป็นทางด๎านเรื่อง
ของรายได๎จากการทําสวนปาล๑มน้ํามันซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตํอการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรรวมไปถึงป๓ญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรที่ไมํเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งป๓จจัยในการกําหนดราคาปาล๑มน้ํามันดิบนั้น มีหลายป๓จจัยที่เสี่ยงตํอการได๎รับผลกระทบ 
เพราะราคาปาล๑มน้ํามันดิบน้ําเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวอยูํเสมอ ราคาไมํแนํนอน การที่เราจะกําหนด
ความเป็นไปได๎ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎นั้น เราจะต๎องรับรู๎วํามีป๓จจัยอะไรบ๎าง ก็จะเป็นพ้ืนฐานที่บํงชี้
ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎มากยิ่งขึ้น และการมีสํวนรํวมของหลายๆ ฝุาย ก็มีผลตํอการขึ้นลงของราคา
น้ํามันปาล๑ม  การศึกษานี้การมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลานเทในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน 
ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ของการศึกษา คือ 1)  เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ประกอบการลานเทปาล๑มน้ํามัน ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน 
2)  เพ่ือศึกษาป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน  การศึกษาครั้งนี้ เราได๎
ทําการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับ ผู๎ประกอบการลานเทในอําเภอ
เมือง จังหวัดพังงา ทั้ง 7 ราย และขอข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดพังงา และ
เจ๎าหน๎าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงเกี่ยวกับป๓ญหานี้ ซึ่งทําให๎ค๎นพบ
วํา ป๓จจัยหลักของราคาปาล๑มไมํได๎ขึ้นอยูํกับผู๎ประกอบการโดยตรง เป็นไปตามกลไลราคาสินค๎าของ
โลก ซึ่งผู๎ประกอบการลานเทจะมีสํวนรํวมในการคัดกรองผลผลิตตั้งแตํที่ยังอยูํในสวน กํอนที่จะนําสํง
ไปยังโรงงานสกัด  นอกจากนี้การวิจัยยังทําให๎ค๎นพบวํา เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ควรเข๎ามาดูแลแก๎ไขป๓ญหา
นี้โดยตรง ไมํวําจะเป็นการจัดกิจกรรม การนัดหมายพบปะพูดคุย ให๎ความรู๎ แกํเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการลานเทเพ่ือพัฒนาคุณภาพปาล๑มน้ํามันให๎ไปในทิศทางที่ดี และสามารถแก๎ไขป๓ญหา
ราคาปาล๑มน้ํามันที่ตกต่ําได๎ 
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ในป๓จจุบันเกษตรกรปาล๑มน้ํามันจะต๎องเผชิญกับความผันผวนของราคาปาล๑มที่ไมํมี
เสถียรภาพ รวมไปถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ทําให๎เกษตรกรมีความเสี่ยง ไมํวําจะเป็นทางด๎านเรื่อง
ของรายได๎จากการทําสวนปาล๑มน้ํามันซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตํอการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรรวมไปถึงป๓ญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรที่ไมํเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดซึ่งป๓จจัยในการกําหนดราคาปาล๑มน้ํามันดิบนั้น มีหลายป๓จจัยที่เสี่ยงตํอการได๎รับผลกระทบ 
เพราะราคาปาล๑มน้ํามันดิบน้ําเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวอยูํเสมอ ราคาไมํแนํนอน การที่เราจะกําหนด
ความเป็นไปได๎ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎นั้น เราจะต๎องรับรู๎วํามีป๓จจัยอะไรบ๎าง ก็จะเป็นพ้ืนฐานที่บํงชี้
ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎มากยิ่งขึ้น และการมีสํวนรํวมของหลาย ๆ ฝุาย ก็มีผลตํอการขึ้นลงของราคา
น้ํามันปาล๑ม ในปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซึ่งหากการผลิตปาล๑มน้ํามันของประเทศไทยด๎อยกวําประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียมากเกินไปและ/หรือถ๎าการเพ่ิมขึ้นของต๎นทุนการผลิตปาล๑มน้ํามันมีอัตราที่
สูงกวําการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตอันทําให๎ต๎นทุนการผลิตตํอหนํวยเพ่ิมสูงขึ้นจะสํงผลกระทบตํอ
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได๎ทําการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐกิจของการผลิตปาล๑มน้ํามันในฐานะพืชเศรษฐกิจที่เป็นความหวังของเกษตรกรโดยเฉพาะอยําง
ยิ่งในภาคใต๎ของประเทศไทยเพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิต
ปาล๑มน้ํามันที่เหมาะสมตํอไป 

 
ตารางท่ี 1 พ้ืนที่เพาะปลูกปาล๑มน้ํามันจําแนกรายอําเภอของ จ.พังงา ปี 2559 
 

อ าเภอ เกษตรกร  
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ปลูก  
(ไร่) 

พ้ืนที่ให้ผล  
(ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่) 

เมือง 288 5,283 3,849 9,243 2,401 
กะปง 549 11,563 7,657 26,103 2,822 
ตะกั่วทุํง 233 3,844 2,702 5,463 1,812 
ท๎ายเหมือง 218 6,333 5,817 12,150 2,089 
ทับปุด 2,472 23,452 20,604 54,744 2,600 
คุระบุร ี 1,649 53,522 43,781 91,856 2,025 
เกาะยาว 17 166 ไมํเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ตะกั่วปุา 233 7,589 4,434 7,981 1,800 
รวม 5,659 111,752 88,844 207,540 2,336 

 
 
 
 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

208208 
 

ความส าคัญและที่มาของการวิจัย 
 

ปาล๑มน้ํามัน เป็นพืชน้ํามันที่มีต๎นทุนการผลิตและราคาที่ต่ํากวําพืชน้ํามันชนิดอ่ืน จึงทําให๎
ปาล๑มน้ํามันเป็นพืชที่มีอนาคตและมีแนวโน๎มความต๎องการของตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง พ้ืนที่
ที่เหมาะสมปลูกปาล๑มน้ํามันจะอยูํในโซนประเทศอาเซียนโดยอยํางยิ่ง ในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหลํงผลิตปาล๑มน้ํามันหลักของโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่
อยูํบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาล๑มน้ํามันเชํนกัน โดยประเทศอินโดนีเซียจะเป็นผู๎ นําเข๎าใน
การผลิต มีปริมาณการผลิตประมาณ 21 ล๎านตัน รองลงมาเป็นประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีปริมาณการ
ผลิต 17.76 ล๎านตัน และประเทศไทยสามารถผลิตน้ํามันปาล๑มได๎ 1.35 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 3.01 
ของปริมาณการผลิตน้ํามันปาล๑มของโลก ประเทศไทย มีความต๎องการในการใช๎ปาล๑มน้ํามันเป็นพืช
น้ํามันชนิดหนึ่ง ที่มีต๎นทุนการผลิตและราคาต่ํากวําพืชน้ํามันชนิดอ่ืน จึงทําให๎ปาล๑มน้ํามันเป็นพืชที่มี
คุณประโยชน๑และเป็นที่ต๎องการของตลาดโลกปาล๑มน้ํามันเมื่อผํานการสกัดมาเป็นน้ํามันปาล๑มแล๎ว 
ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นสินค๎าทางด๎านอุตสาหกรรม สินค๎าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ๑แปรรูป
ตํางๆ ได๎ เชํน อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป อุตสาหกรรมที่ใช๎โอเลฟินเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลน้ํามัน ประกอบ
กับสามารถนําไปใช๎ได๎ในอุตสาหกรรมตํอเนื่องได๎หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันดิบที่มีแนวโน๎มจะขาดแคลนใน
อนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ปริมาณการผลิตและการใช้น้ ามันปาลม์ดิบของไทย 
ถึงแม๎วําปาล๑มน้ํามันจะเป็นพืชน้ํามันที่สําคัญของโลก แตํก็ยังมีน้ํามันถ่ัวเหลืองเป็นน้ํามันพืชที่เป็น
คูํแขํงทางการค๎าท่ีสําคัญ เพราะปริมาณการผลิต และราคาเป็นอันดับสองรองจากน้ํามันปาล๑ม 
 
 
 
ภาพที่ 2  ปริมาณการผลิตและการใช๎น้ํามันปาล๑มดิบของไทย 
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ภาพที่ 3  เปรียบเทียบราคาน้ํามันปาล๑มดิบของไทยและมาเลเซีย ปี 2500-2556 
 

ราคาน้ํามันปาล๑ม เป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวอยูํตลอดเวลา ขึ้นกับป๓จจัยที่เข๎ามา  ซึ่งเป็นการ
ยากที่จะเข๎าใจความเป็นไปได๎ของราคาน้ํามันปาล๑มได๎หากไมํใชํผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับด๎านนี้จริง  ๆ แตํ
อยํางไรก็ตาม การได๎รับรู๎วําป๓จจัยด๎านใดบ๎างที่มีผลตํอการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงของราคาปาล๑มน้ํามันนั้น 
ก็สามารถจะเป็นพืน้ฐานที่บํงชี้ทิศทางของราคาแตํด๎วยการดําเนินงานตําง ๆ  ป๓จจัยแวดล๎อมที่มีความ
ซับซ๎อนและมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ปริมาณการผลิตและราคาของปาล๑มน้ํามันจะขึ้นอยูํ
กับป๓จจัยภายใน ก็คือ ป๓จจัยการ 4 ผลิตภาคการเกษตร และป๓จจัยภายนอก ในภาคการตลาด และ
นโยบายภาคการเกษตรของรัฐบาล ผู๎วิจัยจึงมีความต๎องการศึกษาความรํวมมือทางด๎านการมีสํวนรํวม
ในการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามันให๎ดีขึ้น มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ประกอบการ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการคัดกรองผลผลิตจากเกษตรกรมาสูํโรงงานซึ่งเป็นปลายทางใน
การผลิตปาล๑มน้ํามันและการมีสํวนรํวมของหลาย ๆ ภาคสํวน มีผลตํอเสถียรภาพราคาปาล๑มน้ํามัน
ทั้งสิ้น ไมํวําจะเป็นเกษตร ผู๎ประกอบการรับซื้อ โรงงานผลิต และภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง หากทุกภาคสํวน
เข๎ามารํวมมือกัน ผลิตปาล๑มน้ํามันที่มีคุณภาพสํงออก จะทําให๎ราคาปาล๑มน้ํามันดีขึ้นได๎ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลานเท อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ในการ
แก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน 

2) เพ่ือศึกษาป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการพัฒนาราคาปาล๑มน้ํามันให๎มีเสถียรภาพที่ดี 
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวิจัยประเมินผล (Evaluative Case Study) ซึ่งจะเป็นการ
พรรณนา (Describe) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลานเทในการแก๎ไขป๓ญหาราคา
น้ํามันปาล๑ม ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา วําเป็นอยํางไร ทราบถึงป๓ญหาในการดําเนินงาน ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีสํวนของผู๎ประกอบการลานเท ในการแก๎ไขป๓ญหาเพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยผู๎ศึกษาวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลานเทในการแก๎ไขป๓ญหาราคาน้ํามันปาล๑ม 
ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑แนวคิดการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการ (โกวิทย๑ พวง
งาม, 2545, น. 8; Cohen & Uphoff, 1979, pp. 219-222) มาประยุกต๑ใช๎เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาดังภาพที่ 4 

 
                       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ของการศึกษา 
  

1) ทราบถึงความสําคัญของแตํละภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการกําหนดราคาปาล๑มน้ํามัน 
โดยเฉพาะผู๎ประกอบการ ที่ต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมมากข้ึน 

2) ทราบถึงข๎อเสนอแนะ และแนวทางในการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการใน อําเภอเมือง 
จังหวัดพังงา เพ่ือนําผลที่ได๎ไปพัฒนาผลผลิตปาล๑มน้ํามัน ให๎มีราคาดียิ่งข้ึน 
 

ผลการวิจัย 
 

ป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจปลูกปาล๑มน้ํามันของเกษตรกรมากที่สุด  เกษตรกรสํวนใหญํ
ตัดสินใจทําสวนปาล๑มน้ํามันด๎วยตนเอง ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการทําสวนปาล๑มน้ํามันจากเพ่ือน
เกษตรกร ไมํได๎รับการตรวจเยี่ยม หรือการให๎คําแนะนําจากเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ  เข๎ารับการอบรม

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 
1. การมีสํวนรํวมในการเสนอป๓ญหา 
2. การมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรรม 
3. การมีสวํนรํวมในการสนับสนุนกิจกรรม 

การมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลาน
เทในการแก๎ไขป๓ญหาราคาน้ํามันปาล๑ม 

ในอําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
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เกี่ยวกับการทําสวนปาล๑มน้ํามัน และต๎องการความรู๎เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทําสวนปาล๑มน้ํามันในเรื่อง
การใช๎พันธุ๑มากที่สุด รองลงมาคือการใช๎ปุ๋ยและการเตรียมดิน ตามลําดับ เกษตรกรเคยได๎รับการ
ชํวยเหลือในการทําสวนปาล๑มน้ํามันจากหนํวยงานราชการ และต๎องการความชํวยเหลือในเรื่องราคา
ผลผลิตปาล๑มน้ํามันมากที่สุด รองลงมา คือ การควบคุมราคาปุ๋ยเคมี และการจัดหาพันธุ๑ปาล๑มน้ํามัน
ให๎ฟรี ตามลําดับเกษตรกรให๎ความเห็นวํา นโยบายสํงเสริมการผลิตและการใช๎ไบโอดีเซลทําให๎ราคา
ปาล๑มน้ํามันและน้ํามันปาล๑มเพ่ิมขึ้น มีความเห็นทั้งในแงํบวกและแงํลบตํอนโยบายสํงเสริมการขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกปาล๑มน้ํามัน ในแงํบวก คือ ชํวยเพ่ิมอุปทานน้ํามันปาล๑มเพ่ือตอบสนองอุปสงค๑น้ํามัน
ปาล๑มภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง และในแงํลบ คือ ทําให๎ราคาปาล๑มน้ํามันภายในประเทศ
ลดลง นโยบายราคาผลผลิตปาล๑มน้ํามันเป็นการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกปาล๑มน้ํามัน และการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะทําให๎เกษตรกรผู๎ปลูกปาล๑มน้ํามันของประเทศไทย
เสียเปรียบเกษตรกรของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยที่สําคัญได๎ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
1)  เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการลานเท อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ในการ

แก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามัน เป็นการสัมภาษณ๑เชิงลึกจากผู๎ประกอบการลานเท 
ด๎านการมีสํวนรํวมการเสนอป๓ญหา ทางผู๎ประกอบการลานเทได๎มีสํวนรํวมในการคัดปาล๑ม

น้ํามันที่มีคุณภาพจากเกษตรกร ด๎วยวิธีการคัดจากจุดรับซื้อ ให๎ความรู๎เกษตรกรที่มาขาย  และผู๎รับ
จ๎างตัดปาล๑มน้ํามัน ในการตัดปาล๑มน้ํามันที่ถูกต๎อง ไมํวําจะเป็นการให๎ความรู๎โดยตรง ผํานทางไลน๑ 
เฟสบุ๏คของลานเอง แตํเนื่องด๎วย เกษตรบางรายไมํมีความรู๎เรื่องของโซเชี่ยล จึงทําให๎ไมํสามารถรับ
ข๎อมูลบางอยํางที่ทางผู๎ประกอบการสํงให๎ได๎  

ด๎านการมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรม ผู๎ประกอบการยังไมํได๎มีการจัดตั้งกลุํมในการ
ติดตํอสื่อสารรํวมกัน เพราะสํวนใหญํจะมีลูกค๎าประจํากัน ทําให๎การมีสํวนรํวมในด๎านการจัดตั้งกลุํม
จึงยังไมํเกิดขึ้น สํวนใหญํจะมีการติดตํอกันตํางพ้ืนที่ ตํางอําเภอ เพราะจะไมํเกิดป๓ญหาการแยํงลูกค๎า
กัน สํวนของภาครัฐก็ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเชิญเข๎ารํวมประชุมกันในระดับอําเภอ เพ่ือชี้แจง ทํา
ความเข๎าใจระหวํางผู๎ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในเรื่องของปาล๑มน้ํามันให๎
ปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

ด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ผู๎ประกอบการมีสํวนรํวมน๎อยในการเข๎าไปมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับด๎านกลไกราคา เพราะราคาจะขึ้นอยูํกับสถานการณ๑ของเศรษฐกิจ ไมํได๎
เกี่ยวข๎องกับผู๎ประกอบการโดยตรง แตํผู๎ประกอบการจะมีสํวนรํวมในด๎านของการคัดคุณภาพของ
ปาล๑มน้ํามันสํงไปยังโรงงานให๎โรงงานผลิตน้ํามันปาล๑มออกมาสูํท๎องตลาด การตัดสินใจแก๎ป๓ญหาและ
การรํวมกันวางแผนรํวมกัน จึงเป็นหน๎าที่ของทางรัฐบาลและภาครัฐโดยตรง ในการแก๎ไขป๓ญหานี้ 

2) เพ่ือศึกษาป๓ญหาและหาข๎อเสนอแนะในการพัฒนาราคาปาล๑มน้ํามันให๎มีเสถียรภาพที่ดี
ขึ้น เป็นการสัมภาษณ๑เชิงลึกจากผู๎ประกอบการลานเท เจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานพาณิชย๑จังหวัดพังงา 
และเจ๎าหน๎าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

ข๎อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพปาล๑มน้ํามัน จะทําให๎ราคาปาล๑มน้ํามันดีขึ้นนั้น 
จะเกิดขึ้นได๎อยํางยั่งยืนนั้น จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากหลาย ๆ ฝุาย เชํน เกษตรกรเจ๎าของสวน
ปาล๑ม ผู๎รับจ๎างตัดปาล๑ม ผู๎ประกอบการลานเท โรงงาน และเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ป๓ญหาสํวน
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ใหญํ เกิดจากความไมํเข๎าใจในด๎านคุณภาพของปาล๑ม วําปาล๑มในลักษณะใดจะมีคุณภาพมากที่สุดใน
การให๎เปอร๑เซ็นน้ํามันปาล๑มที่สูง และสามารถที่จะนําไปผลิตเป็นน้ํามันปาล๑มเพ่ือใช๎ในการบริโภคได๎ 
และการนําน้ํามันไปผลิตเป็นไบโอดีเซลที่ใช๎ในรถยนต๑  

ในป๓จจุบัน ราคาปาล๑มน้ํามันไมํได๎ขึ้นอยูํกับผู๎ประกอบการลานเท แตํเป็นการกําหนดมาจาก
ทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศ ขึ้นอยูํกับการนําเข๎าและสํงออก แตํผู๎ประกอบการก็เป็นสํวนหนึ่งของ
การเข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพของปาล๑ม เพ่ือทําให๎ราคาดียิ่งขึ้น ยิ่งเราผลิตปาล๑มที่มี
คุณภาพมากเทําไหรํ ราคาปาล๑มน้ํามันก็จะมากขึ้นเชํนกัน  

นอกจากนี้ภาครัฐ ควรเข๎ามารํวมแก๎ไข โดยการจัดประชุมระหวํางผู๎ประกอบการ การให๎
ความรู๎แกํเกษตรกร ตั้งแตํการคัดเลือกพันธุ๑ปาล๑มให๎เหมาะสมตํอสภาพพ้ืนที่ของแตํละพ้ืนที่ การบํารุง
ต๎นปาล๑มให๎ได๎ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และได๎ปริมาณที่เยอะ หรือมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให๎
เกษตรและผู๎ประกอบการได๎มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมรํวมกัน เข๎ามาวางแผนยุทธศาสตร๑ในการ
จัดการกับปาล๑มน้ํามัน รับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากทางเกษตรกร ผู๎ประกอบการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และแก๎ไขให๎ดียิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช๎ในองค๑การเพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการ และข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ มี
ดังตํอไปนี้ 

1)  ข๎อเสนอแนะตํอผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางแผน การกําหนด

นโยบายเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของผู๎ประกอบการ เพ่ือนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได๎ดังนี้ 
(1) ผ๎ูประกอบการควรมีการพบปะพูดคุยกัน ในเรื่องของการคัดกรองผลผลิตปาล๑ม 

กํอนนําสํงโรงงาน 
(2) เกษตรกรสํวนใหญํได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการทําสวนปาล๑มน้ํามันจากเพ่ือนเกษตรกร 

ดังนั้นเกษตรกรควรสร๎างเครือขํายข๎อมูลขําวสารระหวํางกัน ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง กลําวคือ ใน
แนวนอนระหวํางเกษตรกรด๎วยกัน สํวนแนวตั้งระหวํางเกษตรกร ลานเท โรงงาน ภาครัฐ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารความคิดเห็น ประสบการณ๑ และวิธีการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ในการทําสวน
ปาล๑มน้ํามัน นอกจากนี้เกษตรกรควรปรับตัวและเรียนรู๎ระบบสารสนเทศให๎มากขึ้น เนื่องจากในยุค
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู๎ ข๎อมูลเป็นสํวนสําคัญที่ใช๎ประกอบการตัดสินใจและวางแผนการผลิต 
เพ่ือให๎ธุรกิจอยูํรอด โดยเฉพาะข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต ซึ่งเป็นข๎อมูลที่มีความทันสมัย 

(3) ด๎วยเหตุผลที่ป๓จจุบันเข๎าสูํยุคโลกาภิวัตน๑ การสื่อสารบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตมี
อยํางกว๎างขวาง เทคโนโลยีจึงสําคัญในการเข๎าถึงเกษตรกรได๎งําย และเป็นชํองทางที่เกษตรกร 
ผู๎ประกอบการ และทางภาครัฐเองจะได๎สํงข๎อมูลแลกเปลี่ยนกัน ถึงแม๎วําเกษตรกรบางรายจะไมํรู๎จัก
โซเชี่ยล แตํผู๎ที่ได๎รับข๎อมูลรายอื่นก็จะมีการแบํงป๓นกัน 
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2)  ข๎อเสนอแนะตํอเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง 
(1)  เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐควรเข๎ามาให๎ความรู๎เกษตรกรอยํางจริงจัง เพราะเกษตรกรยังขาด

ความรู๎อยูํมาก ไมํวําจะเป็นตั้งแตํการคัดเลือกพันธุ๑ปาล๑มที่นํามาปลูก จนกระท่ังถึงการเก็บเกี่ยว 
(2)  เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐควรเข๎ามาพูดคุยกับทางผู๎ประกอบการ ทําความเข๎าใจกันระหวําง

ผู๎ประกอบการให๎มีความเข๎าใจตรงกันในด๎านการซื้อ–ขายปาล๑มที่มีคุณภาพ 
(3) เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐควรเข๎ามาดูแลในเรื่องของการรับรองราคาปาล๑มน้ํามันจากรัฐบาล 

ในเรื่องของเกษตรกรที่ไมํมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
3)  ข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตํอไป 

(1)  ควรมีการวิจัยเรื่องการมีสํวนรํวมของหลาย ๆ ฝุาย ในด๎านการแก๎ไขป๓ญหาราคา
ปาล๑มน้ํามันนี้ เพ่ือขยายผลการศึกษาตํอไป 

(2) ควรมีการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของการแก๎ไขป๓ญหาราคาปาล๑มน้ํามันในสํวน
อ่ืนด๎วย เพื่อให๎เกิดความนําเชื่อถือในการนําผลงานวิจัยไปใช๎อ๎างอิงและในการปฏิบัติตํอไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมสํงเสริมการเกษตร. (2537). เอกสารทางวิชาการเรื่อง ปาล์มน้ ามัน. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตร

และสหกรณ๑. 
กรมวิชาการเกษตร. (2551). วิจัยเครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มเป็นเครื่องทุ่นแรงระดับมืออาชีพ. สร้างเงิน

สร้างงาน 5 : 65-67. 
เกษตรสัญจร. (2531). ปาล์มน้ ามัน. กรุงเทพฯ: มิตรสยาม. 
พืชพลังงาน. (2554). ปาล๑มน้ํามันวิกฤตหรือโอกาส. พืชพลังงาน, 4, 26-29. 
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน. (2542). พืชเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2553). ปาล์มน้ ามัน: ราคาผลปาล์มน้ ามันทั้งทะลาย (น้ าหนัก 15

กิโลกรัมข้ึนไป) ที่เกษตรกรขายได้ปี 2532-2552. (ข้อมูลณวันที่ 9 กันยายน 2553) 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี  2554. สืบค๎นจาก 

http://www.oae.go.th/download/download_journal/yearbook54.pdf  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2556). ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 
สิทธิชัย โปณะทอง. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกร 

ในต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สารนิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 
ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑, สงขลา. 

อัครเดช เชื้อกูลชาติ. (2552). ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผันผวนของราคาปาล์มน้ ามันภายในประเทศ
(สารนิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ. 

 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

214 

 
การมีส่วนร่วมของเครอืข่ายภาคประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 

นริศ  จิตรพงษ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาค
ประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี และ
เพ่ือเป็นแนวทางให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเครือขํายด๎านการประชาสัมพันธ๑ โดยศึกษาจาก
อาสาสมัครประชาสัมพันธ๑ประจําหมูํบ๎านหรือชุมชน (อป.มช.) รวมทั้ง สํวนราชการ องค๑กรอิสระ และ
ภาคเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 100 คน ผลการศึกษา พบวํา 
 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย และสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุระหวําง 40-49 ปี ซึ่งกลุํมมี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยูํในระดับปริญญาตรี  
 ระดับการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก โดยมีสํวนรํวมในระดับมากในด๎านการประสานงาน ด๎านการควบคุม ด๎านการจัดองค๑กร 
และมีสํวนรํวมในระดับปานกลางในด๎านการวางแผน ด๎านการบังคับบัญชา เรียงตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา อายุตํางกันมีสํวนรํวมแตกตํางกันในทุก ๆ ด๎าน เพศตํางกัน
มีสํวนรวมแตกตํางกันในด๎านการวางแผน ด๎านการบังคับบัญชา ด๎านการควบคุม และระดับ
การศึกษาแตกตํางกันมีสํวนรํวมแตกตํางกันในด๎านการวางแผน และด๎านการประชาสัมพันธ๑ อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม เครือขํายภาคประชาชน การประชาสัมพันธ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง

ประเทศไทย สุราษฏร๑ธานี 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ภาคเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 100 คน ผลการศึกษา พบวํา 
 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย และสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุระหวําง 40-49 ปี ซึ่งกลุํมมี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยูํในระดับปริญญาตรี  
 ระดับการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก โดยมีสํวนรํวมในระดับมากในด๎านการประสานงาน ด๎านการควบคุม ด๎านการจัดองค๑กร 
และมีสํวนรํวมในระดับปานกลางในด๎านการวางแผน ด๎านการบังคับบัญชา เรียงตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา อายุตํางกันมีสํวนรํวมแตกตํางกันในทุก ๆ ด๎าน เพศตํางกัน
มีสํวนรวมแตกตํางกันในด๎านการวางแผน ด๎านการบังคับบัญชา ด๎านการควบคุม และระดับ
การศึกษาแตกตํางกันมีสํวนรํวมแตกตํางกันในด๎านการวางแผน และด๎านการประชาสัมพันธ๑ อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม เครือขํายภาคประชาชน การประชาสัมพันธ๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง

ประเทศไทย สุราษฏร๑ธานี 
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 
การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย๑ใช๎เป็นชํองทางในการถํายทอดข๎อมูล ความรู๎สึกนึกคิด และ

ติดตํอ  ซึ่งกันและกัน ในอดีต การสื่อสารเป็นไปด๎วยวิธีงําย ๆ ตรงไปตรงมาในกลุํมคนเพียงกลุํมเล็ก ๆ 
อาจเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือชุมชนเดียวกัน ทําให๎เข๎าใจกันได๎งํายและรวดเร็ว ตํอมาเมื่อมีการ
ติดตํอกับบุคคลอ่ืน   ที่อยูํตํางชุมชนและหํางกันออกไป การสื่อสารจึงขยายและพัฒนาเป็นวงกว๎าง 
จําเป็นต๎องอาศัยชํองทางหรือวิธีการในการสื่อสารให๎ได๎ผลดีตามความต๎องการของผู๎สื่อสารมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะสังคมป๓จจุบันซึ่งเป็นยุคไร๎พรมแดน ทําให๎การติดตํอสื่อสารสลับซับซ๎อนมากขึ้น มนุษย๑มี
การติดตํอสื่อสารกันได๎หลายรูปแบบ แตํละรูปแบบมีศักยภาพในการถํายทอดเนื้อหาสาระแตกตํางกัน
ไป มนุษย๑สามารถเลือกวิธีการสื่อสารแตํละรูปแบบให๎เหมาะกับเนื้อหาและวัตถุประสงค๑ รูปแบบการ
สื่อสาร เชํน การพูด การฟ๓ง การอําน การเขียน การแสดงกริยาทําทาง การติดตํอแบบตัวตํอตัว หรือ
การสื่อสารผํานสื่อประชาสัมพันธ๑ในรูปแบบตําง ๆ เชํน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน๑ โทรศัพท๑ 
อินเตอร๑เน็ต สื่อสิ่งพิมพ๑จําพวกวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ๑   แผํนพับ โปสเตอร๑ เป็นต๎น จึงเป็น
แนวทางสําคัญที่จะชํวยให๎การ ส่ือสารประสบความสําเ ร็จตามเปูาหมาย ตลอดจนใช๎การ
ประชาสัมพันธ๑เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานขององค๑กร สถาบัน เสริมสร๎างและรักษา
ชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือศรัทธา และความรํวมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีตํอหนํวยงาน
ของตน สื่อประชาสัมพันธ๑ได๎เข๎ามามีบทบาทที่สําคัญและมีความจําเป็นอยํางยิ่งตํอหนํวยงานหรือ
องค๑กรตําง ๆ ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน  เนื่องจากเป็นการนําเสนอข๎อมูลขําวสารตํอ
ประชาชนหรือบุคลากร ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เพ่ือที่จะเผยแพรํกิจกรรม ความเคลื่อนไหว การ
บริหารการจัดการได๎อยํางจริงจังและตํอเนื่อง (กนกวรรณ ใจรื่น , 2557, น. 35) สืบเนื่องไปในเรื่อง
ของการดําเนินงานด๎านการประชาสัมพันธ๑ของประเทศไทยที่ผํานมา หนํวยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถกําหนดทิศทาง เปูาหมาย และแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ๑ได๎ แตํการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ๑ของทุกหนํวยงานยังไมํ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การปฏ ิบ ัต ิง านด ๎านการ
ประชาสัมพันธ๑ของประเทศยังต๎องปรับปรุงให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     กรมประชาสัมพันธ๑
จึงได๎ขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ๑แหํงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสูํการ
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการสําคัญที่ต๎องผลักดันให๎สังคมรับรู๎ เข๎าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบรํวมกันในการใช๎การประชาสัมพันธ๑เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุํงสูํวิสัยทัศน๑
รํวมกัน คือ การประชาสัมพันธ๑ที่ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม รวมทั้ งเครือขํายภาคประชาชนด๎านการ
ประชาสัมพันธ๑ สํงผลให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารอยํางท่ัวถึง เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจและทัศนคติที่
ดีตํอกัน สร๎างสังคมแหํงภูมิป๓ญญาและการเรียนรู๎ และสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีของชาติในสายตาของ
ประชาคมโลก (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2558)  

เครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นเครือขํายที่กํอตั้ง
ขึ้นจากความพยายามผลักดันภารกิจด๎านการประชาสัมพันธ๑ให๎กระจายไปสูํประชาชนโดยคัดเลือกจาก
ตัวแทนประชาชนที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน๑ด๎านการประชาสัมพันธ๑ เข๎ารํวมเป็นทีมงานเครือขําย
ประชาสัมพันธ๑ และกําหนดรูปแบบการทํางานในลักษณะความรํวมมือในการสํงข๎อมูลขําวสาร การจัด
กิจกรรม การผลิตสื่อในรูปแบบตําง ๆ ระหวํางประชาชน หนํวยงานรัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด
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สุราษฎร๑ธานี เพ่ือขยายการเชื่อมโยงสูํสื่อประชาสัมพันธ๑ภายนอก ทั้งในสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น 
ในขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร๑ธานีก็ได๎พยายามยกระดับการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎เข๎าถึงประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่บริการ รวมทั้งสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเครือขําย
ภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑เพ่ือให๎สามารถตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎รับสื่อได๎อยํางแท๎จริง แตํในสภาพความเป็นจริง การมีสํวนรํวมของเครือขํายภาค
ประชาชนด๎านการประชา สัมพันธ๑ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี อาจจะต๎องมีการพัฒนาให๎มีระดับดียิ่งขึ้นกวําที่เป็นอยูํ  

เนื่องจาก เครือขํายฯ ยังขาดประสิทธิภาพในการมีสํวนรํวมกับสถานีฯ เพ่ือดําเนินงานด๎าน
ประชาสัมพันธ๑  ยกตัวอยํางเชํน ผู๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นคณะทํางานผลิตรายการไมํมีเวลา ไมํ
สะดวกในการเดินทางมาดําเนินรายการ อีกทั้งการพัฒนารายการวิทยุที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมมักพบป๓ญหาบางประการ ยกตัวอยํางเชํน เมื่อจัดรายการแล๎วมีเนื้อหาจํากัดเฉพาะเจาะจงพ้ืนที่ 
ไมํได๎เป็นเนื้อหาโดยรวมของท๎องถิ่น หรือป๓ญหาด๎านการจัดสรรเวลาที่ถูกกําหนดโดยสถานี สํวนมาก
เป็นเวลาวํางที่เหลืออยูํ  ผู๎จัดรายการจากเครือขํายภาคประชาชนไมํสามารถเลือกได๎ หรือป๓ญหา
รายการวิทยุทีไ่มํสามารถโยกย๎ายเวลาตามการจัดผังรายการใหมํได๎งําย เนื่องจากผู๎จัดรายการเดิมที่มี
เวลาดีอยูํแล๎วไมํยอมขยับ หรือป๓ญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนตํอเนื่องจากภาครัฐ ป๓ญหาที่กลําว
มาข๎างต๎น เกิดจากประสบการณ๑การเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาเครือขําย
ภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ ขณะเดียวกันเครือขํายฯ ที่เข๎ามารํวมดําเนินงานด๎วยความ
สมัครใจในป๓จจุบัน พบวํา มีจํานวนลดลง อีกทั้งบุคคลหรือผู๎แทนจากหนํวยงานภายนอกที่เข๎ามารํวม
ดําเนินงานตามหน๎าที่ สํวนใหญํมักจะเป็นสํวนราชการในพ้ืนที่ซึ่งสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ามาจัดรายการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ๑ผลการดําเนินงานและเผยแพรํกิจกรรมตําง ๆ ขององค๑กร การมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชนในระดับผู๎สํงสารพบวํายังมีน๎อยมาก  

จากสภาพป๓ญหาที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสํวนรํวมของเครือขําย
ภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัด 
สุราษฎร๑ธานี วําเป็นอยํางไร โดยพิจารณาจากลักษณะการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎าน
การประชาสัมพันธ๑ รวมทั้งศึกษาป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี    
2) เ พ่ือศึกษาแนวทางการเข๎ามามีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการ

ประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
3) เพ่ือป๓ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ๑ของภาคีเครือขํายภาคประชาชน

ด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
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สมมุติฐานของการศึกษา 
 

 ประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีสํวนรํวมด๎านการประชาสัมพันธ๑ ใน เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี แตกตํางกัน 
  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 จากการศึกษา การมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ครั้งนี้ ใช๎ทฤษฎีการบริหารจัดการของ 
ฟาโยล๑ (Fayol, 1949, น. 57) ประกอบด๎วย 5 ด๎าน คือ การวางแผน การจัดองค๑กร การบังคับบัญชา 
การประสานงาน และการควบคุม สําหรับการมีสํวนรํวม 5 ระดับ ประยุกต๑จากแนวคิดของ อาร๑นส
ไตน๑ (Arnstein, 1995, น. 22) แบํงการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นเกณฑ๑ในการจําแนกระดับของ
การมีสํวนรํวมแล๎วกําหนดเป็นระดับการมีสํวนรํวม 5 ระดับ คือ 1. มีสํวนรํวมน๎อยที่สุด 2. รํวมรับรู๎ 
รํวมทํา 3. รํวมคิดและรํวมตัดสินใจ 4.รํวมทํารํวมคิด และ 5. รํวมตัดสินใจ แสดงดังภาพที่ 1 
 
  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

                  
                   
1.    
2.     
3.       
4.              

                                          
                                             
                                 
-          
-             
-               
-              
-           

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใช๎ในการศึกษา 
 

วิธีการศึกษา 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช๎ ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ เครือขํายภาคประชาชน ซึ่ งเป็นอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ๑ประจําหมูํบ๎านหรือชุมชน (อป.มช.) รวมทั้ง สํวนราชการ องค๑กรอิสระ และภาคเอกชน 
ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีที่รํ วมเป็นผู๎จัดรายการและผู๎ที่มาติดตํอประสานงานกับทางสถานี
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วิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งมีจํานวนผู๎เกี่ยวข๎องชํวงเดือนสิงหาคม 
2561 จํานวน 133 คน (ที่มา: ข๎อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี) 
ผู๎วิจัยได๎กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางประชากรใช๎สูตรทาโร ยามาเนํ (Taro Yamane) การคํานวณที่
ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 (ธานินทร๑  ศิลป์จารุ, 2555) 
สามารถคํานวณหาจํานวนตัวอยํางได๎จํานวน 100 คน จากนั้นใช๎การเก็บตัวอยํางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามสัดสํวน (Proportion Allocation) ที่กําหนด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเองจาก
การศึกษา รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แล๎วนํามาสร๎างเป็นข๎อคําถามในงานวิจัย โดย
ผู๎วิจัยได๎แบํงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 18 ข๎อ ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ของเครือขํายภาคประชาชน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถาม ข๎อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนาด๎านการประชาสัมพันธ๑
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เพ่ือการตอบสนองความต๎องการ
ของเครือขํายภาคประชาชน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบคําถามปลายเปิด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังนี้ 
 1. ข๎อมูลสํวนบุคคล  ใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics)  เพ่ือวิเคราะห๑เกี่ยวกับ
ลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยําง  โดยใช๎ร๎อยละ 
 2. ข๎อมูลระดับการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี วิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช๎แปลความหมาย  
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานจะใช๎สถิติ T-test ในกรณีที่ตัวแปรป๓จจัย
ทางด๎านบุคคลที่ศึกษาแบํงได๎เป็น  2  กลุํม และข๎อมูลสํวนบุคคลอ่ืน ๆ ใช๎สถิติ F-test โดยใช๎วิธี
วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA  (Analysis of Variance)  
 4. กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significant) ในการศึกษาครั้งนี้ 
เทํากับ 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 

 1) ข๎อมูลคุณลักษณะสํวนบุคคล พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย และสํวนใหญํอยูํ
ในชํวงอายุระหวําง 40 - 49 ปี ซึ่งกลุํม มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูํในระดับปริญญาตรี  
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 2) ระดับการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑โดยภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก โดยมีสํวนรํวมในระดับมากในด๎านการประสานงานด๎านการควบคุมด๎านการจัดองค๑กร 
และมีสํวนรํวมในระดับปานกลางในด๎านการวางแผนด๎านการบังคับบัญชา เรียงตามลําดับ แสดงดัง
ภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงระดับการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑  
 
 3) ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการ
ประชาสัมพันธ๑จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา 
 กลุํมตัวอยํางที่มีเพศตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการ
ประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ใน 3 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน ด๎านการบังคับบัญชา และด๎านการควบคุม 
 กลุํมตัวอยํางที่มีอายุตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการ
ประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทุกด๎าน  
 กลุํมตัวอยํางที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชน
ด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใน 2 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน และด๎านการประชาสัมพันธ๑ 

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2

การวางแผน 

การจัดองค๑กร 

การบังคับบัญชา 

การประสานงาน 

การควบคุม 

รวม 
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 4) สรุปผลการการตอบแบบสอบถามด๎วยคําถามปลายเปิดถึงข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับกลํุม
ตัวอยํางที่มีเพศตํางกันมีผลตํอการมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เพ่ือการตอบสนองความ
ต๎องการของเครือขํายภาคประชาชน ดังนี้ 
 กลุํมตัวอยํางที่ทําการตอบแบบสอบถามด๎วยคําถามปลายเปิด ถึงข๎อเสนอแนะตํอการมีสํวน
รํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง
ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สามารสรุปได๎คือ อยากให๎มีการจัดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ๑ ให๎กับประชาชนได๎เข๎าถึงสื่อของกรมการประชาสัมพันธ๑ได๎มากขึ้น โดยการเข๎าไปลง
พ้ืนที่หอกระจายขําวภายในหมูํบ๎านตําง ๆ และปรับปรุงแก๎ไขซํอมแซมของเดิมท่ีชํารุด กลับมาใช๎งาน
ได๎ตามปกติ  และอยากให๎มีการปรับปรุงเครื่องมือในการสื่อสารให๎มีความทันสมัยให๎เข๎ากับยุค
สมัยใหมํ 
 เครือขํายภาคประชาชนยังต๎องการให๎มีการลงพ้ืนที่ จัดเวทีเสวนา เพ่ือแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด และแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎อยํางดีเยี่ยม และอยากให๎มีการจัดกิจกรรมระหวํางเจ๎าหน๎าที่
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เพื่อสร๎างความสนิทสนมซึ่งสํงผลให๎
การทํางานรํวมกันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้ เครือขํายภาคประชาชนยังต๎องการให๎มีการฝึกอบรมในด๎านความรู๎เรื่องของการ
เผยแพรํขําวสารข๎อมูล ข๎อกฎหมายในการเผยแพรํขําวสาร และรวมไปถึงการจัดอบรมพัฒนาเทคนิค 
กลยุทธ๑ รูปแบบการนําเสนอขําวสาร ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหมํ เพ่ือให๎การ
ประชาสัมพันธ๑มีความรวดเร็วและทันตํอการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของประชาชน 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษา เรื่อง การมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ผู๎ศึกษาได๎อภิปรายผลตาม
สมมติฐานการศึกษา ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 1) สมมติฐานตั้งไว๎วํา “ประชาชนที่มีเพศตํางกัน มีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎าน
การประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ” 
แตกตํางกัน 
 ผลการศึกษาพบวํา “การมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” เป็นไปตามสมมติฐาน 
เฉพาะบางด๎านเทํานั้น คือ ด๎านการวางแผน ด๎านการบังคับบัญชา และด๎านการควบคุม ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ เบอร๑เทรนด๑ (Bertrand, 1958, น. 147-157) กลําววํา ป๓จจัยทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนที่มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวม ซึ่งได๎แกํ ลักษณะสํวนบุคคลตําง  ๆ ประกอบด๎วย อายุ 
เพศ สภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยูํอาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูํในท๎องถิ่น และป๓จจัย
อ่ืน ๆ เชํน การอยูํอาศัยในเมืองหรือชานเมือง จํานวนสมาชิกในครอบครัวและลักษณะครอบครัว 
คํานิยม ทัศนคต ิ 
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 2)  สมมติฐานตั้งไว๎วํา “ประชาชนที่มีอายุตํางกัน มีสํวนรํวมกับเครือขํายภาคประชาชนด๎าน
การประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” 
แตกตํางกัน 
  ผลการศึกษาพบวํา “การมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นไปตามสมมติฐานในทุก
ด๎าน” ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เบอร๑เทรนด๑ (Bertrand, 1958, pp. 147-157) ที่กลําววํา  ป๓จจัย
ทางวัฒนธรรมของประชาชนมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวม ซึ่งได๎แกํ ลักษณะสํวนบุคคลตําง  ๆ 
ประกอบด๎วย อายุ เพศ สภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยูํอาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูํใน
ท๎องถิ่น และป๓จจัยอ่ืน ๆ เชํน การอยํูอาศัยในเมืองหรือชานเมือง จํานวนสมาชิกในครอบครัวและ
ลักษณะครอบครัว คํานิยม ทัศนคติ  
 3) สมมติฐานตั้งไว๎วํา “ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีสํวนรํวมกับเครือขํายภาค
ประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑
ธานี” แตกตํางกัน 
 ผลการศึกษาพบวํา “การมีสํวนรํวมของเครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ 
กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี” เป็นไปตามสมมติฐานใน
ทุกด๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เบอร๑เทรนด๑ (Bertrand, 1958, pp. 147-157) ที่กลําววํา 
ป๓จจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนมีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวม  ซึ่งได๎แกํ ลักษณะสํวนบุคคล 
ตําง ๆ ประกอบด๎วย อายุ เพศ สภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยูํอาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัย
อยูํในท๎องถิ่น และป๓จจัยอ่ืน ๆ เชํน การอยูํอาศัยในเมืองหรือชานเมือง จํานวนสมาชิกในครอบครัว
และลักษณะครอบครัว คํานิยม ทัศนคติ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะซึ่งใช๎เป็นแนวทางที่สํงผลตํอการศึกษาเกี่ยวกับ การมีสํวนรํวมของ

เครือขํายภาคประชาชนด๎านการประชาสัมพันธ๑ กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ดังนี้ 

1)  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ควรจัดกิจกรรมให๎มีความ
หลากหลาย ระหวํางกลุํมเครือขํายภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาการประชาสัมพันธ๑ให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป และ
ควรสนับสนุนสวัสดิการสําหรับเครือขํายภาคประชาชนด๎วย เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน
ประชาสัมพันธ๑ 

2)  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ควรจัดอบรมทั้งเครือขําย
ภาคประชาชนและบุคลากรในสถานีฯ ให๎มีความรู๎ที่ทันสมัยกับยุคไทยแลนด๑ 4.0 และเข๎าใจถึงข๎อ
กฎหมายในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารตําง ๆ กํอนถึงประชาชนในท๎องถิ่นนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยครั้งนี้ได๎ใช๎พ้ืนที่ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร๑

ธานี สําหรับการวิจัยครั้งตํอไปนั้น ควรทําการศึกษาดังนี้ 
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการของภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือให๎มีการทํางาน

รํวมกันอยํางเป็นรูปธรรมมากกวํานี้   
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2) ควรศึกษาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาการประชาสัมพันธ๑อยํางยั่งยืน โดยให๎ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นแกนหลักในการสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นตํอไป 

3) ควรศึกษาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคในการทํางานรํวมกันระหวํางภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาการประชาสัมพันธ๑ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา ให๎เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การพัฒนางานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธ์าน ี

อ าเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
       

ปรเมษฐ์  เผือกสุวรรณ* 
  

บทคัดย่อ 
 
การค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของศูนย๑บริการ

สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เพ่ือศึกษาป๓ญหาความต๎องการและข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี และเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนางานของ
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี     
เก็บรวบรวมจากกลุํมตัวอยําง 400 คน โดยใช๎แบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎ สถิติคําจํานวน
ความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําความเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) 
ผู๎ให๎ข๎อมูลในการจัดสนทนากลุํม (Focus Group Discussion)  จํานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
จากบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีในเชิง
นโยบายและในเชิงการปฏิบัติ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวํา  สภาพการปฏิบัติงานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ภาพรวมของการให๎บริการ 2) คุณภาพการให๎บริการ 3) ผู๎ให๎บริการ และ 4) สิ่ง
อํานวยความสะดวกอยูํในระดับมาก ป๓ญหาความต๎องการและข๎อเสนอแนะชนในการพัฒนา
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ได๎แกํ  ด๎านผู๎ให๎บริการ ในประเด็นพฤติกรรมของ
เจ๎าหน๎าที่และจํานวนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการที่ไมํเพียงพอ และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ในประเด็น
การเพ่ิมงานบริการนวดแพทย๑ไทยให๎ครอบคุลมศูนย๑บริการสาธารณสุขทุกแหํง และการขยาย
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมให๎เพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ  

ข๎อเสนอแนวทางการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี พบวํา  1) 
ด๎านภาพรวมของการให๎บริการโดยการจัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการให๎บริการ ด๎าน
สาธารณสุขอยํางชัดเจน การจัดให๎มีการบริหารที่สามารถครอบคลุมในทุก ๆ ด๎าน 2) ด๎านคุณภาพการ
ให๎บริการโดยการจัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมอยํางชัดเจน การสร๎างเครื่องมือเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพในด๎านการให๎บริการและด๎านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข๎องแกํบุคลากร 3) ด๎านผู๎ให๎บริการโดยการเพ่ิมจํานวนบุคลากรทางการแพทย๑ พยาบาล และ
เภสัชกรให๎เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมในการให๎บริการ การเพ่ิมข๎อกําหนด กฎ ระเบียบสําหรับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติ เพ่ือ
สร๎างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแกํผู๎เข๎ามารับบริการ  4) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยการ

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ข๎อเสนอแนวทางการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี พบวํา  1) 
ด๎านภาพรวมของการให๎บริการโดยการจัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการให๎บริการ ด๎าน
สาธารณสุขอยํางชัดเจน การจัดให๎มีการบริหารที่สามารถครอบคลุมในทุก ๆ ด๎าน 2) ด๎านคุณภาพการ
ให๎บริการโดยการจัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมอยํางชัดเจน การสร๎างเครื่องมือเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพในด๎านการให๎บริการและด๎านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข๎องแกํบุคลากร 3) ด๎านผู๎ให๎บริการโดยการเพ่ิมจํานวนบุคลากรทางการแพทย๑ พยาบาล และ
เภสัชกรให๎เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมในการให๎บริการ การเพ่ิมข๎อกําหนด กฎ ระเบียบสําหรับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติ เพ่ือ
สร๎างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแกํผู๎เข๎ามารับบริการ  4) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยการ

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ปรับปรุงพัฒนาศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีให๎มีความพร๎อมและได๎มาตรฐาน    
การปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎มารับบริการ ทุกกลุํม และด๎านอ่ืน ๆ 
ได๎แกํ  การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให๎เพียงพอตํอการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุข การเพ่ิม
คําตอบแทนและคําลํวงเวลาที่เหมาะสมกับตําแหนํงหน๎าที่และภาระงานที่รับผิดชอบของเจ๎าหน๎าที่ 
และการสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะให๎กับศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 
สุราษฎร๑ธานี เพื่อเป็นศูนย๑กลางในการดูแลรักษาอยํางครอบคลุม  
  



227

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

227 
 

บทน า 
  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางรวดเร็วของประเทศไทยอัน
เนื่องมาจาก การลดลงของภาวะเจริญพันธ๑หรือการเกิดน๎อยลง และภาวการณ๑ตายลดลง คนไทยอายุ
คาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น การเปล่ียนแปลงทางระบาดวิทยา ทําให๎รูปแบบของภาระโรคเปลี่ยนจากโรคติด
เชื้อไปเป็นโรคไมํติดตํอเรื้อรัง และยังมีป๓ญหาสุขภาพจาก อุบัติเหตุ ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ รวมทั้ง
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก สิ่งแวดล๎อมสูงขึ้น การจัดการกําลังคนด๎านสุขภาพยังไมํ
สามารถตอบสนองตํอการสร๎างประสิทธิภาพของระบบ บริการสุขภาพ ระบบการเงินการคลังด๎าน
สุขภาพก็ยังมีป๓ญหาในการจัดการ ระบบข๎อมูลขําวสารและการวิจัย  ด๎านสุขภาพยังไมํสามารถใช๎
ประโยชน๑จากข๎อมูลและงานวิจัยที่มีได๎อยํางเพียงพอ ความรอบรู๎ด๎านสุขภาพ (Health Literacy) ของ
ประชาชนยังไมํเพียงพอในการปูองกันป๓จจัยเสี่ยงตําง ๆ ด๎านสุขภาพ กลไกการอภิบาล ระบบสุขภาพ
ในระดับชาติและระบบธรรมาภิบาลยังไมํชัดเจน การปรับโครงสร๎างประเทศไปสูํ “ประเทศไทย 4.0” 
กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการปฏิรูปประเทศด๎านสาธารณสุข ประเด็น
สถานการณ๑ และป๓จจัยที่มีผลตํอการพัฒนาสุขภาพสุขภาพเหลํานี้ การวางแผนเตรียมพร๎อมรองรับ
และเผชิญกับสภาพ ป๓ญหาจะชํวยให๎สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด๎านสุขภาพที่จะเกิด
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 จากข๎อมูลผู๎มารับบริการศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีย๎อนหลัง 3 ปี (ปี 
พ.ศ.2558-2560) ข๎างต๎น พบวํา จํานวนของผู๎มารับบริการเพ่ิมสูงขึ้นในทุก  ๆ ปี ซึ่งสํงผลตํอ
ประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านสาธารณสุขของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ทั้ง
ด๎านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ๑/เครื่องมือในการให๎บริการ เรื่องความเพียงพอและ
ความสามารถในการให๎บริการได๎อยํางมีคุณภาพและทั่วถึงอยํางแท๎จริง นอกจากนี้ ภาวการณ๑ของ
โรคภัยใหมํๆ ในป๓จจุบันเกิดขึ้นอยํางแพรํหลายเกือบทุกพ้ืนที่ ดังนั้น เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบของ
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีจึงจําเป็นที่จะต๎องมีความรอบรู๎และชํานาญในการ
ให๎บริการ ดูแล ปูองกัน รักษา ตลอดจนให๎คําแนะนําปรึกษาแกํประชาชนที่มารับบริการได๎อยําง
ถูกต๎องตามหลักวิชาการของงานสาธารณสุข และจะต๎องเตรียมพร๎อมในด๎านกระบวนทัศน๑ในการ
ทํางานแนวใหมํ มีงบประมาณที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพตํอการดูแล 
ปูองกัน รักษาให๎กับประชาชนที่มารับบริการโดยเฉพาะอยํางยิ่งการเตรียมความพร๎อมในการให๎บริการ
สาธารณสุขเชิงรุกและได๎มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนางานของศูนย๑บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี โดยศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติงานในป๓จจุบันและป๓ญหาความต๎องการของ
ประชาชนในการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี  เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎จาก
การวิจัยเป็นข๎อเสนอแนะและนําเสนอแนวทางในการพัฒนางานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครสุราษฎร๑ธานี ให๎มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในชุมชนได๎
อยํางแท๎จริง ตลอดจนสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับประชาชนในท๎องถิ่นตํอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

2) เพ่ือศึกษาป๓ญหาความต๎องการและข๎อเสนอแนะในการพัฒนางานของศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนางานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 

พื้นที่ใช้ในการศึกษา 
 
 พ้ืนที่ใช๎ในการศึกษา คือ ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี  อําเภอเมืองสุ
ราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลตาปี  
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนหลวง ร.9  ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลฝ๓่งบางใบไม๎ และ
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลบึงขุนทะเล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยสภาพการปฏิบัติงานและความต๎องการพัฒนางานศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี คือ ประชาชนที่มารับบริการงานศูนย๑บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ทั้ง  4 แหํง  ในชํวงปี  พ.ศ.
2560  รวมจํานวน 67,215 คน 
 
ตารางที่ 1 จํานวนกลุํมตัวอยํางจากสัดสํวนของผู๎มารับบริการที่ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 

สุราษฎร๑ธานีทั้ง 4 แหํง 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 

จ านวนผู้มารับ
บริการฯ  ปี  

พ.ศ.2560  (คน) 

สัดส่วนของ
จ านวน

ประชากร    
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของ
จ านวน             

กลุ่มตัวอย่าง   
(คน) 

จ านวนประชากรที่ใชใ้นการศึกษา 67,215 100 400 

1. ศูนย๑บริการสาธารณสุขตาป ี 28,990 43.13 173 
2. ศูนย๑บริการสาธารณสุขสวนหลวง ร.9 18,502 27.53 110 
3. ศูนย๑บริการสาธารณสุขฝ๓่งบางใบไม๎ 9,802 14.58 58 
4. ศูนย๑บริการสาธารณสุขบึงขนุทะเล 9,921 14.76 59 
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 จากตารางที่  1 จํานวนกลุํมตัวอยํางในการตอบแบบสอบถามของแตํศูนย๑บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี มีดังนี้  

1) ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลตาปีจํานวนกลุํมตัวอยําง 173 คน  
2) ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลสวนหลวง ร.9 จํานวนกลุํมตัวอยําง 110 คน   
3) ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลฝ๓่งบางใบไม๎จํานวนกลุํมตัวอยําง 58 คน  
4) ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลบึงขุนทะเลจํานวนกลุํมตัวอยําง 59 คน (เพ่ิมกลุํม

ตัวอยํางอีก 1 คน) 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ผู๎ศึกษาได๎ทําการสังเคราะห๑เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสภาพการปฏิบัติงานและความ
ต๎องการในการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุข  เพ่ือหาตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาการพัฒนางาน
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ประกอบด๎วย 

1) ตัวแปรต๎น คือ ป๓จจัยสํวนบุคคลได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ
ป๓จจุบัน  รายได๎ตํอเดือน  สิทธิในการรักษาพยาบาล และจํานวนคร้ังที่มาใช๎บริการงานศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี  

2) ตัวแปรตาม คือ การพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
ประกอบด๎วย 

(1) สภาพการปฏิบัติงานการให๎บริการสาธารณะ ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎าน
การบริการ 2) ด๎านคุณภาพบริการ 3) ด๎านผู๎ให๎บริการ และ 4) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก 

(2) งานด๎านการให๎บริการของสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ได๎แกํ งานตรวจ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต๎น งานชันสูตรโรค งานเภสัชกรรม งานทันตสาธารณสุข และงานเฝูาระวัง
โรคติดตํอและโรคระบาด   
 

การรวบรวมข้อมูล 
 

1) ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
2) ผู๎ศึกษาแจ๎งขอหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ ถึงผู๎บริหารเทศบาลนคร 

สุราษฎร๑ธานี เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษาในศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร  
สุราษฎร๑ธานี  อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
 
 
 
 
 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

230230 
 

วิธีการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑เพ่ือหาตัวแปรที่ใช๎ใน

การศึกษาความต๎องการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีและได๎นํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย   

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการคึกษา 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิจัยข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 
(n = 400) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
188 
212 
400 

 
47.00 
53.00 
100 

อาย ุ
15 - 20 ปี     
21 - 30 ปี      
31 - 40 ปี    

 
38 
121 
82 

 
9.50 
30.30 
20.50 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 
(n = 400) ร้อยละ 

41 - 50 ปี      
51 - 60 ปี    
มากกวํา 60 ป ี
รวม 

66 
58 
35 
400 

16.50 
14.50 
8.80 
100 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หม๎าย 
หยําร๎าง                   
รวม 

 
133 
214 
36 
17 
400 

 
33.30 
53.50 
9.00 
3.20 
100 

ระดับการศึกษา 
ไมํได๎เรียน 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ปวส./อนุปรญิญา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโทหรือสูงกวํา 
รวม 

 
14 
95 
76 
73 
46 
89 
7 

400 

 
3.50 
23.80 
19.00 
18.30 
11.50 
22.30 
1.80 
100 

อาชีพหลัก (อาชีพที่รับรายได้หลักเพ่ือเลี้ยงครอบครัว) 
เกษตรกรรม 
รับจ๎าง 
ค๎าขาย/ประกอบกิจการสํวนตัว 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
พํอบ๎าน/แมํบ๎าน 
นักเรียน/นักศึกษา 
อื่นๆ 
รวม 

 
35 
113 
105 
33 
50 
45 
19 
400 

 
8.80 
28.30 
26.30 
8.30 
12.50 
11.30 
4.80 
100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ํากวํา 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท   
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 บาท ข้ึนไป    
รวม 

 
68 
180 
77 
49 
26 
400 

 
17.00 
45.00 
19.30 
12.30 
6.50 
100 

เข้ารับบริการที่ ณ ศูนย์บริการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแห่งนี้กี่คร้ังต่อเดือน 
1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 

 
221 
56 
38 

 
55.30 
14.00 
9.50 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

232232 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 
(n = 400) ร้อยละ 

4 ครั้ง 
5 ครั้งขึ้นไป 
รวม 

34 
51 
400 

8.50 
12.80 
100 

สิทธิในการรักษาพยาบาล 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
ประกันสังคม 
บัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า 
บัตรทหารผํานศึก 
ผู๎พิการ 
ไมํมสีิทธิการรักษา (ชําระเงินเอง) 
อื่นๆ 
รวม 

 
48 
110 
227 
2 
3 
1 
9 

400 

 
12.00 
27.50 
56.80 
0.50 
0.80 
0.30 
2.30 
100 

 

ตารางที่ 3  ผลการวิจัยระดับสภาพการปฏิบัติงานในแตํละด๎านของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล  
นครสุราษฎร๑ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

ตารางท่ี 4 ผลการวิจัยระดับสภาพการปฏิบัติงานในด๎านภาพรวมการให๎บริการของศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

 

ด้านภาพรวมการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สภาพการปฏิบัติงาน 
  S.D. ระดับ 

1. ขั้นตอนในการให๎บริการมีความชัดเจนและไมยํุํงยากซบัซ๎อน 
2. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการทีเหมาะสม  
3. ความสะดวก รวดเร็วของการให๎บริการ  
4. วันและเวลาในการให๎บริการชัดเจนแนนํอน  
5. ความเสมอภาคในการให๎บริการ เชํนการให๎บริการตามลาํดบัคิว เป็นต๎น 
6. การติดประกาศหรือแจ๎งข๎อมูลเกี่ยวกับ การให๎บริการให๎แกํผู๎รับบริการทราบ
อยํางชัดเจน 

4.05 
4.06 
4.07 
4.09 
4.09 

 
4.06 

0.76 
0.75 
0.77 
0.78 
0.77 

 
0.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.07 0.68 มาก 

งานบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สภาพการปฏิบัติงาน 
  S.D. ระดับ 

1. ด๎านภาพรวมการให๎บริการ 
2. ด๎านคุณภาพการให๎บริการ 
3. ด๎านผู๎ให๎บริการ 
4. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.07 
4.11 
4.14 
4.55 

0.68 
0.68 
0.71 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.12 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิจัยระดับสภาพการปฏิบัติงานในด๎านคุณภาพการให๎บริการของศูนย๑บริการ

สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร๑ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 

ด้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ 
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สภาพการปฏิบัติงาน 
  S.D. ระดับ 

1.  เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการมีความพร๎อมและเพียงพอในการให๎บริการ 
2.  ความรู๎ ความสามารถ และทักษะของเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการ เชํน การ

ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การจํายยา เป็นต๎น 
3.  คุณภาพของบริการด๎านการแพทย๑การพยาบาล และด๎านเภสัชกรรม

ที่ได๎รับ  
4.  วัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการบริการมีความทันสมัย มีความพร๎อมและ

เพียงพอ 
5.  ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการให๎บริการ เชํน เข็มฉีดยา 

ปรอทวัดอุณหภูมิ  ผ๎าปูเตียง เป็นต๎น 
6.  การให๎ความรู๎และคําแนะนําตํางๆด๎านการดูแลรักษา การปูองกัน 

และการพยาบาลแกํผู๎รับบริการ  
7.  มีการเผยแพรํเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ๑ความรู๎เกี่ยวกับสุขอนามัย และโรค

ตําง ๆ อยาํงสม่ําเสมอ 
8.  มีการปรับปรุงการทํางานกรณีท่ีได๎รับข๎อคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ

จากผู๎รับบริการ 
9.  มีการนัดตรวจหรือนัดรักษาพยาบาลตํอเนื่องในครั้งตํอไป 

4.11 
4.13 

 
4.14 
4.12 
4.14 

 
4.10 

 
4.07 

 
4.06 

 
4.12 

0.77 
0.76 

 
0.77 
0.78 
0.80 

 
0.80 

 
0.80 

 
0.82 

 
0.80 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.11 0.68 มาก 
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ตารางท่ี  6  ผลการวิจัยระดับสภาพการปฏิบัติงานในด้านผู้ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ด้านผู้ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สภาพการปฏิบัติงาน 
  S.D. ระดับ 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
2. การพูดจา กริยามารยาท การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและความเป็นกันเองของ
เจ้าหน้าที่ 
3. ความสนใจ ความเอาใจใส่ดูแล และกระตือรือร้นในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
4. การตอบข้อค าถาม ข้อชี้แจงข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน ถูกต้อง 
เข้าใจง่าย  
5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบนจาก
ผู้รับบริการ เป็นต้น 
6. ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้บริการ
ตามล าดับคิว ไม่เลือกปฏิบัติ  เป็นต้น 
7. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม  
8. การอุทิศเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

4.12 
4.12 
4.08 
4.12 
4.14 

 
4.18 

 
4.17 
4.19 

0.83 
0.83 
0.85 
0.80 
0.81 

 
0.77 

 
0.79 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

    รวม 4.14 0.71 มาก 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิจัยระดับสภาพการปฏิบัติงานในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์บริการสาธารณสุข 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี
สภาพการปฏิบัติงาน 
  S.D.   

1. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ 
2. สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศท่ีดี และเหมาะสม  
3. ความเป็นสัดส่วนของสถานที่ให้บริการชัดเจน ไม่สับสน 
4. ความปลอดภัยหรือการได้มาตรฐานของสถานที่ให้บริการ 
5. สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับบริการ เช่น  ที่นั่งคอยรับบริการ ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์  ห้องน้ า ที่จอดรถ โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น  
6. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  
7. สภาพภูมิทัศน์ภายนอกมีการจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

4.15 
4.18 
4.17 
4.20 
4.18 
 
4.17 
4.17 

0.80 
0.79 
0.80 
0.75 
0.79 
 
0.79 
0.80 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 

     รวม 4.55 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 8 พัฒนาและปรับปรุงงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามล าดับ  

n = 54 
ล าดับที่ ข้อเสนอในการพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ความถี่ ร้อยละ 

1 
2 
3 

การให้บริการนวดแผนไทย 
การให้บริการอย่างเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ 
พ้ืนที่อ านวยความสะดวก เช่น เก้าอ้ี ห้องน้ าและสถานที่จอดรถ 

42 
9 
3 

77.78 
16.67 
5.55 

รวม 54 100 
 
ตารางท่ี 9 ข้อเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุงงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

n = 47 
ล าดับที่ ข้อเสนอในการพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ความถี่ ร้อยละ 

1 
2 

เทศบาลควรขยายศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ิม 
ควรเพิ่มจ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ 

37 
10 

78.72 
21.28 

รวม 47 100 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี  
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจ้าง มีช่วงรายได้อยู่ที่ 5,001–10,000 บาท ใช้สิทธิบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท) และมีการเข้ารับรักษาเดือนละ 1 ครั้ง  

จากผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผู้ให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ
ตามล าดับ ส่วนด้านภาพรวมการให้บริการเป็นด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 องค์ประกอบของระดับความคิดเห็นที่มีต่อระดับสภาพการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีสภาพการ
ปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด จากองค์ประกอบของการให้บริการสาธารณะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ภาพรวมของการให้บริการ 2) คุณภาพการให้บริการ 3) ผู้ให้บริการ และ 4) สิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีการกระจายของข้อมูลน้อยที่สุด ส่วนด้านที่มีการกระจายของข้อมูล
มากหรือสภาพการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมหรือชัดเจนคือด้านผู้ให้บริการ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับ
การปฏิบัติมาก 

จากข้อมูลการส ารวจแบบสอบถามในส่วนของสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามดังนี้  
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 ด้านภาพรวมของการให้บริการ ได๎เสนอแนวทางการพัฒนางาน ได๎แกํ 
 1) การจัดให๎มีการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการให๎บริการด๎านสาธารณสุขอยํางชัดเจน
และตํอเนื่อง โดยแสดงขั้นตอนการให๎บริการของงานแตํละด๎าน เพ่ือให๎ประชาชนที่เข๎ามารับบริการ
ได๎รับความสะดวกและสามารถเข๎าใจได๎งําย 
 2) การจัดให๎มีการบริหารจัดการที่สามารถครอบคลุมในทุก ๆ ด๎าน โดยที่ประชาชนมารับ
บริการกลับไป โดยไมํต๎องสํงตํอไปที่โรงพยาบาลศูนย๑หรือโรงพยาบาลอ่ืน และการเพ่ิมชํองทางการรับ
บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เชํน ศูนย๑ฟอกไต การ
ให๎บริการด๎านจักษุแพทย๑ และโรคหัวใจ และการให๎บริการโดยใช๎ระบบ e-Service หรือการให๎บริการ
ทางระบบอีเล็คทรอนิค เป็นต๎น 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได๎เสนอแนวทางการพัฒนางานได๎แกํ 
 1) การจัดทําแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
ราษฎร๑ธานีให๎ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได๎จริง 
 2) การสร๎างเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครสุราษฎร๑ธานี เชํน แบบสอบความความพึงพอใจหรือความต๎องการในการให๎บริการของ
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
จากองค๑กรภายนอก  เป็นต๎น เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาที่ประชาชนผู๎เข๎ารับบริการได๎เกิดความพึงพอใจ และ
สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎มารับบริการได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 3)  การสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพในด๎านการให๎บริการและด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องให๎แกํ
บุคลากรในศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถให๎บุคลากรได๎มี
ความรู๎ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
 ด้านผู้ให้บริการ  ได๎เสนอแนวทางการพัฒนางานได๎แกํ 
 1) การจัดอบรมเพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเทคนิคการให๎บริการที่ดีแกํ
ประชาชน โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนเข๎ารํวมอบรมเป็นประจําและอยํางตํอเนื่อง 
 2) การสํงเสริม/สนับสนุนให๎บุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะ
เฉพาะทางเพ่ิมเติม ทั้งแพทย๑ เภสัชกร พยาบาล และผู๎ปฏิบัติงานทั่วไปของศูนย๑บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี   
 3) การเพ่ิมข๎อกําหนด กฎ ระเบียบ สําหรับเจ๎าหน๎าที่ในการให๎บริการที่นอกเหนือจากหน๎าที่
ที่ปฏิบัติ หรือเกินความสามารถจากหน๎าที่ในการให๎บริการ เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
แกํผู๎เข๎ามารับบริการตํอไป 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได๎เสนอแนวทางการพัฒนางาน ได๎แกํ 
 1) การปรับปรุง/พัฒนาศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีให๎มีความพร๎อม
และได๎มาตรฐาน เทียบเทํากับการให๎บริการในระดับเอกชนหรือมากกวํา 
 2)  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎มารับบริการทุกกลุํม เชํน กลุํม
ผู๎สูงอายุ กลุํมผู๎พิการ กลุํมผู๎ปุวยติดเตียง เป็นต๎น เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสถานที่ให๎เกิดความคลํองตัว 
และไมํสับสนแกํผู๎ที่จะเข๎ามารับบริการได๎งําย 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิเคราะห๑ข๎างต๎นดังกลําว ผู๎วิจัยสามารถนําไปใช๎อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1) สรุปได๎วํา สภาพการปฏิบัติงานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ยัง
มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากสําหรับประชาชนผู๎เข๎ามารับบริการ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวํา การ
บริหารงานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีนั้นมีการบริหารงานที่อยูํในระดับดี
และมีประสิทธิภาพ   

2) ผลการศึกษาป๓ญหาความต๎องการและข๎อเสนอแนะในการพัฒนางานของศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ด๎านการให๎บริการในด๎าน ผู๎ให๎บริการในประเด็นพฤติกรรมของ
เจ๎าหน๎าที่และจํานวนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการที่ไมํเพียงพอ และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ในประเด็น
การเพ่ิมงานบริการนวดแพทย๑ไทยให๎ครอบคุลมศูนย๑บริการสาธารณสุขทุกแหํง และการขยาย
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมให๎เพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ 

3) ผลการเสนอแนวทางในการพัฒนางานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑
ธานี มีวัตถุสอดคล๎องกับผลการศึกษาวิจัยการพัฒนางานของกรมสํงเสริมสหกรณ๑ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑ มุํงสํงเสริมให๎สมาชิกขององค๑การทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบตํอตําแหนํง
และหน๎าที่ และมุํงสร๎างนวัตกรรมในการทํางานโดยมีแนวทางในการพัฒนางานของศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ดังนี้  

(1) การพัฒนาด๎านภาพรวมของการให๎บริการ โดยการจัดให๎มีการประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางในการให๎บริการด๎านสาธารณสุขอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง โดยแสดงขั้นตอนการให๎บริการของ
งานแตํละด๎าน เพ่ือให๎ประชาชนที่เข๎ามารับบริการได๎รับความสะดวกและสามารถเข๎าใจได๎งํายการจัด
ให๎มีการบริหารจัดการที่สามารถครอบคลุมในทุก ๆ ด๎าน โดยที่ประชาชนมารับบริการกลับไป โดยไมํ
ต๎องสํงตํอไปที่โรงพยาบาลศูนย๑หรือโรงพยาบาลอ่ืน และการเพ่ิมชํองทางการรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ภายในศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เชํน ศูนย๑ฟอกไต การให๎บริการด๎านจักษุ
แพทย๑ และโรคหัวใจ และการให๎บริการโดยใช๎ระบบ e-Service หรือการให๎บริการทางระบบอีเล็ค
ทรอนิค เป็นต๎น  

(2)  การพัฒนาด๎านคุณภาพการให๎บริการ โดยการจัดทําแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภายในศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีให๎ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติได๎
จริง การสร๎างเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 
สุราษฎร๑ธานี เพื่อแก๎ไขป๓ญหาที่ประชาชนผู๎เข๎ารับบริการได๎เกิดความพึงพอใจ และสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนผู๎มารับบริการได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และ การสํงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพในด๎านการให๎บริการและด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องให๎แกํบุคลากรในศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให๎บุคลากรได๎มีความรู๎ความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ  

(3)  การพัฒนาด๎านผ๎ูให๎บริการ โดยการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเทคนิคการให๎บริการที่ดีแกํประชาชน โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนเข๎ารํวมอบรมเป็น
ประจําและอยํางตํอเนื่อง การสํงเสริม/สนับสนุนให๎บุคลากรที่ปฏิบัติหน๎าที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
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หรือทักษะเฉพาะทางเพ่ิมเติม ทั้งแพทย๑ เภสัชกร พยาบาล และผู๎ปฏิบัติงานทั่วไปของศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี การเพ่ิมข๎อกําหนด กฎ ระเบียบ สําหรับเจ๎าหน๎าที่ในการ
ให๎บริการที่นอกเหนือจากหน๎าที่ที่ปฏิบัติ หรือเกินความสามารถจากหน๎าที่ในการให๎บริการ เพ่ือสร๎าง
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแกํผู๎เข๎ามารับบริการตํอไป    

(4) การพัฒนาด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการปรับปรุง/พัฒนาศูนย๑บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีให๎มีความพร๎อมและได๎มาตรฐาน เทียบเทํากับการให๎บริการใน
ระดับเอกชนหรือมากกวํา การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎มารับบริการทุก
กลุํม เชํน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมผู๎พิการ กลุํมผู๎ปุวยติดเตียง เป็นต๎น เพ่ือให๎ เกิดการพัฒนาสถานที่ให๎เกิด
ความคลํองตัว และไมํสับสนแกํผู๎ที่จะเข๎ามารับบริการได๎งําย  

(5)  การพัฒนาด๎านอ่ืน ๆ  โดยการหาแนวทางในการเพ่ิมอัตรากําลังทางด๎านบุคลากร
ทางการแพทย๑ เภสัชกร และพยาบาลเพ่ิมเติม เพ่ือให๎เพียงพอตํอการรองรับอัตราของผู๎ปุวยที่เข๎ามา
รับบริการที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี การจัดสรรงบประมาณในการนํามาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎าง
ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีให๎มีความทันสมัย สะดวกและปลอดภัยแกํผู๎มารับ
บริการ โดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยการพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อําเภอสุราษฎร๑

ธานี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี มีข๎อค๎นพบที่ผู๎วิจัยนํามาเป็นข๎อเสนอแนะได๎ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ผู๎บริหารเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีควรให๎ความสําคัญโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายใน
การบริหารงานบริการด๎านสาธารณาสุข ซึ่งต๎องมีความสอดคล๎องและใกล๎เคียงกับแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ได๎กําหนด 
 2) ผู๎บริหารเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีควรกําหนดนโยบายในการจูงใจให๎บุคลากรทางการ
แพทย๑ ของเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีเข๎ามารํวมงาน โดยมีการเทียบเคียงอัตราคําตอบแทน หรือ
สวัสดิการอ่ืน ๆ กับกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย๑ของเทศบาลนครสุราษฎร๑
ธานียังมีข๎อจํากัดในบางเรื่อง เชํน คําตอบแทน สวัสดิการฯ ซึ่งยากตํอการจูงใจบุคลากรเหลํานั้นมา
รํวมงาน 
 3) ผู๎บริหารเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ควรกําหนดนโยบายสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางด๎านการให๎บริการสาธารณสุข โดยมีการสํงเสริม/สนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความรู๎ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมให๎แกํบุคลากร
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1) ผลการวิจัยนี้เทศบาลและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ๆ สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ใน
การพัฒนางานศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีในสํวนที่ยังเป็นป๓ญหา  และสามารถ
นําไปพัฒนาในงานบริการสาธารณะด๎านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการให๎บริการด๎านสาธารณสุข เชํน 
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งานบริการจัดเก็บภาษี งานบริการการออกใบอนุญาตตําง ๆ งานทะเบียนของสํานักงานทะเบียน
ท๎องถิน่  งานการให๎บริการสาธารณะเคลื่อนที่  เป็นต๎น 
 2) ผลการวิจัยนี้ เทศบาลและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน สามารถนําไปเป็นแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธ๑หรือมาตรการในการพัฒนาด๎านสาธารณสุขหรืองานการให๎บริการด๎านอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3) ผลการวิจัยนี้ เทศบาลและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน สามารถนําไปปรับปรุง พัฒนา
งานบริการสาธารณสุขที่ยังเป็นป๓ญหา หรือตํอยอดการพัฒนางานบริการสาธารณสุขให๎มีคุณภาพเกิด
ประโยชน๑ตํอองค๑การหรือหนํวยงานได๎ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเชิงลึกเร่ืองการพัฒนางานบริการศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร  

สุราษฎร๑ธานีเฉพาะรายศูนย๑บริการฯ เพื่อสามารถนําป๓ญหาที่ค๎นพบไปกําหนดเป็นแนวทางการพัฒนา
งานที่สอดคล๎องกับความต๎องการที่แท๎จริงของผู๎มารับบริการ  

2) ควรมีการศึกษาเรื่องป๓จจัยด๎านอ่ืน ๆ ที่สํงผลตํอการพัฒนางานบริการศูนย๑บริการ
สาธารณสุข   เชํน การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยแวดล๎อมกับความต๎องการหรือความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการที่ศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เป็นต๎น 

3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการให๎บริการของศูนย๑บริการสาธารณสุขเทศบาลและการ
ให๎บริการของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือนําผลมาใช๎เป็นแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพในการให๎บริการสาธารณสุขของหนํวยงานภาครัฐ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กรมสํงเสริมสหกรณ๑. (2556). แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนางาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ๑. 
กระทรวงการทํองเที่ยวและการกีฬา. (2560). สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ

ไทย. สืบค๎นจาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=420&filename 
=index 

กฤษณา ศักดิ์ศรี. (2534). องค์การกับมนุษย์มพันธ์. กรุงเทพฯ: อักษรวิทยา. 
กาญจนา เรืองรจิตปกรณ๑ (2530).  พฤติกรรมของมนุษย์. กรุงเทพฯ: ธนพรการพิมพ๑. 
จินตนา บุญบงการ. (2561). จริยธรรมทางธุรกิจ (พิมพ๑ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํง

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
จุฑารัตน๑ ทิพย๑ญาณ. (2550). ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ บริการของสถานีอนามัยใน

อ าเภอรัษฎาและอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). 
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยา เขตพัทลุง, พัทลุง. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2547). การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2549). การตลาดบริการ (พิมพ๑ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

240240 
 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, (2561). ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. สืบค้นจาก 

http://www.suratcity.go.th 
ธงชัย สันติวงษ์. (2543). องค์การและการบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. (2535). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย

วัฒนาพานิช. 
ธัญยมาส พุมานนท์. (2547). ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ต่อ

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

นฤมล ตอวิเชียร. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก สาขากายภาพบ าบัด ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 

นฤมล สุ่นสวัสดิ์. (2549). การบริหารอุตสาหกรรมบริการ. กรุงเทพฯ: วันทิพย์. 
นิพนธ์ คันธเสวี. (2528). มนุษย์สัมพันธ์เพือการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
เบญจพร พุฒค า. (2547). ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล

จันทรุเบกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.  
ปรีชา อุดทา. (2548).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สถานีอนามัยในเขต คปสอ. บ้านแพง อ าเภอ

บ้านแพง จังหวัดนครพนม (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2526). หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ไทยอนุเคราะห์ไทย 
โยธิน ศันสนยุทธ. (2530). ทฤษฎีความต้องการ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
วนันธิยา สังข์ศักดา. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ศักยภาพของตนเองกับสถานะด้านการ

งานต่อประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

วาทินี ไส้ง้อ. (2549). ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กท่ีมารับบริการต่อการให้บริการพยาบาลของห้อง
ตรวจโรคเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. รายงานการวิจัย. 
ราชบุรี: กรมอนามัยศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี. 

วิทวัส รุ่งเรืองผล และทรงศรี สนธิทรัพย์. (2539).  โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคหะ
แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์.  

วิรัช วิรชันภาวรรณ. (2550). การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ. 

วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2546). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์

องค์การศึกษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: พิมพ์พิสุทธ์. 
วิลาวัลย์ ฉัตรพิริยกุล. (2548). ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลบางโพ   



241

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

241 
 
สมเพียง บุตรรักษ๑ และคณะ. (2550). ความพึงพอใจในการบริการของสถานีอนามัย ต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑).  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธาน.ี 

สมยศ นาวีการ. (2540). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ เรื่องการจูงใจ: จากแนวความคิดไปสู่การ 
ประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2540). คู่มือและแนวปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 
สมิต สัชฌุกร. (2550). ศิลปะการให้บริการ (พิมพ๑ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สายธาร. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน๑. (2526). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ. (2545). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2560). แผนพัฒนาสุขภาพห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. 

กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.). (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค๎นจาก https://www.nhso.go.th/ 
frontend/page-contentdetail. aspx?CatID=MTAzMg== 

สํานักพัฒนาเครือขํายบริการสุขภาพ. (2545). มาตรฐานการจัดบริการปฐมภูมิ. นนทบุรี: กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณะสุข. 

สําเริง แหยงกระโทก และรุจิรา มังคละศิริ. (2548). แนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนสู่คุณภาพ 
มาตรฐานบริการ (พิมพ๑ครั้งที่ 2). นครราชสีมา: ศูนย๑ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุข
นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. 

สุนันทา ยอดเณร. (2551). การประเมินคณภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง
กับการรับรู้ของผู้รับบริการงานเภสัชกรรมในสถานบรการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิใน
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

สุรรัตน๑ รัตนเสถียร. (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในโครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: สาํนักวิจัยแหํงชาติ. 

สุมาลี นันทวุฒิกุล. (2550). ความพึงพอใจของผู้ปุวยต่อการใช้บริการงานเภสัชกรรมศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต ไมํได๎ตีพิมพ๑). 
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร๑, กรุงเทพฯ. 

สุรีย๑ พงพิทักษ๑เมธา. (2547). การรับรู้และความพงึพอใจโดยรวมของผู้ปุวยที่มาใช้บริการแผนกผู้ปุวย
นอกเวลา ของโรงพยาบาลศิริราช ในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 
ไมํได๎ตีพิมพ๑). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

เสถียร เหลืองอรําม. (2519). หลักมนุษยสัมพันธ์ต่อการบริหารงานในองค์การ. กรุงเทพฯ: แพรํพิทยา. 
เสถียร เหลืองอรําม. (2525). ความต้องการของมนุษย์. กรุงเทพฯ: พิมพ๑ดี. 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ๑. (2525). พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา (พิมพค๑ร๎ังที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา

พานิช. 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

242242 
 
อุทัยวรรณ สุกิมานิล. (2548). การบริการปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข. 
Balotsky, E. R. (2000). Is it resources, habit or both: Interpreting twenty years of 

hospital strategic response to prospective payment. Health Care 
Management Review, 30, 337-434. 

Bouman, J. S., & Norman, D. L. (1975). A study of the relationship between the leader 
behavior of principals and organization output of high shhool in Narth 
California. Dissertation Abstracts International, 1, 85 - A. 

Domjan, M. (1996). The principles of learning and behavior. Belmont, CA: Thomson 
/Wadsworth.  

Ehrlich, T. (2000). Civic responsibility and higher education. Phoenix, AZ: Oryx. 
Eriksen, C. W. (1995). The flankers task and response competition: A useful tool for 

investigating a variety of cognitive problems. Visual Cognition, 2(2-3), 101-118. 
Fitzgerald, M. R., & Durant, R. F. (1980). Citizen evaluations and urban management: 

service delivery in an era of protest. Public Administration Review, 40(6), 585-
594. 

Herzberg, F. (1959). Work and motivation In behaviour science concepts and 
management pplication: Studies in personnel policy (p. 216). New York: 
National Industrial Conference Board. 

Herzberg, F. (1991). A Harvard Business Review Paperback: Motivation. Massachusetts: 
Harvard Business School. 

Fayol, H. (1949). General industrial and management. New York: Pitman and Sons. 
Follett, M. P. (1920). The new state: Group organization and the solution of popular 

government. New York: Longmans, Green & Co. 
Gulick, L., & Urwick, L. (2004). Papers on the science of administration. Ew York: 

Routledge. 
Herzberg, F. (1969). Job enrichment pays off. Harvard Business Review, 47(2), 61-78. 
Kast, F. E., & Rosenzweig, J. C. (1974). Organization and Management: A systems 

approach, Tokyo: McGraw‐Hill.  
Maslow, A. H. (1943). A theory of hunman motivation.  Psychological Review, 50, 340-

396. 
Mayo, Eleanor R. (1958). Forever strangers. New York: W. W. Norton. 
Murray, K. B. (1991). A test of services marketing theory: Consumer information 

acquisition activities. The Journal of Marketing, 55, 10-25. 
Lawler, E., & Porter, L. (1967). The effects of performance on job satisfaction. 

Industrial Relations, 7, 20-28. 



243

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

243 
 
Robbins, S. P. (1996). Prentice hall organization behavior: Concept, controversies and 

applications. (7th ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Schermerhorn, J. et al. (1991). Managing organizational behavior. United States: John 

Wiley & Sons.  
Schweiger, D. M., & Walsh, J. P. (1990). Mergers and acquisitions: An interdisciplinary 

view. Research in Personnel and Hhuman Resources Management, 8(1), 41-107. 
Stipak, B. (1979). Citizen satisfaction with urban services: Potential misuse as a 

performance indicator. Public Administration Review, 39(1), 46-52. 
Steers, R. M. & Porter, L. W. (1979). Motivation and Work Behavior. New York :McGraw-Hall. 
Stoner, J. A., & Freeman, R. E (1992). Management (5th ed.). New York: Prentce-Hall. 
Stoner, C. R., & Fry, F. L. (1982). The entrepreneurial decision: dissatisfaction or 

opportunity?. Journal of Small Business Management (pre-1986), 20(2), 39. 
Taylor, F. W. (1911). The principles of scientific management. New York: Harper & 

brothers. 
Terry, R. C. (1977). U.S. Patent No. 4,010,800. Washington, DC: U.S. Patent and 

Trademark Office. 
Woolfolk, A. E. (1995). Educational psychology (6th ed.). Needham Heights, MA: Allyn 

& Bacon. 
Yamane, T. (1970). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row. 
Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences 

of service quality. the Journal of Marketing, 31-46. 
 
 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

244 

 
โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของตลาดน้ าประชารฐับางใบไม้ 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในมิติคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 

ประเสริฐ พิรุฬห์เศรษฐ* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐ
บางใบไม๎จังหวัดสุราษฏร๑ธานี วําหลังจากที่ได๎กํอตั้งมา 2 ปี ประสบผลสําเร็จเพียงใด และจะมีความ
ยั่งยืนหรือไมํ โดยจะประเมินในมิติคุณภาพของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 3 ป๓จจัย คือ 1) คุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม 2) คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับ 3) คุณภาพชีวิตของคน    
ในชุมชนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร การสํารวจภาคสนามด๎วยการ
สัมภาษณ๑และการตอบแบบสอบถามของประชากรตัวอยํางที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานตลาดน้ํา
ประชารัฐบางใบไม ๎ข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดจะนํามาวิเคราะห๑ในเชิงพรรณนาอุปมาน (Inductive) ด๎วยการ
วิเคราะห๑จากข๎อเท็จจริงไปสูํ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา คุณภาพสภาพแวดล๎อมที่ทําการประเมิน 3 ป๓จจัย คือ 1) การรักษา
สภาพธรรมชาติพบวําคุณภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ยังอุดมสมบูรณ๑อยูํ แตํสภาพน้ําในคลองไมํสะอาดใช๎
อาบไมํได๎ 2) การสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท๎องถิ่น มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ตามเทศกาลตําง ๆ เชํน จัดงานานลอยกระทง การแสดงหนังตะลุงของกลุํมเยาวชน 3) การบริหาร
จัดการตลาดพ้ืนที่ค๎าขายสินค๎าตั้งอยูํในบริเวณวัดบางใบไม๎ สํวนขายอาหารเครื่องดื่มตั้งอยูํในพ้ืนที่
สวนที่อยูํติดกับวัด วัดบางใบไม๎เองก็ได๎รับประโยชน๑จากการที่มีคนรํวมทําบุญให๎วัดมากขึ้นมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้ง โดยทุกคนต๎องเข๎ารํวม การให๎ทุกภาคสํวนได๎มีสํวนรํวม จะทําให๎ตลาดมีความ
ยั่งยืนตํอไป 
 สํวนคุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับนักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจที่
ได๎ไปทํองเที่ยวที่ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ในระดับพอใจปานกลาง  โดยมีป๓จจัยด๎านสภาพ
ธรรมชาติเป็นป๓จจัยเดํนในการสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว สํวนกิจกรรมตําง ๆ ของตลาด
น้ําประชารัฐบางใบไม๎ ความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งนําจะทําให๎ยังคงมีนักทํองเที่ยวเข๎าไป
ทํองเที่ยวตํอไป แตํถ๎ามีการปรับปรุงกิจกรรมตําง ๆ ให๎เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ตลาดน้ําประชารัฐ
บางใบไม๎จะมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น สําหรับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พิจารณาจากรายได๎ทาง
เศรษฐกิจที่สํวนใหญํมีรายได๎จากอาชีพหลักอยูํแล๎ว รายได๎จากตลาดน้ําเป็นเพียงอาชีพเสริมที่สํวน
ใหญํมี ความพึงพอใจที่ได๎เข๎าไปรํวมดําเนินการถือได๎วําความพึงพอใจของคนในชุมชนจะเป็นป๓จจัยที่
สํงเสริมให๎ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎มีความยั่งยืนตํอไปได๎ 
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* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 

 
โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของตลาดน้ าประชารฐับางใบไม้ 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี ในมิติคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 

ประเสริฐ พิรุฬห์เศรษฐ* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐ
บางใบไม๎จังหวัดสุราษฏร๑ธานี วําหลังจากที่ได๎กํอตั้งมา 2 ปี ประสบผลสําเร็จเพียงใด และจะมีความ
ยั่งยืนหรือไมํ โดยจะประเมินในมิติคุณภาพของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 3 ป๓จจัย คือ 1) คุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม 2) คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับ 3) คุณภาพชีวิตของคน    
ในชุมชนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร การสํารวจภาคสนามด๎วยการ
สัมภาษณ๑และการตอบแบบสอบถามของประชากรตัวอยํางที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานตลาดน้ํา
ประชารัฐบางใบไม ๎ข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดจะนํามาวิเคราะห๑ในเชิงพรรณนาอุปมาน (Inductive) ด๎วยการ
วิเคราะห๑จากข๎อเท็จจริงไปสูํ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวํา คุณภาพสภาพแวดล๎อมที่ทําการประเมิน 3 ป๓จจัย คือ 1) การรักษา
สภาพธรรมชาติพบวําคุณภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ยังอุดมสมบูรณ๑อยูํ แตํสภาพน้ําในคลองไมํสะอาดใช๎
อาบไมํได๎ 2) การสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท๎องถิ่น มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ตามเทศกาลตําง ๆ เชํน จัดงานานลอยกระทง การแสดงหนังตะลุงของกลุํมเยาวชน 3) การบริหาร
จัดการตลาดพ้ืนที่ค๎าขายสินค๎าตั้งอยูํในบริเวณวัดบางใบไม๎ สํวนขายอาหารเครื่องดื่มตั้งอยูํในพ้ืนที่
สวนที่อยูํติดกับวัด วัดบางใบไม๎เองก็ได๎รับประโยชน๑จากการที่มีคนรํวมทําบุญให๎วัดมากขึ้นมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้ง โดยทุกคนต๎องเข๎ารํวม การให๎ทุกภาคสํวนได๎มีสํวนรํวม จะทําให๎ตลาดมีความ
ยั่งยืนตํอไป 
 สํวนคุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับนักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจที่
ได๎ไปทํองเที่ยวที่ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ในระดับพอใจปานกลาง  โดยมีป๓จจัยด๎านสภาพ
ธรรมชาติเป็นป๓จจัยเดํนในการสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว สํวนกิจกรรมตําง ๆ ของตลาด
น้ําประชารัฐบางใบไม๎ ความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งนําจะทําให๎ยังคงมีนักทํองเที่ยวเข๎าไป
ทํองเที่ยวตํอไป แตํถ๎ามีการปรับปรุงกิจกรรมตําง ๆ ให๎เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ตลาดน้ําประชารัฐ
บางใบไม๎จะมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น สําหรับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พิจารณาจากรายได๎ทาง
เศรษฐกิจที่สํวนใหญํมีรายได๎จากอาชีพหลักอยูํแล๎ว รายได๎จากตลาดน้ําเป็นเพียงอาชีพเสริมที่สํวน
ใหญํมี ความพึงพอใจที่ได๎เข๎าไปรํวมดําเนินการถือได๎วําความพึงพอใจของคนในชุมชนจะเป็นป๓จจัยที่
สํงเสริมให๎ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎มีความยั่งยืนตํอไปได๎ 
 
ค าส าคัญ: การทํองเที่ยวที่ยั่งยืน คุณภาพสภาพแวดล๎อม ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎  
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บทน า 
 
 การเดินทางทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มนุษย๑ใช๎เป็นเคร่ืองมือผํอนคลายความเครียดจาก
การทํางานหรือดําเนินชีวิตประจําวัน  นับวําเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติของมนุษย๑ที่มีมาอยํางยาวนาน
ตั้งแตํสมัยโบราณและมีพัฒนาการเรื่อยมาตามยุคสมัยจนถึงป๓จจุบัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในป๓จจุบันที่มี
ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่สามารถเอ้ืออํานวยตํอการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา หรือทาง
อากาศ เพ่ิมความสะดวกตํอการเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยว ทําให๎ขอบเขตของการเดินทางนั้นขยาย
กว๎างออกไปและสํงผลให๎เกิดธุรกิจตําง ๆ เพ่ือรองรับการทํองเที่ยว โดยกลุํมธุรกิจดังกลําวจะต๎อง
อาศัยเทคนิคทางวิชาการเข๎ามาชํวยเพ่ือสํงเสริมวางแผนการตลาด และการบริหารจัดการจนเกิดเป็น
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวซึ่งมีบทบาทสําคัญอยํางมากตํอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
ของนานาประเทศ นอกจากนั้นการลงทุนในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวยังชํวยสร๎างงาน สร๎างอาชีพอีก
หลายแขนงกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎ไปสูํท๎องถิ่นตํางๆ เป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศชาติ (ธิดาวรรณ ทองสามสี, 2558) 
 ประเทศไทยมีรายได๎ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวนับเป็นมูลคําหลายพันล๎านบาท   
ตํอปี จากแถลงขําวสถานการณ๑ทํองเที่ยวกันยายน 2561 โดยปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
ประเทศไทย เดือนมกราคม-กันยายน 2561 ประเทศไทยมีรายได๎รวมจากการทํองเที่ยว 2,185 
พันล๎านบาท (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2561) ขยายตัวร๎อยละ 10.36 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชํวงเวลาเดียวกันในปีที่ผํานมาทําให๎ทราบวําป๓จจุบันการทํองเที่ยวยังคงพัฒนาและมีอัตราการขยายตัว
อยํางตํอเนื่อง สร๎างรายได๎ให๎กับแตํละประเทศ รวมทั้งสร๎างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ป๓จจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยวทั่วโลก สํงผลกระทบตํอทิศ
ทางการทํองเที่ยวด๎านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงาม โบราณสถานและวิถีชี วิตดั้งเดิม
ของประชาชนในแตํละพ้ืนที่กํอให๎เกิดรายได๎จํานวนมากมหาศาลเข๎าสูํประเทศ รัฐบาลได๎วางแผนการ
จัดการเพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยตอบรับกับกระแสการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นพยามที่จะนําสิ่งตําง ๆ ไมํ
วําจะเป็นสภาพทางธรรมชาติที่โดดเดํนสวยงาม ความสวยงามที่นําสนใจแปลกใหมํของวัฒนธรรมและ
ประเพณีตํางๆ ของหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยเข๎ามาเป็นจุดขายที่จะให๎เกิดรายได๎จากการทํองเที่ยว
มากยิ่งขึ้น และยิ่งรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให๎มีการทํองเที่ยวมากขึ้นผลกระทบที่ตามมานั้นไมํได๎มี
เพียงแคํด๎านบวกเทํานั้น การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จึงได๎รับการผลักดันและสํงเสริมให๎เป็นองค๑ประกอบ
สําคัญอยํางหนึ่งของการพัฒนาอยํางยั่งยืนในประเทศตําง ๆ ทั่วโลกและยังสามารถใช๎เป็นเครื่องมือ
หรือมาตรการหนึ่งในการสํงเสริมเพ่ือการอนุรักษ๑ทรัพยากร การปูองกันไมํให๎ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรมจากการทํองเที่ยวจะต๎องทําให๎การทํองเที่ยวเจริญเติบโตอยํางมีขอบเขตภายใต๎ขีดความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่นั้น เพ่ือให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมให๎น๎อยที่สุด (ภัสร๑ศศิร๑ หีดจันทร๑ , 
2558)   
 จังหวัดสุราษฎร๑ธานีเป็นจังหวัดที่เป็นที่รู๎จักแพรํหลายในฐานะจังหวัดที่มีความสําคัญด๎านการ
ทํองเที่ยวของประเทศไทย มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,181,076 ไรํ  มีเนื้อที่
มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ  และมีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต๎ สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลาย
ตั้งแตํเกาะขนาดตํางๆ  ในทะเลอําวไทย ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝ๓่งทะเล และที่ราบลุํมแมํน้ํา  มี
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แมํน้ําที่สําคัญ คือ แมํน้ําตาปีและแมํน้ําพุมดวง  ฝ๓่งทะเลด๎านอําวไทยในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีมีความ
ยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีธรรมชาติอันสวยงามทั้งหมูํเกาะตําง ๆ ได๎แกํ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25 
ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมูํเกาะอํางทองและเกาะ
บริวาร 42 เกาะ และมีพ้ืนที่ปุาดิบชื้นบนบกท่ีอุดมด๎วยพืชพรรณอันหลากหลาย สายน้ํามากมาย และ
สัตว๑ปุานานาชนิด อีกทั้งยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีวิถีวัฒนธรรมท๎องถิ่นซึ่งเป็น อัต
ลักษณ๑ของจังหวัดสุราษฎร๑ธานีจึงเป็นเสนํห๑ดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศให๎เข๎า
มาทํองเที่ยวตลอดทั้งปี วิสัยทัศน๑และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดสุราษฏร๑ธานี 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 คือ “เมืองเกษตรคุณภาพ การทํองเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” ซึ่งนิยาม
ของการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การฟ้ืนฟูและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล สร๎างโครงขํายการทํองเที่ยวชุมชนและการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพแหลํงทํองเที่ยว เป็นสังคมแหํงดุลยภาพสุขสงบเข๎มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู๎วัฒนธรรมและ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม นําไปสูํพัฒนาประชาชนให๎มีความสุขภายใต๎ความ
ดีทั้งปวง   ที่มีอยูํภายในจังหวัดสุราษฏร๑ธานี เปูาหมายพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง ตอบ
รับวิสัยทัศน๑ชาติ 20 ปี “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดสุราษฏร๑ธานี, 2561) 
 ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎เป็นตลาดน้ําแหํงแรกในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีตั้งอยูํที่วัดบางใบไม๎ 
ตําบลบางใบไม๎ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร๑ธานี ซึ่งจะเปิดทุกวันอาทิตย๑ ตั้งแตํเวลา 9:00-17:00 น. 
เกิดขึ้นจากการรวมตัวรํวมแรงรํวมใจกันของคนในชุมชนโดยมีกํานันเป็นผู๎นําชุมชนกํอตั้งตลาดแหํงนี้
ขึ้นเพ่ือให๎คนในชุมชนมีรายได๎ เป็นหนึ่งในสถานที่ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแหํงหนึ่งที่ได๎รับการสนใจ
จากนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก ตําบลบางใบไม๎ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 
10.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,376 ไรํ มีประชากรทั้งหมด 2,665 คน (องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบางใบไม๎, 2560) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํมมีคลองเล็กคลองน๎อยไหลผํานหลายสาย ทําให๎
ตําบลบางใบไม๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว และบุคคลทั่วไปในนาม “ดินแดนแหํงคลองร๎อยสาย” จาก
ลักษณะของภูมิประเทศที่ทําให๎ตําบลบางใบไม๎ มีพรรณพืชหลากหลาย อันได๎แกํ ลําพู โกงกาง ต๎นจาก 
และพันธุ๑ไม๎น้ําจํานวนมากเจริญงอกงามเป็นทิวแถวสองฝ๓่งแมํน้ําลําคลอง ซึ่งเป็นแหลํงที่พักพิงของ
หิ่งห๎อย และนกนานาพันธุ๑ รวมทั้งยังเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑สัตว๑น้ําทุกชนิดสําหรับวิถีชีวิตความเป็นอยูํ
ของคนในตําบลบางใบไม๎เป็นไปอยํางเรียบงําย ยึดประเพณีวัฒนธรรมแบบโบราณ ไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพประมง ทําสวนมะพร๎าว สวนผลไม๎ รับจ๎าง 
ข๎าราชการ และสวนน้ํามันปาล๑ม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และเนื่องด๎วยตําบลบางใบไม๎เป็นพ้ืนที่ที่
อุดมสมบูรณ๑มีความพร๎อมทางทรัพยากรด๎านการทํองเที่ยวที่ยังคงคุณคําไว๎ควรแกํการมาเยือนของ
นักทํองเที่ยว มีทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมในการสํงเสริมการทํองเที่ยวเหมาะตํอการพัฒนาให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวในบริเวณใกล๎เคียง ป๓จจุบันตลาดน้ําประชารัฐถือเป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการตอบรับของนักทํองเที่ยวมากขึ้น โดยมีร๎านค๎าที่จัดจําหนํายสินค๎าที่เป็น
ผลิตภัณฑ๑ของคนในชุมชนนํามาขายตั้งแตํของข๎าวของเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่สานจากวัสดุธรรมชาติ มี
ร๎านค๎าที่จัดจําหนํายอาหารประเภทตําง ๆ เชํน พ้ืนบ๎าน ขนมไทย อาหารทะเล ผัก ผลไม๎ รวมถึง
อาหารประจําท๎องถิ่น โดยเน๎นการใช๎วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใสํอาหาร พร๎อมทั้งมีการจัดที่นั่ง
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ไว๎สําหรับรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม จุดเลี้ยงปลาสวาย จุดถํายภาพ ไว๎
ให๎บริการนักทํองเที่ยว มีจุดบริการนักทํองเที่ยวสําหรับนั่งเรือแจวลํองคลองร๎อยสายชื่อชมธรรมชาติ
ในการลํองเรือ โดยมีชาวบ๎านในชุมชนคอยให๎บริการนักทํองเที่ยวที่จะลงเรือใสํเสื้อชูชีพเพ่ือความ
ปลอดภัย ตลอดแนวคลองจะได๎สัมผัสกับธรรมชาติมีทางต๎นจากพาดออกมาเหมือนเป็นซุ๎มตลอดทาง 
มีลานจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยว การละเลํนพ้ืนบ๎านตํอยมวยทะเล มีการจัดการ
แขํงขันเรือยาวสร๎างความสนุกสนาน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีความเป็นวิถีชีวิต
ดั้งเดิมซึ่งเป็นรากฐานของชุมชนในพื้นท่ีแหํงนี้ สร๎างประสบการณ๑ความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวผู๎มา
เยือนไมํรู๎ลืม 
 การพัฒนาการทํองเที่ยวตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ภายใต๎กรอบการพัฒนาการทํองเที่ยว
ที่ยั่งยืนนั้น จะชํวยให๎ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎สามารถดํารงอยูํได๎ไมํวําจะอยูํในสถานการณ๑ใด และ
ในขณะเดียวกันต๎องไมํสํงผลเสียตํอสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยว รวมถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของประชาชนในพื้นท่ีโดยมีเน๎นความรับผิดชอบตํอสังคมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ ปกปูอง
รักษาสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ตํอไปได๎ในระยะเวลาอันยาวนานและกระจาย
ผลประโยชน๑แกํคนสํวนใหญํ การสร๎างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม มีการสํงเสริ ม  
การกระจายรายได๎แกํประชาชนในชุมชนและผู๎ประกอบการอยํางเสมอภาคเทําเทียมกัน จะชํวยให๎
การดําเนินกิจกรรมตําง ๆ เป็นไปอยํางราบรื่น (พัชรินทร๑พร ภูํอภิสิทธิ์ และคณะ, 2556)  
 ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ได๎กํอตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 ถึงป๓จจุบันมีอายุได๎
ประมาณสองปีเศษ และจากการสังเกตุพบวําตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ในป๓จจุบันเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่นักทํองเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปทํองเที่ยวทุกวันอาทิตย๑ที่ตลาดเปิดดําเนินการ ถือวํา
ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ได๎กํอตั้งและพัฒนามาจนประสบผลสําเร็จมากพอสมควรผู๎ศึกษาวิ จัยจึง
สนใจที่จะประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎อยํางเป็นรูปธรรมวําประสบ
ผลสําเร็จเพียงใด และจะมีความยั่งยืนหรือไมํอยํางไร 
 อุษาวดี พูลพิพัฒน๑ผล (2545) ได๎อธิบายลักษณะของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนไว๎วํา 
 1)  เป็นการทํองเที่ยวที่มีความตํอเนื่อง (Continuity) หมายถึงความตํอเนื่องของทรัพยากร 
ธรรมชาติ และความตํอเนื่องของวัฒนธรรมที่เป็นทรัพยากรหลักในการทํองเที่ยว และสามารถมอบ
ประสบการณ๑นันทนาการที่ดีแกํนักทํองเที่ยว 2)  เป็นการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality)  หมายถึง
การเน๎นคุณภาพในสามสํวนหลัก คือ คุณภาพของสิ่งแวดล๎อม คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการ
ที่นักทํองเที่ยวได๎รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 3)  เป็นการทํองเที่ยวที่มีความสมดุล 
(Balance) หมายถึงความสมดุลระหวํางความต๎องการของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ความต๎องการ
ของชุมชนท๎องถิ่น และความสามารถของทรัพยากร 
 ผู๎ศึกษาวิจัยเห็นวําการนําลักษณะการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพในสามสํวนหลัก คือ คุณภาพของ
สิ่งแวดล๎อม คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับ และคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน นําจะเป็นป๓จจัยที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานและประเมินอนาคตของตลาดน้ํา
ประชารัฐบางใบไม๎ได๎อยํางมีนัยสําคัญ โดยใช๎ชื่อการศึกษาวํา “โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลการ 
ดําเนินงานของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ จังหวัดสุราษฎร๑ธานีในมิติคุณภาพการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน” 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 เพ่ือศึกษาประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ จังหวัดสุราษฏร๑ธานี วํา
ประสบผลสําเร็จเพียงใดหลังจากที่ได๎กํอตั้งมา 2 ปี และจะมีความยั่งยืนหรือไมํอยํางไร โดยจะ
ประเมินในมิติคุณภาพของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 3 ป๓จจัย คือ 
 1) คุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
 2)   คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับ 
 3)   คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
 
 1) ผู๎รับผิดชอบและชุมชนได๎มีแผนงานหรือวิธีการบํารุงรักษาดูแล พัฒนาสภาพแวดล๎อม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ให๎มีความ
ยั่งยืนอยํางไรบ๎าง 
 2) นักทํองเที่ยวที่เข๎าไปเที่ยวมีความพึงพอใจที่ได๎รับการบริการจากตลาดน้ําประชารัฐบาง
ใบไม๎มากน๎อยเพียงใด 
 3) ประชาชนในชุมชนบางใบไม๎ได๎รับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจจากตลาดน้ําประชารัฐบาง
ใบไมม๎ากน๎อยเพียงใด 
 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐ
บางใบไม๎จังหวัดสุราษฏร๑ธานี  วําประสบผลสําเร็จเพียงใดหลังจากที่ได๎กํอตั้งมา 3 ปี และจะมีความ
ยั่งยืนหรือไมํอยํางไร ผู๎วิจัยได๎รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพร๎อมทั้งเนื้อหาที่
สําคัญตํอการวิจัยจากแหลํงอ๎างอิงตํางๆ เ พ่ือใช๎เป็นแนวทางในการศึกษา และวิเคราะห๑ผลการ
ศึกษาวิจัยดังตํอไป 
 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (Sustainable Tourism) หลักการที่สําคัญของการ
พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของ World Tourism Organization (2016) 1) มีการดําเนินการ
จัดการภายใต๎ ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติมีการทดแทนการฟ้ืนฟูให๎สามารถผลิตและ 
ให๎บริการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎ตลอดไป โดยไมํลดถอยหรือเสื่อมโทรมลง ตระหนักถึงการมีสํวนรํวม
ของคนในชุมชนและความต๎องการของชุมชน 2) มีการกระจาย ประโยชน๑อยํางเป็นธรรมสูํท๎องถิ่น   
3) ให๎ประสบการณ๑นันทนาการที่มีคุณคําแกํนักทํองเที่ยว 4) ให๎ผู๎มาเยือนหรือนักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎
และเข๎าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ ทรัพยากรและวิถีชีวิต 5) การออกแบบที่กลมกลืนกับสถาป๓ตยกรรมท๎องถิ่น 
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และใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 6) เน๎นการผสมผสานการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนสูํแผนพัฒนา ระดับท๎องถิ่น 
ภูมิภาค และระดับประเทศ 7) เน๎นข๎อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นฐานการ ตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบ 
 องค๑การการทํองเที่ยวแหํงโลก (WTO, 2016) ได๎ให๎คําจํากัดความลําสุดของการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) วําการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนจะไมํใชํเป็นเพียงแคํการ
ทํองเที่ยวขนาดเล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุํม (Niche Tourism Segments) หากแตํการทํองเที่ยว
แบบยั่งยืนจะต๎องครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวมหรือท่ีเรารู๎จักกันในชื่อที่เรียกวํา “การทํองเที่ยวแบบ
มวลชน” (Mass Tourism) โดยทั่วไปการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การทํองเที่ยวที่ให๎
ความสําคัญตํอการเสมอภาคระหวํางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั้ง
ในรุํนป๓จจุบันตํอไปจนถึงคนในอนาคต ดังนั้น หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการทํองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนในคําจํากัดความของ WTO จึงประกอบด๎วย 
 1)  การทํองเที่ยวต๎องตระหนักและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพให๎
เหมาะสมและเกิดประโยชน๑สูงสุด 
 2)  การเคารพในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของประชาชนพ้ืนเมือง รวมไปถึงการร๎ูจัก
ปรับตัวและเข๎าใจถึงความแตกตํางทางวัฒนธรรมและประเพณีของแตํละชุมชน 
 3)  การสร๎างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนควร
กํอให๎เกิดการกระจายของรายได๎อยํางเป็นธรรมและทั่งถึงแกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการทํองเที่ยว 
(Tourism Stakeholder) นอกจากนี้ ยังควรที่จะกํอให๎เกิดการจ๎างงานและการสร๎างรายได๎ให๎กับ
ชุมชนท๎องถิ่น รวมไปถึงการมีสํวนสําคัญในการชํวยลดความยากจนในท๎องถิ่นด๎วย 
 การพัฒนาการทํองเที่ยวทั้งหมดต๎องมุํงสูํความยั่งยืน (All Tourism should be Sustainable 
Tourism) ตามคํากลําวของ Dowling (1995) เขาอธิบายภาพรวมวํา หลักการที่ต๎องปฏิบัติจริงจัง 
ได๎แกํ การดําเนินกิจการการทํองเที่ยวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ความเป็นอยูํของชุมชนกับกิจกรรมการทํองเที่ยว 
ภายใต๎การตระหนักในกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู๎ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชน เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ โดยกระบวนการมีสํวนรํวม
ของผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุาย ดังนั้นจึงต๎องมีการประสานการจัดการรํวมกัน เพ่ือลดผลกระทบตํอระบบ
นิเวศ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งปูองกันป๓ญหาเรื่อง
ผลประโยชน๑และความขัดแย๎งด๎วยการประสานความต๎องการและกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ 
ความยั่งยืนของการดํารงอยูํและการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 ทั้งนี้ การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนต๎องมาจากการมีสํวนรํวมอยํางเป็นทางการจากผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องทุกคน ต๎องมีผู๎นําทางการเมืองที่สร๎างการมีสํวนรํวมอยํางแข็งแกรํง
กว๎างขวาง และเป็นเอกฉันท๑ การจะบรรลุถึงการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎จะต๎องทําเป็นกระบวนการ
อยํางตํอเนื่อง ต๎องมีการควบคุมติดตามผลกระทบ และมีมาตรการปูองกันและแก๎ไข ทางด๎าน
นักทํองเที่ยวแล๎ว การทํองเที่ยวที่ยั่งยืนจะต๎องสร๎า งความพึงพอใจและสร๎างประสบการณ๑ที่มี
ความหมายให๎กับนักทํองเที่ยว เพ่ิมความตระหนักรู๎เกี่ยวกับการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน และสนับสนุน
พฤติกรรมการทํองเที่ยวที่เป็นไปในแนวทางของความยั่งยืน 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1)   การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเชิงกลยุทธ๑  กรณีศึกษาตําบลบางใบไม๎  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดย กรกนก เกิดสังข๑ 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกของชุมชนคลอง
โดน และศึกษาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในเชิงกลยุทธ๑ 

จากการศึกษาวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและสภาพแวดล๎อมภายนอก พบวําตําบลบาง
ใบไม๎  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี มีจุดแข็งและจุดอํอนที่สําคัญ คือ 

จุดแข็ง มีพ้ืนที่อยูํใกล๎ชุมชนเมือง มีความได๎เปรียบในเชิงภูมิศาสตร๑ และชุมชนมีวิถีชีวิตเป็น
เอกลักษณ๑ มีความสามัคคีรํวมมือกันดี 

จุดอํอน ที่พักมีจํากัด ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่ที่จอดรถนักทํองเที่ยวมีไมํเพียงพอ 
ประชาชนขาดความรู๎ด๎านการทํองเที่ยว  

โอกาส กระแสความนิยมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ได๎รับความนิยม และองค๑การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎การสนับสนุน 

อุปสรรค โดยสภาพธรรมชาติของท๎องถิ่น บางฤดูกาลไมํสามารถจัดการการทํองเที่ยวได๎ 
และผลการศึกษาพบวํา รูปแบบการพัฒนาการทํองเท่ียวมีวิธีดําเนินการโดยการจัดตั้งกลุํม

การทํองเที่ยวเพ่ือให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว โดยมี อบต.บางใบไม๎เป็นผู๎สนับสนุน ป๓จจุบันการ
ทํองเที่ยว 

มี 5 กิจกรรม ได๎แกํ ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ นมัสการพํอทํานข๎าวสุก ลํองคลอง ชมวิถี
ชวีิตริมน้ํา นั่งเรือชมหิ่งห๎อยตอนกลางคืน และการสาธิตการเย็บจาก การลอกจาก สําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว พบวํานักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก 

ผู๎ศึกษาวิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะที่นําสนใจในการพัฒนาตําบลบางใบไม๎ไว๎บางประการ คือ 
 (1)  Attraction ความดึงดูดใจของนักทํองเที่ยว ควรอนุรักษ๑สภาพแวดล๎อมให๎มีสภาพ

เดิมให๎มากเพ่ือสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศน๑ การนําเที่ยววิถีชีวิตชาวชุมชน การนําเสนอ
ศิลปะวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว  

 (2)  Accessibility การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว หรือ การคมนาคม ควรปรับปรุงถนนท่ี
สภาพเป็นหลุมเป็นบํอ ควรสร๎างถนนเชื่อมตํอกันภายในชุมชนให๎มากขึ้น การจัดระบบให๎รองรับ
นักทํองเที่ยวให๎เพียงพอ การประชาสัมพันธ๑แนะนําเส๎นทางเข๎าไปที่ชุมชนนี้ 

 (3)  Accommodation ที่พักในแหลํงทํองเที่ยว มีไมํเพียงพอ และขาดที่พักในระดับ
หรูหรา ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกพร๎อมเพรียง นอกจากจะมีที่พักแบบโฮมเสตย๑ลังควรมีที่พักแบบ
โรงแรมเพ่ิมข้ึน และควรมีผู๎รับผิดชอบด๎านความปลอดภัยที่ดีให๎แกํนักทํองเที่ยว 

 (4)  Amenity สิ่งอํานวยความสะดวกควรมีเพ่ิมเติม เชํน เรือแจวนําเที่ยว ศูนย๑ให๎บริการ
ข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว ไกด๑นําเท่ียว 

 (5)  Activity กิจกรรมการทํองเที่ยว ที่มีอยูํได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวมาก แตํ
ควรเพิ่มเติมกิจกรรมตามวัยของนักทํองเที่ยวบางกลุํม เชํน การชํองเรือเพ่ือรักษาคลองให๎สะอาด การ
ทํองเที่ยวทําบุญตามวัดตําง ๆ เป็นต๎น 
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2)  รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  กรณีศึกษาตลาดน้ําคลอง
แห อําเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา โดย นราวดี บัวขวัญ 

วัตถุประสงค๑การวิจัยเพ่ือศึกษาวิจัยถึงป๓จจัยและองค๑ประกอบของการจัดการตลาดน้ํา    
คลองแหเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือเสนอแนะรูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพ่ือการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

ผลการศึกษาพบวํา ป๓จจัยและองค๑ประกอบของการจัดการมี 7 ประการ คือ 
 (1)  แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีแหลํงทํองเที่ยวหลายประเภท คือ แหลํงทํองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร๑ เชํน วัดคลองแห ที่มีพิพิธภัณฑ๑เฉลิมราษฎร๑พระพุทธรูปโบราณ 400 ปี แหลํง
ทํองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม เชํน ประเพณีรับเทวดาซึ่งเป็นความเชื่อของสังคมเกษตรสมัยกํอน 
ประเพณีมโนราห๑โรงครู เทศกาลฮารีรายอ งานย๎อนตํานานคลองแห แหลํงทํองเที่ยวเชิงวิถีชนบท เชํน 
ตลาดน้ําคลองแห การทําประมงพ้ืนบ๎าน แหลํงทํองเที่ยวเชิงกีฬา เชํน การแขํงขันเรือยาว การแขํงขัน
นกเขาชวาเสียง และนกกรงหัวจุกเสียง แหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชํน การนวดแผนไทย การสวด
มนต๑   การทําสมาธิ เป็นต๎น  

 (2)  กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกิจกรรมจะสอดคล๎องกับแหลํงทํองเที่ยว
ประเภทตําง ๆ เชํน กิจกรรมการไหว๎พระ งานย๎อนตํานานคลองแห งานแขํงเรือ งานแขํงขันนกเขา
และนกกรงหัวจุก เป็นต๎น 

 (3)  การบริการการทํองเที่ยว เชํน ตลาดน้ําคลองแห มีบริการจําหนํายสินค๎า อาหารคาว
หวาน พืชผักผลไม๎ ของที่ระลึก มีศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว มีตํารวจชุมชนให๎บริการด๎านความ
ปลอดภัย มีสถานีบริการน้ํามัน ธนาคาร บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก๑ เป็นต๎น 

 (4)  การสํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยว ใช๎การประชาสัมพันธ๑ท่ีหลากหลายชํองทาง  
เชํนปูาย แผํนพับ หนังสือพิมพ๑ วิทยุ เว็บไซต๑ มีการศึกษาวิจัยตลาดการทํองเที่ยว การประสานงานกับ
ผู๎ประกอบการการทํองเที่ยว การเข๎ารํวมจัดนิทรรศการแนะนําแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัด และของ
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) เป็นต๎น 

 (5)  การมีสํวนรํวม มีหลายระดับ เชํน การมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐกับภาครัฐที่มี
เทศบาลเมืองคลองแหเป็นองค๑กรหลัก การมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐกับองค๑กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
กับการทํองเที่ยว การมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐกับชุมชน และชุมชนกับชุมชน เป็นต๎น 

 (6)  การรักษาสิ่งแวดล๎อม กํอนจัดตั้งตลาดน้ําคลองแหสภาพแวดล๎อมมีความเสื่อมโทรม 
แหลํงน้ําเนําเสีย สังคมและวัฒนธรรมเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทําให๎เกิดกลุํมจิตอาสาในพ้ืนที่เข๎ามา  
ทํากิจกรรมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เชํน การสร๎างฝายดักขยะ การทําน้ําหมักชีวภาพ และเมื่อจะจัดตั้ง
ตลาดน้ําได๎มีการปรับภูมิทัศน๑ การจัดสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานตําง ๆ และเมื่อเปิดตลาดแล๎ว ได๎จัดให๎มี
การจัดการขยะ การใช๎ภาชนะธรรมชาติ การขุดลอกคูคลอง เป็นต๎น 

 (7)  องค๑กรรับผิดชอบ ได๎ตั้งคณะกรรมการตลาดน้ําคลองแหขึ้นมารับผิดชอบ แบํงการ
บริหารเป็นฝุายตําง ๆ เชํน ฝุายอํานวยการ ฝุายจัดเก็บรายได๎ ฝุายสํงเสริมอาชีพ ฝุายความปลอดภัย
และการจราจร ฝุายประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น 
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ผลการศึกษาวิจัยพบข๎อมูลเกี่ยวกับนักทํองเที่ยวที่นําสนใจ ดังเชํน 
 (1) 70.5 เปอร๑เซ็นต๑ เป็นเพศหญิง 62.8 เปอร๑เซ็นต๑เป็นนักเรียน นักศึกษาและ 39

เปอร๑เซ็นต๑ อายุ 20 ปี และต่ํากวํา 
 (2)  52.3 เปอร๑เซ็นต๑เดินทางมาจากนอกจังหวัดสงขลาและสํวนใหญํเคยมาแล๎วอยําง

น๎อยครั้งหนึ่ง 
 (3)  คําใช๎จํายสํวนใหญํจะใช๎อยูํระหวําง 10-500 บาท 
 (4)  ความพึงพอใจการไปทํองเที่ยวตลาดนําคลองแห สํวนใหญํอยูํในระดับปานกลาง 
สําหรับข๎อเสนอนะเพ่ือการพัฒนา ควรมีองค๑กรการจัดการในลักษณะประชาคมตลาดน้ํา

คลองแห ที่ประกอบด๎วยทุกภาคีที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวคลองแห กําหนดเปูาหมายและวางแผน
มุํงการสร๎างเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

3) แนวทางการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในชุมชนคลองโดน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงครามโดย สุถี เสริฐศรี 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาอัตลักษณ๑ของชุมชนคลองโดน ในบริบทของการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 2) ศึกษากระบวนการจัดการการทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยว 3) เสนอ 

แนะแนวทางการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
ผลการศึกษาพบวํา ชุมชนคลองโดน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีอยูํช๎านานแล๎ว 

ประชาชนสํวนใหญํทําอาชีพประมง ทําสวน รายได๎ครัวเรือนสํวนใหญํต่ํากวํา 10,000 บาทตํอเดือนวิถี
ชีวิตสํวนใหญํอยูํริมน้ํา ในอดีตชุมชนคลองโดนจะมีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ๑ถึง 700,000 ไรํ แตํถูก
บุกรุกจนเห ลือปุาชายเลนน๎อยลงจากเดิมมากชุมชนคลองโดนมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เป็นที่อาศัยของสัตว๑น้ําและนกนานาชนิด เป็นแหลํงอนุรักษ๑ปุาชายเลนที่สําคัญ มีอัตลักษณ๑ที่
สําคัญที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยว คือ มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน มีวิถีชีวิตริมน้ําที่นําสนใจ และ
มีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ๑  

การจัดการทํองเที่ยวชุมชนคลองโดนมีข๎อจํากัดและป๓ญหาอุปสรรคอยูํหลายประการ เชํน ขีด
ความสามารถที่จะรับนักทํองเที่ยวได๎ไมํเกิน 100  คน เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกตําง ๆ มีไมํ
เพียงพอ การมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชนมีน๎อย ผู๎ประกอบการเห็นความสําคัญของรายได๎
มากกวําที่จะพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืน มีความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน๑ของผู๎ประกอบการ
บางกลุํม คนในชุมชนขาดความรู๎ความเข๎าใจเรื่องอนุรักษ๑ มีการรุกล้ําลําคลองเพ่ือสร๎างบ๎านและรีสอร๑ต 

ผู๎ศึกษาวิจัยได๎เสนอแนะกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือให๎ชุมชนคลองโดนเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่ยั่งยืนแหํงหนึ่ง คือ 

 (1)  เพ่ิมขีดความสามารถของพ้ืนที่ที่รองรับนักทํองเที่ยว การสํงเสริมให๎ชุมชนคลองโดน
เป็นศูนย๑การเรียนรู๎โดยผํานกิจกรรมการทํองเที่ยว เชํน การปลูกปุาชายเลน การใช๎ชีวิตตามวิถีชุมชน
ริมน้ํา เป็นต๎น 

 (2)  ให๎ความสําคัญกับการอนุรักษ๑ปุาชายเลนโดยการปลูกจิตสํานึกไมํให๎ทําลาย
ธรรมชาติแตํให๎อยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางมีความสุข 
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 (3) นําหลักปรัชญาพอเพียงมาใช๎ในการดําเนินชีวิตของชุมชน เนื่องจากชุมชนคลองโดน
มีวิถีชีวิตที่เรียบงําย และพ่ึงพาตนเองอยูํแล๎ว 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษา 
  
 1)  การวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยที่การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห๑ข๎อมูล
จะใช๎หลักเหตุและผลจากการนําข๎อมูลที่ได๎ทั้งข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิรํวมกับแนวคิดทฤษฎี
และผลการวิจัยที่เก่ียวข๎องมาสรุปผลในเชิงพรรณนา 
 2) การนําเสนอผลการศึกษา จะนําเสนอผลการวิเคราะห๑ การอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ
จัดทําเป็นรายงานเพ่ือเสนอผู๎เกี่ยวข๎องเพ่ือนําไปใช๎เป็นประโยชน๑ตํอไป 
 

ระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของตลาดน้ําประชารัฐ
บางใบไม๎ จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ในมิติคุณภาพการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน” ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษาประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎  จังหวัดสุราษฏร๑ธานี  วําประสบ
ผลสําเร็จเพียงใดหลังจากที่ได๎กํอตั้งมา 3 ปี และจะมีความยั่งยืนหรือไมํอยํางไร โดยจะประเมินในมิติ
คุณภาพของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 3 ป๓จจัย คือ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม คุณภาพของประสบการณ๑
นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การศึกษาวิจัยใช๎วิธีการที่
หลากหลายเพื่อเก็บข๎อมูลและตีความสร๎างข๎อสรุปแบบอุปนัย ผู๎ศึกษาวิจัยได๎กําหนดระเบียบวิธีในการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไว๎ดังนี้  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
-  คุณภาพด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรม 
-  ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่ได๎รับ

จากการได๎รับบริการ 
-  ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่ชุมชน 
   ได๎รับ 

ความต่อเนื่องท่ียั่งยืนของการท่องเที่ยว 
-  สภาพธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรม 
   และวิถีชีวิตชุมชนที่คงอยูํ 
-  จํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎าไปเที่ยว 
-  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน 
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 แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยนี้ จะใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยเก็บข๎อมูลจาก
การสัมภาษณ๑ประชากรตัวอยําง การตอบแบบสอบถามของประชากรตัวอยําง การเข๎าไปสังเกตการณ๑
แบบมีสํวนรํวมของผู๎วิจัย รวมทั้งการศึกษาเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลข๎อเท็จจริง
ตลอดจนความเห็นตํางๆเพ่ือนํามาวิเคราะห๑และแปลผล  เพ่ือตอบคําถามในประเด็นการวิจัยวํามี
แผนงานหรือวิธีการบํารุงรักษา  ดูแล  พัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตลาด
น้ําประชารัฐบางใบไม๎ ให๎มีความยั่งยืนอยํางไรบ๎าง นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจที่ได๎รับการบริการจาก
ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎เพียงใด และประชาชนในชุมชนบางใบไม๎ได๎รับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ
จากตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎มากน๎อยเพียงใด 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา   
 ประชากรเปูาหมาย (Target Population)  
 ประชากรเปูาหมายเป็นประชากรที่ เกี่ยวข๎องหรือเป็นผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stakeholder) 
หลากหลายกลุํม (Variation Population) ในการดําเนินงานของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ที่
สามารถให๎ข๎อมูลในประเด็นสําคัญได๎ แบํงออกเป็น 3 กลุํมหลัก คือ  
 1)  ผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนตําบลบางใบไม๎ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นําทางศาสนา และผู๎นํา
ชุมชน ซึ่งเป็นกลุํมที่มีบทบาทในการบริหารจัดการตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ตลอดจนมีบทบาทใน
การดูแลสภาพแวดล๎อมธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชน 
 2)  นักทํองเที่ยวที่เข๎าไปเที่ยวที่ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ซึ่งเป็นกลุํมลูกค๎าผู๎รับบริการ
การดําเนินกิจกรรมของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ 
 3)  ผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎องกับกิจกรรมการทํองเที่ยวตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ซึ่งเป็นผู๎
ให๎บริการและผู๎ได๎รับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจจากการดําเนินกิจกรรมของตลาดน้ําประชารัฐบาง
ใบไม ๎
 กลุํมตัวอยําง (Sample) 
 การเลือกประชากรตัวอยําง ใช๎วิธีการประเภทไมํอาศัยความนําจะเป็น (Non- Probabilistic 
Sampling) โดยจะเลือกทั้งแบบเฉพาะเจาะจงและไมํเฉพาะเจาะจง โดยขนาดของประชากรตัวอยําง 
(Sample Size) จะใช๎แนวคิดวํา กรณีที่ทราบจํานวนประชากรที่แนํนอน ร๎อยละของประชากร
ตัวอยําง ควรเป็นดังนี้  
 ขนาดประชากรเป็นหลักร๎อย ควรใช๎กลุํมตัวอยํางอยํางน๎อย 25% 
 ขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช๎กลุํมตัวอยํางอยํางน๎อย  10% 
 ขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช๎กลุํมตัวอยํางอยํางน๎อย  5% 
 ขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช๎กลุํมตัวอยํางอยํางน๎อย  1% 
 ในการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ จังหวัด 
สุราษฎร๑ธานีในมิติคุณภาพการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนครั้งนี้ ได๎กําหนดกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 1) กลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ เชํน องค๑การบริหารสํวน
ตําบลบางใบไม๎  กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นําชุมชน และผู๎นําทางศาสนา ซึ่งมีประชากรประมาณ 50 คน 
จะเลือกมาเป็นประชากรตัวอยําง 12-13 คนในการสัมภาษณ๑เชิงลึก 
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 2) นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในวันที่ตลาดเปิด ซึ่งมีประมาณ 500 คน ต่อวัน จะเลือกมา
เป็นประชากรตัวอย่างไม่น้อยกว่า 125  คน    
 3) ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีประชากรประมาณ 140 คน จะ 
เลือกมาเป็นประชากรตัวอย่างไม่น้อยกว่า 35 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์ ( Interview) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างบางกลุ่มซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการที่
ให้บริการการท่องเที่ยวในกิจกรรมต่าง ๆ คือ พ่อค้าแม่ค้า ผู้น าเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยว จะ
สามารถพบได้เฉพาะในวันที่ตลาดเปิดให้บริการเท่านั้น คือ ทุกวันอาทิตย์ ช่วง 09:00 -17:00 น.
เท่านั้น จึงมีเวลาอันจ ากัดที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล จ าเป็นต้องใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของประชากรกลุ่มนี้ 
 1)  แบบสัมภาษณ์จะแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยการตั้งค าถามหลักไว้
ล่วงหน้า แต่หากยังไม่ได้ค าตอบตามเป้าหมาย หรือผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้ข้อมูลเพ่ิมนอกเหนือจาก
ค าถามที่ตั้งไว้ ก็จะตั้งค าถามที่นอกเหนือจากค าถามในแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ (Un-Structure 
Questions) ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) ในบางประเด็นที่เห็นว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 2)  เนื้อหาแบบสอบถาม (Questionnaire) จะมุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นประเด็นส าคัญ แบบสอบถามจะต้องเข้าใจง่าย ไม่เป็นค าถามเชิงซ้อน ใช้หลาย
ค าถามในประโยคเดียวกัน ไม่มีความเอนเอียงชี้น าให้ตอบตามที่ผู้วิจัยต้องการ สามารถให้ค าตอบตรง
ตามค าถามที่ตั้งไว้ได้ โครงสร้างแบบสอบถามจะประกอบด้วย ค าชี้แจงของผู้ศึกษาวิจัย ค าถามข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบ ค าถามเก่ียวกับข้อมูลที่ต้องการ หรือตัวแปรที่จะศึกษาวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย ทั้งแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเอาค าถามการวิจัย 
วัตถุประสงค์  ครอบแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นฐานในการออกแบบ และจะได้มีการ
ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) แล้ว
น ามาแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
(Descriptive Analysis) ผู้ศึกษาวิจัยใช้ตัวผู้ศึกษาวิจัยเองเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยใช้
หลักการทางตรรกศาสตร์คือ ปรัชญาว่าด้วยการคิด หาเหตุผล รวมทั้งการใช้หลักสถิติการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) เช่น ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) มาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยโดยน าข้อมูลเอกสารและข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาตรึกตรองวิเคราะห์ร่วมกันกับแนวคิดทฤษฎีในบทที่ 
2 ของงานศึกษาวิจัยนี้มาเป็นต้นแบบและแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ แล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา
เรียบเรียงเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ตอบค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 
 โดยที่การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของตลาดน้ าประชา
รัฐบางใบไมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในมิติคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาประเมินผลการด าเนินการของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานีว่า
ประสบผลส าเร็จเพียงใดหลังจากท่ีได้ก่อตั้งมา 3 ปี และจะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไรโดยจะประเมิน
ในมิติคุณภาพของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพสิ่งแวดล้อม  2) คุณภาพของ
ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ  3) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผู้ศึกษาวิจัยจึงขอเสนอ
ข้อเท็จจริงและผลการวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามปัจจัยที่จะประเมินแต่ละข้อเรียงล าดับกันซึ่งผลการ
วิเคราะห์ได้มาจากการน าข้อมูลการให้สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาวิจัย มาแยก
เป็นประเด็นต่าง ๆ ตามปัจจัยทั้งสามข้อ แล้วสรุปออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูลเชิงสรุป
มาอ้างอิง ตามผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 

1) ลักษณะภูมิประเทศและชุมชนของต าบลบางใบไม้อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ้ืนที่ต าบลบางใบไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีคลองเล็ก
คลองน้อยไหลผ่าน เช่น คลองพุนพิน  คลองบางกล้วย  คลองขวาง  เป็นต้น  ท าให้ต าบลบางใบไม้
เป็นที่รู้จักในนาม “ดินแดนแห่งคลองร้อยสาย” มีพรรณพืชหลากหลาย  เช่น  ล าพู  โกงกาง ต้นจาก  
และพันธุ์ไม้น้ าจ านวนมากเจริญงอกงามสองฝั่งแม่น้ าล าคลอง  ซึ่งเป็นแหล่งที่พักพิงของหิ่งห้อย  และ
นกนานาพันธุ์  รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทุกชนิด  
ชุมชนต าบลบางใบไม้เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งมาประมาณสองร้อยปีเศษ มีเนื้อที่ประมาณ 10.14 ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ 6,376 ไร่ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2 
กิโลเมตร  ต าบลบางใบไม้มี 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบางเบิดล่าง หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองหมู่ที่ 3 
บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านบางยาง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,665 คน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางใบไม้, 2560) มีโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมอย่างละหนึ่งแห่ง คือโรงเรียน
วัดบางใบไม้ ส าหรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในต าบลบางใบไม้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่    
นับถือศาสนาพุทธ มีวัดหนึ่งแห่ง คือ วัดบางใบไม้ ยึดประเพณีวัฒนธรรมแบบโบราณ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนน้ ามันปาล์ม 
รับจ้าง และรับราชการ  

2)  การก่อตั้ง รูปแบบกิจกรรม และการบริหารจัดการลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 
 (1)  การก่อตั้งตลาด 

ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่หมู่ 3 บ้านปลายคลอง 
ต าบลบางใบไม้ โดยเริ่มมาจากความร่วมมือกันของชุมชนต าบลบางใบไม้ที่มีก านันต าบลบางใบไม้เป็น 
แกนน ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ของประชาชนในชุมชน และต่อมาเม่ือรัฐบาล
ก าหนดนโยบายให้ด าเนินการโครงการประชารัฐขึ้นทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิมมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม
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ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร  OTOP  SMEs  วิสาหกิจชุมชน  
ร้านอาหาร   หาบเร่แผงลอย) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยมี
คณะกรรมการขับเคลื่อน เป็นคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนในระดับประเทศ 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจ าจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ ซึ่งชุมชนบางใบไม้เห็นว่าโครงการประชารัฐ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการขยายและพัฒนา
ตลาดน้ าบางใบไม้ได้  จึงได้มีการน าตลาดนี้เข้าโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (2)  รูปแบบกิจกรรมของตลาด 
 ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การค้าขายอาหารและ

เครื่องดื่ม มีทั้งอาหารคาวและของหวาน เช่น อาหารพ้ืนบ้าน/อาหารไทยทั่วไป ขนมไทยประเภท
ต่างๆ เครื่องดื่มก็มีชากาแฟ น าอัดลม น้ าเปล่าของขบเค้ียวใช้พ้ืนที่ในสวนของก านันต าบลใบไม้ ที่เป็น
แกนน าชุมชนซึ่งอยู่หลังวัดบางใบไม้ มีคลองบางใบไม้คั่น โดยมีสะพานเชื่อมกัน ตั้งเป็นซุ้มขายเก็บค่า
เช่าแผงแต่ขอไม่เปิดเผยตัวเลขและยังมีค่าส่วนกลางบ ารุงตลาดด้วย 2) การค้าขายสินค้าท้องถิ่นมี
หลายประเภท เช่น สินค้าทางการเกษตรของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP เสื้อผ้า เป็นต้น 
ใช้พ้ืนที่ในบริเวณวัดบางใบไม้ มีแผงลอยจากชาวบ้านในชุมชนใกล้ๆมาตั้งซุ้มขายไม่มีค่าเช่าซุ้ม มีแต่
ค่าส่วนกลางบ ารุงตลาด 3)  การท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีริมน้ าและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น มีกิจกรรมล่องเรือ
แจวชมธรรมชาติจัดงานตามประเพณีไทยในวาระต่าง ๆ เช่น งานลอยกระทง จัดประกวดนางนพมาศ 
เป็นต้นสถานที่มีท้ังบริเวณวัดบางใบไม้ และสวนของก านัน รวมทั้งพ้ืนที่ต่าง ๆ ในต าบลบางใบไม้ 

 (3)  การบริหารจัดการตลาด 
ตลาดน้ าประชารัฐ บริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งมีก านันต าบลบางใบไม้ คือ นางจรัญญา ศรีรักษ์

หรือก านันสาว  เป็นผู้น าการบริหารจัดการ  ประชุมกันเดือนละครั้ง  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนช่วยกัน เงินหมุนอยู่ในชุมชนโดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ 
(อบต.บางใบไม้) เป็นผู้สนับสนุนมาตั้งแต่ก่อตั้งตลาดจนปัจจุบัน แต่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าทาง
จังหวัดในฐานะคณะกรรมการโครงการตลาดประชารัฐประจ าจังหวัด ได้เข้ามาสนับสนุนอะไรบ้าง  
กลยุทธ์จัดการตลาดที่ส าคัญ คือ จะพยายามไม่ให้ขายของซ้ ากัน เพ่ือให้ทุกร้านอยู่ได้  เน้นคุณภาพ
สินค้าต้องดี อาหารคาวหวานต้องอร่อย  มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เน้นสินค้าพ้ืนบ้านเป็นจุด
ขายไม่เน้นธุรกิจ กฎระเบียบของตลาดมีไม่มาก มีค่าส่วนกลางบ ารุงตลาด ต้องมาประชุมด้วยกัน จะ
ได้รับรู้ปัญหา จะได้ช่วยกันแก้ไขเน้นความสะอาด ต้องช่วยกันก าจัดขยะ ต้องมาขายทุกวันที่ตลาดเปิด
ท าการ นึกจะขายก็มา นึกจะไม่ขายก็ไม่มา ตลาดจะคัดชื่อออก เพราะตลาดไม่ต้องการให้มีร้านว่าง 
ส่งถึงภาพพจน์ตลาด 
 2)  ผลการประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อม 

การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อม ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งค าถามการศึกษาวิจัยไว้ว่า ผู้รับผิดชอบ
และชุมชนได้มีแผนงานหรือวิธีการบ ารุงรักษา ดูแล พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
ชุมชน และการบริหารจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ให้มีความยั่งยืนอย่างไรบ้างผู้ศึกษาวิจัย    
จึงก าหนดปัจจัยการประเมิน เป็น 3 ประการ คือ การรักษาสภาพธรรมชาติการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิน่ การบริหารจัดการตลาดโดยสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 
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(1) การรักษาสภาพธรรมชาติ 
โดยที่พ้ืนที่ต าบลบางใบไม้มีล าคลองหลายสายไหลผ่าน จึงมีภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า     

พืชพรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ชอบขึ้นอยู่ในพื้นท่ีชุมน้ า เช่น ล าพู โกงกาง ต้นจาก และพันธุ์ไม้น้ าอ่ืนๆ
จ านวนมากเจริญงอกงามเป็นทิวแถวสองฝั่งแม่น้ าล าคลอง  ซึ่งเป็นแหล่งที่พักพิงของหิ่งห้อยและนก
นานาพันธุ์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทุกชนิด จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
และการสังเกตของผู้ท าการศึกษาวิจัย พบว่าสภาพพืชพรรณไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นดีอยู่ มี
ต้นล าพูขึ้นอยู่ทั่วไป ป่าจากก็มีเป็นจ านวนมาก แต่พบว่าน้ าในคลองต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีสภาพสกปรก 
ไม่ใสสะอาด ซึ่งแม้ว่าประชาชนชุมชนบางใบไม้จะไม่ทิ้งขยะลงคลอง พยามรักษาความสะอาดอย่างไร 
ก็คงจะรักษาสภาพน้ าให้สะอาดได้ยาก เพราะล าคลองเหล่านั้นยังเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ า
ขึ้นน้ าลงของน้ าทะเลอยู่ โดยเฉพาะทางทิศใต้ของต าบลบางใบไม้ติดกับแม่น้ าตาปี จึงท าให้สิ่งปฏิกูล
ต่าง ๆ ที่ชุมชนต่าง ๆ ทิ้งลงล าคลองหรือแม่น้ าไหลขึ้นไหลลงอยู่ตลอดตามการขึ้นลงของน้ าทะเล โดย
นางจรัญญา ศรีรักษ์ ก านันต าบลบางใบไม้ และเป็นผู้น าชุมชนที่ส าคัญได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ
ธรรมชาติของต าบลบางใบไม้บางช่วงบางตอนดังนี้  “...ต าบลบางใบไม้มีธรรมชาติสมบูรณ์ ตันไม้      
พืชพรรณยังอุดมสมบูรณ์ ....การดูแลสภาพป่าธรรมชาติ พยามรักษาสภาพเดิมของธรรมชาติให้มาก
ที่สุด เป็นจุดเด่นของที่นี่ โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชนดูแล....แต่น้ าในคลองเทียบกับอดีต สภาพ
สกปรก ใช้ดื่มกินไม่ได้ สัตว์น้ าก็มีน้อยลง แม้ว่าคนจะได้รับการศึกษาไม่ทิ้งสิ่งของลงคลอง แต่คลองก็
ยังสกปรกด้วยหลายปัจจัย เช่น การใช้สารเคมีในการเกษตร การระบายน้ าเสียจากคูเมืองลงแม่น้ า    
ตาปี ท าให้วิถีชีวิตริมน้ าเปลี่ยนไปมาก สมัยก่อนน้ าในคลองสามารถลงไปอาบไปเล่นได้ ปัจจุบันลงเล่น
แล้วจะคันตามตัว น้ ามีกลิ่น ผลการตรวจสภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ใกล้สกปรก...” นอกจากนั้นตลาดยังมี
แนวคิดการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการเริ่มท าการคัดแยกขยะ มีจุดให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะพลาสติก 
ขยะรีไซเคิล แม่ค้าพ่อค้าในตลาดจะงดใช้ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารใส่สินค้าเน้นท ามาจาก
ธรรมชาติ เช่น ใบตอง สรุปคุณภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ สภาพป่า พืชพรรณต่าง ๆ ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ 
แต่สภาพน้ าในคลองแม้ยังไม่ถึงระดับเน่าเสีย เพียงแต่ไม่สะอาดเหมือนในอดีต การแก้ ไขฟ้ืนฟูสภาพ
น้ าในล าคลองจึงมีความจ าเป็น เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวพักผ่อนริมน้ า แจวเรือชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ า 

(2)  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น  
จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบางใบไม้ได้มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตาม

เทศกาลต่าง ๆ เช่น จัดงานานลอยกระทง จัดประกวดนางนพมาศ ผู้ประกอบการนัดแนะกันแต่งชุด
ไทยย้อนยุคสร้างสีสรรให้ตลาด ดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังมีการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ คือ หนัง
ตะลุงของกลุ่มเยาวชนบางใบไม้ เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หาดูได้ยากแล้ว และเป็นการ
ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมส่องคลองร้อยสาย
ด้วยเรือแจว เพ่ือชมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีการเรียนรู้กิจกรรมชุมชน สาธิตการท าขนม
โบราณต่าง ๆ การท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นการสาธิตผลิตสินค้า เช่น การท าผ้าปะเต๊ะ การท าน้ าส้ม
จากเป็นต้น 
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(3)  การบริหารจัดการตลาด 
ตลาดแบ่งออกเป็นสองส่วน  พ้ืนที่ค้าขายสินค้าให้ตั้งแผงขายในบริเวณวัดบางใบไม้  

ส่วนขายอาหารเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นท่ีสวนที่อยู่ติดกับวัด ของก านันต าบลบางใบไม้ที่เป็นผู้น าชุมชนใน
การจัดตั้งตลาด เป็นการแยกพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกต่อการเดินท่องเที่ยว จะรับประทาน
อาหารก็ไปที่หนึ่ง จะซื้อสินค้าก็เดินไปอีกที่หนึ่ง วัดบางใบไม้เองก็ได้รับประโยชน์จากการมีตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้ ดังการให้สัมภาษณ์บางตอนของเจ้าอาวาส “ ...วัดได้ประโยชน์จากตลาด มีคนมา
ท าบุญมากขึ้น ได้รับเงินสนับสนุนจากตลาด น ามาพัฒนาวัด....รวมทั้งตลาดยังจัดทุนสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางใบไม้ด้วย....” ผู้ประกอบการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 
มีการประชุมกันเดือนละครั้ง โดยทุกคนต้องเข้าร่วม เพื่อจะได้รับรู้ปัญหา ได้ช่วยกันแก้ไข กลยุทธการ
จัดการที่ส าคัญคือการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ได้ร่วมท า ร่วมมีผลประโยชน์ด้วยกัน การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ตลาดมีความยั่งยืนต่อไป 
 ส่วนการจัดการภายใน จะไม่ให้ขายของซ้ ากัน เพ่ือให้ทุกร้านอยู่ได้ เน้นคุณภาพสินค้า
ต้องดี อาหารต้องอร่อย มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เน้นสินค้าพ้ืนบ้านเป็นจุดขาย ไม่เน้นธุรกิจ มี
ระบบการก าจัดขยะ ถ้าขยะของผู้ประกอบการก็ให้จัดการเอง ขยะส่วนกลางที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจะ
มีส่วนกลางตลาดเป็นผู้ด าเนินการ จัดสาธารณูปโภคไว้บริการนักท่องเที่ยว มีห้องสุขา มีที่จอดรถสอง
โซนที่บริเวณโรงเรียน และบริเวณวัดบางใบไม้ มีที่ส าหรับจอดรถทัวร์ด้วย มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) คอยดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว จัดการจราจรอ านวยความสะดวกในการ
จอดรถ รปภ.มาจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มีรายได้พิเศษให้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ส่วน
ใหญ่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเอง พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการในตลาดช่วยกันแชร์ผ่าน
เพจเฟสบุ๊ค  เมื่อตลาดจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ อีเว้นต่าง ๆ เช่นลอยกระทง ก็รวมตัวช่วยแชร์ข่าวให้คน
รู้จัก ญาติพี่น้องได้รู้ ส านักข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดก็มาช่วยบ้างเป็นบางครั้ง มีนักเรียนนักศึกษา
มาท าคลิปท่องเที่ยวเผยแพร่อยู่ในช่องยูทูบ 
 3)  ผลการประเมินคุณภาพของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ 

(1)  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เป็นประชากรตัวอย่าง 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวที่ตลาดบางใบไม้ในวันอาทิตย์ที่ตลาดเปิดท าการ

แต่ละวันจะมีประมาณ 500 คน ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการคัดเลือกนักท่องเที่ยว จ านวน 148 คน หรือ
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นประชากรตัวอย่าง (Sample) ในการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเข้าไป
ท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ สรุปได้ว่าประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.94 ช่วงอายุกลุ่มใหญ่อยู่ในวัย 20 ปีลงมา คิดเป็นร้อยละ 34.68 และ
รองลงมาเป็นกลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.06 ประชากรตัวอย่างเป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 52.8 และอาศัยอยู่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 47.2 ถือว่าเป็น
สัดส่วนที่แตกต่างกันไม่มากนัก ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.55 มัธยมศึกษา/ปวช.รองลง
มาคิดเป็นร้อยละ 33.06 อาชีพส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 55.24 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 5,000 บาทเป็นกลุ่มมากสุดคิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพที่ส่วนใหญ่ที่ยัง
เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งยังต้องพ่ึงพารายได้จากผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มรองลงมามีรายได้อยู่
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ในช่วง 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.89 ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนประชากรตัวอย่างที่มีอายุ
ช่วง 21-30 ปี ที่มีมาก รองลงมาจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ช่วงอายุนี้ ถือว่ายังอยู่ในระยะการท างาน
มีรายได้เป็นของตัวเองได้ไม่นานนัก รายได้จึงยังไม่สูง 

(2)  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรตัวอย่าง 
ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบาง

ใบไม้ของนักท่องเที่ยวในประเด็นการเดินทาง บุคคลที่เดินทางมาด้วย วัตถุประสงค์ของการมา
ท่องเที่ยว ความถี่ของการมาท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการ
มาท่องเที่ยวแต่ละครั้ง โดยสรุปข้อมูลที่ได้มีดังต่อไปนี้ ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 34.6 
จักรยานยนต์ ร้อยละ 33.1และยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เป็นรถบัส รถทัวร์ก็มีไม่น้อย คิดเป็นร้อยละ 
21.8 ซึ่งข้อมูลยานพาหนะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้บริการลานจอดรถ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 59.7) มาท่องเที่ยวกับเพ่ือน และรองลงมาร้อยละ 
23.6 มากับครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา
อันเป็นวัยที่ไปไหนมาไหนมักจะไปกับเพ่ือน ๆ วัตถุประสงค์ของการเข้าไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชา
รัฐบางใบไม้ของนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก คือ ถ่ายภาพ ชมทัศนียภาพ ชิมรสชาติอาหาร ศึกษา
วัฒนธรรม/วิถีชีวิต และล่องเรือแจวชมธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการพัฒนาสร้างสรรค์
ให้จูงใจนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอย่างไร ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์การเข้าไปท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อ
การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน คือการซื้อสินค้าและของที่ระลึกจะสามารถท าให้เป็น
วัตถุประสงค์ในระดับต้นๆของนักท่องเที่ยวได้อย่างไร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่
ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ที่มีถึงร้อยละ 77.4 เป็นสามเท่าของผู้มาใหม่มีจ านวนเพียงร้อยละ 22.6 
ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ตามช่องทางสื่อต่างๆให้
มากขึ้น เพื่อเชิญชวนเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้มากขึ้น ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เคยมาตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้มาก่อน มีความถี่ในการเข้ามาเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 87.5) น้อยกว่า 10 ครั้ง ถือได้ว่าเข้าไปเที่ยวไม่บ่อยนัก นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตลาดน้ าประชา
รัฐบางใบไม้โดยใช้เวลานาน 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมงเป็นกลุ่มมากสุดถึงร้อยละ 27.82 ซึ่งโดย
ระยะเวลา 1.30-2 ชั่วโมง ก็สามารถเดินชมตลาดน้ าได้ทั่วถึงทั้งหมด แต่ถ้าจะท่องเที่ยวกิจกรรมอ่ืน 
เช่น การล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ า หรือ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม  อาจต้องใช้เวลา
มากขึ้นและเป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาเดินท่องเที่ยวน้อยกว่า 1 ชั่วโมง คือกลุ่มรองลงมา 
มีจ านวนถึงร้องละ 18.95 ซึ่งการใช้เวลาเพียงเท่านั้นไม่น่าจะเดินท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงตลาดน้ าได้
ทั้งหมด จึงเป็นประเด็นที่น่าจะต้องพิจารณาว่าควรมีกิจกรรมใดที่จะจูงใจนักท่องเที่ยวให้อยู่นานกว่า
นั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จ านวนร้อยละ 72.2 ได้ใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินท่องเที่ยวตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้ในจ านวนเงินเฉลี่ยต่อคน 100-500 บาท ถือว่าเป็นจ านวนเงินที่น้อย ซึ่งอาจ
สอดคล้องกับที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอัตรารายได้ต่อเดือน 10,000 บาทลงมา โดยที่การใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวคือเงินในวงจรเศรษฐกิจของการด าเนินงานตลาดน้ า ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนของ
ผู้ประกอบการในชุมชน หากมีปริมาณเงินในวงจรน้อย ผู้ประกอบการที่มีอยู่อาจลดน้อยลง 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็ไม่เกิด ประเด็นปัญหาคือจะท าอย่างไรให้มีการใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นในการ
ท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 
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(2)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐ
บางใบไม ้

ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดประเด็นความพึงพอใจออกเป็น 4ด้าน คือด้านสถานที่ ด้านอาหาร
และสินค้าด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ า และด้านการบริการทั่วไป โดยก าหนดความพึงพอใจเป็น 3
ระดับ คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ซึ่งผลการศึกษามี ดังนี้  

1)  ด้านสถานที่  ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจใน8 ปัจจัย คือ การตกแต่งสถานที่ 
ความสะอาด สถานที่จอดรถ จ านวนห้องน้ าและความสะอาด ความชัดเจนของป้ายบอกทาง รูปแบบ
สิ่งปลูกสร้าง ปริมาณต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น ที่นั่งพักผ่อนและรับประทานอาหาร  

จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจด้านสถานที่ของนักท่องเที่ยว พบว่าความพึง
พอใจในระดับมากของนักท่องเที่ยวจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00-2.34 ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านการตกแต่ง
สถานที่ ค่าเฉลี่ย 2.57 ความสะอาดของสถานท่ี ค่าเฉลี่ย 2.52 และปริมาณต้นไม้ให้ความร่วมรื่น 
ค่าเฉลี่ย 2.47 ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่าความ  พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.17 – 1.86 โดยไม่มีปัจจัยใดเลยที่มีระดับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจน้อย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึง
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.22 สรุปได้ว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสถานที่ในระดับปานกลาง 

2)  ด้านอาหารและสินค้า ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจใน 6 ปัจจัย คือ ความ
หลากหลายของอาหาร รสชาติอาหารประเภทของคาว รสชาติอาหารประเภทขนมหวานความสะอาด
ของอาหารความเหมาะสมของราคาอาหารความหลากหลายของสินค้าความเหมาะสมของราคาสินค้า 

จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านอาหาร และสินค้า พบว่า
ความพึงพอใจในระดับพอใจมากของนักท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-2.34 มีเพียงปัจจัย
เดียว คือความหลากหลายของอาหาร ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.29-2.14 ทั้งปัจจัยด้าน
อาหารไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารคาวอาหารหวาน ความสะอาด รวมทั้งความเหมาะสมของราคา อยู่
ในระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง และปัจจัยความพึงพอใจด้านสินค้าก็เช่นกันอยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลางทั้งสิ้นรวมทั้งเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวมด้านอาหารและสินค้า ที่มี
ค่าเฉลี่ย 2.24 ซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจปานกลาง 

3) ด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ า  ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจใน5 ปัจจัย คือ 
ความสะอาดและความสวยงามของล าคลองการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของตลาดน้ า ความพึง
พอใจในการได้นั่งเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ าความพึงพอใจในการนั่งเรือชมหิ่งห้อยและการ
แสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จากผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ริมน้ า พบว่าความพึงพอใจในระดับพอใจมากของนักท่องเที่ยวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 – 2.34  มี
อยู่ 2ปัจจัย คือการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของตลาดน้ า ค่าเฉลี่ย 2.44  และความพึงพอใจในการ
ได้นั่งเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ าค่าเฉลี่ย 2.41 ส่วนอีก 3 ปัจจัย พบว่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจปานกลาง โดยปัจจัยความสะอาดและความสวยงามของล าคลองค่าเฉลี่ย 2.23 ความพึง
พอใจในการนั่งเรือชมหิ่งห้อยค่าเฉลี่ย 2.27 และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 2.33 
แต่ความพึงพอใจในภาพรวมด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ าอยู่ในระดับพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.34  
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4) ด้านการบริการทั่วไป ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจใน 5 ปัจจัย คือการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูลข่าวสารกับ
นักท่องเที่ยวการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ า 

จากการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการบริการทั่วไป พบว่าไม่
มีปัจจัยใดเลยที่นักท่องเที่ยว   มีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ไม่มีค่าเฉลี่ยของปัจจัยใดอยู่ระหว่าง 
3.00-2.34 แต่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการให้บริการทั่วไปทุกปัจจัยในระดับพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.25-2.16 และความพึงพอใจในภาพรวมด้านการบริการทั่วไปอยู่ในระดับพอใจ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.21  
 4) ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

คนในชุมชน หมายถึงประชากรในต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมในตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้เท่านั้นการประเมินคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน  ผู้ศึกษาวิจัยมุ่งการส ารวจข้อมูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนร่วมด าเนินการในตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อันเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความยั่งยืนของ
ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ โดยจ านวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับตลาดบางใบไม้มีประมาณ 140 
คน ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการคัดเลือกมาเป็นประชากรตัวอย่าง (Sample) ในการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 45 คน หรือประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ และได้มีการส ารวจใน 2 ส่วน คือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการและข้อมูลผลการประกอบการ ตามผลการศึกษา  ดังนี้ ผู้ประกอบการ
ร้อยละ 73.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 มีอายุอยู่ในช่วง 40-51 ปี ซึ่งเป็นวัยกลางคน จบการศึกษา
ชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรีมากสุด คิดเป็นร้อยละ  42.2  และถ้านับผู้ประกอบการที่จบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไปจะมีจ านวนรวมกันถึงร้อยละ 71.1 ถือได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของ
ตลาดน้ าประชารัฐบางไม้มีการศึกษาค่อนข้างสูง สถานะครอบครัว ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
66.7 ซึ่งสอดคล้องกับอายุของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยกลางคน และเป็นประชากรที่อยู่
อาศัยภายในชุมชนต าบลบางใบไม้ คิดเป็นร้อยละ 71.1 แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการด าเนินงานตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในชุมชนต าบลบางใบไม้ อาชีพ
หลักของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 35.6 เกษตรกร/ท าสวน/ประมง/
เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 20.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาทร้อยละ 
35.6 และช่วง 15,001-20,000 บาทร้อยละ 24.4 สรุปได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 
มีรายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 

ข้อมูลผลการประกอบการ มุ่งศึกษาประเภทของกิจกรรมที่ผู้ประกอบการด าเนินการอยู่ที่
ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ผู้ประกอบการได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
เป็นส าคัญ รวมทั้งความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่มีต่อการจัดการตลาดน้ าประชารัฐบาง
ใบไม้ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้ 1) พบว่ากิจกรรมที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีการประกอบการมาก
ที่สุดคือการจ าหน่ายอาหาร รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 47.9 ทั้งอาหารพ้ืนบ้าน/อาหารท้องถิ่น/ขนมไทย 
(ร้อยละ 25.4) อาหารทั่วไป/อาหารปรุงส าเร็จ/ร่วมสมัย (ร้อยละ 22.5) และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
โดยชุมชน/OTOP/สินค้าแปรรูป มีสัดส่วนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 16.9 2)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
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ผู้ประกอบการได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40 มีรายได้ 5,000-10,000 บาท และร้อยละ 20 มีรายได้
ต่ ากว่า 5,000 และโดยที่ตลาดน้ าประชารัฐเปิดด าเนินการเฉพาะวันอาทิตย์ หรือเดือนละ 4 ครั้ง ซึ่ง
หากคิดเป็นรายได้แต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะมีรายได้ครั้งละไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่งเป็นรายได้ไม่น้อยที่
เสริมขึ้นจากรายได้จากอาชีพหลักที่ท าอยู่ 3)  ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้เปิดด าเนินการเมื่อ 30 
ตุลาคม 2559 หรือประมาณ 2 ปีเศษ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 71.1 ได้ร่วมด าเนินการ
กันมาตั้งแต่ต้น แต่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นน้อยมาก นอกจากนั้นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ที่เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก และเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.3) 
ยังต้องการด าเนินการต่อไป อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าการที่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นน้อยมากแสดง
ถึงในระยะสองปีที่ผ่านมาตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีการขยายตัวที่ไม่สูง  

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ เช่น ให้ปรับปรุงซ่อมแซมช่องทางเดินไม่ให้มีน้ าขังท าให้
เปียกแฉะพร้อมกับขยายช่องทางเดิน ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เนื่องจากจุดเด่นหลายๆด้าน
ของตลาดน้ าท าให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อประจ าจังหวัดสุราษฏร์ธานีแห่งหนึ่งก็ว่าได้  ต้องการให้
มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการตลาดกับพ่อค้าแม่ค้าได้พัฒนาสินค้า  ต้องการให้มีการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมแผงร้าน  ให้มีการเพิ่มจุดถ่ายภาพ ซุ้มถ่ายภาพ ส าหรับนักท่องเที่ยว  เพ่ิม
จุดส าหรับนั่งรับประทานอาหาร  

5)  ผลการประเมินในภาพรวม 
(1)  การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อม  
การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อม ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการประเมิน 3 ปัจจัย คือ  

1)  การรักษาสภาพธรรมชาติพบว่าคุณภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ สภาพป่า พืชพรรณ
ต่าง ๆ ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ แต่สภาพน้ าในคลองแม้ยังไม่ถึงระดับเน่าเสีย เพียงแต่ไม่สะอาดเหมือนใน
อดีต การแก้ไขฟ้ืนฟูสภาพน้ าในล าคลองจึงมีความจ าเป็น เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว
พักผ่อนริมน้ า แจวเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ า 

2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น พบว่า ชุมชนบางใบไม้ได้มีการ
จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามเทศกาลต่างๆ เช่น จัดงานานลอยกระทง จัดประกวดนางนพ
มาศ ผู้ประกอบการนัดแนะกันแต่งชุดไทยย้อนยุค และยังมีการแสดงหนังตะลุงของกลุ่มเยาวชนบาง
ใบไม้ เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น มีการจัดกิจกรรมส่องคลองร้อย
สายด้วยเรือแจว เพ่ือชมวิถีชีวิตและธรรมชาติมีการเรียนรู้การท าขนมโบราณ การท าน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น การสาธิตผลิตสินค้า เช่น การท าผ้าปะเต๊ะ การท าน้ าส้มจากเป็นต้น 

3) การบริหารจัดการตลาด ตลาดแบ่งออกเป็นสองส่วน พ้ืนที่ค้าขายสินค้าตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดบางใบไม้ ส่วนขายอาหารเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพ้ืนที่สวนที่อยู่ติดกับวัด ของก านันต าบลบาง
ใบไม้ที่ ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกต่อการเดินท่องเที่ยว จะรับประทานอาหารก็ไปที่หนึ่ง จะซื้อ
สินค้าก็เดินไปอีกที่หนึ่ง วัดบางใบไม้ เองก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีคนร่วมท าบุญให้วัดมากขึ้น
ผู้ประกอบการต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่มีการประชุมกันเดือนละครั้ง โดยทุกคนต้องเข้าร่วม 
การให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ได้ร่วมท า ร่วมมีผลประโยชน์ด้วยกัน เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
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จะท าให้ตลาดมีความยั่งยืนต่อไปส่วนการจัดการอ่ืนๆมีลานจอดรถ มี รปภ.คอยดูแลความปลอดภัย มี
การประชาสัมพันธ์ท ากันเองด้วยการกระจายข่าวตามช่องทางต่าง ๆ 

การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมโดยรวม ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีปัจจัยที่
ส่งเสริมให้มีอยู่อย่างยั่งยืนได้ ประเด็นส าคัญที่จะต้องปรับปรุงคือการฟ้ืนฟูสภาพน้ าในล าคลองต่าง ๆ 
ให้สะอาดขึ้น 

(2)  การประเมินคุณภาพของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้อยู่ใน

ระดับปานกลาง  มีเพียงสองปัจจัยที่พบว่ามีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก คือ การตกแต่งสถานที่ 
ความสะอาดของสถานที่ และปริมาณต้นไม้ให้ความร่วมรื่น ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่าความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจปานกลาง โดยไม่มีปัจจัยใดเลยที่มีระดับความพึงพอใจน้อยส่วนความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวด้านอาหาร และสินค้า พบว่าความพึงพอใจในระดับพึงพอใจปานกลาง ที่พอใจมากมี
เพียงปัจจัยเดียว คือ ความหลากหลายของอาหาร ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นรสชาติ
อาหารคาวอาหารหวาน ความสะอาด ความเหมาะสมของราคา รวมทั้งความพึงพอใจด้านสินค้าก็
เช่นกันอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางทั้งสิ้นส าหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ า พบว่าความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง ที่พอใจมากของนักท่องเที่ยวมีอยู่ 
2 ปัจจัย คือการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของตลาดน้ า และความพึงพอใจในการได้นั่งเรือชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ าส่วนด้านความสะอาดและความสวยงามของล าคลองความพึงพอใจในการ
น่ังเรือชมหิ่งห้อยและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง
ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการบริการทั่วไป พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ
พอใจปานกลาง โดยไม่มีปัจจัยใดเลยที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก  

จากข้อสรุปข้างต้นอาจวิเคราะห์ได้ว่า โดยรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่ได้ไป
ท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ในระดับพอใจปานกลาง โดยมีปัจจัยด้านสภาพธรรมชาติเป็น
ปัจจัยเด่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนกิจกรรมต่างๆของตลาดน้ าประชารัฐบาง
ใบไม้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าพอรับได้ที่จะท าให้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวต่อไป แต่ถ้ามี
การปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้จะมีความยั่งยืน
ยิ่งขึ้น 

(3)  การประเมินคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่ชุมชนได้รับกิจกรรมที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีการประกอบการมากที่สุดคือการจ าหน่าย
อาหาร รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 47.9 ทั้งอาหารพื้นบ้าน/อาหารท้องถิ่น/ขนมไทย อาหารทั่วไป/อาหาร
ปรุงส าเร็จ/ร่วมสมัย และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยชุมชน/OTOP/สินค้าแปรรูป มีสัดส่วนรองลงมา     
คิดเป็นร้อยละ 16.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ผู้ประกอบการได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายได้ 
10,000 บาทลงมา และโดยที่ตลาดน้ าประชารัฐเปิดด าเนินการเฉพาะวันอาทิตย์ หรือเดือนละ 4 ครั้ง 
ซึ่งหากคิดเป็นรายได้แต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะมีรายได้ครั้งละไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เสริมขึ้น
จากรายได้จากอาชีพหลักที่ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท นอกจากนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการตลาดน้ า 
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ประชารัฐบางใบไม้ ที่เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก และเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.3) ยังต้องการด าเนินการ
ต่อไป จึงวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยพิจารณาจากรายได้ทางเศรษฐกิจและ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในต าบลบางใบไม้ถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีความยั่งยืนต่อไปได้ 
 

สรุปผลการศึกษาอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

สรุปการศึกษาวิจัย 
 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษาวิจัย 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย 
ท าให้การท่องเที่ยวของไทยยังคงต้องพัฒนาเพ่ือให้มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกระแส
การท่องเที่ยวของโลกจะมุ่งด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยตอบรับกับกระแสการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น โดยพยามที่จะน าสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางธรรมชาติที่โดดเด่นสวยงาม 
ความสวยงามและแปลกใหม่ของวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยเข้า
มาเป็นจุดขายที่จะให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น การขยายตัวของการท่องเที่ยวไม่ได้มีผล
เพียงแค่ด้านบวกเท่านั้น ยังมีผลกระทบทางลบต่อสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมชุมชนต่าง ๆ 
อีกหลายประการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบส าคัญ
อย่างหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการท าให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโต
อย่างมีขอบเขตภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่นั้น ๆ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
หรือมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยพ้ืนที่หนึ่งสุราษฎร์
ธานีมีธรรมชาติอันสวยงาม มีทั้งหมู่เกาะ พ้ืนที่ป่าดิบชื้นบนบกที่อุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย 
สายน้ ามากมาย และสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิต
ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน
กิจกรรมหนึ่งของจังหวัด  เป็นตลาดน้ าแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่วัดบางใบไม้ ต าบลบาง
ใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนก่อตั้ง
ตลาดแห่งนี้ขึ้นเพ่ือให้คนในชุมชนได้มีแหล่งสร้างรายได้ทางหนึ่ง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมี
คลองเล็กคลองน้อยไหลผ่าน มีพรรณพืชหลากหลาย อันได้แก่ ล าพู โกงกาง ต้นจาก และพันธุ์ไม้น้ า
จ านวนมากเจริญงอกงามเป็นทิวแถวสองฝั่งแม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นแหล่งที่พักพิงของหิ่งห้อย และนก
นานาพันธุ์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทุกชนิด ส าหรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในต าบล
บางใบไม้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยึดประเพณีวัฒนธรรมแบบโบราณ ไม่มี
การเปล่ียนแปลงมากนัก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ 
รับจ้าง ข้าราชการ และสวนน้ ามันปาล์ม ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ก่อตั้งมา
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เมื่อปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน มีอายุได้ประมาณสามปี และจากการสังเกตพบว่าตลาดน้ าประชารัฐบาง
ใบไม้ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์ที่
ตลาดเปิดด าเนินการในเวลา 09:00-17:00 น. ถือว่าตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ได้ก่อตั้งและพัฒนามา
จนประสบผลส าเร็จมากพอสมควร ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินผลการด าเนินการของตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้อย่างเป็นรูปธรรมว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด และจะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 
โดยการน าแนวคิดลักษณะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะต้องประกอบด้วยคุณภาพในสามส่วนหลัก คือ 
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ และคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน มาเป็นปัจจัยประเมินผลการด าเนินงานและประเมินอนาคตของตลาดน้ าประชารัฐ
บางใบไม้ โดยใช้ชื่อการศึกษาวิจัยว่า “โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของตลาดน้ า
ประชารัฐ   บางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในมิติคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
 2)  วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 

เพ่ือประเมินผลการด าเนินการของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่า
ประสบผลส าเร็จเพียงใดหลังจากที่ได้ก่อตั้งมา 3 ปี และจะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร โดยจะ
ประเมินในมิติคุณภาพของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) คุณภาพ
ของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ 3) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 3)  วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 

(1) แบบแผนการศึกษาวิจัย 
  ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง การตอบแบบสอบถามของประชากรตัวอย่าง การเข้าไปสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาวิจัย รวมทั้งการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ตลอดจนความเห็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และแปลผล เพ่ือตอบค าถามในประเด็นการ
วิจัยและตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยต่อไป 
  (2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
 ประชากรเป้าหมายเป็นประชากรที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มใน
การด าเนินงานของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นส าคัญได้ แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางศาสนา และ
ผู้น าชุมชน 2) นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าผู้รับบริการ
การด าเนินกิจกรรมของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 3) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
การด าเนินกิจกรรมของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 
 การเลือกประชากรตัวอย่าง ใช้วิธีการประเภทไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non- 
Probabilistic Sampling) โดยจะเลือกทั้งแบบเฉพาะเจาะจงและไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งขนาดของ
ประชากรแต่ละกลุ่มมีจ านวนเป็นหลักร้อย จึงก าหนดขนาดของประชากรตัวอย่าง (Sample Size)  
ในอัตราร้อยละ 25 ของแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางศาสนา และผู้น าชุมชน ประชากรตัวอย่าง 12-13 คน นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยว
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ในวันที่ตลาดเปิด ประชากรตัวอย่าง 125  คน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ประชากรตัวอย่าง 35 คน 
 (3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการ          
การท่องเที่ยวในกิจกรรมต่าง ๆ คือ พ่อค้าแม่ค้า ผู้น าเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ จะ
สามารถพบได้เฉพาะในวันที่ตลาดเปิดให้บริการ คือ ทุกวันอาทิตย์ ช่วง 09:00-17:00 น.เท่านั้น จึงมี
เวลาอันจ ากัดที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล จ าเป็นต้องใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของประชากรตัวอย่างกลุ่มนี้ 
  (4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) ผู้ศึกษาวิจัยใช้ตัวผู้ศึกษา 
วิจัยเองเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการทางตรรกศาสตร์อันเป็นปรัชญาว่าด้วยการคิด 
หาเหตุผล รวมท้ังการใช้หลักสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เช่น ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน 
(Median) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) มาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ด้วย โดยน าข้อมูล
เอกสารและข้อมูลการสัมภาษณ์ ข้อมูล  การตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรตัวอย่างมาตรึก
ตรองวิเคราะห์ร่วมกันกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียง
เขียนบรรยายเชิงพรรณนาตอบค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
 4)  ผลการศึกษาวิจัย 

(1) โครงสร้างของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้  
ลักษณะภูมิประเทศและชุมชนของต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งมาประมาณสองร้อยปีเศษ มีเนื้อ
ที่ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 2 
กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 2,665 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยึดประเพณีวัฒนธรรมแบบ
โบราณ ประกอบอาชีพประมง ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนน้ ามันปาล์ม รับจ้าง และรับราชการ 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีล าคลองหลายสายไหลผ่าน จึงเป็นที่รู้จักในนาม “ดินแดนแห่งคลอง
ร้อยสาย” มีพรรณพืชหลากหลาย และมีพันธุ์ไม้น้ าจ านวนมากเจริญงอกงามสองฝั่งล าคลอง เป็น
แหล่งที่พักพิงของหิ่งห้อย นกนานาพันธุ์ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทุกชนิดด้วย 

(2) การก่อตั้ง รูปแบบกิจกรรม และการบริหารจัดการลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 
ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่หมู่  3  บ้านปลายคลอง 

ต าบลบางใบไม้ โดยเริ่มมาจากความร่วมมือกันของชุมชนต าบลบางใบไม้ที่มีก านันต าบลบางใบไม้เป็น
แกนน า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ของประชาชนในชุมชน และต่อมาเมื่อรัฐบาล
ก าหนดนโยบายให้ด าเนินการโครงการประชารัฐขึ้นทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิมมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม 
ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มี
สถานที่ค้าขาย โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน เป็นคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
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ประจ าจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งชุมชนบางใบไม้เห็นว่าโครงการประชารัฐ จะเป็น
ช่องทางหนึ่งในการขยายและพัฒนาตลาดน้ าบางใบไม้ได้  จึงได้มีการน าตลาดนี้เข้าโครงการตลาด
ประชารัฐของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปแบบกิจกรรมของตลาดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
แบบแรกเป็นการค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม มีทั้งอาหารคาวและของหวาน ใช้พ้ืนที่ในสวนของก านัน
ต าบลใบไม้ ที่เป็นแกนน าชุมชน ซึ่งอยู่หลังวัดบางใบไม้ มีคลองบางใบไม้คั่น โดยมีสะพานเชื่อมกัน 
แบบที่สองการค้าขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งสินค้าทางการเกษตร ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้พ้ืนที่ใน
บริเวณวัดบางใบไม้ รูปแบบที่สามเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีริมน้ าและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น มี
กิจกรรมล่องเรือแจวชมธรรมชาติ จัดงานตามประเพณีไทยในวาระต่างๆ เช่น งานลอยกระทง จัด
ประกวดนางนพมาศ เป็นต้น สถานที่มีทั้งบริเวณวัดบางใบไม้ และสวนของก านัน รวมทั้งพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ในต าบลบางใบไม้การบริหารจัดการตลาด บริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งมีก านันต าบลบางใบไม้ คือ 
นางจรัญญา ศรีรักษ์ เป็นผู้น าการบริหารจัดการ ประชุมกันเดือนละครั้ง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยมี อบต.บางใบไม้เป็นผู้สนับสนุนมาตั้งแต่ก่อตั้งตลาดจนปัจจุบัน แต่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าทาง
คณะกรรมการโครงการตลาดประชารัฐประจ าจังหวัด ได้เข้ามาสนับสนุนอะไรบ้าง กฎระเบียบของ
ตลาดมีไม่มาก เช่น มีค่าส่วนกลางบ ารุงตลาด ต้องมาประชุมด้วยกัน จะได้รับรู้ปัญหา จะได้ช่วยกัน
แก้ไข เน้นความสะอาด ต้องช่วยกันก าจัดขยะต้องมาขายทุกวันที่ตลาดเปิดท าการ นึกจะขายก็มา นึก
จะไม่ขายก็ไม่มา ตลาดจะคัดชื่อออก เพราะตลาดไม่ต้องการให้มีร้านว่าง ส่งถึงภาพพจน์ตลาด 
 2. ผลการประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อม 
การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อม ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการประเมิน 3 ปัจจัย คือ  

1) การรักษาสภาพธรรมชาติ พบว่าคุณภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ สภาพป่า พืชพรรณต่าง ๆ 
ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ แต่สภาพน้ าในคลองแม้ยังไม่ถึงระดับเน่าเสีย เพียงแต่ไม่สะอาดเหมือนในอดีต การ
แก้ไขฟ้ืนฟูสภาพน้ าในล าคลองจึงมีความจ าเป็น เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวพักผ่อน
ริมน้ า แจวเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ า 

2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น พบว่า ชุมชนบางใบไม้ได้มีการจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น จัดงานานลอยกระทง จัดประกวดนางนพมาศ 
ผู้ประกอบการนัดแนะกันแต่งชุดไทยย้อนยุค และยังมีการแสดงหนังตะลุงของกลุ่มเยาวชนบางใบไม้ 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น มีการจัดกิจกรรมส่องคลองร้อยสาย
ด้วยเรือแจว เพ่ือชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ มีการเรียนรู้การท าขนมโบราณ การท าน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น การสาธิตผลิตสินค้า เช่น การท าผ้าปะเต๊ะ การท าน้ าส้มจาก เป็นต้น 

3) การบริหารจัดการตลาด ตลาดแบ่งออกเป็นสองส่วน พ้ืนที่ค้าขายสินค้าตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดบางใบไม้ ส่วนขายอาหารเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพ้ืนที่สวนที่อยู่ติดกับวัด ของก านันต าบลบาง
ใบไม้ที่ ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกต่อการเดินท่องเที่ยว จะรับประทานอาหารก็ไปที่หนึ่ง จะซื้อ
สินค้าก็เดินไปอีกที่หนึ่ง วัดบางใบไม้เองก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีคนร่วมท าบุญให้วัดมากขึ้น
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ มีการประชุมกันเดือนละครั้ง โดยทุกคนต้องเข้าร่วม 
การให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ได้ร่วมท า ร่วมมีผลประโยชน์ด้วยกัน เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
จะท าให้ตลาดมีความยั่งยืนต่อไป ส่วนการจัดการอ่ืน ๆ มีลานจอดรถ มี รปภ.คอยดูแลความปลอดภัย 
มีการประชาสัมพันธ์ท ากันเองด้วยการกระจายข่าวตามช่องทางต่าง ๆ 
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การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมโดยรวม ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีปัจจัยที่
ส่งเสริมให้มีอยู่อย่างยั่งยืนได้ ประเด็นส าคัญที่จะต้องปรับปรุงคือการฟ้ืนฟูสภาพน้ าในล าคลองต่าง ๆ 
ให้สะอาดขึ้น 
 3.  ผลการประเมินคุณภาพของประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ 

(1)  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุกลุ่มใหญ่อยู่ในวัย 20 
ปีลงมาและรองลงมาเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ 21-30 ปี เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับนอก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันไม่มากนัก ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี และ
รองลงมาจบมัธยมศึกษา/ปวช. อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 
5,000 บาท เป็นกลุ่มมากสุดคิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งสอดคล้อง กับอาชีพที่ส่วนใหญ่ที่ยังเป็นนักเรียน
นักศึกษาซึ่งยังต้องพ่ึงพารายได้จาผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มรองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 5,000 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.89 ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนประชากรตัวอย่างที่มีอายุช่วง 21 - 30 ปี 
ทีม่ีมากรองลงมาจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ช่วงอายุนี้ถือว่ายังอยู่ในระยะการท างาน มีรายได้เป็นของ
ตนเองได้ไม่นานนัก รายได้จึงยังไม่สูง 

(2)  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรตัวอย่าง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว
โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รองลงมาใช้รถจักรยานยนต์  และยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เป็นรถบัส 
รถทัวร์ก็มีไม่น้อย คิดเป็นร้อยละ 21.8 ซึ่งข้อมูลยานพาหนะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ให้บริการลานจอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวกับเพ่ือน
และมากับครอบครัวรองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
นักศึกษาอันเป็นวัยที่ไปไหนมาไหนมักจะไปกับเพ่ือน ๆ วัตถุประสงค์ของการเข้าไปท่องเที่ยวที่ตลาด
น้ าประชารัฐบางใบไม้ของนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกคือ  ถ่ายภาพ ชมทัศนียภาพ ชิมรสชาติอาหาร 
ศึกษาวัฒนธรรม/วิถีชีวิต และล่องเรือแจวชมธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการพัฒนา
สร้างสรรค์ให้จูงใจนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอย่างไร ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์การเข้าไปท่องเที่ยวที่
จะมีผลต่อการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน คือ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก อยู่ล าดับที่ 
6 คิดเป็นร้อยละ 6.1 เท่านั้น ท าอย่างไรที่จะสามารถท าให้เป็นวัตถุประสงค์ในระดับต้นๆของ
นักท่องเที่ยวได้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้เป็นสาม
เท่าของผู้มาใหม่ ผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาน้อยกว่า 10 ครั้ง ถือว่าเข้าไปท่องเที่ยวไม่บ่อย
นัก ซึ่งอาจเป็นประเด็นว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ
ให้มากขึ้น เพ่ือเชิญชวนเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวใหม่ๆให้เข้าไปเที่ยวมากขึ้น ส าหรับระยะเวลาที่
นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ส่วนใหญ่ใช้เวลานาน 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 
ชั่วโมง ซึ่งโดยระยะเวลา 1.30-2 ชั่วโมง  ก็สามารถเดินชมตลาดน้ าได้ทั่วถึงทั้งหมด แต่ถ้าจะท่องเที่ยว
กิจกรรมอื่น เช่น การล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ า หรือ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม อาจ
ต้องใช้เวลามากขึ้นและเป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาเดินท่องเที่ยวน้อยกว่า 1 ชั่วโมง คือ
กลุ่มรองลงมา ซึ่งการใช้เวลาเพียงเท่านั้นไม่น่าจะเดินท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงตลาดน้ าได้ทั้งหมด จึงเป็น
ประเด็นที่น่าจะต้องพิจารณาว่าควรมีกิจกรรมใดที่จะจูงใจนักท่องเที่ยวให้อยู่นานกว่านั้น  
 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จ านวนร้อยละ 72.2 ได้ใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ในจ านวนเงินเฉลี่ยต่อคน 100 – 500 บาท ถือว่าเป็น
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จ านวนเงินที่ไม่มาก ซึ่งอาจสอดคล้องกับที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอัตรารายได้ต่อเดือน 10,000 บาท
ลงมา โดยที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคือเงินในวงจรเศรษฐกิจของการด าเนินงานตลาดน้ า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในชุมชน หากมีปริมาณเงินในวงจรน้อย ผู้ประกอบการที่มีอยู่
อาจลดน้อยลง ผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็ไม่เกิด ประเด็นปัญหาคือจะท าอย่างไรให้มีการใช้จ่ายเงินให้
มากขึ้นในการท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ 

(3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดน้ าประชารัฐบาง
ใบไม้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวของตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้อยู่ในระดับ
ปานกลาง  มีเพียงสองปัจจัยที่พบว่ามีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก คือ การตกแต่งสถานที่ ความ
สะอาดของสถานที่ และปริมาณต้นไม้ให้ความร่วมรื่น ส่วนปัจจัยอ่ืน  ๆ พบว่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจปานกลาง โดยไม่มีปัจจัยใดเลยที่มีระดับความพึงพอใจน้อย ส่วนความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวด้านอาหาร และสินค้า พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ที่พอใจมากมี
เพียงปัจจัยเดียว คือ ความหลากหลายของอาหาร ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นรสชาติ
อาหารคาวอาหารหวาน ความสะอาด ความเหมาะสมของราคา รวมทั้งความพึงพอใจด้านสินค้าก็
เช่นกันอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางทั้งสิ้น  

ส าหรับความพึงพอใจด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ า พบว่าความพึงพอใจในระดับพอใจ
ปานกลาง ที่พอใจมากของนักท่องเที่ยวมีอยู่ 2 ปัจจัย คือ การดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของตลาด
น้ า และความพึงพอใจในการได้นั่งเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ า ส่วนด้านความสะอาดและความ
สวยงามของล าคลอง ความพึงพอใจในการนั่งเรือชมหิ่งห้อย และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มีความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการบริการทั่วไป 
พบว่านักท่องเที่ยวมีความ  พึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง โดยไม่มีปัจจัยใดเลยที่นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในระดับพอใจมากจากข้อสรุปข้างต้นอาจวิเคราะห์ได้ว่า  โดยรวมนักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจที่ได้ไป ท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ในระดับพอใจปานกลาง โดยมีปัจจัยด้าน
สภาพธรรมชาติเป็นปัจจัยเด่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าพอรับได้ที่จะท าให้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้า
ไปเที่ยวต่อไป แต่ถ้ามีการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ตลาดน้ าประชารัฐบาง
ใบไมจ้ะมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 
 4.  ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 คนในชุมชน หมายถึง ประชากรในต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมในตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้เท่านั้น 

1)  ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกินกว่าครึ่งมี
อายุอยู่ในช่วง 40-51 ปี ซึ่งเป็นวัยกลางคน จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรีมากสุด และถ้านับ
ผู้ประกอบการที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไปจะมีจ านวนรวมกันถึงร้อยละ 71.1 ถือได้ว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของตลาดน้ าประชารัฐบางไม้ มีการศึกษาค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับอายุของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยกลางคน และเป็นประชากรที่อยู่อาศัยภายใน
ชุมชนต าบลบางใบไม้ คิดเป็นร้อยละ 71.1 แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ด าเนินงานตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้ ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในชุมชนต าบลบางใบไม้ อาชีพหลักของ
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ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร/ท าสวน/ประมง/เลี้ยงสัตว์ และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่  อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท และช่วง 15,001-20,000 บาท สรุปได้ว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ60 มีรายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000- 
20,000 บาท 

2)  ผลการประกอบการของคนในชุมชน 
กิจกรรมที่ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีการประกอบการมากที่สุดคือการจ าหน่ายอาหาร

ทั้งอาหารพ้ืนบ้าน/อาหารท้องถ่ิน/ขนมไทย อาหารทั่วไป/อาหารปรุงส าเร็จ/ร่วมสมัย และการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยชุมชน/OTOP/สินค้าแปรรูป มีสัดส่วนรองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ผู้ประกอบการได้รับจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้ ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายได้ 10,000 บาทลงมา และโดยที่ตลาดน้ า
ประชารัฐเปิดด าเนินการเดือนละ 4 ครั้ง หากคิดเป็นรายได้แต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะมีรายได้ครั้งละไม่
เกิน 2,500 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เสริมขึ้นจากรายได้จากอาชีพหลักที่ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพหลัก
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท นอกจากนั้น ส่วนใหญ่มีความ  พึงพอใจต่อการ
จัดการตลาดน้ าประชารัฐ  บางใบไม้ ที่เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก และเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.3) ยัง
ต้องการด าเนินการต่อไป  

ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เก่ียวข้องกับตลาดน้ าประชารัฐ
บางใบไม้ โดยพิจารณาจากรายได้ทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนในต าบลบางใบไม้ ถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีความ
ยั่งยืนต่อไปได ้
 5.  ผลสรุปในภาพรวม  

การประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมโดยรวม ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มีปัจจัยที่ส่งเสริมให้
มีอยู่อย่างยั่งยืนได้ ประเด็นส าคัญที่จะต้องปรับปรุงคือการฟ้ืนฟูสภาพน้ าในล าคลองต่างๆให้สะอาด
ขึ้น ส่วนความ  พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ไปท่องเที่ยวอยู่ ในระดับพอใจปานกลาง โดยมีปัจจัยด้าน
สภาพธรรมชาติเป็นปัจจัยเด่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวมาก ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะท าให้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวต่อไป แต่ถ้ามีการปรับปรุงกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้จะมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ส าหรับปัจจัย
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยพิจารณาจากรายได้ทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในต าบลบางใบไม้ ถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตลาดน้ า
ประชารัฐบางใบไม้มีความยั่งยืนต่อไปได้ 
 จากการประเมินคุณภาพการท่องเที่ยว 3 ประการ เห็นว่าตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้มี
โอกาสที่จะเป็นตลาดที่ยังยืนได้ และหากได้มีการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาบางประเด็น จะท าให้
ตลาดน้ าประชารัฐเป็นตลาดน้ าชั้นน าของภาคใต้แห่งหนึ่งได้ 
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อภิปรายผล 
  
 โดยที่การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประเมินผลการดําเนินการของตลาดน้ําประชารัฐ  
บางใบไม๎ จังหวัดสุราษฏร๑ธานี วําประสบผลสําเร็จเพียงใดหลังจากที่ได๎กํอตั้งมา 2 ปี และจะมีความ
ยั่งยืนหรือไมํอยํางไร โดยจะประเมินในมิติคุณภาพของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 3 ป๓จจัย คือ คุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่นักทํองเที่ยวได๎รับ และคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ผู๎ศึกษาวิจัยจึงขออภิปรายผลการศึกษาวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุประสงค๑ของการ
ศึกษาวิจัยดังกลําว คือ จากผลการประเมินคุณภาพของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนของตลาดน้ําประชา
รัฐบางใบไม๎ ใน 3 ป๓จจัย คือ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม คุณภาพของประสบการณ๑นันทนาการที่
นักทํองเที่ยวได๎รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พบวําทั้งสามป๓จจัยมีคุณภาพเพียงพอที่จะทําให๎
ตลาดนํ้าประชารัฐบางใบไม๎ เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยังยืนได๎ ตามหลักการที่สําคัญของการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ของ World Tourism Organization (2016) กลําวคือ  

1)  มีการดําเนินการจัดการภายใต๎ ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ มีการทดแทนการ
ฟ้ืนฟูให๎สามารถผลิตและ ให๎บริการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎ตลอดไป โดยไมํลดถอยหรือเสื่อมโทรมลง 
ตระหนัก ถึงการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนและความต๎องการของชุมชน โดยตลาดน้ําประชารัฐบาง
ใบไม๎ได๎ใช๎จุดเดํนของสภาพธรรมชาติของชุมชนมาเป็นแหลํงทํองเที่ยว และมีความพยายามที่จะรักษา
สภาพธรรมชาติเหลํานั้นให๎คงอยูํไปนาน ๆ และการดําเนินการเกือบทั้งสิ้นจะเป็นการมีสํวนรํวมของ
คนในชุมชน 

2)  มีการกระจาย ประโยชน๑อยํางเป็นธรรมสูํท๎องถิ่น ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎มีผู๎
ประกอบกิจการตําง ๆ ที่เกือบทั้งหมดเป็นคนในท๎องถิ่น ผู๎เกี่ยวข๎องจะได๎รับผลประโยชน๑อยํางทั่วถึง 
ไมํเว๎นแม๎แตํวัดบางใบไม๎ โรงเรียนบางใบไม๎  

3)  ให๎ประสบการณ๑นันทนาการที่มีคุณคําแกํนักทํองเที่ยว แม๎วําตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎
จะเพ่ิงกํอตั้งเพียง 2 ปีเศษ แตํกิจกรรมตําง ๆ ของตลาดได๎สร๎างความพึงพอใจให๎นักทํองเที่ยวได๎ถึงใน
ระดับปานกลาง หากมีการพัฒนากิจกรรมตําง ๆ หรือเพ่ิมกิจกรรมอ่ืนให๎นักทํองเที่ยวมากขึ้น ก็จะ
สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎นักทํองเที่ยวมากขึ้น เป็นการสร๎างชื่อเสี่ยงให๎นักทํองเที่ยวเข๎าไปเที่ยว
เพ่ิมข้ึน อันจะทําให๎ตลาดมีความเจริญเติบโตบากข้ึน ชุมชนก็จะได๎รับผลประโยชน๑มากขึ้นตามไปด๎วย 

4) ให๎ผู๎มาเยือนหรือนักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ ทรัพยากรและวิถีชีวิต 
โดยกิจกรรมของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎มีการทํองเที่ยวลํองเรือชมวิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน มีการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น มีการสาธิตการทําอาหาร การผลิตสินค๎าพ้ืนเมืองให๎นักทํองเที่ยวได๎รํวม
สัมผัสด๎วย 

5)  การออกแบบที่กลมกลืนกับสถาป๓ตยกรรมท๎องถิ่น และใช๎วัสดุในท๎องถิ่น สิ่งปลูกสร๎าง
สํวนใหญํของตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ จะเน๎นการใช๎วัสดุที่มีในชุมชน เชํน วัตถุดิบจากต๎นมะพร๎าว 
จากต๎นจาก หรือแม๎แตํภาชนะใสํอาหารจะใช๎ใบตองแทนถุงพลาสติก เป็นต๎น 

6)  เน๎นการผสมผสานการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนสูํแผนพัฒนา ระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ซึ่งตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ได๎ดําเนินการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาใน
ระยะแผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนา
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คุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน เชํน พัฒนา
คุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและบริการทุกรูปแบบอยํางมีมาตรฐาน พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสินค๎า
และบริการอยํางยั่งยืน โดยการสํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายการทํองเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมด๎านการบริหารจัดการ ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ทั้งใน
เชิงอัตลักษณ๑ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล๎อมในระดับพ้ืนที่ ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด๎านการทํองเที่ยว และสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาการทํองเที่ยว 

7)  เน๎นข๎อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นฐานการ ตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบ โดยที่ ตลาดน้ํา
ประชารัฐ  อยูํในโครงการตลาดประชารัฐบางใบไม๎ เป็นตลาดหนึ่งที่อยูํในโครงการตลาดประชารัฐของ
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจํา
จังหวัด ที่มีผู๎วําราชการจังหวัด   เป็นประธาน และมีหัวหน๎าสํวนราชการและผู๎แทนองค๑กรภาคเอกชน
ตํางๆที่เก่ียวข๎องเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน๎าสํานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน๎าที่ที่
จะต๎องรายงานผลและตรวจติดตามประเมินผลให๎กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีระบบการทําฐานข๎อมูล
และการประเมินผลที่เชื่อถือได๎ 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
 1)  ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎ ได๎ถูกกํอตั้งโดยประชาชนในชุมชนตําบลบางใบไม๎ โดยมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือหาชํองทางเพ่ิมรายได๎ให๎ประชาชนในชุมชน นอกเหนือรายได๎จากอาชีพประจําที่
ครอบครัวทําอยูํ ซึ่งในระยะปีแรก คือ 2559 ชุมชนดําเนินการตลาดด๎วยตนเอง โดยมี อบต.บางใบไม๎ 
ซึ่งเป็นองค๑กรภาครัฐสํวนท๎องถิ่นสนับสนุน แตํในปีตํอมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งโครงการตลาด
ประชารัฐ ตลาดน้ําบางใบไม๎จึงสมัครใจเข๎าโครงการนี้ของจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งดูเหมือนจะเป็น
ชํองทางที่สําคัญให๎ตลาดได๎มีการพัฒนาหรือขยายออกไป แตํจากการศึกษายังไมํพบวําตลาดน้ําประชา
รัฐบางใบไม๎ได๎รับการสนับสนุนอยํางเป็นรูปธรรมจากโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาล การจะให๎
ตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม๎มีความยั่งยืน มีชื่อเสียง จําเป็นต๎องมีการปรับปรุงกิจกรรมที่มีอยูํให๎ดีมาก
ขึ้น รวมทั้งควรขยายกิจกรรมดึงดูดนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้น โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดสุราษฎร๑ธานี
ต๎องเข๎ามาสนับสนุนอยํางจริงจัง 
 2)  ป๓ญหาสภาพน้ําในคลองตําง ๆ ที่จําเป็นต๎องมีการฟ้ืนฟูให๎สะอาดขึ้น จําเป็นต๎อง
ดําเนินการในระดับจังหวัด เพราะเกี่ยวข๎องกับชุมชนริมน้ําทั้งจังหวัด และต๎องมีกระบวนการศึกษา หา
วิธีการฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม ต๎องใช๎ทรัพยากรตําง ๆ จํานวนมาก 
 3)  การจัดการตลาด จะเน๎นการใช๎ป๓จจัยเดํนด๎านสภาพธรรมชาติที่มีคลองมากมาย มีสภาพ
ธรรมชาติ  ที่สวยงามมาดึงดูดนักทํองเที่ยวคงไมํได๎ ป๓จจัยที่นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูํในระดับ
ปานกลาง เชํน เรื่องอาหาร เรื่องสินค๎า ควรที่จะปรับปรุงพัฒนาให๎นักทํองเที่ยวติดใจ อยากเข๎าไปอีก 
หรือได๎พูดกันปากตํอปากเพ่ือเพ่ิมนักทํองเที่ยวหน๎าใหมํเข๎าไป 
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สวนสะละลุงถัน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลงุ 
 

ปัทมา  เพ็ชรกูล* 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพป๓ญหาการพัฒนาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
2) ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
ของสวนสะละลุงถัน อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ตามมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร
โดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ลงพ้ืนที่สังเกตการณ๑โดยใช๎แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา โดยใช๎การวิจัยเชิงผสมผสานระหวํางการวิเคราะห๑จากแบบสัมภาษณ๑
แบบจง โดยผู๎ให๎สัมภาษณ๑ทั้งหมด 50  คน ซึ่งประกอบไปด๎วย ผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร 1 คน ภาครัฐ 10 คน ภาคเอกชน จํานวน 10 คน และประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 30 คน และ
โดยแจกแบบสอบถามสําหรับนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวยังสวนสะละลุงถัน อําเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง จํานวน 150 ทําน เพ่ือหาข๎อมูลด๎านศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว 4 ด๎าน คือ ด๎าน
ศักยภาพการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรด๎านศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร ด๎านศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร และด๎านศักยภาพการดึงดูดใจของ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  ผลการวิจัย พบวํา 1) สิ่งดึงดูดใจด๎านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอํานวยความ 
สะดวกทีม่ีให๎บริการอยํางเพียงพอและการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวอยํางรวดเร็วและสะดวก เป็นป๓จจัยที่
ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวในพ้ืนที่ 2) ศักยภาพการจัดการทํองเที่ยวนักทํองเที่ยวสํวน
ใหญํมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านทํองเที่ยวในระดับสูง 3) แนวทางในการจัดการทํองเที่ยว 
ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ควรจัดระบบคมนาคมและการสัญจร ให๎ชัดเจน พร๎อมกับทําปูายบอก
ทางให๎ถูกต๎องและติดตั้งเป็นระยะ ด๎านสิ่งอํานวย ความสะดวก ควรจัดให๎มีการบริการที่ครอบคลุม
และท่ัวถึง ด๎านความปลอดภัย ควรจัดระบบรักษาความปลอดภัยในแตํละแหลํงทํองเที่ยว ด๎าน
ความสามารถใน การรองรับของพ้ืนที่ควรทําการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของแหลํงทํอง 
เที่ยวแตํละแหํงเพ่ือให๎งํายตํอการบริหารจัดการ 
 
ค าส าคัญ: การทํองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพป๓ญหาการพัฒนาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
2) ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
ของสวนสะละลุงถัน อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ตามมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร
โดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ลงพ้ืนที่สังเกตการณ๑โดยใช๎แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา โดยใช๎การวิจัยเชิงผสมผสานระหวํางการวิเคราะห๑จากแบบสัมภาษณ๑
แบบจง โดยผู๎ให๎สัมภาษณ๑ทั้งหมด 50  คน ซึ่งประกอบไปด๎วย ผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร 1 คน ภาครัฐ 10 คน ภาคเอกชน จํานวน 10 คน และประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 30 คน และ
โดยแจกแบบสอบถามสําหรับนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวยังสวนสะละลุงถัน อําเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง จํานวน 150 ทําน เพ่ือหาข๎อมูลด๎านศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว 4 ด๎าน คือ ด๎าน
ศักยภาพการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรด๎านศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร ด๎านศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร และด๎านศักยภาพการดึงดูดใจของ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  ผลการวิจัย พบวํา 1) สิ่งดึงดูดใจด๎านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอํานวยความ 
สะดวกทีม่ีให๎บริการอยํางเพียงพอและการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวอยํางรวดเร็วและสะดวก เป็นป๓จจัยที่
ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวในพ้ืนที่ 2) ศักยภาพการจัดการทํองเที่ยวนักทํองเที่ยวสํวน
ใหญํมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านทํองเที่ยวในระดับสูง 3) แนวทางในการจัดการทํองเที่ยว 
ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ควรจัดระบบคมนาคมและการสัญจร ให๎ชัดเจน พร๎อมกับทําปูายบอก
ทางให๎ถูกต๎องและติดตั้งเป็นระยะ ด๎านสิ่งอํานวย ความสะดวก ควรจัดให๎มีการบริการที่ครอบคลุม
และท่ัวถึง ด๎านความปลอดภัย ควรจัดระบบรักษาความปลอดภัยในแตํละแหลํงทํองเที่ยว ด๎าน
ความสามารถใน การรองรับของพ้ืนที่ควรทําการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของแหลํงทํอง 
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บทน า 
 
ในประเทศไทย ถือได๎วําเริ่มมีการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เป็นรูปแบบและเป็นระบบมากขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค๑หลักเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให๎กับนักทํองเที่ยว และเพ่ิมรูปแบบทางการทํองเที่ยว  เพ่ือ
สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ สามารถเดินทางทํองเที่ยวได๎ตลอดปีและเพ่ือเพ่ิมการ
กระจายตัว ไปทั่วภูมิภาค การทองเที่ยวเชิงเกษตรเป็นสํวนหนึ่งของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนที่เปิดโอกาส
ให๎นักทํองเที่ยว ได๎มีสํวนรํวมกับการเข๎าไปสัมผัสกับธรรมชาติโดยมีกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยวิธีตําง ๆ ซึ่งทํา
ให๎นักทํองเที่ยว เกิดจิตสํานึกที่จะอนุรักษ๑และตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎ดํารงอยูํได๎ โดยไมํมีการทําลาย ดังนั้นทุกคนควรคํานึงถึงความสําคัญที่จะชํวยรักษาคุณภาพ
แหลํงทํองเที่ยวให๎ยั่งยืน ไมํให๎เสื่อมโทรม เนื่องจากมีความหนาแนํนของนักทํองเที่ยวเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของแหลํงทํองเที่ยว  

ประเทศไทยถือได๎วําเป็นประเทศเกษตรกรรม พร๎อมทั้งมีความหลากหลายในการประกอบ
อาชีพ ทางการเกษตร มีภูมิป๓ญญาทางการเกษตร มีชื่อเสียงทางด๎านไม๎ผล ข๎าว การประมง และ
กิจกรรมปศุสัตว๑ที่ก๎าวหน๎ามาแตํโบราณ ความหลากหลายดังกลําว จะเป็นสิ่งดึงดูดใจและนําความ
ประทับใจมาสูํนักทํองเที่ยว เปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวได๎รํวมกิจกรรมกับ เกษตรกร สัมผัสกับ
สิ่งแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตการเกษตรที่ผสมผสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี ตลอดจนการศึกษา เรียนรู๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ด๎านกระบวนการประกอบสัมมาชีพอยําง
ใกล๎ชิด และยังเพ่ิมการกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น  

การกําหนดกรอบหรือเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวที่ชัดเจนนั้น จะเป็นประโยชน๑
ตํอหนํวยงานและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง นําไปใช๎เป็นแนวทางดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐาน ให๎เป็นที่
ยอมรับแกํนักทํองเที่ยวและบุคคลทั่วไป เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ยั่งยืน 
รวมทั้งกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรให๎เป็นไปตามระดับ
มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ที่กําหนดไว๎ตํอไป 

การกําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การบริการและความปลอดภัย เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ 

1) ศักยภาพการบริหารจัดการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
2) ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
3) ศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
4) ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยคํานึงถึงการสร๎างจิตสํานึกและความมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอสังคม ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล๎อมเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นถึงความสําคัญและประสงค๑ให๎นักทํองเที่ยวได๎

เรียนรู๎วิถีการเกษตรที่จะนํามาสูํความยั่งยืนทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมควบคูํ กันไป 
(การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย, 2557) จึงมีการสํงเสริมให๎ชุมชนมีการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตรใน
พ้ืนที่โดยการทํองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) เป็นการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นทางด๎านการเรียนรู๎วิถี
เกษตรกรรมของชาวชนบทเน๎น การมีสํวนรํวมของนักทํองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมให๎เกิดการ
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เรียนรู๎ด๎านการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และเป็นการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูํมา
ใช๎ให๎เกิดการเรียนรู๎ ทําให๎เกิดประโยชน๑ กํอให๎เกิดรายได๎ตํอชุมชนและตัวเกษตรกร สร๎างการอนุรักษ๑
ควบคูํไปกับการทํองเที่ยวเพ่ือไมํให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชนและสภาพสิ่งแวดล๎อม การทํองเที่ยวเชิง
เกษตรเป็นการเดินทางทํองเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร๑ม
ปศุสัตว๑และสัตว๑เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตรได๎ความรู๎ได๎
ประสบการณ๑ใหมํบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมของสถานที่แหํง
นั้น ป๓จจุบันการทํองเที่ยว เชิงเกษตรจัดเป็นยุทธศาสตร๑หนึ่งในการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางการเกษตร 

ลักษณะของการทํองเที่ยวเชิงเกษตรหรือการเที่ยวสวนผลไม๎นั้นจะแตกตํางจากการ 
ทํองเที่ยวทั่วไป คือจะมุํงเน๎นความสนใจไปยัง กิจกรรมการเกษตรตําง ๆ รวมถึงสภาพแวดล๎อมทาง
การเกษตรเป็นหลักให๎โอกาสนักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกร สิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท๎องถิ่น รวมทั้งได๎รับความเพลิดเพลินและการพักผํอนไปในตัว อีกทั้ง
เกษตรกรยังจะมีรายได๎ จากการจําหนํายสินค๎าทางการเกษตรรวมทั้งสินค๎าแปรรูปทางการเกษตรอ่ืน ๆ  
อีกด๎วย 

จังหวัดพัทลุงมีแหลํงทํองเที่ยวในชุมชนภายใต๎ต๎นทุนชุมชนที่มีอยูํในการจัดการเพ่ือการเรียนรู๎
ชุมชน คือ การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ การทํองเที่ยวเชิงเกษตร และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สํงเสริม
ให๎ชุมชนมีการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ กํอให๎เกิดรายได๎เข๎าชุมชน เพราะชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว และพร๎อมที่จะต๎อนรับนักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศอยํางภาคภูมิใจ ใน “มนต๑
เสนํห๑แหํงพัทลุง” 

สวนสะละลุงถัน ตั้งอยูํในพ้ืนที่ หมูํ 5 ตําบลหนองธง อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง เป็น
สถานที่ทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่ขึ้นชื่อแหํงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง เปิดให๎บริการมานานถึง 16 ปีแล๎ว 
จุดเริ่มต๎นการตํอสู๎และก๎าวไปสูํความสําเร็จในการปลูกสละ ของสวนละลุงถัน ได๎เริ่มต๎นขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2511 คุณลุงถัน ด าเรืองเป็นผู๎พลิกแนวคิดจากการทําสวนยาง และสวนผลไม๎ มาเป็นสวนสละ ที่
ประสบความสําเร็จ จนได๎รับรางวัลมากมาย ด๎วยเป็นคนที่ชอบทดลอง และมีความคิดก๎าวหน๎าอยูํ
เสมอ ปี พ.ศ. 2542 จึงได๎เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี และจันทบุรี และตัดสินใจปรับ
สภาพพ้ืนที่ของตัวเอง เพ่ือทําการปลูกสละในปี พ.ศ. 2543 และได๎ซื้อสละพันธุ๑เนินวงจากจังหวัด
จันทบุรี มาปลูกเป็นครั้งแรกจํานวน 500 ต๎น ป๓จจุบันได๎ขยายพ้ืนที่ปลูกสละเพ่ิมขึ้น 35 ไรํ พร๎อมทั้ง
พัฒนาคุณภาพ และการจัดการถูกต๎องตามหลักวิชาการ จนได๎รับใบรับรองคุณภาพตามโครงการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภัย และได๎มาตรฐาน (GAP) (วิชัย ดําเรือง, 2561) 

อยํางไรก็ตาม การนําทรัพยากรเกษตรของท๎องถิ่นมาใช๎ประโยชน๑เพ่ือธุรกิจทํองเที่ยวนั้น             
ยังเป็นเรื่องใหมํสําหรับเกษตรกรในประเทศไทย ถึงแม๎วําสวนสะละลุงถันจะประสบความสําเร็จ         
ในการปลูกสละ แตํในการการจัดการทํองเที่ยว ยังมีป๓ญหาสะสมมาอยํางยาวนาน ไมํวําจะเป็นป๓ญหา
ความไมํพร๎อมของสิ่งอํานวยความสะดวก ทักษะความรู๎ของบุคคลากรทํองเที่ยวขีดความสามารถใน
การรองรับนักทํองเที่ยว สถานที่จอดรถสําหรับนักทํองเที่ยว ป๓ญหาด๎านความสะดวกในการเดินทาง
ขาดการเข๎ามาชํวยเหลือของภาครัฐ รวมถึงป๓ญหาการบริหารจัดการการทํองเที่ ยวเชิงเกษตรการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําให๎เข๎าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรควรประกอบ
ไปด๎วยป๓จจัยหรือองค๑ประกอบอะไรบ๎าง และมีแนวทางอยํางไรที่สํงผลให๎แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร
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ของสวนสะละลุงถันประสบความสําเร็จ มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวอยํางตํอเนื่อง และไมํสํงผลกระทบ
ตํอชุมชนท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะเป็นวิถีทางที่ทําให๎การทํองเที่ยวเชิงเกษตรของสวนสะละลุงถัน
เกิดความยั่งยืนสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรของสวนสะละลุงถัน อําเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง 

2) เพ่ือศึกษาศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรของสวนสะละลุงถัน อําเภอปุาบอน 
จังหวัดพัทลุง ตามมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 

3) เพ่ือให๎ได๎แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตรของสวนสะละลุงถัน อําเภอ          
ปุาบอน จังหวัดพัทลุง ตามมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 

 
ค าถามในการศึกษา 

 
1) การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรของสวนสะละลุงถันวํามีองค๑ประกอบตาม

มาตรฐานมากน๎อยเพียงใด จุดเดํนจุดด๎อยด๎านใด 
2) การบริหารจัดการคุณภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรให๎เป็นไป ตามมาตรฐานคุณภาพ

แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ต๎องพัฒนาในด๎านใดบ๎าง 
3) จะยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ยั่งยืนได๎อยํางไร 

 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) 
กรมสํงเสริมการเกษตร (2559) ได๎ ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงเกษตรไว๎วํ า                

การทํองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นทางด๎านการเรียนรู๎ วิถี
เกษตรกรรมโดยอาจให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรมให๎เกิดการเรียนรู๎ ด๎านการเกษตร
และวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเป็นการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ประโยชน๑เพ่ือสร๎าง
รายได๎แกํ ครอบครัวและชุมชน การทํองเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการ
อนุรักษ๑ควบคูํกับ การทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่เสริมสร๎างความรู๎ด๎านการเกษตรควบคูํ
กับการพักผํอนและความบันเทิง นักทํองเที่ยวสามารถรํวมสัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ ชุมชนท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร๎างทักษะ 
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แลกเปลี่ยนความรู๎ด๎าน การเกษตรและได๎รับความบันเทิงในรูปแบบตําง ๆ รวมทั้งสามารถซื้อหา
ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ๑ชุมชนกลับสูํภูมิลําเนา 

นิออน ศรีสมยง (2552) การทํองเที่ยวเชิงเกษตร คือ การทํองเที่ยวที่มีกิจกรรมการเกษตร
เป็นทรัพยากรทํองเที่ยวหลักสามารถดึงดูดความสนใจนักทํองเที่ยว และเพ่ือเป็นการสร๎างรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกรในชุมชน การได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยวของชุมน ซึ่งการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
นับวําเป็นหนึ่งในรูปแบบของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 

เกศณีย๑ สัตตรัตนขจร (2550) การทํองเที่ยวเชิงเกษตร เป็นรูปแบบการทํองเที่ยวที่เป็นการ
นําทรัพยากรทางด๎านการเกษตร มาจัดเป็นแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยว เพ่ื อเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมาเที่ยวชม โดยนักทํองเที่ยวจะได๎ชื่นชมความงามและพักผํอนหยํอนใจ เป็น
การสร๎างโอกาสและรายได๎เสริมให๎กับเกษตรเจ๎าของพ้ืนที่เกษตรนั้น ๆ   

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) การทํองเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการจัดนําเที่ยวชมสถานที่ทําการ
เกษตรกรรม เพ่ือรับฟ๓งการบรรยายถึงป๓ญหาและความสําเร็จในอาชีพเกษตร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง (2561) ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ไว๎วํา 
การทํองเที่ยวเชิงเกษตร เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทํองเที่ยวของชุมชน ที่เปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยว
ได๎สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร  ชื่นชมความสําเร็จของเกษตรกร และลงมือทําการเกษตรอยํางเกษตรกร ใช๎
ชีวิตแบบเกษตรกร สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการเสริมสร๎างรายได๎ และกระจายรายได๎ไปสูํ
ชนบท หากชุมชนมีความสามารถในการให๎บริการ ยิ่งทําให๎เป็นจุดสนใจในการทํองเที่ยวของจังหวัด ของ
ประเทศ ตํอไปด๎วย  

แนวคิดและการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง (2561) มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง 

การกําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การบริการและความปลอดภัย เพ่ือการยกระดับ
คุณภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบหลัก ได๎แกํ 

1) ศักยภาพการบริหารจัดการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
2) ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
3) ศักยภาพให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
4) ศักยภาพดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กัลป์ยานี  เดชประทุม (2559) การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาการทํองเที่ยวเกษตรตาม

มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบ๎านโคกเมือง อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย๑ ผลการศึกษาพบวํา  

1) ความเรํงดํวนของป๓ญหาที่จะต๎องแก๎ไขในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ที่จัดอยูํใน
ระดับมาก ได๎แกํ ด๎านศักยภาพการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ด๎านศักยภาพการรองรับ
ของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เกษตร และด๎านศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 

2) ความเรํงดํวนของป๓ญหาที่จะต๎องแก๎ไขในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ที่จัดอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด ได๎แกํ ด๎านศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
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3) เรื่องความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ ด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

4) ส่วนความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จัดอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่
ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ ด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

5) ส าหรับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านเพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6) และเมื่อผู้วิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความ
เร่งด่วนของปัญหาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

วารุณี เกตุสะอาด (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
พ้ืนที่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าแหล่งเกษตรกรรมที่มีผลการประเมินศักยภาพ
รวมในระดับสูง  ถึงร้อยละ63โดยมีศักยภาพสูงในด้านความเชื่อมโยงความใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ด้านความปลอดภัยของแหล่งเกษตรกรรมและด้านสิ่งอานวยความสะดวกพ้ืนฐานตามล าดับศักยภาพต่ า 
ที่จะต้องปรับปรุงในด้านป้ายบอกทางเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและด้านการบริการข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรพบว่าควรได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านความรู้และงบประมาณจากภาครัฐในการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานและการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวการจัดหาพ้ืนที่ลานจอดรถห้องน้ า การจัดท า
ป้ายบอกทางและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) 

หน่วยงานภาครัฐ 3) ภาคเอกชน  4) ประชาชนท้องถิ่น 5) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 3) ผู้ประกอบการภาคเอกชน 4) ประชาชนท้องถิ่น 5) นักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Interview) เป็นการสัมภาษณ์ แบบรายบุคคล
เพ่ือสอบถามประเด็นปัญหาที่น่าสนใจศึกษาแบบเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการภาคเอกชนผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาชน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด (Open-end Question) ดังนี้ 
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1) แบบสัมภาษณ๑แบบเจาะจงชุดที่ 1 (Purposive Interview) ใช๎สําหรับสัมภาษณ๑
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง และหนํวยงานภาคเอกชน  

2) แบบสัมภาษณ๑แบบเจาะจงชุดที่ 2 (Purposive Interview) ใช๎สําหรับสัมภาษณ๑
ผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  

3) แบบสัมภาษณ๑แบบเจาะจงชุดที่ 3  (Purposive Interview) ใช๎สําหรับประชาชนใน
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาทํองเที่ยวยังแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่มีตํอการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแบบสอบถามในลักษณะคําถามแบบปลายปิด ( Close-end 
Question) และคําถามปลายเปิด (Open-end Question)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 
 ผู๎วิจัยจะนําเครื่องมือแตํละชนิดที่ได๎จากการเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะห๑และประมวลผล
แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ 
ผู๎ศึกษาวิจัยจะนาข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑แบบเจาะจง (Purposive Interview) จาก          

ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 4 กลุํม คือ ผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนท๎องถิ่นมาวิเคราะห๑ข๎อมูล 

2.  การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม 
ผู๎วิจัยจะนําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามต๎องทําการบันทึกข๎อมูลที่ถูกต๎องสมบูรณ๑ครบถ๎วนลง

ในคอมพิวเตอร๑ จากนั้นทําการวิเคราะห๑และประมวลผล ดังนี้ 
1)   คําร๎อยละ (Percentage) ใช๎อธิบายข๎อมูลสํวนตําง ๆ  ดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ (เพศ สถานภาพอายุ รายได๎ อาชีพ ระดับการศึกษา) 
  2)  คําคะแนน โดยใช๎แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิ งเกษตรที่
พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา รายละเอียดดังนี้ 

ศักยภาพด๎านการจัดการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร (30 คะแนน) 
ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร (30 คะแนน) 
ศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร (22 คะแนน) 
ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร (18 คะแนน) 
ระดับคะแนนตามมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
ดีเยี่ยม         (81 - 100  คะแนน)  
ดีมาก      (71 - 80  คะแนน)  
ดี       (61 - 70  คะแนน)   
ปานกลาง     (51 - 60  คะแนน)  
ต่ํา       (0 - 50  คะแนน) 
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ผลการศึกษา 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว  สวนสะละลุงถัน ตั้งอยูํในพ้ืนที่ หมูํ 5 ตําบล
หนองธง อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง เป็นสานที่ทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่ขึ้นชื่อแหํงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง 
เปิดให๎บริการมานานถึง 18 ปีแล๎ว บนพ้ืนที่กวํา 35 ไรํ มีการปลูกสละ 2 สายพันธุ๑ คือ สละพันธุ๑เนิน
วงศ๑ และสละพันธุ๑สุมาลี มีการจัดการถูกต๎องตามหลักวิชาการ จนได๎รับใบรับรองคุณภาพตาม
โครงการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย และได๎มาตรฐาน (GAP) 

 

ตารางที่ 1 แสดงจุดเดํน และจุดด๎อยของแหลํงทํองเที่ยว 
 

จุดเด่น จุดด้อย 
1. เป็นสวนสละที่ได๎รับการันตีด๎วยรางวัลกินรี หรือ 

“รางวัลอุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย (Thailand 
Tourism Awards) ประเภทรางวัลทํองเที่ยวเชิง
เกษตรแหํงแรกของจังหวัดพัทลุง 

2. ได๎รับรางวัลทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่ต๎องชม 50 แหลํง
ของประเทศไทย 

3. มีกิจกรรมหนึ่ งเดียวในโลก คือ เปิดโอกาสใ ห๎
นักทํองเที่ยวรํวมแขํงขันรับประทานสะละ โดยใช๎
สโลแกนวํา “ปอกเป็น กินไว ไนลํอน” 

4. ผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรมีคุณภาพ 
5. มีผลผลิตให๎ตัดได๎ตลอดทั้งปี 
6. เป็นเกษตรอินทรีย๑แบบไร๎สารพิษ 100% 
7. เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย๑ 
8. มีสภาพอากาศ/บรรยากาศดี      
9. มีผลิตภัณฑ๑ให๎เลือกหลากหลาย      

 

1. การเดินทางเข๎าถึงคํอนข๎างลําบาก 
2. ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
3. สิ่งอํานวยความสะดวกไมํเพียงพอตํอ

นักทํองเที่ยว เชํน ทางเดินสําหรับผู๎พิการ 
4. จํานวนบุคลากรไมํเพียงพอตํอจํานวน

นักทํองเที่ยว 
 

  
ตอนที่ 2 วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์แบบจง โดยผู๎ให๎สัมภาษณ๑ประกอบไปด๎วย 

ผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากการ
ประเมินผลเป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวในสํวนของผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยวเชิง

เกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี (คะแนนรวมทุกองค๑ประกอบ)  
 

องค์ประกอบที่ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับการ
ประเมิน 

1. ศักยภาพด๎านการจัดการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 30 27.52 สูง 
2. ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 30 25.50 สูง 
3. ศักยภาพการให๎บริการการทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 22 20.16 สูง 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 18 16.34 สูง 

รวม 100 89.52 ดีเยี่ยม 
 
ตารางท่ี 3 องค๑ประกอบที่ 1 ศักยภาพด๎านการจัดการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดที่ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
1. การกําหนดจุดขายของแหลํงทํองเที่ยว 3 2.86 
2. กิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่นําสนใจ 3 2.34 
3. ชํองทางการจัดจําหนํายที่หลากหลาย 3 2.78 
4. การนําเสนอราคาสําหรับการทํองเที่ยวอยํางโปรํงใสและยุติธรรม 3 2.88 
5. การประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อตําง  ๆ  3 2.88 
6. ความสะดวกในการค๎นหาข๎อมูลสถานที่ทํองเที่ยวในอินเตอร๑เน็ต 3 2.68 
7. มีการแบํงพ้ืนที่ในการใช๎ประโยชน๑ในการทํองเที่ยวชัดเจน 3 2.84 
8. มีบุคลากรที่มีความรู๎คอยให๎บริการให๎ความรู๎เกี่ยวกับแหลํง

ทํองเที่ยว 
3 2.82 

9. มีการปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายในแหลํงทํองเที่ยวอยํางสม่ําเสมอ 3 2.66 
10. มีการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอื่น ๆ ในท๎องถิ่น 3 2.78 

รวม 30 27.52 
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ตารางท่ี 4 องค๑ประกอบที่ 2 ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดที่ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
1. ความพร๎อมของสถานที่ทํองเที่ยว 3 2.54 
2. ความพร๎อมของกิจกรรมทางการทํองเที่ยว 3 2.46 
3. มีถนนหนทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวที่สะดวก 3 1.86 
4. การรองรับนักทํองเที่ยวอยํางเหมาะสม 3 2.82 
5. ห๎องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะ 3 2.88 
6. จุดจําหนํายสินค๎าเพียงพอตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยว 3 2.74 
7. ที่จอดรถเพียงพอตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยว 3 2.62 
8. สิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎สูงอายุและผู๎พิการอยํางเหมาะสม 3 2.00 
9. ระบบสาธารณูปโภค 3 2.76 
10. ปูายบอกทาง และปูายสื่อความหมายตามบริเวณที่สําคัญ 3 2.82 

รวม 30 25.50 
 

ตารางท่ี 5 องค๑ประกอบที่ 3  ศักยภาพการให๎บริการการทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดที่ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
1. การบริการนักทํองเที่ยว 2 1.96 
2. ทัศนคติการให๎บริการ 2 1.72 
3. การสื่อสารกับนักทํองเที่ยว 2 1.82 
4. ความรู๎และทักษะของผู๎ให๎บริการข๎อมูล 2 1.72 
5. ความสุภาพ ความมีน้ําใจในการให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว 2 1.98 
6. การสร๎างความนําเชื่อถือของแหลํงทํองเที่ยว 2 1.60 
7. ความเสมอภาคในการให๎บริการ 2 1.94 
8. กระบวนการให๎บริการมีลําดับขั้นตอน 2 1.84 
9. เทคนิคการให๎บริการเพ่ือสร๎างความประทับใจให๎นักทํองเที่ยว 2 1.86 
10. ความเข๎าใจความต๎องการของนักทํองเที่ยว และตอบสนองอยําง

ทันทํวงท ี
2 1.86 

11. การให๎บริการด๎วยความสะดวก รวดเร็ว 2 1.86 
รวม 22 20.16 
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ตารางท่ี 6 องค๑ประกอบที่ 4 ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดที่ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
1. แหลํงทํองเที่ยวมีทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงาม 3 2.70 
2. แหลํงทํองเที่ยวมีวิถีชีวิตเกษตรที่นําสนใจ 3 2.74 
3. แหลํงทํองเที่ยวมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ๑ 3 2.80 
4. มีความสงบเป็นสํวนตัวของผู๎มาเยี่ยมชม 3 2.68 
5. มีกิจกรรมการทํองเที่ยวที่นําสนใจภายในแหลํงทํองเที่ยว 3 2.70 
6. แหลํงทํองเที่ยวมีความนําใจด๎านพืชพรรณ 3 2.72 

รวม 18 16.34 
 
ตอนที่ 3 วิเคราะห์จากสอบถาม นักทํองเที่ยวที่เดินทางมายังแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่ง

จากการประเมินผลเป็น ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 จํานวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

    1) ชาย 50 33.33 
    2) หญิง 100 66.67 

รวม 150 100 
2. อายุ   

    1) 20 ปีหรือต่ํากวํา 23 15.33 
    2) 21 - 30 ปี 18 12.00 
    3) 31 - 40 ปี 34 22.67 
    4) 41 - 50 ปี 23 15.33 
    5) 51 - 60 ปี 32 21.33 
   6) มากกวํา 60 ปี 20 13.33 

รวม 150 100 
3. ระดับการศึกษา   

1) ประถมศึกษา 3 2 
2) มัธยมศึกษา 10 6.67 
3) ปวช. 15 10 
4) ปวส./อนุปริญญา 21 14 

   5) ปริญญาตรี 73 48.67 
   6) สูงกวําปริญญาตรี 28 18.67 

รวม 150 100 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
4. อาชีพ   

1) นักเรียน 25 16.67 
2) เกษตรกรรม 12 8 
3) ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 21 14 
4) พนักงานบริษัท 17 11.33 
5) ข๎าราชการ 37 24.67 
6) รัฐวิสาหกิจ 14 9.33 
7) ข๎าราชการบํานาญ 17 11.33 
8) อื่น ๆ  7 4.67 

รวม 150 100 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

1) ต่ํากวํา 10,000 บาท/เดือน 33 22 
2) 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 28 18.67 
3) 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 31 20.67 
4) มากกวํา 30,000 บาท/เดือน 58 38.67 

รวม 150 100 
 
จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เดินทางมาสวนสะละลุง

ถัน อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ได๎ดังนี้ ด๎านเพศ พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 
100 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67 มีอายุระหวําง 31-40  ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.67 มี
ระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 73  คน คิดเป็น ร๎อยละ 48.67  สํวนใหญํประกอบอาชีพ
ข๎าราชการ จํานวน 37 คนคิดเป็นร๎อยละ 24.67 โดยมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มากกวํา 30,000 บาท 
จํานวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.67 
 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวในสํวนของนักทํองเที่ยว (คะแนนรวมทุกองค๑ประกอบ) 
 

องค์ประกอบที่ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับการ
ประเมิน 

1. ศักยภาพด๎านการจัดการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 30 26.66 สูง 
2. ศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 30 23.68 สูง 
3. ศักยภาพการให๎บริการการทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 22 20.86 สูง 
4. ศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 18 16.76 สูง 

รวม 100 87.96 สูง 
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สรุปผลการศึกษาการวิจัย 
 
จากการศึกษาการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพของสวนสะละลุงถัน 

อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุงสามารถสรุปได๎ดังนี้ 1) ด๎านการพัฒนาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
จากความคิดเห็นของผู๎ประกอบการแหลํงทํองเที่ยว จุดเด่นมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการ จนได๎รับใบรับรองคุณภาพตามโครงการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและได๎มาตรฐาน 
(GAP) ทุกแปลงจนได๎รับรางวัลตําง ๆ  มากมายเป็นสวนเกษตรอินทรีย๑แบบไร๎สารพิษ 100% และยัง
ได๎รับการรับรองจากประเทศมาเลเซียวํามีผลิตภัณฑ๑ปลอดสารพิษจุดด้อยการเดินทางเข๎าถึงคํอนข๎าง
ลําบาก ขาดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผ๎ูพิการ และขาดเงินทุนหมุนเวียน  2) ด๎านการพัฒนาของ
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร จากความคิดเห็นของสํวนของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่ และ
นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยว มีความพึงพอใจตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดอยูํใน
ระดับสูง 3) ด๎านศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร จากความคิดเห็นของผู๎ประกอบการการ
ทํองเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ระดับความพึงพอใจตํอการศักยภาพการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร มีคะแนนอยูํที่ 89.52 คะแนน ประกอบด๎วย ด๎านศักยภาพการให๎บริการ
ของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 20.16 คะแนน และด๎านศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 16.37 คะแนน ด๎านศักยภาพการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 27.52 คะแนน  และด๎านศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ย
อยูํที่ 25.50 คะแนน4)ด๎านศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยว
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตํอศักยภาพการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร มีคะแนนอยูํที่ 87.96 
คะแนน ประกอบด๎วย ด๎านศักยภาพการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 20.86 
คะแนน และด๎านศักยภาพการดึงดูดใจของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 16.76 คะแนน ด๎าน
ศักยภาพการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 26.66 คะแนน และด๎านศักยภาพ
การรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร เฉลี่ยอยูํที่ 23.68 คะแนน  5) ด๎านป๓ญหาที่จะต๎องแก๎ไขใน
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร คือ ด๎านศักยภาพการรองรับของแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
ได๎แกํ ถนนหนทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวที่สะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 
ควรมีการจัดระบบคมนาคมและการสัญจรให๎ชัดเจน พร๎อมกับทําปูายบอกทางให๎ถูกต๎องและติดตั้ง
เป็นระยะ เพื่องํายตํอการเดินทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว และจัดให๎มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกํผู๎สูงอายุ
และ ผู๎พิการให๎ได๎รับความสะดวกสบายให๎มากที่สุด 
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กลไกการเพิ่มประสิทธภิาพการออกโฉนดทีด่นิของฝ่ายทะเบียน 

ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีสาขาพุนพิน 
 

พิมลวรรณ  ใจกว้าง* 
 

บทคัดย่อ 
 
ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดิน        

จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน  มีงานออกโฉนดที่ดินค๎างสะสมในแตํละปีเป็นจํานวนมากมาตลอด 
3 ปีที่ผํานมา คงค๎างปีละ 200- 300 เศษ  เฉลี่ยค๎างตํอปีร๎อยละ 48 ของเรื่องทั้งหมด และมีแนวโน๎มที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี อาจทําให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชนได๎เพราะเจ๎าของที่ดินอาจต๎องนําโฉนดที่ดินนั้น
ไปทําธุรกรรมอยํางอ่ืนตํอไป จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเรํงดํวน  ที่จะต๎องมีการปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือให๎บริการสนองความต๎องการของประชาชนตํอไป วัตถุประสงค๑ของการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุที่ทํา
ให๎งานออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียนมีจํานวนคงค๎างติดตํอกันจํานวนมาก และหาแนวทางลดการคง
ค๎างเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยใช๎วิธีการศึกษาด๎วยกระบวนการเรียนร๎ูจากการปฏิบัติ 
(Action Learning) จัดตั้งกลุํมเรียนรู๎จากสมาชิกจากฝุายทะเบียนและผู๎เกี่ยวข๎อง มีการพบปะกัน 3 
คร้ัง ครั้งแรกวิเคราะห๑หาสาเหตุของป๓ญหา  ครั้งที่สอง กําหนดแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา และเลือก
บางแนวทางนําไปทดลองปฏิบัติเพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ของวิธีแก๎ป๓ญหาครั้งที่สาม เพ่ือประเมินผล
การทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 

ผลการศึกษาสาเหตุของป๓ญหาแบํงได๎ 4 ด๎าน คือ ก. ป๓ญหาด๎านระบบงาน 1) การออกโฉนด
ที่ดินต๎องมีการตรวจสอบความถูกต๎องตามกฎหมายและระเบียบตําง ๆ หลายขั้นตอน 2) แตํละเรื่อง
ไมํเหมือนกัน บางเรื่องต๎องมีกระบวนการมากกวําปกติ ต๎องใช๎เวลามากขึ้น 3) กระบวนงานต๎อง
เกี่ยวข๎องกับหลายสํวนราชการที่มีงานของตนเองมากอยูํแล๎ว บางสํวนราชการต๎องสํงให๎สํวนกลางเป็น
ผู๎ตรวจสอบกํอนลงนาม ทําให๎มีข้ันตอนและเวลาเพิ่มข้ึน ข.ป๓ญหาด๎านวัสดุ ครุภัณฑ๑ 1) เบิกแบบพิมพ๑
โฉนดที่ดินชักช๎าเพราะไมํได๎ตรวจสอบติดตามงานอยูํเสมอ 2) ฝุายรังวัดสํงงานเขียนแบบพิมพ๑โฉนด
ที่ดินช๎า เพราะมีงานเขียนแบบพิมพ๑อ่ืนด๎วย ค. ป๓ญหาด๎านเจ๎าหน๎าที่ 1) แตํละวันต๎องบริการ
ประชาชนที่เข๎ามาติดตํอยื่นคําขอทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินจํานวนมาก จนไมํมีเวลาจะตรวจสอบงาน
ออกโฉนดที่ดินที่ค๎างอยูํ 2) เจ๎าหน๎าที่บางทํานมีประสบการณ๑เรื่องการออกโฉนดที่ดินไมํมาก การออก
โฉนดที่ดินที่ยุํงยากซับซ๎อนจะออกได๎ช๎า 3) ขาดการเรียนรู๎เพ่ิมเติมและตํอเนื่อง ง. ป๓ญหาด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ข๎อมูลงานค๎างจะอยูํที่เจ๎าของเรื่องเพียงผู๎เดียวและไมํได๎ปรับข๎อมูลให๎เป็น
ป๓จจุบัน 
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พิมลวรรณ  ใจกว้าง* 
 

บทคัดย่อ 
 
ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดิน        

จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน  มีงานออกโฉนดที่ดินค๎างสะสมในแตํละปีเป็นจํานวนมากมาตลอด 
3 ปีที่ผํานมา คงค๎างปีละ 200- 300 เศษ  เฉลี่ยค๎างตํอปีร๎อยละ 48 ของเรื่องทั้งหมด และมีแนวโน๎มที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี อาจทําให๎เกิดความเสียหายแกํประชาชนได๎เพราะเจ๎าของที่ดินอาจต๎องนําโฉนดที่ดินนั้น
ไปทําธุรกรรมอยํางอ่ืนตํอไป จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเรํงดํวน  ที่จะต๎องมีการปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือให๎บริการสนองความต๎องการของประชาชนตํอไป วัตถุประสงค๑ของการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุที่ทํา
ให๎งานออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียนมีจํานวนคงค๎างติดตํอกันจํานวนมาก และหาแนวทางลดการคง
ค๎างเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยใช๎วิธีการศึกษาด๎วยกระบวนการเรียนร๎ูจากการปฏิบัติ 
(Action Learning) จัดตั้งกลุํมเรียนรู๎จากสมาชิกจากฝุายทะเบียนและผู๎เกี่ยวข๎อง มีการพบปะกัน 3 
คร้ัง ครั้งแรกวิเคราะห๑หาสาเหตุของป๓ญหา  ครั้งที่สอง กําหนดแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา และเลือก
บางแนวทางนําไปทดลองปฏิบัติเพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ของวิธีแก๎ป๓ญหาครั้งที่สาม เพ่ือประเมินผล
การทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 

ผลการศึกษาสาเหตุของป๓ญหาแบํงได๎ 4 ด๎าน คือ ก. ป๓ญหาด๎านระบบงาน 1) การออกโฉนด
ที่ดินต๎องมีการตรวจสอบความถูกต๎องตามกฎหมายและระเบียบตําง ๆ หลายขั้นตอน 2) แตํละเรื่อง
ไมํเหมือนกัน บางเรื่องต๎องมีกระบวนการมากกวําปกติ ต๎องใช๎เวลามากขึ้น 3) กระบวนงานต๎อง
เกี่ยวข๎องกับหลายสํวนราชการที่มีงานของตนเองมากอยูํแล๎ว บางสํวนราชการต๎องสํงให๎สํวนกลางเป็น
ผู๎ตรวจสอบกํอนลงนาม ทําให๎มีข้ันตอนและเวลาเพิ่มข้ึน ข.ป๓ญหาด๎านวัสดุ ครุภัณฑ๑ 1) เบิกแบบพิมพ๑
โฉนดที่ดินชักช๎าเพราะไมํได๎ตรวจสอบติดตามงานอยูํเสมอ 2) ฝุายรังวัดสํงงานเขียนแบบพิมพ๑โฉนด
ที่ดินช๎า เพราะมีงานเขียนแบบพิมพ๑อ่ืนด๎วย ค. ป๓ญหาด๎านเจ๎าหน๎าที่ 1) แตํละวันต๎องบริการ
ประชาชนที่เข๎ามาติดตํอยื่นคําขอทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินจํานวนมาก จนไมํมีเวลาจะตรวจสอบงาน
ออกโฉนดที่ดินที่ค๎างอยูํ 2) เจ๎าหน๎าที่บางทํานมีประสบการณ๑เรื่องการออกโฉนดที่ดินไมํมาก การออก
โฉนดที่ดินที่ยุํงยากซับซ๎อนจะออกได๎ช๎า 3) ขาดการเรียนรู๎เพ่ิมเติมและตํอเนื่อง ง. ป๓ญหาด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ข๎อมูลงานค๎างจะอยูํที่เจ๎าของเรื่องเพียงผู๎เดียวและไมํได๎ปรับข๎อมูลให๎เป็น
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  แนวทางแก๎ป๓ญหาแบํงเป็น 4 ด๎าน 1) การปรับปรุงกระบวนงาน การนัดคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคณะให๎นัดตรวจลํวงหน๎าทุกแปลง ไมํนัดเป็นครั้งคราวเป็นบางแปลง และให๎ลดขั้นตอน
งานที่ต๎องสํงฝุายรังวัดเพ่ือขอให๎ตรวจเพ่ิมเติม ให๎หัวหน๎าฝุายทะเบียนสํงให๎หัวหน๎าฝุายรังวัดโดยตรง
ไมํต๎องผํานเจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพุนพิน 2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให๎ปรับปรุง
ฐานข๎อมูลการออกโฉนดที่ดิน ให๎มีรายงานความก๎าวหน๎าของแตํละเรื่องพร๎อมกับให๎เจ๎าหน๎าที่
เกี่ยวข๎องเข๎าถึงข๎อมูลได๎ด๎วย และต๎องมีการปรับข๎อมูลทุกสัปดาห๑ 3) การปรับปรุงการทํางานของ
เจ๎าหน๎าที่ ให๎เจ๎าหน๎าที่แตํละคนตั้งเปูาหมายการตรวจสอบงานออกโฉนดที่ดินทุกสัปดาห๑  อยํางน๎อย
สัปดาห๑ละ 3 เรื่อง 4) การพัฒนาบุคลากร ควรให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันภายในสํานักงาน และจัด
โครงการฝึกอบรมประจําปีด๎วย 

สําหรับการตรวจวัดผลการนํากลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพที่กําหนดไปปฏิบัติ จะตรวจวัดการ
ลดลงของจํานวนงานคงค๎างในแตํละปี สามปีที่ผํานมามีงานออกโฉนดที่ดินคงค๎างเฉลี่ยปีละ 48 
เปอร๑เซ็นต๑ของเรื่องทั้งหมด จึงได๎ตั้งเปูาหมายให๎ปีเริ่มต๎นคือปีงบประมาณ 2562 จะต๎องมีงานออก
โฉนดคงค๎างได๎ไมํเกิน 42 เปอร๑เซ็นต๑ ของเรื่องทั้งหมด และให๎ตั้งเปูาหมายในปีถัดๆไปให๎มีเปอร๑เซ็นต๑
งานค๎างลดลงอยํางตํอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการทํางาน  งานค๎างออกโฉนดที่ดิน  การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ 
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บทน า 
 

ที่ดินถือได๎วําเป็นทรัพย๑สินที่มีคํา  มูลคําของที่ดินมีโอกาสที่จะเพ่ิมขึ้นทุกปี  ขึ้นอยูํกับทําเล
ที่ตั้ง  สภาพแวดล๎อม  ความต๎องการที่ดินและอ่ืน ๆ แตํการครอบครองที่ดินที่ถูกต๎อง  ในป๓จจุบันรัฐ
เป็นผู๎รับรองให๎วําที่ดินเป็นของบุคคลใด  เพื่อขจัดข๎อขัดแย๎งในการครอบครองที่ดิน โดยกรมที่ดินเป็น
หนํวยงานที่มีหน๎าที่หลักในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให๎ราษฎร  ซึ่งมีโฉนดที่ดินเป็นหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์  ที่มีลําดับชั้นของเอกสารสิทธิ์สูงสุด กรมที่ดินมีหนํวยงานในราชการสํวนภูมิภาค คือ
สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ที่มีหน๎าที่ดําเนินการออกโฉนดที่ดินในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สาขาพุนพิน  มีพ้ืนที่รับผิดชอบดําเนินการในเขตอําเภอ
พุนพิน   มีประชาชนมาติดตํอเฉล่ียวันละประมาณ จํานวน  60 ราย การบริการจะเริ่มต๎นโดยผู๎มา
ติดตํอต๎องยื่นคําขอทุกประเภทที่ฝุายทะเบียนกํอน  ซึ่งฝุายทะเบียนมีเจ๎าหน๎าที่รวมจํานวน  7  คน  มี
งานที่ต๎องรับผิดชอบสองกลุํมคือ 

1) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน  และอสังหาริมทรัพย๑อยํางอ่ืน  เชํน การ
โอน ซื้อขาย การให๎ การจํานอง การไถํถอน การรับมรดกที่ดิน คําขอเบ็ดเตล็ดตํ าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่
ต๎องดําเนินการให๎เสร็จในวันเดียว  ยกเว๎นงานที่ต๎องมีการประกาศตามกฎหมายกํอน 

2) งานที่รับมาจากฝุายรังวัด  เมื่อฝุายรังวัดดําเนินการกระบวนขั้นตอนงานรังวัดเสร็จ  จะ
สํงให๎ฝุายทะเบียนดําเนินการตํอ  มีงานรังวัดออกโฉนดที่ดิน  งานรังวัดแบํงแยก  งานรังวัดรวมที่ดิน  
งานรังวัดสอบเขตท่ีดิน 
 งานที่เป็นประเด็นป๓ญหาของฝุายทะเบียน คือ การออกโฉนดที่ดิน  สํวนงานอื่น ๆ ยังไมํถือวํา
มีประเด็นป๓ญหามาก  งานออกโฉนดที่ดิน  เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ใหมํ  จะต๎องใช๎ความละเอียด
รอบคอบ เพ่ือความถูกต๎องและถูกกฎหมายเจ๎าหน๎าที่จะต๎องตรวจวําขั้นตอนดําเนินการครบถ๎วน
หรือไมํ  ที่ดินสามารถออกโฉนดที่ดินตามกฎหมายได๎หรือไมํ   เจ๎าหน๎าที่จะต๎องใช๎ความรู๎  
ประสบการณ๑  และเวลา ในการปฏิบัติงานมาก และความยากงํายของการออกโฉนดที่ดินแตํละเรื่อง
จะแตกตํางกัน  การใช๎เวลาในการตรวจสอบก็จะแตกตํางกันด๎วย  แตํการใช๎เวลาปฏิบัติงานในแตํละ
วันของเจ๎าหน๎าที่ฝุายทะเบียน จะมุํงไปที่ งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นหลัก  เพราะมี
ประชาชนมาติดตํอทั้งวัน และมานั่งคอยรับบริการอยูํวันละหลายคน จึงทําให๎มีงานออกโฉนดที่ดินค๎าง
สะสมในฝุายทะเบียน  สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน  จํานวนมาก ใน 3 ปี  ที่ผําน
มา  ตั้งแตํปีงบประมาณ  2559-2561  มีงานออกโฉนดที่ดินคงค๎างเฉลี่ยปีละ  48 % ของเรื่องทั้งหมด   

กรมที่ดินได๎มีโครงการเรํงรัดงานรังวัดทั่วประเทศ  โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน 
(KPIs) ในหลายข้ันตอน เชํน  ให๎มีงานค๎างในมือชํางไมํเกิน  20  เรื่อง  แตํละเรื่องค๎างได๎ไมํเกิน  30  
วันทําการงานรังวัดออกโฉนดที่ดินต๎องเสร็จภายในเวลามาตรฐาน  24  วันทําการ  ทําให๎งานรังวัดที่
แล๎วเสร็จสํงมาท่ี  ฝุายทะเบียนเป็นจํานวนมาก  ทําให๎เกิดมีงานค๎างอยูํในฝุายทะเบียน  และกรมที่ดิน
ก็มีนโยบายให๎ฝุายทะเบียนแก๎ไขงานค๎างในฝุายทะเบียน  แตํไมํได๎กําหนดคํา (KPIs) เหมือนฝุายรังวัด  
เพราะการออกโฉนดที่ดินต๎องอาศัยความรอบคอบ  พ้ืนที่และสภาพป๓ญหาไมํเหมือนกัน  เชํน  มีเขต
ปุาไม๎ มีเขตปุาชายเลน  มีเขตปฏิรูปที่ดิน มีเขตที่ราชพัสดุ  มีเขตที่สาธารณะ  ฝุายทะเบียน  
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สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สาขาพุนพิน ได๎พยายามเรํงรัดงานค๎างออกโฉนดท่ีดิน  โดยวิธี
กําหนดคํา (KPIs) ขึ้นมาเอง  โดยตั้งเปูาหมายให๎งานเสร็จเดือนละไมํต่ํากวํา  20  เรื่อง  แตํก็ยังไมํ
สามารถลดงานค๎างได๎  เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่มีภาระงานประจําวันมากแตํละเรื่องมีความยากงําย
แตกตํางกัน  มีความซับซ๎อนในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ต๎องตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วํา
ดําเนินครบถ๎วนถูกต๎องทุกขั้นตอนหรือไมํ  แม๎แตํในขั้นตอนของฝุายรังวัด  ฝุายทะเบียนรับเรื่องรังวัด
มาแล๎วจะต๎องตรวจสอบด๎วยวําฝุายรังวัดดําเนินการครบถ๎วนตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไมํ   ซึ่ง
จากรายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน (งบเดือน) ได๎สรุปรวบรวมสาเหตุของงานออกโฉนดที่ดิน  ที่
คงค๎างอยูํในขั้นตอนตําง ๆ  สํวนใหญํเป็นเรื่องที่อยูํในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต๎อง ตําง ๆ อยูํ
ในชํวงรอเอกสารเพ่ิมเติมจากเจ๎าของที่ดิน  และหรือจากผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืน เชํน สปก. ปุาไม๎  อยูํในชํวง
ขั้นตอนการประกาศตามกฎหมาย  อยูํในชํวงรอผู๎ขอมาดําเนินการตามกฎระเบียบตําง ๆ ตามที่ได๎แจ๎งไป     

สําหรับป๓ญหาการออกโฉนดที่ดินคงค๎าง ในสํานักงานที่ดินอ่ืนก็มีป๓ญหาการออกโฉนดที่ดินคง
ค๎างมากเชํนกัน เชํน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขากาญจนดิษฐ๑  เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ  
สาขากาญจนดิษฐ๑ ได๎ให๎ข๎อมูลวํางานค๎างการออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียน  สํานักงานที่ดินจังหวัด  
สุราษฎร๑ธานี  สาขากาญจนดิษฐ๑ ปีงบประมาณ 2561  มีประมาณจํานวน  280  เรื่อง  โดยมีงานออก
โฉนดที่ดิน เสร็จ เฉลี่ยเดือนละ  20  เรื่อง  ซึ่งใกล๎เคียงกับของสาขาพุนพิน  ป๓ญหาของสาขากาญจน
ดิษฐ๑  คือ  เจ๎าหน๎าที่ย๎ายบํอย  ทําให๎ขาดความตํอเนื่อง  วิธีการแก๎ไขป๓ญหาก็จะให๎มีการลดขั้นตอน
ภายใน  โดยให๎หัวหน๎างานเสนอโดยตรงตํอเจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขากาญจนดิษฐ๑ 
ไมํตอ๎งผํานหัวหน๎าฝุายทะเบียน  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1) เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําให๎งานออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียน  สํานักงานที่ดินจังหวัด                   

สุราษฎร๑ธานี  สาขาพุนพิน  จึงมีจํานวนคงค๎างติดตํอกันจํานวนมาก 
2) เพ่ือหาแนวทางลดการคงค๎างงานออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัด            

สุราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน ที่เหมาะสม 
3) เพ่ือเสนอแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 
1) ประชาชนได๎รับการบริการการออกโฉนดที่ดินได๎รวดเร็วขึ้น และประชาชนมีความพึง

พอใจกับการบริการของภาครัฐ 
2) การดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ๑ในคูํมือประชาชนที่จัดทํา ตามพระราชบัญญัติอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 เรื่องกําหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จ 
3) ฝุายทะเบียนสํานักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน สามารถปฏิบัติงานได๎อยําง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4) บุคลากรในฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน สามารถเรียนรู๎
และนําแนวทางวิธีการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (Action Learning) ไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานของตนเองในเรื่องอ่ืนได ๎
 

การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษา  การประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  เพ่ือหากลไก
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  การออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
สาขาพุนพิน ผู๎ศึกษาได๎ค๎นคว๎าแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจากหนังสือ  เอกสาร  เว็บ
ไซด๑  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการนําแนวคิดมาประยุกต๑  กับการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการออกโฉนดที่ดินของฝุายทะเบียน  สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สาขาพุนพิน  ซึ่งเป็น
หนํวยงานของรัฐ  จึงต๎องมุํงเน๎นเพ่ือประโยชน๑ของทางราชการและของประชาชน  ในการบริการให๎
ได๎รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  ให๎ประชาชนได๎รับความพึงพอใจ  นํามาประกอบ
การศึกษา  การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  มีสาระสําคัญ ดังนี้   

1.  แนวคิดธรรมาภิบาล – หลักประสิทธิภาพ 
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  หมายถึง  การปกครองและบริหารบนพ้ืนฐานของ

หลักธรรมความดี  ความถูกต๎อง  ซึ่งสะท๎อนแนวคิดปรัชญาที่เน๎นเร่ืองความดี  หรือการบริหารจัดการ
ที่ดี หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นเสาหลักหนึ่งในธรรมาภิบาล  ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่
หนํวยงานสนองตอบความต๎องการของประชาชน  และสังคมโดยใช๎ประโยชน๑ของทรัพยากรที่มีอยูํ
อยํางจํากัด  ให๎เกิดความคุ๎มคํา (ไพโรจน๑ ภัทรนรากุล, 2548) สํวนแนวคิดหลักประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  ต๎องใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด  เกิดผลิตภาพที่คุ๎มคําตํอการลงทุน และบังเกิด
ประโยชน๑สูงสุดตํอสํวนรวม  มีการลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก  
ลดภาระคําใช๎จํายยกเลิกภารกิจที่ล๎าสมัยไมํมีความจําเป็น  (พลอย สืบวิเศษ, 2561) 

2.  ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของ Locke & Latham 
ได๎ให๎หลักการในการตั้งเปูาหมายไว๎ 5 ข๎อ คือ1) เปูาหมายต๎องชัดเจน (Clarify) 2.) มีความ

ท๎าทาย(Challenge) 3.) กําหนดพันธสัญญา(Commitment) 4) มีระบบข๎อมูลปูอนกลับ(Feedback) 
5.) งานไมํซับซ๎อนมาก(Task Complexity) 

3.  แนวคิดสาเหตุความล้มเหลวของการตั้งเป้าหมาย (KPIs) 
  Coen de Bruijn Manager Business Architecture แหํง ABN AMRO ได๎สรุปสาเหตุของ
ความล๎มเหลวของ KPIs ไว๎ 6 ประการคือ 1) คุณภาพข๎อมูลไมํดี (Bad Data Quality) 2) เจ๎าหน๎าที่
ไมํเห็นความสําคัญ (People don’t see the importance) 3) เจ๎าหน๎าที่ขาดความเข๎าใจ (People 
Don’t Understand) 4) เจ๎าหน๎าที่ไมํสนใจ (People are not Interested) 5) เจ๎าหน๎าที่ไมํให๎ความ
รํวมมือ (People were not Involved) 6) ไมํดําเนินการอยํางจริงจัง (After Creation, the 
Process was Stopped)   
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4.  แนวคิดไคเซน (Kaizen) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
แนวคิดไคเซน (Kaizen)  ศัพท๑ภาษาญี่ปุุนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคนิคในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของพนักงานผู๎ปฏิบัติงานทุกคน 
เพ่ือใช๎ความรู๎ความสามารถของผู๎ปฏิบัติงาน  มารํวมกันแสงหาแนวทางการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเรื่อย ๆโดยจะต๎องมีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่องไมํสิ้นสุด โดยมีหลักการสําคัญคือ เลิก ลด 
เปลี่ยน ขั้นตอนใดบ๎างที่สามารถเลิกไปได๎  ขั้นตอนใดที่ลดขั้นตอนลงได๎  หรือเปลี่ยนวิธีการทํางานไป
เลยโดยขั้นตอนการทําไคเซนมี 7 ขั้นตอน คือ 1) ค๎นหาป๓ญหา 2) วิเคราะห๑สภาพป๓ญหา 3) วิเคราะห๑
หาสาเหตุ 4) กําหนดวิธีการแก๎ไข 5) กําหนดผู๎รับผิดชอบ 6) ลงมือดําเนินการ 7) ตรวจสอบผลและ
กําหนดเป็นมาตรฐานการทํางาน  

5. แนวคิด Work Simplification 
Work Simplification เป็นเทคนิคกระบวนการปรับปรุงงาน พัฒนางานให๎บรรลุ

วัตถุประสงค๑โดยการทํางานอยํางงําย อาศัยการรํวมมือการทํางานของผู๎ปฏิบัติ ซึ่งมีขั้นตอนการทํา
อยํางงําย ๆ ดังนี้  
1) กําจัดกระบวนการทํางานที่ไมํจําเป็นออกไปเสีย 2) รวมหรือปรับปรุงงานที่ด๎อยคําลง 3) ทําให๎
กระบวนการที่จําเป็นงํายตํอการปฏิบัติ 

1)  ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram)    
ผังก๎างปลา (Fish Bone Diagram) หมายถึงแผนภูมิมีลักษณะคล๎ายปลา  ที่เหลือแตํก๎าง  

โดยมุํงเน๎นผังวิเคราะห๑ป๓ญหาและสาเหตุอยํางเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนผังที่
แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ๑อยํางเป็นระบบ  ระหวํางสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่สํงผลตํอป๓ญหา
หนึ่งป๓ญหา  

2) แนวคิดการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)  
กระบวนการของการวิเคราะห๑ภาระงาน  โดยการวิเคราะห๑หาจํานวนพนักงานที่

เหมาะสมที่จะดําเนินการงานนั้นให๎สําเร็จ  ตามเปูาหมายในเวลาที่กําหนด  ซึ่งวิธีคํานวณจะนําเวลาที่
ต๎องใช๎ทํางานใน 1 ปี หารด๎วยเวลาทํางานของพนักงาน 1 ปี (230 วัน)  

3) แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)  
เป็นการเรียนรู๎ที่แท๎จริงที่เริ่มจากภายในหนํวยงาน  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางานขององค๑การเป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ทํางานผํานความรํวมมือ (Collaboration) การ
สื่อสาร (Communication) ความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกกลุํม 
 องค๑ประกอบของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (วีระวัฒน๑ ป๓นนิตามัย, 2559) 
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ภาพที่ 1 องค๑ประกอบของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  

 
หัวใจสําคัญ คือ กระบวนการซักถามและการสะท๎อนมุมมอง (Questioning and Reflection 

Processes) แตํเดิม Revans เสนอสมการแหํงการเรียนรู๎ของ AL วํา 
L (Learning) = P (Programmed) + Q (Questioning) 
P = ความรู๎คําสอน คําชี้แนะการปฏิบัติแบบดั้งเดิมที่ทําสืบตํอกันมา 
Q = มุมมองที่ได๎จากการซักถาม การคิดใครํครวญ 
Marquardt (1999) ได๎เพ่ิมเติมสมการให๎ชัดเจน เป็นระบบ มีความตํอเนื่องกันมากข้ึน วํา 
L = P + Q +R +I + R 
เมื่อ R = Reflection การคิดใครํครวญ 

        I = Implementation การดําเนินการแก๎ไข ทดลองเพ่ือเรียนรู๎ 
วีระวัฒน๑  ป๓นนิตามัย ได๎ให๎ความหมายของสมการที่ Marquardt (1999) เสนอไว๎วํามี

ความหมายของ R ที่ 2 ของสมการเป็น Report Out คือ การให๎สมาชิกเจ๎าของป๓ญหานํา
ข๎อเสนอแนะไปปฏิบัติได๎รายงานผลที่ได๎แกํสมาชิกกลุํมได๎รับทราบ รับคําแนะนําวําควรทําการตํอไป
เชํนไรดี การซักถามมีความสําคัญมากตํอการดําเนินการทําให๎สมาชิกมีเวลาได๎ครุํนคิด รับฟ๓ง พูดคุย
ซักถาม เป็นโอกาสที่จะเรียนรู๎นําไปสูํการแก๎ไขและสร๎างสามัคคีในกลุํม 

Pedler (1996) เสนอวํา เพ่ือมุํงความสามารถในการแก๎ป๓ญหา สร๎างความสมดุล สามารถ
ระบุแนวทางแก๎ไขท่ีเหมาะสมเป็นเชํนไร ต๎องระบุให๎ควบคุม 3 คําถาม คือ มีใครที่รอบรู๎ป๓ญหานั้นบ๎าง 
(Who Knows) มีใครที่สนใจชํวยผลักดันการแก๎ป๓ญหา (Who Cares) มีใครบ๎างที่มีอํานาจผลักดันงาน
ให๎บรรลุผล (Who Can) วีระวัฒน๑ ป๓นนิตามัย ให๎ความเห็นวํา นําจะมีกลุํมผู๎ได๎รับผลกระทบ (Who 
Affected) เชํน กลุํมลูกค๎า กลุํมผู๎ร๎องเรียน 

การเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิ

 
การเรียนรู้จาก
การปฏิบัต ิ

3.ซักถาม 
และสะท้อน 
 
3.ซักถาม 

และสะท้อน 
6.ผู้

เอือ้อ านวย 
 

6.ผู้
เอือ้อ านวย 

1.ปัญหา 
 

1.ปัญหา 

5.การเรียนรู้
อย่าง

ต่อเน่ือง 
 
5.การเรียนรู้

อย่าง
ต่อเน่ือง 

2.กลุ่ม 
 

2.กลุ่ม 

4.แนว
ทางแก้ไข 

 
4.แนว

ทางแก้ไข 
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เอือ้อ านวย 

1.ปัญหา 
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2.กลุ่ม 
 

2.กลุ่ม 
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           ฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สาขาพุนพิน  ได๎จัดตั้งกลุํมการเรียนรู๎จาก
การปฏิบัติ  เจ๎าของป๓ญหา  คือ หัวหน๎าฝุายทะเบียน  ผู๎อํานวยการกลุํมไมํควรเป็นคนในฝุายทะเบียน 
จึงได๎คัดเลือกหัวหน๎าฝุายรังวัด เป็นผู๎อํานวยการกลุํม มีหน๎าที่กําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมกลุํม  
และกระตุ๎นให๎สมาชิกรํวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น  และมีประชาชนหรือผู๎ขอออกโฉนดที่ดิน  ซึ่งเป็น
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  มาเป็นสมาชิกกลุํมเข๎ารํวมพบปะด๎วย  ผู๎บริหารไมํได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกลุํม  เพ่ือ
เปิดโอกาสให๎สมาชิกกลุํมได๎กล๎าพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได๎เต็มท่ี  แตํผู๎บริหารจะเข๎ารํวมรับฟ๓งใน
การรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมกลุํม  การพบปะมี 3 ครั้ง ครั้งแรกได๎รับทราบถึงสภาพป๓ญหาที่
ต๎องได๎รับการแก๎ไข  เพ่ือปูองกันไมํให๎ลุกลามจะแก๎ไขยากในภายหลัง และรํวมกันแสดงความคิดเห็น 
หาสาเหตุของป๓ญหางานค๎าง  ครั้งที่สอง พบปะเพ่ือวิเคราะห๑กําหนดแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา และ
เลือกบางแนวทางนําไปทดลองปฏิบัติ  ครั้งที่สาม พบปะเพ่ือรายงานผลการทดลองปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีเลือกไป 

6.  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จักริน จันทร๑มณฑล และคณะ (2561) ได๎เสนอผลการวิจัยเร่ืองสภาพป๓ญหา  และแนวทาง

การแก๎ป๓ญหางานค๎างของชํางรังวัดในสํานักงานที่ดิน สรุปได๎ 5 ด๎าน คือ 1) ด๎านบุคลากร 2) ป๓ญหา
ด๎านงบประมาณ 3) ป๓ญหาด๎านเครื่องมืออุปกรณ๑ที่มีอายุการใช๎งานมานาน 4) ด๎านการบริหารจัดการ
มีปริมาณงานรังวัดมากเกินไป 5) ด๎านนโยบาย ควรลดคิวรังวัด เพ่ือทําไมํให๎เกิดป๓ญหางานค๎างเพ่ิม
มากขึ้น  

สําหรับข๎อเสนอแนะคือ 1) ควรทบทวนโครงการลดคิวรังวัดทั่วประเทศ 2) การสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือชํางให๎เพียงพอกับจํานวนชํางรังวัด 3) จัดจ๎างพนักงานธุรการชําง 4) 
สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการในสํานักงานที่ดิน  ให๎เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  และสร๎างความ
เป็นทีม โดยให๎เจ๎าพนักงานที่ดิน หัวหน๎าฝุายรังวัด หัวหน๎างาน และชํางผู๎ทําการรังวัด รํวมมือชํวยกัน
แก๎ไขป๓ญหา และปฏิบัติงานให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 5) ควรกําหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว เพื่อแก๎ไขป๓ญหางานค๎าง 6) ควรประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนได๎รับทราบวํามีสํานักงาน
รังวัดเอกชน ที่ดําเนินการได๎ตามกฎหมาย เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพ่ือชํวยลดงานรังวัดในสํานักงานที่ดิน 
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ผลการศึกษา 
 
1.  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
สมาชิกกลุํมได๎สะท๎อนป๓ญหาจากการระดมสมอง  เพ่ือค๎นหาสาเหตุของป๓ญหาตามทฤษฎี

แผนผังก๎างปลา  ดังนี้ 
 
 
 
                      -ขอเบิกแบบพิมพ๑ชา๎ 
           
                                 - ฝุายรังวัดสํงงาน 
                                      เขียนแบบพิมพ๑ช๎า 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ผังแสดงผลการวิเคราะห๑หาสาเหตุของการออกโฉนดที่ดินสาขาพุนพิน คงค๎าง 

 
ผลการศึกษาถึงสาเหตุของป๓ญหา 

1)  ป๓ญหาด๎านระบบงาน 
(1) ข๎อมูลนํามาพิจารณาไมํชัดเจน การออกโฉนดที่ดินต๎องมีการตรวจสอบความถูก

ต๎องกันหลายขั้นตอนเพ่ือให๎ถูกต๎องตามกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ทําให๎ใช๎เวลามาก กวําจะออก
โฉนดที่ดินได๎  

(2) ขั้นตอนของแตํละเรื่องไมํเหมือนกัน บางเรื่องต๎องมีกระบวนการมากกวําปกติ 
การต๎องรอให๎ผํานขั้นตอนตําง ๆ จะเป็นเหตุหนึ่งของงานค๎างการออกโฉนดที่ดิน  

(3) ต๎องรํวมกันทําหลายคน กระบวนการทํางานจากจุดเริ่มต๎นจนถึงจุดสิ้นสุด
จะต๎องผํานเจ๎าหน๎าที่หลายคน หลายหนํวยงาน จึงต๎องใช๎เวลา และหากเกิดป๓ญหาในหนํวยงานหรือ
ในเจ๎าหน๎าที่คนใดคนหนึ่งได๎ ก็ยิ่งทําให๎งานลําช๎าออกไปอีก 

(4) สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องตอบหนังสือสอบถามช๎า ซึ่งแตํละสํวนราชการก็มีงาน
ประจําของตนเอง การตอบข๎อตรวจสอบเพ่ือการออกโฉนดที่ดินไมํสามารถตอบได๎รวดเร็ว ก็เป็นเหตุ
สําคัญประการหนึ่งที่ทําให๎มีเรื่องค๎างอยูํกับสํานักงานที่ดินฯเป็นจํานวนมาก 

ปัญหางาน
ค้าง 
 
ปัญหางานค้าง 

วัสดุครุภณัฑ์ 
 

วัสดุครุภัณฑ์ 

ระบบงาน 
 

ระบบงาน 

เจ้าหน้าที่ 
 

เจ้าหน้าที่ 

ใช้เทคโนโลย ี

- ขัน้ตอนของแต่ละเร่ืองไม่
เหมือนกัน 
 
- ขัน้ตอนของแต่ละเร่ืองไม่
เหมือนกัน 

- ต้องร่วมกันท าหลาย
คน 
 
- ต้องร่วมกันท าหลาย
คนหลายส่วน 

- คณะกรรมการร่วมไม่
ตัดสินใจ 
 
- คณะกรรมการร่วมไม่
ตัดสินใจ 

- ข้อมูลน าพิจารณาไม่
ชัดเจน 
 
- ข้อมูลน าพิจารณาไม่
ชัดเจน 

- มีเวลาตรวจสอบ
น้อย

 
 
- มีเวลาตรวจสอบ
น้อย

 

- ขาดประสบการณ์  
 
- ขาดประสบการณ์  

-ข้อมูลบัญชีงานค้างของเจ้าของ
เร่ือง คนในกลุ่มติดตามไม่ได้ 
 
-ข้อมูลบัญชีงานค้างของเจ้าของ
เร่ือง  
คนในกลุ่มติดตามไม่ได้ 

- บัญชีงานค้างไม่ได้อัพเดทขัน้ตอนงาน 
 
- บัญชีงานค้างไม่ได้อัพเดทขัน้ตอนงาน 

- ขาดการเรียนรู้เพิ่มเติม 
และขาดความต่อเน่ือง 
 
- ขาดการเรียนรู้เพิ่มเติม 
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ผลการศึกษา 
 
1.  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
สมาชิกกลุํมได๎สะท๎อนป๓ญหาจากการระดมสมอง  เพ่ือค๎นหาสาเหตุของป๓ญหาตามทฤษฎี

แผนผังก๎างปลา  ดังนี้ 
 
 
 
                      -ขอเบิกแบบพิมพ๑ชา๎ 
           
                                 - ฝุายรังวัดสํงงาน 
                                      เขียนแบบพิมพ๑ช๎า 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ผังแสดงผลการวิเคราะห๑หาสาเหตุของการออกโฉนดที่ดินสาขาพุนพิน คงค๎าง 

 
ผลการศึกษาถึงสาเหตุของป๓ญหา 

1)  ป๓ญหาด๎านระบบงาน 
(1) ข๎อมูลนํามาพิจารณาไมํชัดเจน การออกโฉนดที่ดินต๎องมีการตรวจสอบความถูก

ต๎องกันหลายขั้นตอนเพ่ือให๎ถูกต๎องตามกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ทําให๎ใช๎เวลามาก กวําจะออก
โฉนดที่ดินได๎  

(2) ขั้นตอนของแตํละเรื่องไมํเหมือนกัน บางเรื่องต๎องมีกระบวนการมากกวําปกติ 
การต๎องรอให๎ผํานขั้นตอนตําง ๆ จะเป็นเหตุหนึ่งของงานค๎างการออกโฉนดที่ดิน  

(3) ต๎องรํวมกันทําหลายคน กระบวนการทํางานจากจุดเริ่มต๎นจนถึงจุดสิ้นสุด
จะต๎องผํานเจ๎าหน๎าที่หลายคน หลายหนํวยงาน จึงต๎องใช๎เวลา และหากเกิดป๓ญหาในหนํวยงานหรือ
ในเจ๎าหน๎าที่คนใดคนหนึ่งได๎ ก็ยิ่งทําให๎งานลําช๎าออกไปอีก 

(4) สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องตอบหนังสือสอบถามช๎า ซึ่งแตํละสํวนราชการก็มีงาน
ประจําของตนเอง การตอบข๎อตรวจสอบเพ่ือการออกโฉนดที่ดินไมํสามารถตอบได๎รวดเร็ว ก็เป็นเหตุ
สําคัญประการหนึ่งที่ทําให๎มีเรื่องค๎างอยูํกับสํานักงานที่ดินฯเป็นจํานวนมาก 

ปัญหางาน
ค้าง 
 
ปัญหางานค้าง 

วัสดุครุภณัฑ์ 
 

วัสดุครุภัณฑ์ 

ระบบงาน 
 

ระบบงาน 

เจ้าหน้าที่ 
 

เจ้าหน้าที่ 

ใช้เทคโนโลย ี

- ขัน้ตอนของแต่ละเร่ืองไม่
เหมือนกัน 
 
- ขัน้ตอนของแต่ละเร่ืองไม่
เหมือนกัน 

- ต้องร่วมกันท าหลาย
คน 
 
- ต้องร่วมกันท าหลาย
คนหลายส่วน 

- คณะกรรมการร่วมไม่
ตัดสินใจ 
 
- คณะกรรมการร่วมไม่
ตัดสินใจ 

- ข้อมูลน าพิจารณาไม่
ชัดเจน 
 
- ข้อมูลน าพิจารณาไม่
ชัดเจน 

- มีเวลาตรวจสอบ
น้อย

 
 
- มีเวลาตรวจสอบ
น้อย

 

- ขาดประสบการณ์  
 
- ขาดประสบการณ์  

-ข้อมูลบัญชีงานค้างของเจ้าของ
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(5) คณะกรรมการรํวมไมํตัดสินใจ ซึ่งที่เป็นป๓ญหาคือสถานีพัฒนาที่ดิน ที่ดูแลเขต
ปุาไม๎ถาวร ที่จะต๎องสํงให๎สํวนกลางเป็นผู๎ตรวจสอบกํอน ถึงจะตัดสินใจลงนาม  

2) ป๓ญหาด๎านวัสดุ ครุภัณฑ๑  
(1) ขอเบิกแบบพิมพ๑ช๎า การไมํได๎ตรวจสอบติดตามงานอยูํเสมอ ทําให๎การเบิกแบบ

พิมพ๑โฉนดที่ดินชักช๎า ทําให๎เพิ่มเวลาออกไปอีก  
(2) ฝุายรังวัดสํงงานเขียนแบบพิมพ๑โฉนดช๎า ฝุายรังวัดมีงานเขียนแบบพิมพ๑อ่ืนด๎วย 

เชํน งานแบํงแยกโฉนดด๎วย เป็นต๎น  
3) ป๓ญหาด๎านเจ๎าหน๎าที่  

(1) มีเวลาตรวจสอบน๎อย ในแตํละวันจะมีงานบริการประชาชนที่เข๎ามาติดตํอยื่นคํา
ขอทําธุรกรรมด๎านเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเฉลี่ย 60 ราย ทําให๎มีภาระงาน (Work Load) ในแตํละวัน
มากจนไมํมีเวลาจะไปตรวจสอบงานออกโฉนดที่ค๎างอยูํ  

(2) ขาดประสบการณ๑ เจ๎าหน๎าที่ฝุายทะเบียนบางทํานมีประสบการณ๑เรื่องการออก
โฉนดที่ดินไมํมาก อาจทําให๎การออกโฉนดบางเรื่องท่ียุํงยากซับซ๎อนออกได๎ช๎า 

(3) ขาดการเรียนรู๎เพ่ิมเติม และขาดความตํอเนื่องในการเรียนรู๎  เจ๎าหน๎าที่ควรได๎มี
การเรียนรู๎กันภายในสํานักงาน เพ่ือเป็นชํองทางเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานออกโฉนดที่ดินได๎เร็วขึ้น 

4) ป๓ญหาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
 ข๎อมูลบัญชีงานค๎างของเจ๎าของเรื่อง คนในกลุํมติดตามไมํได๎ และบัญชีงานค๎างไมํได๎
อัพเดทขั้นตอนงาน การบันทึกงานออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งข๎อมูลหลายเรื่องไมํเป็นป๓จจุบัน (Update) 
จึงควรปรับปรุงระบบข๎อมูลให๎ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดินตํอไป 

2.  กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดิน และเป้าหมายการลดงานออกโฉนดคง
ค้างของฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 

1)  กลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดิน 
  (1)  การรับปรุงกระบวนงาน 

ที่ดินที่อยูํในเขตปุาไม๎ หรือคาบเกี่ยวกับเขตปุาไม๎ ควรมีการจัดให๎นัดตรวจลํวงหน๎า       
ทุกแปลง ไมํนัดเป็นครั้งคราวเป็นบางแปลง เพ่ือให๎คณะกรรมการได๎ไปตรวจรวดเร็วขึ้น 

กรรมการพิจารณาเนื้อที่เกินจากหลักฐานเดิมซึ่งทุกทํานเป็นกรรมการภายใน ควรมี
กําหนดนัดไปตรวจลํวงหน๎าเชํนกัน 

งานที่ต๎องสํงฝุายรังวัดเพ่ือขอให๎ตรวจเพ่ิมเติม ให๎หัวหน๎าฝุายทะเบียนสํงให๎หัวหน๎า
ฝุายรังวัดโดยตรง โดยไมํต๎องผํานเจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพุนพิน เพ่ือลดขั้นตอนลง 

(2)  การปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
ให๎ปรับปรุงฐานข๎อมูลการออกโฉนดที่ดิน ให๎มีรายงานความก๎าวหน๎าของแตํละเรื่อง

ด๎วยเพื่อให๎สามารถดตามงานกันได๎ และต๎องมีการ Update ทุกสัปดาห๑ 
(3)  การปรับปรุงการทํางานของเจ๎าหน๎าที่  
ให๎เจ๎าหน๎าที่แตํละคนตั้งเปูาหมายการตรวจสอบงานออกโฉนดที่ดินทุกสัปดาห๑อยําง

น๎อยสัปดาห๑ละ 3 เรื่อง 
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(4)  การพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากการออกโฉนดที่ดินต๎องใช๎ความรู๎และประสบการณ๑ด๎านกฎหมายและการ

รังวัด จึงควรให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันภายในสํานักงาน  
2)  มาตรการการนําแนวทางแก๎ไขป๓ญหาไปปฏิบัติให๎เกิดผลสําเร็จ 
การศึกษานี้มีเปูาหมายที่สําคัญคือ การหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือลดการคงค๎างงานออก

โฉนดที่ดินให๎มีจํานวนน๎อยลง และเพ่ือให๎มีการนําแนวทางแก๎ไขป๓ญหาไปปฏิบัติให๎เกิดผลสําเร็จ จึงให๎
มีมาตรการตรวจวัดผลสําเร็จดังนี้ 

(1) ให๎เปูาหมายการลดงานออกโฉนดคงค๎าง 
สามปีที่ผํานมามีงานออกโฉนดที่ดินคงค๎างของฝุายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุ

ราษฎร๑ธานี สาขาพุนพิน เฉลี่ยปีละ 48 เปอร๑เซ็นต๑ ในปีงบประมาณ 2562 จะต๎องมีงานออกโฉนดคง
ค๎างได๎ ไมํเกิน 42 เปอร๑เซ็นต๑ ของเรื่องทั้งหมด และให๎ตั้งเปูาลดลงอยํางตํอเนื่องในปีถัด ๆ ไป 

(2) ให๎นําผลสํารวจความพึงพอใจการให๎บริการมาพิจารณาคุณภาพงานและ
ประสิทธิภาพการทํางานของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการการออกโฉนดด๎วย  

จะต๎องมีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให๎บริการด๎วยระบบคิวอาร๑โค๎ด 
(QR Code) ที่มีอยูํแล๎ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งความพึงพอใจในการให๎บริการออกโฉนดที่ดินในทุกกรณี 

3.  ข้อคิดเห็นส าหรับการน ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานไปเป็นประโยชน์ใน
การท างาน 

1) การทํากิจกรรมกลุํมของผู๎ปฏิบัติงาน เป็นการนําเอาความรู๎ ประสบการณ๑และความ
คิดเห็นมาแก๎ไขปรับปรุงการทํางาน เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนางานได๎ถูกต๎องตรงเปูาหมายและ
สามารถปฏิบัติได๎เพราะ  ผู๎ปฏิบัติมีสํวนรํวมในการวางแผนมาแตํต๎น สอดคล๎องกับแนวคิดไคเซน 
(Kaizen) ซึ่งเป็นแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของพนักงาน เพ่ือใช๎
ความรู๎ความสามารถของผู๎ปฏิบัติงานมารํวมกัน  แสวงหาแนวทางการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สอดคล๎องกับเทคนิคการปรับปรุงงานตามแนวคิด Work Simplification ด๎วย ที่เน๎นการมีสํวนรํวม
ของผู๎ปฏิบัติในการปรับปรุงพัฒนางานเป็นสําคัญ 

2) เป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ในระหวํางเจ๎าหน๎าท่ีขององค๑กรได๎มาก ได๎พูดคุยกัน ได๎
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน เกิดความเข๎าใจตํอกันมากข้ึน 

3)  ผู๎บริหารได๎มีความเข๎าใจในภารกิจและงานตําง ๆ ได๎ลึกซึ้งมากขึ้น จากการทํา
กิจกรรมกลุํมกับผู๎ปฏิบัติงาน และผู๎ปฏิบัติงานก็ได๎ทราบถึงป๓ญหาและความต๎องการของผู๎บริหารที่
แบกรับอยูํ ทําให๎การทํางานรํวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือมีความเป็นทีมกันมากข้ึน 

4)  หากการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาที่กลุํมเสนอได๎เกิดผลสําเร็จ เชื่อวํากลุํมจะใช๎วิธี
ปรับปรุงงานโดยกระบวนการเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานแบบนี้ ไปปรับปรุงพัฒนางานอ่ืน ๆ อยําง
ตํอเนื่องตํอไป 

5)  เป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีในการจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ควรขยายผลในการทํา 
Action Learning ที่ใหญํกวํานี้ มีชาวบ๎าน สํวนราชการ กรมท่ีดิน มารํวมแก๎ไขท้ังระบบ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาหลักการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของ

ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง 2) เพ่ือศึกษาป๓จจัยในการบริหารจัดการ
แรงงานตํางด๎าวที่ดี เพ่ือนําไปสูํการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว  3) เพ่ือ
ศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคที่มีผลตํอการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ใน
พ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหวํางการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก บุคลากรในสถาน
ประกอบการที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง ที่มีอายุ 18 ปีถึง 61 ปี
ขึ้นไปจํานวน 100 คน โดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจงกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร๑ สถิตที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล คือคําความถี่  ร๎อยละคําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคําที การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว การเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพ ใช๎วิธีการ
สัมภาษณ๑เชิงลึกกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ผลการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช๎
แรงงานตํางด๎าวของผู๎ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองโดยภาพรวมอยูํใน
ระดับปานกลางเมื่อจําแนกเป็นรายด๎านพบวํา 1) ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวโดยภาพ
รวมอยูํในระดับมาก รองลงมา คือ 2) ด๎านประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าวโดยรวมอยูํ
ในระดับปานกลาง และลําดับสุดท๎าย คือ 3) ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎างแรงงานตํางด๎าวโดยภาพ
รวมอยูํในระดับน๎อย 
 ข๎อเสนอแนะ 1) ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวนายจ๎างหรือผู๎ประกอบการต๎องนํา
หลักธรรมาภิบาลเข๎ามาใช๎ในการปกครองเพ่ือให๎เกิดความเทําเทียมและเป็นธรรมตํอแรงงานทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานตํางด๎าว และแรงงานตํางด๎าวก็ควรได๎รับสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมาย
แรงงานกําหนด 2) ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าว นายจ๎างต๎องให๎
ความสําคัญและใสํใจในการทํางานของแรงงาน พร๎อมทั้งคอยชี้แนะบอกกลําวอยูํเสมอ การเรียนรู๎ก็
ต๎องมีการฝึกอบรบหรือกําหนดเป็นนโยบายหลักขององค๑กรเพ่ือทําให๎พนักงานเกิดการพัฒนาทั้งด๎าน
การทํางานและด๎านความคิดแรงงานตํางด๎าวสํวนใหญํยังไมํมีทักษะในการทํางานการพัฒนาด๎าน
ความคิดทําไมํได๎โดยได๎งํายต๎องรอคําสั่งจากนายจ๎างเพียงอยํางเดียวทําให๎ไมํสามารถแก๎ป๓ญหาเฉพาะ
หน๎าได ๎บางครั้งมีความคิดสร๎างสรรค๑แตํไมํกล๎าเสนอความคิดเห็น เพราะฉะนั้นนางจ๎างควรเปิดโอกาส

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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สังคมศาสตร๑ สถิตที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล คือคําความถี่  ร๎อยละคําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคําที การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว การเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพ ใช๎วิธีการ
สัมภาษณ๑เชิงลึกกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ผลการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช๎
แรงงานตํางด๎าวของผู๎ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองโดยภาพรวมอยูํใน
ระดับปานกลางเมื่อจําแนกเป็นรายด๎านพบวํา 1) ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวโดยภาพ
รวมอยูํในระดับมาก รองลงมา คือ 2) ด๎านประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าวโดยรวมอยูํ
ในระดับปานกลาง และลําดับสุดท๎าย คือ 3) ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎างแรงงานตํางด๎าวโดยภาพ
รวมอยูํในระดับน๎อย 
 ข๎อเสนอแนะ 1) ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวนายจ๎างหรือผู๎ประกอบการต๎องนํา
หลักธรรมาภิบาลเข๎ามาใช๎ในการปกครองเพ่ือให๎เกิดความเทําเทียมและเป็นธรรมตํอแรงงานทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานตํางด๎าว และแรงงานตํางด๎าวก็ควรได๎รับสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมาย
แรงงานกําหนด 2) ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าว นายจ๎างต๎องให๎
ความสําคัญและใสํใจในการทํางานของแรงงาน พร๎อมทั้งคอยชี้แนะบอกกลําวอยูํเสมอ การเรียนรู๎ก็
ต๎องมีการฝึกอบรบหรือกําหนดเป็นนโยบายหลักขององค๑กรเพ่ือทําให๎พนักงานเกิดการพัฒนาทั้งด๎าน
การทํางานและด๎านความคิดแรงงานตํางด๎าวสํวนใหญํยังไมํมีทักษะในการทํางานการพัฒนาด๎าน
ความคิดทําไมํได๎โดยได๎งํายต๎องรอคําสั่งจากนายจ๎างเพียงอยํางเดียวทําให๎ไมํสามารถแก๎ป๓ญหาเฉพาะ
หน๎าได ๎บางครั้งมีความคิดสร๎างสรรค๑แตํไมํกล๎าเสนอความคิดเห็น เพราะฉะนั้นนางจ๎างควรเปิดโอกาส

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ให๎พนักงานได๎มีโอกาสพูดคุยแบบเป็นกันเอง เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการทํางานขององค๑กรให๎ดีขึ้น นอกจากนั้นยังต๎องสร๎างบรรยากาศที่เป็น
กันเองในสถานที่ทํางาน ทําให๎พนักงานไมํรู๎สึกเครียดหรือกดดันในการทํางานงานจึงออกมาด๎วยความ
เรียบร๎อย3) ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในจ๎างแรงงานตํางด๎าว เรื่องภาษาควรให๎มีการฝึกอบรมภาษาสําหรับ
การสื่อสารเพ่ือให๎สามารถเข๎าใจกันได๎โดยงํายและเพ่ือปูองกันไมํให๎งานเกิดความผิดพลาด จากการ
สื่อสารที่ไมํชัดเจนระหวํางนายจ๎างกับแรงงานตํางด๎าวเรื่องการหลบหนีเข๎าเมืองและไมํมีหนังสือ
เดินทางไมํมีหนังสือรับรองการเข๎าทํางานของแรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมายเมื่อไมํได๎ขออนุญาตเข๎า
ทํางานในสถานประกอบอยํางถูกกฎหมายก็ทําให๎มีความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีหรือถูกจับทั้งตัว
แรงงานและนายจ๎าง เพราะฉะนั้นนายจ๎างควรพาแรงงานของตนไปขึ้นทะเบียนทําบัตรเพ่ือขออนุญาต
ทํางานให๎ถูกกฎหมายป๓ญหาเรื่องความสะอาดโรคติดตํอความประพฤติเลํนพนันสํงเสียงดังไมํรักษา
ความสะอาดในสถานที่ทํางานหรือที่อยูํอาศัยทําให๎ชุมชนใกล๎เคียงเกิดความรังเกียจคนไทยสํวนใหญํ
ยังคงมองชาวพมําเป็นชนชั้นลํางอยูํนายจ๎างก็ควรจัดอบรมพนักงานเร่ืองการประพฤติตัวไมํเหมาะสม
ให๎ตะหนักรู๎ถึงผลเสียและสร๎างกฎทีต่๎องปฏิบัติรํวมกันอยํางเป็นระเบียบ 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ แรงงานตํางด๎าว ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก 
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บทน า 
  

ประเทศไทยมีความต๎องการแรงงานในปริมาณมากเพ่ือนําไปใช๎ในภาคเกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมและงานในระดับลํางเนื่องจากจํานวนปริมาณของคนวัยทํางานในประเทศไทยได๎ลด
น๎อยลงทําให๎แรงงานในระดับลํางของประเทศไทยขาดแคลนตลอดจนความม่ันคงในการประกอบ
อาชีพก็ลดน๎อยลงทําให๎ประเทศไทยมีความจําเป็นที่จะต๎องนําเข๎าแรงงานตํางด๎าวจากประเทศเพ่ือน
บ๎านเพื่อนํามาใช๎ทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนแรงงานตํางด๎าวจึงมีความสําคัญมากตํอประเทศไทย
เพราะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกําลังการผลิตและสํงผลทําให๎เศรษฐกิจของไทยเติบโตได๎อยําง
ตํอเนื่องประเทศไทยมีความจําเป็นที่จะต๎องใช๎แรงงานตํางด๎าวเนื่องจากบุคคลเหลํานี้ไมํปฏิเ สธงาน
ประเภทใช๎แรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะงานที่คนไทยไมํนิยมเลือกทํา เชํน งานด๎านเกษตรกรรม งานด๎าน
ประมงทะเลและอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่องกับประมงทะเล การเลือกจ๎างแรงงานตํางด๎าวเหลํานี้ด๎วย
คําแรงขั้นต่ําสํงผลให๎ต๎นทุนในการผลิตลดลง ทําให๎ภาคเอกชนและผู๎ประกอบการได๎หาทางลดต๎นทุน
ทางธุรกิจโดยการเลือกจ๎างแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข๎ามาหางานทําในประเทศไทย ซึ่ง
สํวนใหญํจะเป็นแรงงานประเภทไร๎ฝีมือที่มีความอดทนตํองานและมีอัตราคําแรงที่ถูก ประกอบไปด๎วย
แรงงานตํางด๎าวที่มสีัญชาติพมํา ลาว กัมพูชา ซึ่งในจํานวนนี้แรงงานสัญชาติพมํามีจํานวนมากที่สุด 
 สถานการณ๑ป๓จจุบันของแรงงานในประเทศไทยมีภาวะขาดแคลนแรงงานทั้งภาคเกษตรกรรม
ประมง ภาคอุตสาหกรรมและงานกํอสร๎างจึงทําให๎กลุํมแรงงานตํางด๎าว ซึ่งประกอบไปด๎วยแรงงาน
ตํางด๎าวสัญชาติพมํา ลาว กัมพูชากลายมาเป็นแรงงานหลักในหลายอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดย
มีจํานวนแรงงานตํางด๎าวทั้ง 3 สัญชาติ คือพมําลาวและกัมพูชาที่เข๎าเมืองโดยถูกกฎหมายและได๎รับ
อนุญาตทํางาน จํานวนทั้งสิ้น 2,127,253 คนเป็นแรงงานชาวพมํามากที่สุดคือ 1,429,353 คน (สํานัก
บริหารแรงงานตํางด๎าวกรมการจัดหางานฉบับประจําเดือนกันยายน 2561) ในป๓จจุบันประเทศไทยมี
แรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตให๎ทํางานเพ่ิมมากข้ึนทุกปีซึง่ชี้ให๎เห็นวําแรงงานตํางด๎าวยังถือเป็นกําลัง
หลักท่ีสําคัญของตลาดแรงงานในระดับลํางของประเทศไทยและแรงงานตํางด๎าวเหลํานี้มักกระจายตัว
อยูํตามสถานประกอบการตํางๆทั่วประเทศโดยเฉพาะตามหัวเมืองที่มีอาณาเขตติดตํอกับชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน แมํฮํองสอน เชียงราย อุบลราชธานี ระนอง ชุมพร ยะลา นราธิวาส เป็นต๎น  
 การหลังไหลของแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาในระเทศไทย ป๓จจัยประการสําคัญคือเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากความแตกตํางของสภาพเศรษฐกิจระหวํางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง เนื่องจากประชาชนในประเทศพมํา ลาว และกัมพูชา สํวนใหญํ
ประสบภาวะยากจนไมํมีงานทําและขาดรายได๎ในการดํารงชีพอยํางเพียงพอ ในขณะที่ประเทศไทยมี
ความต๎องการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไร๎ฝีมือจํานวนมาก เพ่ือนําไปใช๎งานในธุรกิจประเภทตํางๆ
อาทิ กิจการด๎านเกษตรกรรมการประมง งานกํอสร๎างและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ประกอบกับ
อัตราคําจ๎างของประเทศไทยซึ่งเฉลี่ยอยูํที่วันละ 300-320 บาท ในขณะท่ีประเทศพมํามีอัตราคําจ๎าง
เฉลี่ยวันละ 90 บาท ลาวมีอัตราคําจ๎างเฉลี่ยวันละ 125 บาท และกัมพูชามีอัตราคําจ๎างเฉลี่ยอยูํที่วัน
ละ 162 บาทด๎วยอัตราคําจ๎างเฉลี่ยตํอวันที่น๎อยมาก ทําให๎ทั้ง 3 ประเทศกําลังประสบกับป๓ญหาการ
อพยพของแรงงานเพ่ือไปทํางานในประเทศเพ่ือนบ๎านมากท่ีสุด ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมาย
หลักของแรงงานจากทั้ง 3 ประเทศนี้ (ชํอง 3 ขําวเศรษฐกิจ เรื่องเดํนเย็นนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
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2561) ด๎วยเหตุนี้ทําให๎เกิดการหลั่งไหลของแรงงานตํางด๎าวเข๎าสูํประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งสํวน
ใหญํมักปรากฏอยูํในรูปแบบของการลักลอบเข๎าเมืองของแรงงานโดยผิดกฎหมายผํานชํองทาง
ชายแดนด๎านตํางๆ บริเวณพรหมแดนไทยซึ่งมีระยะทางยาวไกล นอกจากนี้ความต๎องการแรงงานตําง
ด๎าวที่ผิดกฎหมายของผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ตามชายแดนตํางๆก็มีมาก เพราะผู๎ประกอบการเหลํานี้ไมํ
จําเป็นต๎องจํายคําแรงให๎แกํแรงงานตํางด๎าวที่ลักลอบเข๎าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย ในอัตราคําจ๎างที่
กฎหมายแรงงานกําหนดให๎จําย ประกอบกับแรงงานตํางด๎าวดังกลําวมีความอดทนในการทํางาน ไมํมี
ข๎อตํอรองกับนายจ๎าง จึงเป็นที่นิยมอยํางแพรํหลายในวงการธุรกิจการค๎าตามชายแดน จึงเกิดการ
สร๎างชํองทางในการลักลอบขนย๎ายแรงงานตํางด๎าวที่ผิดกฎหมายเข๎ามาในพื้นที่มากข้ึน เพราะเป็นการ
ลดต๎นทุนในการผลิตทําให๎กําไรในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น 
 จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ติดตํอกับประเทศพมําซึ่งเรียกวําจังหวัดเกาะสอง ทําให๎มีแรงงานตําง
ด๎าวชาวพมําอพยพเข๎ามาทํางานภายในจังหวัดระนองเป็นจํานวนมาก โดยแรงงานจากประเทศพมํา
สํวนใหญํจะเข๎ามารับจ๎างเป็นลูกเรือประมงมากที่สุด ตํอมาได๎ขยายไปเป็นแรงงานในสวนยางพารา
และรับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรมหรือรับใช๎ทั่วไปตามรายงานผลการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว
สัญชาติพมําลาวและกัมพูชาของสํานักงานจัดหางานจังหวัดระนองมีจํานวนแรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับ
ใบอนุญาตทํางานจํานวน 43,611 รายกระจายตัวอยูํทั่วพื้นที่จังหวัดระนองโดยในอําเภอเมืองระนองมี
จํานวนแรงงานตํางด๎าวจํานวน 11,441 รายสํวนสถานประกอบการที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวใน
พ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองมีจํานวนทั้งหมด 1,791 แหํง (สถิติรายงานผลการบริหารแรงงานตําง
ด๎าวสัญชาติพมําลาวและกัมพูชาสํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง , 2560) ซึ่งถือได๎วําสถาน
ประกอบการและผู๎ประกอบการสํวนใหญํในจังหวัดระนองมีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวทั้งสิ้นจึงทําให๎
แรงงานตํางด๎าวเข๎ามามีบทบาทสําคัญในการเป็นแรงงานหลักของสถานประกอบการในจังหวัดระนอง 
แตํการใช๎แรงงานตํางด๎าวนั้นก็ยังมีข๎อจํากัดอีกหลายอยํางไมํวําจะเป็นด๎านภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร 
ด๎านทักษะฝีมือแรงงาน ป๓ญหาการย๎ายสถานที่ทํางานบํอยจึงทําให๎ขาดการฝึกฝนทักษะการทํางานใน
แขนงใดแขนงหนึ่งจนเชี่ยวชาญ เป็นต๎นฉะนั้นแล๎วการที่สถานประกอบการสํวนใหญํในจังหวัดระนอง
มีความต๎องการจ๎างแรงงานตํางด๎าวเป็นจํานวนมากผู๎ประกอบการซ่ึงเป็นเจ๎าของสถานประกอบการ
นั้นๆจึงจําเป็นต๎องมีหลักในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวที่ดี ตั้งแตํกระบวนการในการสรรหา
และรับคนเข๎าทํางาน การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของแรงงาน การจัดการผลประโยชน๑หรือ
คําตอบแทน ตลอดจนการรักษาแรงงานที่มีความสามารถให๎อยูํทํางานคูํกับองค๑กรไปนาน  ๆ เมื่อมี
หลักในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวที่ดี ก็เปรียบเสมือนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกําลังการ
ผลิตที่ใช๎ในการขับเคลื่อนธุรกิจหรือการดําเนินกิจการงานตํางๆขององค๑กร ให๎ประสบผลสําเร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
 การศึกษานี้ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว  แนวทาง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าว ป๓ญหาและอุปสรรคตํางๆในการเลือกจ๎าง
แรงงานตํางด๎าว กลําวคือแรงงานตํางด๎าวก็ต๎องได๎รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมไมํถูกลิดรอนสิทธิ์
ความเป็นมนุษย๑เพียงเพราะคําวําแรงงานตํางด๎าว เป็นต๎นและการศึกษาครั้งนี้จะเป็นตัวสะท๎อนให๎เห็น
ถึงความสําคัญของแรงงานตํางด๎าวที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค๑การผู๎วิจัยเป็นชาวจังหวัดระนองจึง
อยากทราบถึงหลักการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวที่ดีโดยใช๎พ้ืนที่ อําเภอเมืองจังหวัดระนองเป็น



305

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

305 
 
กรณีศึกษา เพ่ือนําไปสํูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวในธุรกิจของตน จึ ง
ได๎ทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้และหวังที่จะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ต๎องการศึกษาตํอไป  
 

ค าถามการวิจัย 
 
 1) ผ๎ูประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดระนองมีหลักในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวอยํางไร
เพ่ือให๎ธุรกิจของตนอยูํรอดและประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ 
 2) ป๓จจัยใดบ๎างที่สํงผลตํอการเพ่ิมประสิทธิภาพในทํางานของแรงงานตํางด๎าว 
 3) ป๓จจัยด๎านใดบ๎างท่ีเป็นป๓ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดระนอง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1) เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ในพ้ืนที่
อําเภอเมืองจังหวัดระนอง 
 2)  เพ่ือศึกษาป๓จจัยในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวที่ดี เพ่ือนําไปสูํการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว 
 3) เพ่ือศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคที่มีผลตํอการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 คําวําการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) มีความหมายอยําง
เดียวกันแตํนิยมใช๎ตํางสถานการณ๑กันคําวําการบริหารมักใช๎กับกิจการสาธารณะหรือราชการสํวนคํา
วําการจัดการนิยมใช๎กับกิจการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด๎วยเหตุนี้เราจึงเรียกผู๎ดํารงตําแหนํงผู๎บริหารใน
หนํวยราชการวําผู๎บริหารในขณะที่บริษัทห๎างร๎านเรียกวําผู๎จัดการเนื่องจากองค๑การบริหารสํวนตําบล
เป็นกิจการที่มุํงสร๎างประโยชน๑และความสุขแกํมหาชนและเรียกผู๎ ดํารงตําแหนํงผู๎บริหารวํานายก
องค๑การบริหารสํวนตําบลดังนั้นขั้นตอนการบริหารจึงเป็นเรื่องที่นําสนใจและจําเป็นตํอการที่จะ
ดํารงชีวิตของมนุษย๑ในสังคม  
 การบริหารเป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์กลําวคือการบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอยําง
มีระบบคือมีหลักการกฎเกณฑ๑และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได๎อันเกิดจากการค๎นคว๎าเชิงวิทยาศาสตร๑ เพ่ือ
ประโยชน๑ในการบริหารงาน โดยลักษณะเชํนนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร๑ (Sciences) ทางสังคมซึ่งอยูํ
กลุํม เดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร๑ แตํถ๎าพิจารณาการบริหารในลักษณะของ
การปฏิบัติที่ ต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถประสบการณ๑และทักษะของผู๎บริหารแตํละคนที่จะทํางาน
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ให๎บรรลุ เปูาหมายซ่ึงนับเป็นการประยุกต๑เอาความรู๎หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให๎ เหมาะสมกับสถานการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมแล๎ว  การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)  
 การบริหารนั้น มีความหมายหลายอยําง เชํน “การบริหาร คือ การทํางานให๎สําเร็จโดย 
อาศัยคนอ่ืน” ความหมายนี้เป็นการระบุวํา ผู๎บริหารไมํได๎ลงมือทํางานด๎วยตัวเอง แตํทํางานโดยการ
สั่งให๎ คนอ่ืนทํา ภายในสภาพองค๑การที่กลําวมานี้ ทรัพยากรด๎านบุคคล จะเป็นทรัพยากรหลักของ
องค๑การที่เข๎า มารํวมกันทํางานในองค๑การ ซึ่งคนเหลํานี้จะเป็นผู๎ใช๎ทรัพยากรด๎านวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือผลิต
สินค๎า หรือบริการ ออกจําหนํายและตอบสนองความพอใจให๎กับสังคม “การบริหาร คือ กิจกรรมใน
การใช๎ทรัพยากรเพ่ือให๎ บรรลุวัตถุประสงค๑ ขององค๑การอยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” ตาม
ความหมายนี้ การบริหาร ได๎แกํ กิจกรรมในการวางแผน การจัดองค๑การ การจูงใจ และการควบคุม
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร วัตถุ ให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การด๎วยดี “การบริหาร คือ 
กระบวนการทํางานกับคน และวัตถุเพ่ือให๎ บรรลุเปูาหมายขององค๑การด๎วยดีอยํางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิ์ผล” 
 2.  แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
 แรงงานตํางด๎าวท่ีทํางานอยูํในประเทศไทยโดยไมํได๎เป็นพลเมืองของประเทศไทย หรือ 
แรงงานตํางด๎าวที่ได๎ผํานความเห็นชอบจากทางการพมํากับลักลอบหลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ซึ่งมีหลายสํานักได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับแรงงานตํางด๎าวไว๎ดังนี้  
 แรงงานตํางด๎าว คือ แรงงานบุคคลธรรมดาซึ่งไมํมีสัญชาติไทย 
 แรงงานตํางด๎าว หมายถึง บุคคลที่ไมํใชํคนสัญชาติไทย เดินทางเข๎ามาในราชอาณาจักร และ
อยูํในราชอาณาจักรโดยถูกต๎องตามกฎหมายหรือไมํก็ตาม 
 แรงงานตํางด๎าว คือ บุคคลผู๎ซึ่งไมํมีสัญชาติไทย แตํก็มีผู๎ให๎ความหมายที่แตกตํางกันไปทั้งใน 
แงํกฎหมายและในทางวิชาการ  
 ดังนั้นสรุปได๎วํา แรงงานตํางด๎าว หมายถึง บุคคลที่ไมํใชํคนสัญชาติไทยอพยพหรือเดิน
ทางเข๎ามาทํางานในราชอาณาจักรและอยูํในราชอาณาจักรทั้งถูกต๎องตามกฎหมายและไมํถูกต๎องตาม
กฎหมาย 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
 มีผู๎นิยามความหมายของผู๎ประกอบการที่หลากหลายดังนี้ 
 Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) นิยามผู๎ประกอบการหมายถึงบุคคลที่
ค๎นพบความต๎องการของตลาดและดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต๎องการของตลาดโดยต๎องเผชิญ
กับความเสี่ยงมีแรงกระตุ๎นผลักดันเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมและความก๎าวหน๎าทาง
เศรษฐกิจ 
 Wikipedia (2010) นิยามผู๎ประกอบการหมายถึงบุคคลที่เป็นเจ๎าของธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงมี
แนวความคิดเป็นผู๎ยอมรับในความเสี่ยงและผลลัพธ๑ที่เกิดข้ึน 
 จากความหมายดังกลําวข๎างต๎นสามารถสรุปได๎วําผู๎ประกอบการหมายถึงบุคคลที่เป็นเจ๎าของ
หรือเป็นผู๎รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจที่ต๎องเผชิญกับความเสี่ยงเป็นผู๎ที่มีความรู๎และ
ประสบการณ๑ในการดําเนินธุรกิจโดยมีเปูาหมายเพ่ือให๎ธุรกิจประสบความสําเร็จตามที่มุํงหวัง  
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 4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สํานักวิจัยเอแบคโพล ได๎ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงงานข๎ามชาติและการ
ใช๎แรงงานในประเทศไทย: กรณีศึกษาคนไทยใน 11 จังหวัดทุกภาคของประเทศ” พบวํา คนไทยสํวน
ใหญํ รับรู๎เกี่ยวกับแรงงานข๎ามชาติหรือแรงงานตํางด๎าวในด๎านลบจากสื่อตํางๆ จนเกิดความรู๎สึกไมํ
ไว๎วางใจ ทั้งมีความเห็นวําจุดดีของแรงงานข๎ามชาติก็มี คือ เรื่องความขยัน อดทนในการทํางาน ข๎อนํา
สังเกตสําคัญ ประการหนึ่งของสาเหตุที่ทําให๎คนไทยมีทัศนคติตํอแรงงานข๎ามชาติในทิศทางลบ อาจ
สืบเนื่องมาจากการ รับรู๎ขําวสารจากสื่อตําง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานข๎ามชาตินั้น เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
อาชญากรรมในประเทศไทย ดังนั้นจึงทําให๎ความไว๎วางใจคํอนข๎างต่ํา 
 ทิพมาศ จานงค๑รักษ๑ (2551) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง “การจ๎างแรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก๎ว” พบวําการจ๎างแรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการคือการขาดแคลนแรงงานไทยเพราะแรงงานไทยเลือกที่จะทํางานห๎องแอร๑ทํางานสบาย
ไมํต๎องทํางานหนักและคนไทยมีข๎อตํอรองในการทํางานมากทั้งเรื่องคําจ๎างสวัสดิการเวลาทํางานทําให๎
งานกรรมกรขาดแคลนแรงงานไทยความอดทนขยันทํางานของแรงงานตํางด๎าวมีความอดทนดีกวํา
แรงงานไทยความงํายในการหาแรงงานตํางด๎าวมีท้ังมาสมัครเองหรือผํานทางคนกลางจัดหามาให๎
อุปนิสัยของแรงงานตํางด๎าวดีกวําไทยความงํายในการปกครองเป็นบางคนที่พูดไมํรู๎เรื่องปกครองยากมี
ป๓ญหามากก็ให๎ออกประเด็นการศึกษาเรื่องป๓ญหาและอุปสรรคในการเลือกจ๎างแรงงานตํางด๎าวคือ
เรื่องการไปตํอบัตรที่มีอายุแคํ 7 วันทําให๎เกิดป๓ญหาเรื่องการขาดงานเสียเวลางานไปตํอบัตรป๓ญหา
เรื่องการสื่อสารที่เกิดจากตัวแรงงานที่พูดภาษาไทยไมํชัดทําให๎การสื่อสารเป็นป๓ญหาในการทํางาน
ป๓ญหาสุขภาพเม่ือเวลาเจ็บปุวยไมํมีบัตรในการรักษา 
 Orlando and Nancy Brown (2001, pp. 299-310 อ๎างถึง นิสดารก๑ เวชยานนท๑, 2554, 
น. 260-264) งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เชิงกลยุทธ๑จะมี
ผลกระทบตํอผลลัพธ๑ขององค๑การใช๎ทฤษฎี Resource based view มาเป็นกรอบในการศึกษาและใช๎
สถิติ Hierarchy Regression Analysis มาทําการวิเคราะห๑ผลการศึกษาพบวําสมมุติฐานแรกองค๑การ
ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพของการบริหารคนเชิงกลยุทธ๑สูงจะมีประสิทธิผลขององค๑การในระดับสูงและ
สมมุตฐานที่สองคือประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย๑และองค๑การที่เน๎นการลงทุนมีอิทธิพล
ตํอประสิทธิผลขององค๑การผํานปฏิสัมพันธ๑เชิงบวกจากผลการทดสอบสมมุติฐานทั้งสองแสดงให๎เห็น
วําการท่ีองค๑การที่มีประสิทธิผลของการใช๎กลยุทธ๑บริหารทรัพยากรมนุษย๑สูงจะมีผลการดําเนินงานที่ดี
และชํวยลดอัตราการลาออกได๎แตํกลยุทธ๑ที่เน๎นการลงทุนไมํมีผลตํอการลาออกพฤติกรรมของ
พนักงานไมํข้ึนอยูํกับเปูาหมายขององค๑การ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
สํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพใช๎การสัมภาษณ๑เชิงลึกกับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
คือ ผู๎ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นเจ๎าของกิจการ ผู๎จัดการฝุาย หัวหน๎าแผนก เจ๎าหน๎าที่ บุคลากรใน
สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าวในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองตั้งแตํ
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อายุ 18 ปีถึง 61 ปีขึ้นไปเป็นกลุํมตัวอยํางและประชากรในการศึกษาซึ่งใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง
กําหนดขนาดกลํุมตัวอยํางจํานวน 100 คนวิเคราะห๑ข๎อมูลโดย (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage)   
หาคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคําที (t-test) 
การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความ
แตกตํางของคําเฉล่ียเป็นรายคูํโดยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด (Least Significant Different: LSD) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key 
Informant) และใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑เนื้อหาประกอบบริบท 

 
ผลการศึกษา 

  
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศพบวําผ๎ูตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีจํานวน 63 คนคิดเป็นร๎อยละ 63 
และเป็นเพศชายมีจํานวน 37 คนคิดเป็นร๎อยละ 37  
 อายุพบวําผ๎ูตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํมีอายุอยูํระหวําง 18-30 ปี มีจํานวน 30 และ
น๎อยที่สุดคือมีอายุ 61 ปีขึ้นไปมีเพียงจํานวน 2 คนคิดเป็น ร๎อยละ 2 
 ระดับการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน 
35 คนคิดเป็นร๎อยละ 35 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวชมี จํานวน 26 คนคิดเป็นร๎อยละ 
26 และน๎อยที่สุดคือ มีการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรีมีเพียงจํานวน 4 คนคิดเป็นร๎อยละ 4  
 ตําแหนํงพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํเป็นพนักงานมีจํานวน 53 คนคิดเป็นร๎อยละ 
53 รองลงมาคือเป็นเจ๎าของกิจการมีจํานวน 30 คนคิดเป็นร๎อยละ 30 และน๎อยที่สุดคืออ่ืนๆมีเพียง
จํานวน 17 คนคิดเป็นร๎อยละ 17  
 ระยะเวลาดําเนินกิจการพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํใช๎ระยะเวลาดําเนินกิจการ 5 
ปีขึ้นไปมีจํานวน 33 คนคิดเป็นร๎อยละ 33 รองลงมาคือใช๎ระยะเวลาดําเนินกิจการ 3 ปีมีจํานวน 17 
คน คิดเป็นร๎อยละ 17 และ 2 ปีมีจํานวน 21 คนคิดเป็นร๎อยละ 21 และน๎อยที่สุดคือใช๎ระยะเวลา
ดําเนินกิจการ 1 ปีมีจํานวน 13 คนคิดเป็นร๎อยละ 13 
 ประเภทกลุํมธุรกิจ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํอยูํในกลุํมธุรกิจประมงมีจํานวน 
44 คนคิดเป็นร๎อยละ 44 รองลงมาคือ กลุํมธุรกิจบริการมีจํานวน 36 คนคิดเป็นร๎อยละ 36 รองลงมา 
คือ กลุํมธุรกิจเกษตรกรรม 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 13 และน๎อยที่สุดคือ กลุํมธุรกิจอ่ืนๆ จํานวน 7 คน
คิดเป็นร๎อยละ 7 
 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช๎แรงงานตํางด๎าวของผู๎ประกอบการขนาดเล็กใน
พ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองทั้ง 3 ด๎านได๎แกํด๎านหลักการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว ด๎านป๓จจัย
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎างแรงงานตํางด๎าว แสดงด๎วย
คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวําความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช๎แรงงานตําง
ด๎าวของผู๎ประกอบการขนาดเล็กในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 
( ̅ =3.14, S.D. = 0.467) เมื่อจําแนกเป็นรายด๎านพบวําด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวมี
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ระดับสูงสุด ( ̅ = 3.65, S.D. = 0.630) รองลงมาคือ ด๎านประสิทธิภาพในการทํางาน ( ̅ = 0.638, 
S.D. = 0.638) อยูํในระดับปานกลางและที่อยูํในระดับสุดท๎ายคือ ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎าง
แรงงานตํางด๎าว ( ̅ = 2.36, S.D. = 0.426) อยูํในระดับน๎อย 
 3.  สรุปผลการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก 
 โดยภาพรวมระดับศักยภาพในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของผู๎ประกอบการ ใน
จังหวัดระนองอยูํในระดับที่ดีผู๎ประกอบหลายรายมีการจํายคําแรงขั้นต่ําที่เป็นธรรมให๎กับแรงงานตําง
ด๎าวอยํางเหมาะสมตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดรวมทั้งมีการจัดสวัสดิการตําง ๆ ตามที่แรงงานตําง
ด๎าวสมควรจะได๎รับ แตํก็ยังมีผ๎ูประกอบการในจังหวัดระนองบางสํวนที่มีความต๎องการใช๎แรงงานด๎าว
โดยไมํคํานึงถึงแหลํงที่มาของแรงงานตํางด๎าววําจะเป็นแรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมายหรือไมํเพียงแคํ
สามารถปฏิบัติงานในกิจการของตนได๎ก็ยินดีรับเข๎าทํางานอีกทั้งผู๎ประกอบการในจังหวัดระนองไมํ
นิยมแสวงหาแรงงานตํางด๎าวจากสํานักงานจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานตํางๆและไมํแสวงหา
แรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมายด๎วยเนื่องจากอาจมีงานที่ต๎องการความเรํงดํวน และการทําบัตรเพ่ือขอ
อนุญาตทํางานของแรงงานตํางด๎าวก็มีความยุํงยากทําให๎เสียโอกาสทางธุรกิจได๎ นอกจากนี้
ผู๎ประกอบการสามารถเลือกจํายคําแรงให๎กับแรงงานที่ผิดกฎหมายในอัตราที่ถูกและไมํต๎องดูแลใน
เรื่องสวัสดิการใด ๆ มากนัก 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  
 1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว 
 โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ =3.14, S.D. = 0.467) เมื่อจําแนกเป็นรายด๎านพบวํา
ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวมีระดับสูงสุด ( ̅ = 3.65, S.D. = 0.630) รองลงมาคือ ด๎าน
ประสิทธิภาพในการทํางาน ( ̅ = 0.638, S.D. = 0.638) อยูํในระดับปานกลางและที่อยูํในระดับ
สุดท๎ายคือ ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎างแรงงานตํางด๎าว ( ̅ = 2.36, S.D. = 0.426) อยูํในระดับ
น๎อยสรุปได ๎ดังนี้ 
 ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว การบริหารจัดการการใช๎แรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅= 3.42, S.D. = 0.680) เมื่อจําแนกเป็นรายข๎อพบวํา ธุรกิจของทํานมี
การจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เพ่ือนพนักงานมีความรักสามัคคีกันระหวํางแรงงานที่เป็นคนไทยและตําง
ด๎าวมากที่สุด ( ̅= 3.59, S.D. = 0.933) รองลงมา คือ ทํานสามารถกํากับดูแลควบคุมการดําเนินงาน
ของพนักงานที่เป็นแรงงานตํางด๎าวในทุกกระบวนการอยํางใกล๎ชิด ( ̅ = 3.58, S.D. = 0.966) และที่
อยูํในระดับสุดท๎าย คือธุรกิจของทํานมีการจัดสายงานในการทํางานที่เป็นเอกภาพและงํายตํอการ
กํากับดูแลพนักงาน( ̅ = 3.27, S.D. = 0.911) อยูํในระดับปานกลาง 
 ด๎านประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าว การบริหารจัดการการใช๎แรงงานตํางด๎าว
ของผ๎ูประกอบการขนาดยํอม ในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง ด๎านประสิทธิภาพในการทํางานของ
แรงงานตํางด๎าว โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.14, S.D. = 0.467) เมื่อจําแนกเป็นรายข๎อ
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พบวําปฏิบัติงานในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจอยูํในระดับสูงสุด ( ̅ = 3.59, S.D. = 
0.933) รองลงมาคือ เข๎าทํางานและเลิกงานตามเวลากําหนด ( ̅ = 3.80, S.D. =0.920) และที่อยูํใน
ระดับสุดท๎ายคือโน๎มน๎าวหรือเป็นตัวอยํางให๎ผู๎อ่ืนปฏิบัติตามผู๎บังคับบัญชาได๎ ( ̅  = 3.51, S.D. = 
0.983) อยูํในระดับมาก 
 ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎างแรงงานตํางด๎าวการบริหารจัดการการใช๎แรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองด๎านป๓ญหาอุปสรรคในการจ๎างแรงงานตําง
ด๎าวโดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย ( ̅ = 2.36, S.D. = 0.826) เมื่อจําแนกเป็นรายข๎อพบวํางานเกิด
ความผิดพลาดและเสียหาย อันเนื่องมาจากความไมํเข๎าใจภาษาซึ่งกันและกันอยํางถํองแท๎ระหวํางผู๎
ควบคุมงานกับแรงงานตํางด๎าวอยูํในระดับสูงสุด ( ̅ = 2.93, S.D. = 1.153) รองลงมาคือ ขาดทักษะ
ในการทํางานจนเป็นเหตุให๎สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช๎ในการทํางานมากกวําปกติ ( ̅ = 2.91, S.D. = 0.990) 
และที่อยูํในระดับสุดท๎ายคือ แรงงานตํางด๎าวถูกจับด๎วยข๎อหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ  
(อนาจารหรือขํมขืน) ( ̅= 1.77, S.D. = 1.065) อยูํในระดับน๎อยที่สุด 
 2.  สรุปข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวของ
ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองครั้งนี้ทําให๎ทราบถึงข๎อเสนอแนะซึ่งจําแนก
เป็นด๎านตํางๆได๎ดังนี้ 
 ด๎านการบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าวนายจ๎างหรือผู๎ประกอบการต๎องนําหลักธรรมาภิบาล
เข๎ามาใช๎ในการปกครอง เพ่ือให๎เกิดความเทําเทียมและเป็นธรรมตํอแรงงานทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานตํางด๎าว นายจ๎างต๎องมีความเข๎าใจและให๎การดูแลแรงงานทุกคนโดยไมํเอารัดเอาเปรียบ
พนักงานที่เป็นแรงงานตํางด๎าวและแรงงานตํางด๎าวก็ควรได๎รับสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมาย
แรงงานกําหนด 
 ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานตํางด๎าว นายจ๎างต๎องให๎ความสําคัญและ
ใสํใจในการทํางานของแรงงาน พร๎อมทั้งคอยชี้แนะบอกกลําวอยูํเสมอ การเรียนรู๎ก็ต๎องมีการฝึกอบรบ
หรือกําหนดเป็นนโยบายหลักขององค๑กรเพ่ือทําให๎พนักงานเกิดการพัฒนาทั้งด๎านการทํางานและด๎าน
ความคิดแรงงานตํางด๎าวสํวนใหญํยังไมํมีทักษะในการทํางานการพัฒนาด๎านความคิดทําไมํได๎โดยได๎
งํายต๎องรอคําสั่งจากนายจ๎างเพียงอยํางเดียวทําให๎ไมํสามารถแก๎ป๓ญหาเฉพาะหน๎าได๎ บางครั้งมี
ความคิดสร๎างสรรค๑แตํไมํกล๎าเสนอความคิดเห็น เพราะฉะนั้นนายจ๎างควรเปิดโอกาสให๎พนักงานได๎มี
โอกาสพูดคุยแบบเป็นกันเอง เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น และเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานขององค๑กรให๎ดีขึ้น นอกจากนั้นยังต๎องสร๎างบรรยากาศที่เป็นกันเองในสถานที่
ทํางาน ทําให๎พนักงานไมรํู๎สึกเครียดหรือกดดันในการทํางานงานจึงออกมาด๎วยความเรียบร๎อย 
 ด๎านป๓ญหาอุปสรรคในจ๎างแรงงานตํางด๎าวเรื่องภาษาควรให๎มีการฝึกอบรมภาษาสําหรับการ
สื่อสารเพื่อให๎สามารถเข๎าใจกันได๎โดยงํายและเพ่ือปูองกันไมํให๎งานเกิดความผิดพลาด จากการสื่อสาร
ที่ไมํชัดเจนระหวํางนายจ๎างกับแรงงานตํางด๎าวเรื่องการหลบหนีเข๎าเมืองและไมํมีหนังสือเดินทางไมํมี
หนังสือรับรองการเข๎าทํางานของแรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมายเมื่อไมไํด๎ขออนุญาตเข๎าทํางานในสถาน
ประกอบอยํางถูกกฎหมายก็ทําให๎มีความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีหรือถูกจับทั้งตัวแรงงานและนายจ๎าง 
เพราะฉะนั้นนายจ๎างควรพาแรงงานของตนไปขึ้นทะเบียนทําบัตรเพ่ือขออนุญาตทํางานให๎ถูกกฎหมาย
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ป๓ญหาเรื่องความสะอาดโรคติดตํอความประพฤติเลํนพนันสํงเสียงดังไมํรักษาความสะอาดในสถานที่
ทํางานหรือที่อยูํอาศัยทําให๎ชุมชนใกล๎เคียงเกิดความรังเกียจคนไทยสํวนใหญํยังคงมองชาวพมําเป็นชน
ชั้นลํางอยูํนายจ๎างก็ควรจัดอบรมพนักงานเรื่องการประพฤติตัวไมํเหมาะสมให๎ตะหนักรู๎ถึงผลเสียและ
สร๎างกฎทีต่๎องปฏิบัติรํวมกันอยํางเป็นระเบียบ 
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การศึกษากลไกการมีสว่นร่วมของพนักงานในการประยุกต์ใช้ความรู้จาก 

การจัดการความรู้ของโรงแยกก๊าซธรรมชาตขินอม 
 

ภัทรหทัย อ่อนแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 
  
 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระมีวัตถุประสงค๑ของการศึกษาไว๎ 3 ประการ 1) เพ่ือวิเคราะห๑
กระบวนการการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมในกิจกรรมการจัดการความรู๎  2) 
เพ่ือวิเคราะห๑การประยุกต๑ใช๎ความรู๎ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมจากกิจกรรมการจัดการ
ความรู๎  3) เพ่ือวิเคราะห๑อิทธิพลของกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมที่
สํงผลตํอการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ในการจัดการความร๎ูโดยการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรในโรงแยกก๏าซธรรมชาติ
ขนอม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การประมวลและวิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห๑ทาง
สังคมศาสตร๑ โดยสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได๎แกํ 
คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
ได๎แกํ การวิเคราะห๑การถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบวํา (ก) กระบวนการการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม
อยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นองค๑ประกอบรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากจํานวน 5 กลไก และ
เกณฑ๑ปานกลางจํานวน 3 กลไก โดยทุกกลไกเป็นสํวนชํวยสํงเสริมการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ 
กลไกที่มีการนําไปใช๎มากที่สุดคือ กลไกการรํวมดําเนินการบริหารจัดการความรู๎ (ข) การประยุกต๑ใช๎
ความรู๎ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมจากกิจกรรมการจัดการความรู๎ระดับมาก ทุกด๎าน 
ได๎แกํ 1) ด๎านการได๎รับรางวัลแหํงความสําเร็จด๎านการจัดการความรู๎ 2) ด๎านคุณภาพในการทํางาน 3) 
ด๎านการคิดค๎นนวัตกรรม (ค) ผลของอิทธิพลของกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานในการประยุกต๑ใช๎
ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมได๎คําประสิทธิภาพของการทํานาย   R2 
เทํากับ .784 กลําวได๎วําความเป็นได๎ของการตั้งสมมติฐานวํากลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานมี
อิทธิพลกับผลการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ได๎ร๎อยละ 78.4 ผลการวิเคราะห๑พบวํา ตัวแปรที่สามารถทํานาย
การประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความร๎ูของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมประกอบไปด๎วยกลไก
การรํวมกําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน (X5), กลไกการมีสํวนรํวมในการใช๎ระบบ
สารสนเทศเพ่ือแบํงป๓นความรู๎ (X8) และ กลไกการรํวมกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัว
ข๎อความรู๎ที่ทําให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนด (X2) โดยสมการทํานายกประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการ
ความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมได๎ดังนี้ �̂�𝒚=0.333 + 0.257X2 + 0.479X5 + 0.185X8 
  
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 
ธุรกิจก๏าซธรรมชาติ โรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม เป็นองค๑กรที่อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค๑การทางด๎านพลังงาน มีพันธกิจคือการสร๎างความมั่นคง
ทางด๎านพลังงาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย๑ อยูํภายใต๎การควบคุม
และดําเนินการตาม ก.ล.ต. โดยบริษัทมหาชนต๎องยึดหลักธรรมาภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติและดําเนินธุรกิจ  
 ธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร๎าง และกลไกการใช๎
อํานาจของการบริหารจัดการภายในองค๑กรเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางคณะกรรมการ 
ผู๎บริหาร พนักงานและผู๎ถือหุ๎น โดยมีวัตถุประสงค๑ที่สําคัญในการสร๎างประโยชน๑ที่เหมาะสมแกํผู๎ถือหุ๎น
โดยคํานึงถึงผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยรวม 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ถือเป็นองค๑การที่มีระบบการคัดสรรพนักงานที่เน๎นการได๎มาซึ่ง
คนเกํงและเป็นคนดีควบคูํกัน โดยพนักงานสํวนใหญํเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถในการทํางานสูง 
เนื่องจากมีการสรรหาและคัดเลือกผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถและมีลักษณะการทํางานที่ชัดเจน และมี
ความคลํองตัวสูง โดยโครงสร๎างองค๑กรของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม จะมีการจัดโครงสร๎างองค๑กร
แบบแบํงตามหน๎าที่ (Machine Bureaucracy) ของ Henry Mintzberg โดยมีการจัดแบํงหน๎าที่ตาม
ตําแหนํงอยํางชัดเจน ซึ่งแตํละตําแหนํงจะมีความเชี่ยวชาญสูงในหน๎าที่นั้น ๆ  
 จากโครงสร๎างองค๑การดังกลําวที่มีการแบํงหน๎าที่กันอยํางชัดเจน โรงแยกก๏าซธรรมชาติ ขน
อม จึงถือได๎วํามีผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเป็นจํานวนมากแตํอยํางไรก็ตามยังคงพบสภาพป๓ญหาที่มีการ
จัดจ๎างบุคลากรหรือที่ปรึกษาในการทํางานหรือการดําเนินโครงการบางโครงการเพ่ิมขึ้นและตํอเนื่อง
ทุกปี ซึ่งต๎องมีการใช๎งบประมาณในการจัดจ๎างบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา ซึ่งในหน๎าที่ความ
รับผิดชอบของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ มีอายุงานระหวําง 20-
30 ปีเป็นบุคคลากรที่มีประสบการณ๑ทํางานสูงมากบุคคลหนึ่ง โดยกลุํมพนักงานดังกลําวเป็นกลุํม
พนักงานที่มีอายุใกล๎เกษียณ คณะผู๎บริหารเล็งเห็นวํา ความรู๎ความสามารถของพนักงานที่มีอยูํในตัว
บุคคลเหลํานั้น เห็นควรที่จะต๎องมีการนําเสนอและเผยแพรํออกมา เพ่ือให๎เกิดการสํงตํอให๎กับ
พนักงานรุํนใหมํดังนั้นจึงต๎องมีกระบวนการในการนําความรู๎ความสามารถของกลุํมบุคคลเหลํานี้
ออกมา ผํานการถํายทอดองค๑ความรู๎  แบํงป๓นความรู๎ ให๎กับพนักงานรุํนใหมํ ให๎ได๎รับทราบโดยไมํ
จําเป็นต๎องรอระยะเวลาเป็นเครื่องมือในการสอนประสบการณ๑ แตํใช๎วิธีผํานโครงการดังกลําวเป็นทาง
ลัดในการเรียนแกํพนักงานรุํนใหมํและพนักงานในหนํวยงาน โดยถือเป็นการจัดการใช๎ทรัพยากรบุคคล
ทีมีความความรู๎ความสามารถ ผลักดันศักยภาพของพนักงาน เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
สามารถลดคําใช๎จํายหรืองบประมาณท่ีต๎องใช๎ในการจ๎างที่ปรึกษา หากไมํมีระบบการจัดการความรู๎ที่มี
คุณภาพ อาจทําให๎ความรู๎นั้นติดตัวของผู๎ที่เกษียณอายุออก โดยไมํกํอให๎เกิดประโยชน๑หรือคุณคําที่
เพ่ิมตํอองค๑การ  ผู๎บริหารจึงมีมติให๎มีการจัดการองค๑ความรู๎ผํานกิจกรรมตําง ๆ โดยเรียกกิจกรรม
ดังกลําววํา กิจกรรมแบํงป๓นความรู๎ผํานการจัดการความรู๎เพ่ือให๎องค๑การเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ 
ตอบสนองกลยุทธ๑ของบริษัท รวมไปถึงการจัดการองค๑ความรู๎นี้จะมีผลทําให๎องค๑กรเกิดความยั่งยืน  
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 กระบวนการจัดการความรู๎ คือ การรวบรวม การสร๎าง การจัดระเบียบ การแลกเปลี่ยน และ
การประยุกต๑ใช๎ความรู๎ในองค๑การ โดยพัฒนาระบบจากข๎อมูลไปสูํสารสนเทศ เพ่ือให๎เกิดความรู๎และ
ป๓ญญาในที่สุด โดยกระบวนการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม มีทั้งหมด 7 
กระบวนการดังนี้ 

1. มีการกําหนดทิศทางและเปูาหมายของการบริหารจัดการความรู๎ 
2. กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข๎อความรู๎ที่ทําให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนด 
3. ประเมินสถานะความรู๎ และรูปแบบการบริหารจัดการความรู๎ที่มี 
4. ออกแบบรูปแบบและคัดเลือกเครื่องมือการบริหารจัดการความรู๎ที่เหมาะสม 
5. กําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน 
6. ดําเนินการบริหารจัดการความรู๎ 
7. ประเมินผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
กิจกรรมแบํงป๓นความรู๎ดังกลําวคือ มีการจัดกิจกรรมดังกลําวโดยความสมัครใจของหนํวยงาน 

ในสํวนของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมแบํงป๓นความรู๎เป็นประจําทุกเดือน 
โดยได๎รับแรงผลักดันจากผู๎บริหารสูงสุดของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม โดยมีการจัดหัวข๎อการ
บรรยาย มีการมอบหมายให๎บุคลากรภายในหนํวยงาน รับหน๎าที่ในการบรรยายและแบํงป๓นความรู๎ 
 โรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมได๎รับงบประมาณประจําปีในการสนับสนุนเรื่องการจัดการ
ความรู๎ ทั้งการสนับสนุนด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกอบรม เพ่ือให๎
สามารถเพ่ิมพูนความรู๎ และนําความรู๎นั้นกลับมาพัฒนางาน และพัฒนาองค๑การ  
 ดังนั้นผู๎บริหารสูงสุดของ ปตท. จึงมีการสนับสนุนและสํงเสริมโครงการจัดการความรู๎โดย
มอบหมายให๎ทุกหนํวยงานที่อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของ ปตท. จําเป็นต๎องมีการบริหารจัดการองค๑
ความรู๎ผํานระบบอินทราเน็ต โดยวัตถุประสงค๑คือเพ่ือแบํงป๓นความรู๎จากรุํนสูํรุํน เป็นเวทีเสวนา และมี
การจัดทําเอกสารเพ่ือการเรียนรู๎ผํานระบบสํวนกลางของบริษัท เพ่ือให๎ผู๎ที่อยูํในสายงานเดียวกัน 
สามารถเข๎ามาค๎นหารายการ หรือข๎อสงสัย หรือความรู๎อ่ืน ๆ ได๎ในระบบอินเตอร๑เน็ตภายในหนํวยงาน 
เกิดการมีสํวนรํวมในการจัดการความรู๎ 

จากระบบและวิธีการท่ีกลําวมาข๎างต๎นโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม จึงรับนโยบายมาเพ่ือ
แก๎ป๓ญหา โดยยึดถือนโยบายที่สํงตรงมายังหนํวย มีการจัดทําองค๑ความรู๎ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับงาน
ประจําของแตํละบุคคล ให๎ออกมาเป็นเอกสารเพ่ือให๎พนักงานภายในองค๑การ ที่มีลักษณะการทํางาน
ที่คล๎ายคลึงกัน ได๎มีโอกาสเข๎ามาเรียนรู๎เพ่ือเพ่ิมเติมความรู๎ความสามารถ นําไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ทํางาน เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวม 

หลักการมีสํวนรํวม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวของทุกคน
สามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในนโยบาย กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากร หรือมีผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมหรือวิถีชีวิตของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การ
ประชาพิจารณ๑ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ  
 ทฤษฎีหลักการมีสํวนรํวมตามแนวความคิดและทฤษฎีของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & 
Uphoff, 1980) ได๎แบํงข้ันตอนการมีสํวนรํวมออกเป็น 4 ขั้นตอน ได๎แกํ 
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1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 
2. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ 
3. การมีสํวนรํวมรับผลประโยชน๑ 
4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผล 

  ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการศึกษากลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานในการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม การมีสํวนรํวมของพนักงาน
ในการตอบสนองนโยบายการจัดการความร๎ูของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม เป็นสิ่งที่ตอบคําถาม
ให๎แกํผู๎บริหารได๎รับทราบถึงสิ่งที่เป็นผลที่เกิดจากการผลักดันลงมาจาก Top-Down และพนักงาน
ปฏิบัติหรือตอบสนองเชํนไร ผํานชํองทางด๎านการจัดการตํางๆ และหากมีสิ่งได๎ต๎องการแก๎ไขหรือ
เพ่ิมเติม พนักงานสามารถเสนอแนะแก๎ไขปรับปรุงให๎ดีขึ้นจากเดิมได๎ Bottom-Up  โดยมีจุดประสงค๑
รํวมกันคือการพัฒนาองค๑กรให๎เจริญก๎าวหน๎าและมีความยั่งยืนผํานการเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 

แตํอยํางไรก็ดี การจัดมีกิจกรรมการจัดการความรู๎จําเป็นต๎องมีการสนับสนุนและรํวมมือจาก
พนักงานทุกคนในองค๑การ เนื่องจากสํงผลตํอการสนับสนุนงบประมาณในแตํละปี ที่ต๎องใช๎ในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลําว  ซึ่งเป็นการตอบสนองและสอดคล๎องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลนั่นเอง โดยมีจุดประสงค๑และเปูาหมายเพ่ือให๎สามารถตํอยอดจากผลสัมฤทธิ์นี้ ขยายผล
ไปยังหนํวยงานอ่ืนๆที่มีลักษณะการทํางานที่คล๎ายคลึงกัน เพ่ือกํอให๎เกิดการพัฒนาธุรกิจ ปรับปรุง 
เพ่ือให๎สามารถแขํงขันได๎ในโลกยุคป๓จจุบันเกิดความยั่งยืนผํานกลไกของหลัก          
ธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือวิเคราะห๑กระบวนการการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมใน
กิจกรรมการจัดการความรู๎ 

2) เพ่ือวิเคราะห๑การประยุกต๑ใช๎ความรู๎ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมจาก
กิจกรรมการจัดการความรู๎ 

3) เพ่ือวิเคราะห๑อิทธิพลของกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ ขนอมที่
สํงผลตํอการประยุกต๑ใช๎ความรู๎  
 

ค าถามการวิจัย 
  
 1) กระบวนการการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมในกิจกรรมการ
จัดการความรู๎เป็นอยํางไร 
 2) การประยุกต๑ใช๎ความรู๎ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมจากกิจกรรมการจัดการ
ความรู๎เป็นอยํางไร 
 3)  อิทธิพลของกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมกลไกอะไรที่
สํงผลตํอการประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากกิจกรรมการจัดการความรู๎ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981) กลําวถึง การมีสํวนรํวม เป็นการคิดและเป็น

การตัดสินใจรํวมกันกับขั้นตอนการปฏิบัติ โดยสิ่งนี้จะมีการคํานึงถึงผลประโยชน๑หรือสิ่งที่จะได๎รับ 
โดยผลประโยชน๑นั้นถือได๎วําเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากข้ันตอนในการเลือกและข้ันตอนในการจัดทํา และ
ยังเป็นสิ่งสะท๎อนโดยสํงผลตํอการประเมินและการปฏิบัติ นําไปสูํการตัดสินใจอีกด๎วยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยสมาชิกต๎องเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องใน 3 มิติ ได๎แกํ   
 มิติที่ 1 มีสํวนรํวมในเรื่องอะไร หรือเรียกอีกอยํางวํา ประเภทหรือลักษณะของการมีสํวนรํวม 
ได๎สร๎างกรอบพ้ืนฐานของการมีสํวนรํวมประกอบด๎วยประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 1) การมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ (Participation in Decision Making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการรํวมดําเนินการนั้นตั้งแตํ
เริ่มต๎น 2) การมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรม เป็นการเข๎ารํวมดําเนินการโดยให๎การ Support 
แหลํงทุน แหลํงทรัพยากรตํางๆ การเข๎าไปมีสวนรํวมในการบริหาร และการเข๎ารํวมในการรํวมแรง
รํวมใจ 3) การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑โดยอาจจะเป็นผลตอบแทน สิ่งที่ได๎รับเป็นสิ่งทางวัตถุ 
ทางสังคม หรือโดยสํวนตัว 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) ซึ่ง
เป็นการดูแลและทบทวนการดําเนินกิจกรรม 
 มิติที่ 2 ใครที่เข๎ามามีสํวนรํวมในสํวนนี้ มีคําที่ใช๎ในความหมายวํา “การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน” (Popular Participation) Cohen and Uphoff ได๎จําแนกให๎เป็นกลุํมบุคคลที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยจําแนกออกเป็น 4 กลุํมใหญํ ได๎แกํ 1) ผู๎ที่อยูํอาศัยในท๎องถิ่น 2) ผู๎นําท๎องถิ่น 3) เจ๎าหน๎าที่
รัฐ และ 4) คนตํางชาติ 

มิติที่ 3 การมีสํวนรํวมเกิดขึ้นอยํางไรมีการพิจารณาประเด็นที่ควรพิจารณาอยูํ 4 ประเด็น
ด๎วยกัน คือ 1) พ้ืนฐานของการมีสํวนรํวม พิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระทําให๎เกิดการมีสํวนรํวมมาจาก
เบื้องบนหรือเบื้องลําง และแรงที่สํงเสริมการมีสํวนรํวมมาจากที่ใด 2) รูปแบบของการมีสํวนรํวม 
พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค๑กร การมีสํวนรํวมโดยตรงหรือโดยอ๎อม 3) ขอบเขตของการมีสํวน
รํวม โดยมีการพิจารณาระยะเวลาที่ได๎มีการเข๎ามารํวมดําเนินกิจกรรมและชํองทางของกิจกรรมนั้น 4) 
ประสิทธิผลของการมีสํวนรํวม พิจารณาเกี่ยวกับ การให๎อํานาจแกํผู๎เข๎ามามีสํวนรํวม และปฏิสัมพันธ๑
ของคุณลักษณะตําง ๆ ของสิ่งที่เก่ียวข๎องกับการมีสํวนรํวม 
 สรุปได๎วําการมีสํวนรํวมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีการตัดสินใจเพ่ือเข๎ารํวมหรือสนับสนุนสิ่ง
ใด จะมีการคํานึงถือผลที่จะได๎รับ โดยหลักสําคัญคือการคํานึงถึงผลประโยชน๑ที่จะได๎รับ คํานึงถึง
ความคุ๎มคําในการเข๎าไปมีสํวนรํวม โดยในแตํละองค๑ประกอบจะมีมิติแตํละลักษณะแตกตํางกันออกไป 
ตามคุณลักษณะในการมีสํวนรํวมนั้น ๆ 

Chapin (1997, p. 317) ประเภทการมีสํวนรํวมมีดังนี้ 1) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
ประกอบด๎วย การริเริ่มตัดสินใจดําเนินการ การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินงานหรือออกเสียง
คัดค๎าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ปฏิบัติ ไมํวําจะเรื่องของการจัดระบบการ
ทํางาน วิธีการทํางาน ใครเป็นผ๎ูกระทําและทําอยํางไร 2) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ คือ การมี
สํวนรํวมในการสนับสนุนด๎านทรัพยากร การบริหาร การประสานความรํวมมือ การทํากิจกรรมตําง ๆ 
ตลอดจนการปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 3) การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ไมํวํา
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จะเป็นผลประโยชน๑ทางด๎านวัตถุ ผลประโยชน๑ทางสังคม หรือผลประโยชน๑สํวนบุคคล 4) การมีสํวน
รํวมในการประเมินผล คือ การมีสํวนรํวมในงานในการให๎ข๎อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
เสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและแก๎ไขงานตําง ๆ ให๎ดียิ่งขึ้น 

สรุปได๎วําการมีสํวนรํวมในแตํละอยํางนั้น ขึ้นอยูํกับสิ่งที่มีผลตํอบุคคลเหลํานั้น โดยเกี่ยวข๎อง
กันกับการปฏิบัติงาน ระบบการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ประโยชน๑ ผลที่จะเกิดขึ้น และสําคัญคือ
ผลลัพธ๑การประเมิน 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านความรู้  
การจัดการความรู๎ Schermerhorn (2002) ให๎ความหมายของการจัดการความร๎ูวําการ

จัดการความรู๎เป็นกระบวนการในการใช๎ทุนทางป๓ญญาเพ่ือกํอให๎เกิดความได๎เปรียบในการแขํงขันของ
องค๑การจุดเน๎นของการจัดการความรู๎สามารถใช๎เป็นแนวทางในองค๑การพิจารณาถึงขอบเขตการ
จัดการความรู๎โดยมีแนวทางที่สําคัญดังตํอไปนี้ 

1) การจัดการความรู๎ประกอบด๎วยการรวบรวมการกําหนดโครงสร๎างการจัดเก็บและการ
เข๎าถึงข๎อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือนําไปสร๎างความรู๎และนําไปใช๎อยํางเหมาะสมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร๑สามารถทําหน๎าที่ในการจัดการความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพแตํโดยตัวของ
เทคโนโลยีเองนั้นไมํใชํการจัดการความรู๎ 

2) การจัดการความรู๎ต๎องประกอบด๎วยการแบํงป๓นความรู๎ถ๎าปราศจากการแบํงป๓น
แลกเปลี่ยนความพยายามในการจัดการความรู๎ก็จะล๎มเหลววัฒนธรรมองค๑การพลวัตและการปฏิบัติ
ตําง ๆ เชํนระบบการให๎รางวัลมองทางด๎านวัฒนธรรมและสังคมเป็นสิ่งที่สํงผลอยํางมากตํอการ
แบํงป๓นความรู๎ประการที่  

3) การจัดการความรู๎ต๎องอาศัยคนที่มีความรู๎สามารถแปลความหมายและใช๎สารสนเทศได๎
อยํางมีประสิทธิผลองค๑การต๎องการคนที่มีความคิดในทางสร๎างสรรค๑และนําทางคนอ่ืนๆได๎ดังนั้นต๎อง
พิจารณาวําจะสามารถดึงดูดพัฒนาติดตามและรักษาคนที่มีความรู๎ไว๎เป็นสํวนหนึ่งของการจัดการ
ความรู๎ได๎อยํางไร 

4) การจัดการความรู๎ต๎องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมประสิทธิผลขององค๑การความ
พยายามในการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความรู๎ควรจะชํวยให๎เกิดความเข๎าใจในขอบเขตที่
จะสามารถจัดการความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิผล 

กลําวโดยสรุปได๎วําการที่องค๑การจะประสบความสําเร็จและดําเนินกิจกรรมตํางๆไปได๎จะต๎อง
อาศัยการจัดการความรู๎ที่ดีการสร๎างความรู๎เป็นการลงทุนที่สําคัญขององค๑การเพ่ือที่จะได๎ความรู๎ทั้ง
จากแหลํงภายในและภายนอกองค๑การเพ่ือนํามาประมวลหรือจัดเก็บโดยการใช๎เทคโนโลยีรูปแบบ
ตํางๆทําให๎ความรู๎นั้นนํามาใช๎ประโยชน๑และอยูํกับองค๑การได๎นานที่สุดและต๎องคิดหากลยุทธ๑ในการ
ถํายทอดความรู๎ไปสูํพนักงานทุกคนอยํางทั่วถึง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ใจชนก ภาคอัต (2555) ได๎ทําการวิจัยเร่ืองการรับร๎ูและการมีสํวนรํวมของบุคลากรของ
สถาบันในการนําเกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงชาติ (TQA) ไปปฏิบัติเพ่ือมุํงสูํความเป็นเลิศผลการวิจัย
พบวําเมื่อพิจารณาการมีสํวนรํวมของบุคลากรของสถาบัน ในการนําเกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงชาติ 
(TQA) ไปปฏิบัติเพ่ือมุํงสูํความเป็นเลิศ จากผลการวิเคราะห๑ที่ได๎ พบวําคําเฉลี่ยของแตํละหัวข๎อการ
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ประเมินนั้นมีระดับคะแนนการมีสํวนรํวมอยูํที่ระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งคําเฉลี่ยของหัวข๎อการ
ประเมินต่ําสุดอยูํที่ 3.27 และสูงสุดอยูํที่ 4.10 โดยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะดังนี้ การให๎ทุกคนในองค๑กรมี
สํวนรํวมวิธีที่ได๎ผลประการหนึ่งคือการที่ผู๎บริหารระดับสูงจัดตั้งทีมงานประเภท  Cross Functional 
Team เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความเกี่ยวข๎องกับหลาย ๆ หนํวยงานเพราะคุณภาพสินค๎า
บริการไมํได๎เกิดขึ้นจากหนํวยงานเพียงหนํวยงานเดียวลักษณะป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค๑กรมัก
ซับซ๎อนและเก่ียวข๎องกับหลายคนหลายหนํวยงาน 

กชกร ดาราพาณิชย๑ และกุสุมา ดําพิทักษ๑ (2555) ได๎ทําวิจัยเรื่องการรับรู๎ การมีสํวนรํวม 
และการยอมรับของบุคคลากรมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตํอการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการวิจัยพบวําระดับการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการดําเนินงานในภาพรวมสํวนใหญํมีระดับการมี
สํวนรํวมในระดับปานกลาง แตํมีระดับในการยอมรับอยูํในระดับมาก บุคลากรได๎รับโอกาสให๎มีสํวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เป็นผลสูํการที่บุคลากรมีการยอมรับอยูํในระดับสูง 
และมีการดําเนินงานไปได๎อยํางไมํมีอุปสรรค เนื่องจากเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และได๎รํวมกระทํา โดย
บุคลากรเกิดความต๎องการที่จะดําเนินการ เสมือนเป็นสํวนหนึ่งของการทํางานจริง ๆ  
  กระบวนการการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
  ใจชนก ภาคอัต (2555) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ด๎านการสร๎างและแสวงหาความรู๎ พบวํากลุํม
ตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ ด๎านการสร๎างและแสวงหาความรู๎ โดยรวมอยูํในระดับมาก การสร๎างและ
แสวงหาความรู๎เป็นองค๑ประกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู๎ เป็นการเสาะหา ปรับปรุง 
ดัดแปลง สร๎างความรู๎บางสํวน หรือการสร๎างความรู๎ใหมํ แสวงหาความรู๎จากภายนอก รักษาความรู๎
เกํา กําจัดความรู๎ที่ใช๎ไมํได๎แล๎ว ให๎เหมาะตํอการใช๎งานของตน 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ด๎านการเก็บและเข๎าถึงความรู๎พบวํากลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑
ด๎านการเก็บและเข๎าถึงความรู๎ โดยรวมอยูํในระดับมาก การเก็บและเข๎าถึงความรู๎ เป็นองค๑ประกอบ
หนึ่งในกระบวนการจัดการความรู๎ โดยการจัดการความรู๎ให๎ เป็นระบบเป็นการจัดการและจัดเก็บ
ความรู๎ที่องค๑กรสร๎างให๎เป็นหมวดหมูํ และเก็บลงในฐานข๎อมูลพร๎อมกับดําเนินการสร๎างเครือขําย
ความรู๎กับโลกภายนอก  
  การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความร๎ูเป็นองค๑ประกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการความร๎ู โดยเป็น
การนําความรู๎เทคนิคในการทํางานเทคนิคการแก๎ไขป๓ญหาที่ได๎จากการปฏิบัติงานแล๎วมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ซึ่งทําได๎หลากหลายวิธีการ ตัวอยํางเชํน วัน KM Day เวทีความรู๎ (Knowledge 
Forum) การประชุมทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปล่ียนความร๎ูวิธีปฏิบัติที่เป็น
แบบอยํางที่ดี (Best Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เป็นต๎น กรณีเป็น 
Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็นเอกสารฐานความรู๎เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เวทีความรู๎ 
(Knowledge Forum) การประชุมทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู๎วิธี



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

320320 
 
ปฏิบัติที่เป็นแบบอยํางที่ดี (Best Practice) แล๎วสกัดองค๑ความรู๎จากกิจกรรมมาจัดทําเป็น Explicit 
Knowledge เพ่ือนําไปใช๎งานตํอไป 
 โดยสรุปการจัดการความรู๎เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งชํวยองค๑การในการระบุคัดเลือกรวบรวม
เผยแพรํและโอนย๎ายสารสนเทศท่ีมีความสําคัญอีกท้ังยังประกอบด๎วยความรู๎และความชํานาญงานโดย
จัดเก็บไว๎ในฐานความรู๎ขององค๑การซึ่งความรู๎เหลํานี้จะชํวยแก๎ป๓ญหาอันเกิดจากการทํางานทีมักเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ 

กัตติกา ศรีมหาวโร (2555) ได๎ศึกษาการใช๎ระบบการจัดการความรู๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4: กรณีศึกษาโรงเรียนบ๎านสระบัว โดยผลการศึกษาเป็นดังนี้ผล
การดําเนินการจัดการความรู๎ตามกระบวนการจัดการความร๎ูซึ่งประกอบด๎วยการจําแนกความร๎ูการ
สร๎างความรู๎ใหมํการแลกเปลี่ยนแบํงป๓นความรู๎การนําความรู๎ไปใช๎การเผยแพรํความรู๎การสร๎าง
เครือขํายความรู๎และการประเมินผลความรู๎ได๎ผลการวิจัยคือผู๎บริหารและคณาจารย๑ทุกกลุํมมีการ
ประเมินความสําเร็จในการจัดการความรู๎โดยรวมอยูํในระดับมากและรูปแบบการจัดการความรู๎มี
ความเหมาะสมในระดับมากโดยสํงผลถึงการพัฒนาด๎านนวัตกรรม  
 ระบบการจัดการความรู๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ๎านสระ
บัว ทั้งตํอตัวนักเรียนและครู ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน ผลงานของครูที่เพ่ิมขึ้นและครูมีความพึงพอใจตํอระบบการ
จัดการความรู๎ การพัฒนาองค๑กร ทําให๎เกิดความรํวมมือวัฒนธรรมการแบํงป๓นความรู๎ เกิดนวัตกรรม 
สื่อ และชํวยเพ่ิมศักยภาพของครู นักเรียน โรงเรียน ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาสถานศึกษาสูํความ 
เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ตํอไปในอนาคต 
 สมจิตร๑ สุวรักษ๑ (2554) ได๎ศึกษา การจัดการความรู๎ที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาค
กลาง ได๎ตั้งสมมติฐานการจัดการความรู๎มีความสัมพันธ๑ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผลการศึกษาด๎านประสิทธิภาพในการทํางาน
นั้น ได๎มีการวิจัยประสิทธิภาพการทํางานในด๎านตําง ๆ  
 โดยผลการศึกษาพบวําการจัดการด๎านความรู๎ในด๎านการเข๎าถึง การแบํงป๓นความรู๎ การ
รํวมกันดําเนินกิจกรรม สํงผลตํอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย คําถามเกี่ยวกับป๓จจัยสํวน

บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนํงงาน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลไกการมีสํวนรํวมประกอบด๎วยคําถามดังนี้ 1. กลไกการ

การขับเคลื่อนของการมีสํวนรํวมในการกําหนดทิศทางและเปูาหมายของการบริหารจัดการความรู๎ 2. 
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กลไกการรํวมกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข๎อความรู๎ที่ทําให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนด 3. 
กลไกการรํวมประเมินสถานะความรู๎ และรูปแบบการบริหารจัดการความรู๎ที่มี 4. กลไกการรํวม
ออกแบบรูปแบบและคัดเลือกเครื่องมือการบริหารจัดการความรู๎ที่ 5. กลไกการรํวมกําหนดกรอบการ
ดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน 6. กลไกการรํวมกําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน 
7. กลไกการรํวมประเมินผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ และจากการทบทวนวรรณกรรม จึงได๎เพ่ิมเติมกลไก
คือ 8. กลไกของการมีสํวนรํวมในการใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือแบํงป๓นความรู๎  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ประกอบด๎วย คําถามเกี่ยวกับการ
จัดการความรู๎ขององค๑การสามารถเพ่ิมคุณภาพในการทํางาน, เกิดนวัตกรรมจากการเรียนรู๎, รางวัล 
KM Award 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้  ทําการศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ๑ วารสาร ข๎อมูลทาง
อินเตอร๑เน็ต และเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บ
รวบรวมข๎อมูล โดยผู๎ศึกษาเก็บแบบสอบถามด๎วยตนเอง ดังนี้ 

1) ผู๎ศึกษาเก็บรวบรวมข๎อมูลจากพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 
 2) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ จํานวน 50 ชุด เก็บแบบสอบถามด๎วยตนเอง ระยะเวลาใน
การเก็บแบบสอบถามประมาณ 1 สัปดาห๑ 

3) นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของข๎อมูล คือ การตอบ
แบบสอบถามครบถ๎วนทุกข๎อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลและการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ดําเนินการโดยใช๎

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยคําสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ คือ 
 1)  วิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคล โดยใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได๎แกํ 
คําความถ่ี (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage)  
 2)  วิเคราะห๑กระบวนการการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมในกิจกรรม
การจัดการความรู๎ โดยใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation 
 3)  วิเคราะห๑การประยุกต๑ใช๎ความร๎ูของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมจากกิจกรรม
การจัดการความรู๎โดยใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4)  วิเคราะห๑ข๎อมูลอิทธิพลของกลไกการมีสํวนรํวมกับการประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการ
ความรู๎ ด๎วยการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
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ผลการศึกษา 
 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 

 เมื่อนําแบบสอบถามมาวิเคราะห๑แล๎วได๎ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎กรอกแบบสอบถาม 
คือ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย, ชํวงอายุที่มากที่สุดคือชํวงอายุ 36-40 ปี และรองลงมา
อยูํที่ชํวงอายุ 41-45 ปี , ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ 
ปวส. และไมํมีผู๎กรอกแบบสอบถามคนไหนจบปริญญาเอก,ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุการ
ทํางานในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 21-30 ปี รองลงมาคือชํวงอายุ 6-10 ปี และ 11-20 ปี, ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีทํางานอยูํในแผนก ผ.คผ.ปข. รองลงมา คือ แผนกผ.บว.วบ และ ปข.ยขก
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีหน๎าที่เป็นผู๎เรียน รองลงมามีหน๎าที่เป็นผู๎นํา 
 2)  กระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

กลไกลที่นํามาศึกษาประกอบไปด๎วย 8 กลไกดังนี้ 
  (1) กลไกการขับเคลื่อนของการมีสํวนรํวมในการกําหนดทิศทางและเปูาหมายของการ
บริหารจัดการความรู๎ 

 (2) กลไกการรํวมกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข๎อความรู๎ที่ทํา ให๎บรรลุ
เปูาหมายที่กําหนด  

 (3)  กลไกการรํวมประเมินสถานะความรู๎ และรูปแบบการบริหารจัดการความรู๎ที่มี  
 (4) กลไกการรํวมออกแบบรูปแบบและคัดเลือกเครื่องมือการบริหารจัดการความรู๎ที่มี  
 (5) กลไกการรํวมกําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน  
 (6)  กลไกการรํวมดําเนินการบริหารจัดการความรู๎ 
 (7)  กลไกการรํวมประเมินผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎  
 (8)  กลไกของการมีสํวนรํวมในการใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือแบํงป๓นความรู๎  

เมื่อทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานได๎ผลวําพนักงานมีการนํากลไกทั้ง 
8 กลไกมาใช๎ในการทํางานอยูํในเกณฑ๑มากจํานวน  5 กลไก และเกณฑ๑ปานกลางจํานวน 3 กลไก โดย
ทุกกลไกเป็นสํวนชํวยสํงเสริมการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ โดยกลไกที่มีการนําไปใช๎มากที่สุดคือ 
กลไกการรํวมดําเนินการบริหารจัดการความรู๎ ในสํวนของกิจกรรม KM  

1.  กลไกการขับเคล่ือนของการมีสํวนรํวมในการกําหนดทิศทางและเปูาหมายของการ
บริหารจัดการความรู๎ ตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวํา อยูํในระดับมาก 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) เปูาหมาย KM จะสําเร็จ
ได๎ ทํานจะต๎องมีสํวนรํวมระดับใด 2) ทํานรับทราบและเข๎าใจเปูาหมายของการจัดการความรู๎ระดับใด
ตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 ข๎อ ได๎แกํ 1) ทํานคิดวําทํานเป็นสํวนหนึ่งของ KM. ระดับใด  

2. กลไกการรํวมกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข๎อความรู๎ที่ทําให๎บรรลุเปูาหมายที่
กําหนด ตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางอยูํในระดับมาก 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 
ได๎แกํ 1) ทํานคิดวําการดําเนินกิจกรรม KM ให๎ครบถ๎วนและมีการจัดลําดับความสําคัญที่ดี จะ
สามารถบรรลุเปูาหมายในการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ได๎ 2) ทํานคิดวําการกําหนดหัวข๎อตําง ๆ ใน
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กิจกรรม KM. มีความสําคัญในการดําเนินงานระดับใดตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 ข๎อ ได๎แกํ 3) 
ทํานคิดวําทํานมีสํวนรํวมในการกําหนดหัวข๎อนําเสนอความรู๎ของกิจกรรม KM 

3.  กลไกการรํวมประเมินสถานะความรู๎ และรูปแบบการบริหารจัดการความรู๎ที่มี ตามความ
คิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก
จํานวน 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) ทํานคิดวําการประเมินระดับความรู๎ของ
พนักงานเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการความรู๎ ตามนโยบายขององค๑การ2) ทํานคิดวําการประเมิน
สถานะด๎านความรู๎ของบุคลากรแตํละบุคคลมีความสําคัญระดับใดตามลําดับ และระดับปานกลาง 1 
ข๎อ ได๎แกํ ทํานมีสํวนรํวมในการประเมินสถานะด๎านความรู๎ของบุคคลากรในหนํวยงานมากน๎อย
เพียงใด 

4.  กลไกการรํวมออกแบบรูปแบบและคัดเลือกเครื่องมือการบริหารจัดการความรู๎ที่
เหมาะสม ตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา อยูํในระดับมาก 1 ข๎อ ได๎แกํ 1) ทํานเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรม KM Sharing และระดับ
ปานกลาง 2 ข๎อ ได๎แกํ 1) ทํานคิดวําป๓จจุบันการดําเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ที่มีการออกแบบ
กิจกรรมตํางๆเพ่ือตอบสนองกลยุทธ๑ขององค๑การครอบคลุมทุกกิจกรรมมากน๎อยเพียงใด เชํน การทํา 
KM Sharing เป็นต๎น 2) ทํานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงานด๎าน KM. ในหนํวยงานทําน
ตามลําดับ 

5.  กลไกการรํวมกําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน ตามความคิดเห็นของ
กลุํมตัวอยําง อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมาก 2 ข๎อ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) ทํานเต็มใจที่จะชํวยเหลือทีมงาน KM. ในการดําเนินกิจกรรม 
KM. 2) กิจกรรม KM. เป็นกิจกรรมนําสนใจ และทํานชอบที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมนั้นตามลําดับและ
ระดับปานกลาง 1 ข๎อ ได๎แกํ 3) [หากมีกิจกรรม KM ทํานจะเป็นสํวนหนึ่งของทีมในการจัดทํากิจกรรม
ให๎สําเร็จ  

6.  กลไกการรํวมดําเนินการบริหารจัดการความรู๎ตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําอยูํในระดับมากจํานวน 2 ข๎อ ได๎แกํ 1) กิจกรรม KM. 
เป็นสํวนชํวยสํงเสริมการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ 2) เมื่อมีกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับ KM. ทําน
สามารถสอบถามกิจกรรมนั้นได๎จาก ผู๎ดูแล KM. (KM. Facilitator) ได๎ตามลําดับ และระดับปานกลาง 
1 ข๎อ ได๎แกํ 1) หนํวยงานของทํานมีการจัดทําแผนดําเนินงานด๎าน KM. (KM. Road Map) 

7.  กลไกการรํวมประเมินผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ ตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําอยูํในระดับมากทุกข๎อ ได๎แกํ 1) กิจกรรม KM. เป็นสํวน
ชํวยสํงเสริมการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ 2) เมื่อมีกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับ KM. ทํานสามารถ
สอบถามกิจกรรมนั้นได๎จาก ผู๎ดูแล KM (KM Facilitator) ได๎ 3) หนํวยงานของทํานมีการจัดทําแผน
ดําเนินงานด๎าน KM (KM Road Map) ตามลําดับ 

8.  กลไกของการมีสํวนรํวมในการใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือแบํงป๓นความรู๎ตามความคิดเห็น
ของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําอยูํในระดับปานกลางทุก
ข๎อ ได๎แกํ 1) ทํานคิดวําระบบสารสนเทศด๎าน KM ขององค๑การ สามารถตอบสนองความต๎องการใน
การหาข๎อมูลเพ่ือชํวยการทํางานของทํานได๎ 2) [หากทํานต๎องการทราบ Lesson Learned / Best 
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Practice ทํานจะเข๎าไปใช๎บริการระบบสารสนเทศ เชํน Bright ทุกครั้ง 3) ทํานคิดวําระบบสารสนเทศ 
เชํน Bright มีความสําคัญในการทํางานของทําน 4) ทํานเคยใช๎งานระบบสารสนเทศ KM เชํน ระบบ 
Bright ระบบ Workplace เพ่ือแบํงป๓นความรู๎มากน๎อยเพียงใดตามลําดับ 
 3. การประยุกต์ใช้ความรู้ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมจากกิจกรรมการ
จัดการความรู้ 
 กลุํมตัวอยํางมีความเห็นเกี่ยวกับผลของการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ ได๎แกํ คุณภาพในการทํางาน 
การคิดค๎นนวัตกรรม และการได๎รับรางวัลแหํงความสําเร็จด๎านการจัดการความรู๎  อยูํในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นองค๑ประกอบรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับจากมากไป
หาน๎อย ได๎แกํ 1) ด๎านคุณภาพในการทํางาน 2) ด๎านการคิดค๎นนวัตกรรม 3) ด๎านการได๎รับรางวัลแหํง
ความสําเร็จด๎านการจัดการความรู๎ ตามลําดับ 

ด๎านคุณภาพในการทํางาน ตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1)ทํานนํา
เกร็ดความรู๎ที่ได๎รับนําไปประยุกต๑ใช๎ในการทํางานของทําน 2) ทํานคิดวําทํานได๎รับประโยชน๑จากการ
ผลักดันกิจกรรมแบํงป๓นความรู๎ 3) ทํานคิดวําผลลัพธ๑ของการจัดกิจกรรมดังกลําว สํงผลตํอการทํางาน
ของทําน 4) กลไกการมีสํวนรํวมตําง ๆ ในการจัดกิจกรรม KM สํงผลตํอการทํางาน คุณภาพงานดีขึ้น 
5) ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมด๎าน KM ทํานจะเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ตามลําดับ 

ด๎านการคิดค๎นนวัตกรรมตามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมาก 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) ทํานคิด
วํานวัตกรรมเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 2) ทํานคิดวําการเสนอแนะข๎อมูลผํานระบบสารสนเทศ
เกิดคุณประโยชน๑แกํตัวทํานและองค๑การ และอยูํในระดับปานกลาง 1 ข๎อได๎แกํ 1) นวัตกรรม หรือสิ่ง
ใหมํๆท่ีเกิดข้ึน มีผลมาจากกิจกรรมแบํงป๓นความรู๎ที่ทํานเข๎ารํวม ตามลําดับ 

ด๎านการได๎รับรางวัลแหํงความสําเร็จด๎านการจัดการความรู๎ ตามความคิดเห็นของกลุํม
ตัวอยําง อยํูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ 1) การจัดการด๎านความรู๎ เป็นสํวนหนึ่งของ KPI ของทําน ที่ทํานให๎
ความสําคัญ 2)ทํานคิดวําการได๎รับรางวัล KM Award เป็นผลมาจากกลไกการมีสํวนรํวมตําง ๆ ของ
พนักงาน ตามลําดับ 

4. อิทธิพลของกลไกที่ช่วยส่งเสริมการมของพนักงานในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
จัดการความรู้ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม  

อิทธิพลของกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานที่กับผลการประยุกต๑ใช๎ความร๎ูจากการจัดการ
ความรู๎ เมื่อทําการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณเพ่ือหาตัวแปรที่สามารถทํานายกากลไกการมีสํวนรํวม
ของพนักงานและสามารถนายการประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ตัวแปรที่สามารถทํานาย
การประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม (y) ประกอบไปด๎วย 
กลไกการรํวมกําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และ ทีมงาน (X5), กลไกการมีสํวนรํวมในการใช๎
ระบบสารสนเทศเพ่ือแบํงป๓นความรู๎ (X8) และ กลไกการรํวม กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัว
ข๎อความรู๎ที่ทําให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนด (X2) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีอิทธิพลทางบวกกับการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม ซึงสามารถอธิบาย
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ความสัมพันธ๑ของทั้ง 3 ตัวแปรกับการประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซ
ธรรมชาติขนอมได๎ดังนี้ 

เมื่อ กลไกการรํวมกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข๎อความรู๎ที่ทําให๎บรรลุเปูาหมายที่
กําหนด (X2)เพ่ิมขึ้น 1 หนํวยจะมีผลทําให๎การประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ ของโรงแยก
ก๏าซธรรมชาติขนอม (y) เพ่ิมข้ึน 0.257 เมื่อกําหนดให๎ตัวแปรที่เหลือมีคําคงที่ 

เมื่อ กลไกการรํวมกําหนดกรอบการดําเนินการ แผนงาน และทีมงาน(X5) เพ่ิมขึ้น 1  หนํวย
จะมีผลทําให๎การประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม (y) เพ่ิมขึ้น 
0.479 เมื่อกําหนดให๎ตัวแปรที่เหลือมีคําคงที่ 

เมื่อ กลไกการมีสํวนรํวมในการใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือแบํงป๓นความรู๎ (X8) เพ่ิมขึ้น 1  หนํวย
จะมีผลทําให๎การประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม (y) เพ่ิมขึ้น 
0.185 เมื่อกําหนดให๎ตัวแปรที่เหลือมีคําคงที่จากการศึกษาดังกลําวได๎สมการพยากรณ๑ที่ดีที่สุด ดังนี้
 �̂�𝒚=0.333 + 0.257X2 + 0.479X5 + 0.185X8 

โดยสมการดังกลําวสามารถทํานายการประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ของโรงแยก
ก๏าซธรรมชาติขนอม ได๎ร๎อยละ 78.40 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่องกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานในการประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการ

ความรู๎ของโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอม ทําให๎ได๎ข๎อสังเกตดังตํอไปนี้ 
1) จากผลการวิจัยพบวํากลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานแตํละกลไกนั้นมีความสอดคล๎อง

เชื่อมโยงกับคุณภาพของการปฏิบัติงาน ทําให๎เห็นวําพนักงานนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเองและองค๑การ ดังนั้นจึงควรศึกษาหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพ่ือ
วิเคราะห๑คุณภาพของงานหรือการปฏิบัติงาน โดยสามารถศึกษาตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห๑ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จากกลไกการมีสํวนรํวมของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติขนอมในการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากการจัดการความรู๎ 

2) จากผลการวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู๎ของ
องค๑การ และการเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของแตํละกลไก เพ่ือให๎องค๑การกลายเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎
ที่แท๎จริง ดังนั้นควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องกลไกเสริมสร๎างความยั่งยืนในการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ 
เพ่ือประโยชน๑ตํอองค๑การ  

3) การวิจัยครั้งนี้ทําให๎ได๎รัยทราบถึงความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามคือพนักงานโรง
แยกก๏าซธรรมชาติขนอมทั้ง 50 คน พบวํามีข๎อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรู๎
คือการเปลี่ยน Mindset ของพนักงานให๎เกิดการอยากเรียนรู๎ อยากแลกเปลี่ยน และท่ีสําคัญ ผู๎บริหาร
จะต๎องยอมรับความแตกตําง เปิดใจ โดยไมํมีผลกระทบด๎านใดๆตํอพนักงาน หากความเห็นนั้นไมํตรง 
ขัดแย๎ง กับความคิดหลักของผู๎บริหาร จึงจะเกิดบรรยากาศของการ Sharing ในทุกหนํวยยํอยของ
องค๑กรได๎ จึงจะนําไปสูํองค๑การแหํงการเรียนรู๎ที่แท๎จริงได๎ 
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4) ควรผลักดันการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการจัดการความรู๎ อยํางจริงจัง
และตํอเนื่อง เพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนนโยบายขององค๑การเพื่อเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ 
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แนวทางพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์รับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
 

ภาณุมาตร์ อินทร์เมือง* 
 

บทคัดย่อ 
 

โรงพยาบาลทําโรงช๎าง เป็นหนํวยบริการสาธารณสุขขั้นทุติยภูมิ ซึ่งมีความสําคัญตํอชุมชนที่
จะให๎การดูแลรักษาผู๎ปุวยอยํางเหมาะสม หากประชาชน ได๎รับการบริการที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน จะ
ทําให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการที่จะทําให๎หนํวยงานสามารถสร๎างบริการที่มีคุณภาพ  ที่ดีตาม
มาตรฐานได๎อยํางยั่งยืน เป็นที่พ่ึงพาได๎ของประชาชนจะต๎องมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบบริหาร
คุณภาพให๎สามารถได๎รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล จากการปฏิบัติที่ผํานมา
พบวําแนวทางการพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพยังไมํสามารถดําเนินการให๎บรรลุผลสําเร็จได๎ 
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงศึกษาป๓ญหาอุปสรรค ป๓จจัยที่จะสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพและเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนงานคุณภาพของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ1)เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ป๓ญหาอุปสรรคในการเข๎าสูํ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ป๓จจัยที่เกื้อหนุนในการเข๎าสูํการรับรองคุณ 
ภาพโรงพยาบาล 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล และนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสูํการรับรองคุณภาพดังกลําว โดย
ทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ บรรยากาศองค๑การตามการรับรู๎ของบุคลากรและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  กลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 204 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลทําโรงช๎างจังหวัดสุราษฏร๑ธานี เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษา
สร๎างขึ้นทั้งหมด 60 ข๎อแบํงเป็น 5 สํวน ได๎แกํ แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปสํวนบุคคล แบบ 
สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ แบบสอบถามบรรยากาศองค๑กร ตามการรับรู๎ของบุคลากร แบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจ และแบบสอบถามที่ใช๎คําถามปลายเปิดเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓ญหาอุปสรรค 
และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวําทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรอง
คุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมและรายข๎อ พบวํา ทัศนคติทัศนคติของ
บุคลากรอยูํในระดับมาก  บรรยากาศองค๑กรตามการรับรู๎ของบุคลากร  ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือ
การรับรองคุณภาพโดยรวมและจําแนกรายด๎าน พบวํา ความคิดเห็นของบุคลากรในบรรยากาศองค๑กร
ของบุคลากรตามการรับรู๎ของบุคลากร 

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 

 

 
แนวทางพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์รับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
 

ภาณุมาตร์ อินทร์เมือง* 
 

บทคัดย่อ 
 

โรงพยาบาลทําโรงช๎าง เป็นหนํวยบริการสาธารณสุขขั้นทุติยภูมิ ซึ่งมีความสําคัญตํอชุมชนที่
จะให๎การดูแลรักษาผู๎ปุวยอยํางเหมาะสม หากประชาชน ได๎รับการบริการที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน จะ
ทําให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการที่จะทําให๎หนํวยงานสามารถสร๎างบริการที่มีคุณภาพ  ที่ดีตาม
มาตรฐานได๎อยํางยั่งยืน เป็นที่พ่ึงพาได๎ของประชาชนจะต๎องมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบบริหาร
คุณภาพให๎สามารถได๎รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล จากการปฏิบัติที่ผํานมา
พบวําแนวทางการพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพยังไมํสามารถดําเนินการให๎บรรลุผลสําเร็จได๎ 
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงศึกษาป๓ญหาอุปสรรค ป๓จจัยที่จะสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพและเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนงานคุณภาพของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ1)เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ป๓ญหาอุปสรรคในการเข๎าสูํ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ป๓จจัยที่เกื้อหนุนในการเข๎าสูํการรับรองคุณ 
ภาพโรงพยาบาล 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล และนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสูํการรับรองคุณภาพดังกลําว โดย
ทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ บรรยากาศองค๑การตามการรับรู๎ของบุคลากรและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  กลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 204 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลทําโรงช๎างจังหวัดสุราษฏร๑ธานี เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษา
สร๎างขึ้นทั้งหมด 60 ข๎อแบํงเป็น 5 สํวน ได๎แกํ แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปสํวนบุคคล แบบ 
สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ แบบสอบถามบรรยากาศองค๑กร ตามการรับรู๎ของบุคลากร แบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจ และแบบสอบถามที่ใช๎คําถามปลายเปิดเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓ญหาอุปสรรค 
และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวําทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรอง
คุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมและรายข๎อ พบวํา ทัศนคติทัศนคติของ
บุคลากรอยูํในระดับมาก  บรรยากาศองค๑กรตามการรับรู๎ของบุคลากร  ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือ
การรับรองคุณภาพโดยรวมและจําแนกรายด๎าน พบวํา ความคิดเห็นของบุคลากรในบรรยากาศองค๑กร
ของบุคลากรตามการรับรู๎ของบุคลากร 

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลางในทุกด๎าน และจากการศึกษาป๓จจัยแรงจูงใจ พบวํา 
ความคิดเห็นในแรงจูงใจของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ โดยรวมมี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับ ปานกลางทุกด๎านเชํนกัน และในสํวนสุดท๎ายที่ทําการศึกษาคือ ป๓ญหา อุปสรรค 
และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  ผลการศึกษาพบวํามีผู๎ให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ร๎อยละ 75 ของผ๎ูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  โดยบุคลากรร๎อยละ 27.09  ให๎ความเห็น
วําบุคลากรขาดความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ รองลงมาคือให๎ความเห็นวํา  บุคลากรขาดความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ  การดําเนินงานคุณภาพไมํตํอเนื่อง ระบบการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลยังไมํชัดเจน  สิ่งแวดล๎อมไมํเหมาะสม  และบุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจ
ในการทํางาน ตามลําดับ 

อยํางไรก็ตามภายหลังจากการศึกษาผู๎วิจัยยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ยังต๎องมีการศึกษาเพ่ิมเติมตํอ
ยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้เชํน 1) การศึกษาป๓จจัยที่สัมพันธ๑กับการได๎รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ในโรงพยาบาลที่มีบริบทใกล๎เคียงกันและผํานการรับรองคุณภาพแล๎ว  2) การศึกษาที่ครอบคลุมไปยัง
กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียซึ่งเป็นผู๎รับประโยชน๑จากการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให๎สามารถนําผลการศึกษาไป
ใช๎วางแผนในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 3)ป๓จจัยจูงใจด๎านรางวัล
ผลตอบแทน มีผลทางลบกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจึงควรศึกษาการจูงใจในด๎านนี้เพ่ิมเติมวํา
ควรใช๎วิธีการสํงเสริมแรงจูงใจด๎านรางวัลผลตอบแทนในรูปแบบใด จึงจะทําให๎บุคลากรมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: การรับรองคุณภาพ หนํวยบริการสาธารณสุขขั้นทุติยภูมิ  Hospital Accreditation 
  



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

330330 
 

บทน า 
 
ป๓จจุบันสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนตํางแขํงขันเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ

ของตนเองให๎ได๎มาตรฐานตามเกณฑ๑มาตรฐานของการพัฒนาการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation: HA) ทั้งนี้เพ่ือให๎ประชาชนผู๎มารับบริการเกิดความเชื่อมั่นการยอมรับวํา
สถานพยาบาลนั้นมีระบบการทํางานที่ไว๎วางใจได๎ผู๎รับบริการจะได๎รับบริการที่มีคุณภาพประกอบกับ
การให๎บริการด๎านสาธารณสุขถือเป็นป๓จจัยพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตํอประชาชนทุกคน สถานบริการ
สุขภาพที่มีมาตรฐานในการบริการ ยํอมทําให๎เกิดความศรัทธา ความพึงพอใจและเกิดความไว๎วางใจวํา
สถานบริการดังกลําว สามารถให๎การดูแลสุขภาพประชาชนได๎อยํางเสมอภาคเทําเทียมกันและมี
มาตรฐานสากล  ถึงแม๎วําประเทศไทยจะมีสถานบริการสุขภาพ เพ่ือให๎บริการแกํประชาชนครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศตั้งแตํหนํวยเล็กที่สุดคือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลไปจนถึงโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย๑ตลอดจนโรงพยาบาลในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
แม๎คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยูํแทบทุกหนทุกแหํงในชุมชนที่หนาแนํน และในพ้ืนที่ที่เจริญก็
ตาม แตํป๓ญหาที่สําคัญป๓ญหาหนึ่งซึ่งมักจะพบในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐคือ ป๓ญหา
ด๎านการบริหารจัดการการให๎บริการที่ลําช๎าไมํทันสมัย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุํงยาก ซับซ๎อน ไมํ
เอาใจใสํในบริการ ทําให๎เกิดความไมํพึงพอใจและไมํมั่นใจในบริการสุขภาพที่ได๎รับ และอาจไมํเลือกที่
จะรับบริการสุขภาพในสถานบริการนั้น ๆ ได๎ 

โรงพยาบาลชุมชน เป็นหนํวยบริการสาธารณสุขขั้นทุติยภูมิ ซึ่งมีความสําคัญตํอชุมชนเป็น
อันดับที่สองรองจากหนํวยบริการปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาลสํงสํงสุขภาพตําบลและศูนย๑สุขภาพชุมชน
แตกตํางตรงที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ให๎บริการดูแลรักษาประชาชนขั้นต๎นเทํานั้นหากเกิน
ขีดความสามารถในการรักษาจะพิจารณาสํงตํอโรงพยาบาลชุมชน หากประชาชน ได๎รับการบริการที่มี
คุณภาพได๎มาตรฐาน จะทําให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทําให๎ประชาชนไมํต๎องไปรับบริการกับสถาน
บริการอ่ืนที่หํางไกลจากชุมชนเพราะมีความเชื่อมั่นวําโรงพยาบาลชุมชนสามารถให๎บริการด๎าน       
สุขภาพอยําง มีคุณภาพได๎มาตรฐาน ดังนั้นการที่จะทําให๎หนํวยงานสามารถสร๎างบริการที่มีคุณภาพ   
ที่ดีตามมาตรฐานได๎อยํางยั่งยืน เป็นที่พ่ึงพาได๎ของประชาชนจะต๎องมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบ
บริหารคุณภาพให๎สามารถได๎รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล 

โรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุขปฏิบัติงานจํานวน 204 คน มีหนํวย
บริการปฐมภูมิในความรับผิดชอบ 9 แหํง มีหน๎าที่ให๎บริการสํงเสริม ปูองกัน รักษาและฟ้ืนฟูผู๎ปุวยทุก
ประเภท และได๎ขอรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตํอเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
ตั้งแตํปี พ.ศ.2559 จนถึงป๓จจุบัน จากจํานวนโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศไทยที่ขอรับการรับรอง
คุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ยังมีโรงพยาบาลที่ผํานการรับรองในขั้นที่ 1 จาก 3 
ขั้น เพียง 10 โรงพยาบาล คิดเป็น 0.72%  โรงพยาบาลทําโรงช๎างจึงได๎ตระหนักถึงความจําเป็นที่
จะต๎องมีการพัฒนาคุณภาพในด๎านตําง ๆ เพ่ือตอบสนองตํอผู๎ปุวยที่มารับบริการอีกทั้งยังเป็นการ
สนองนโยบายโรงพยาบาลคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติฉบับที่ 
11 (2555-2559)   มีพันธกิจ คือ พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล สร๎างภูมิคุ๎มกัน
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ตํอภัยคุกคาม และเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน รวมถึงการใช๎ภูมิป๓ญญาไทย โดยได๎
ดําเนินการกระตุ๎นและสร๎างความตระหนักแกํบุคลากรทุกระดับของหนํวยงานให๎เห็นถึงความสําคัญ 
และความจําเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีการให๎บุคลากรได๎รวมมือกันในการสร๎าง
เปูาหมายรํวมกันสร๎างบรรยากาศที่กํอให๎เกิดความตื่นตัวและเต็มใจที่จะพัฒนาคุณภาพ  

การดําเนินการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัด
สุราษฏร๑ธานี ที่ผํานมาโดยรวมยังไมํสามารถดําเนินการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมาย ซึ่งเกิดจากป๓จจัย
หลายด๎าน ประกอบกันทําให๎การการพัฒนาคุณภาพขาดความตํอเนื่อง และการดําเนินการสํวนใหญํ
จะเป็นผู๎บริหารหรือบุคลากรที่อยูํในตําแหนํงหน๎าที่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้
ในการพัฒนาคุณภาพเป็นการจัดระบบงานของแตํละหนํวยงาน และระบบงานที่เชื่อมตํอระหวําง
หนํวยงานตําง ๆ การจัดระบบงานดังกลําวจะต๎องอาศัยการทํางานเป็นทีม ทั้งทีมภายในหนํวยงาน 
ทีมระหวํางหนํวยงาน ทีมระหวํางวิชาชีพทีมระหวํางผู๎ปฏิบัติงานและผู๎บริหาร ดังนั้นการพัฒนาเพ่ือ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจะสําเร็จได๎ จึงไมํได๎ขึ้นอยูํกับผู๎บริหารแตํฝุายเดียวจะต๎องเกิดจาก
ความรํวมมือและการมีสํวนรํวมของบุคลากรทั่วทั้งองค๑กร การพัฒนาระบบงานจะต๎องเกิดขึ้นในทุก
ระดับตั้งแตํระดับผู๎ปฏิบัติงานลํางสุดจนถึงผู๎บริหารสูงสุดในองค๑กร อยํางไรก็ตามยังไมํมีผลการศึกษาที่
ชัดเจนวําแนวทางที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให๎ได๎รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามเกณฑ๑รับรอง
คุณภาพนั้นเป็นอยํางไร มีป๓จจัยเกื้อหนุนอะไรบ๎างที่จะทําให๎บรรลุผลสําเร็จในการรับรองคุณภาพ 
คําถามเหลํานี้ล๎วนแล๎วแตํมีผลตํอการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งสิ้น  

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล และนําไปใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ๑ แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนางาน ซึ่งจะนําไปสูํการรับรองคุณภาพตามเกณฑ๑สถาบันรับรองคุณภาพได๎อยํางสมบูรณ๑ 
 

วัตถุประสงค ์
 
1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ป๓ญหาอุปสรรคในการเข๎าสูํการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตาม

เกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ป๓จจัยที่เก้ือหนุนในการเข๎าสูํการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตาม

เกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเข๎าสูํการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 

ค าถามการวิจัย 
 
1) ป๓ญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาที่จะทําให๎โรงพยาบาลผํานการรับรองคุณภาพมี

อะไรบ๎าง และจะมีแนวทางแก๎ไขอยํางไรบ๎าง 
2) อะไรบ๎างที่เป็นป๓จจัยสําคัญท่ีจะทําให๎โรงพยาบาลผํานการรับรองคุณภาพ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) 
HA ยํอมาจากคําวํา Hospital accreditation ซึ่งหมายถึง การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โดยเฉพาะ (ไมํสามารถนําไปใช๎กับการรับรองโรงงานหรือบริการอยํางอ่ืนได๎) ซึ่งจะตํางจาก ISO 
เพราะ HA นั้นจะได๎รับต๎องผํานการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล หาก
สถานพยาบาลใดต๎องการได๎รับ HA ต๎องผํานการประเมินหลายอยําง เชํน การจัดการให๎ผู๎ปุวยมีสํวน
รํวม การลดความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล สถานพยาบาลจะต๎องมีการเตรียมตัวด๎วยการประเมิน
และพัฒนาตนเอง  โดยสรุป การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)  คือกลไก
กระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคูํไปกับการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยน และการรับรอง
จากองค๑กรภายนอก การรับรองเป็นเพียงสํวนเดียวและสํวนสุดท๎ายของกระบวนการ แตํจุดสําคัญคือ
การกําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนา ตนเองอยํางตํอเนื่องของโรงพยาบาล รวมทั้งยินดีที่จะให๎
มีการเยี่ยมสํารวจจากภายนอก 

แนวคิดในด๎านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เริ่มต๎นตั้งแตํปี พ.ศ.2524 โดยกองการ 
พยาบาลรํวมกับกองสาธารณสุขภูมิภาค เริ่มพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป และการรักษาพยาบาล 
ในโรงพยาบาลชุมชน ตํอมาในปี พ.ศ.2526 กองพยาบาลเริ่มพัฒนาระบบบริการพยาบาลใน 
โรงพยาบาลศูนย๑ / โรงพยาบาลทั่วไปเพ่ือให๎มีระบบงานที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ในปี พ.ศ.2527-2528 
นพ. บรรลุ  ศิริพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได๎เร่ิมโครงการติดดาวโรงพยาบาล 
โดยใช๎แนวคิดการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ของ
อเมริกาเข๎ามาใช๎ และในปี พ.ศ.2528-2529 นพ. ชัยสิทธิ์  ธารากุล ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ขณะนั้น ได๎เสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริการของสถาน บริการ และหนํวยงานสาธารณสุข
ในสํวนภูมิภาค โดยมีเปูาหมายเพ่ือให๎ประชาชนทุกคนได๎รับ บริการที่เทําเทียมกัน โดยสถานบริการ
ตํางๆ เชื่อมโยงบริการเข๎าด๎วยกันอยํางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดมาตรฐานสําหรับประเมินตนเอง 
ในปี 2531 กองการพยาบาลได๎จัดทํามาตรฐานระบบ บริการพยาบาลและเริ่มตรวจสอบคุณภาพการ
พยาบาลในโรงพยาบาลศูนย๑ / โรงพยาบาลทั่วไป ใน ปี พ.ศ.2536-2539 สํานักงานประกันสุขภาพ
กองโรงพยาบาลภูมิภาค องค๑กรอนามัยโลกและ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได๎ให๎การสนับสนุน
โครงการวิจัย และพัฒนาการนําการพัฒนา คุณภาพท่ัวทั้งองค๑กรหรือการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
เข๎ามาใช๎ในโรงพยาบาลนํารํอง 8 แหํง  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โดยการผสมผสานเข๎ากับการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา พฤติกรรมบริการ  และการพัฒนาองค๑กรที่มีการดําเนินการอยูํแล๎วใน
โรงพยาบาล จากผลการประเมินโดยทีมของ รศ. นพ. องอาจ  วิพุธศิริ ได๎เห็นการเปลี่ยนแปลงใน
โรงพยาบาล 2 แหํง จาก 8 แหํงในปี พ.ศ.2536-2537 สํานักงานประกันสังคมรํวมมือกันจัดทํา
มาตรฐานสถานพยาบาลประกันสังคม  ผลจากการนํา TQM / CQI มาใช๎ในโรงพยาบาลนํารํอง 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได๎ออกนโยบายโรงพยาบาล คุณภาพข้ึน โดยมีเปูาหมายให๎โรงพยาบาลศูนย๑ / 
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหํง  ดําเนินการพัฒนา สุขภาพโดยใช๎แนวคิด TQM / CQI ภายในแผนพัฒนา
สาธารณสุขฉบับที่ 8 ในปี พ.ศ.2538-2539   
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 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย๑ รวมทั้งแนวคิด
ในการบริหาร องค๑กร การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สถาบันจึงปรับปรุงมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพขึ้น เป็นมาตรฐานฉบับที่ 4 มีการเรียบเรียงเนื้อหาให๎มีความกระชับ
โดยยังคงสาระหลักเดิมไว๎ ขณะเดียวกัน ก็ได๎มี การยกรํางเนื้อหาใหมํขึ้นอีกจํานวนหนึ่ง เพ่ือสํ งเสริม
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในยุคป๓จจุบัน หวังวํามาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับนี้จะชํวยชี้นําการพัฒนาระบบงานและการดูแล ผู๎ปุวย เพ่ือให๎
สามารถสํงมอบคุณคําที่ผู๎รับบริการต๎องการ ภายใต๎บริบทของตนเอง เกิดวัฒนธรรมคุณภา พ 
วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนร๎ูในองค๑กร นําไปสูํองค๑กรที่ประสบความสําเร็จ
อยํางยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาภายในมาตรฐานนั้นแบํงออกเป็น 4 ตอนประกอบด๎วย 27 ข๎อยํอย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภ าพ

โรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานีซึ่ง มีวัตถุประสงค๑การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห๑
ป๓ญหาอุปสรรคในการเข๎าสูํการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วิเคราะห๑ป๓จจัยที่เกื้อหนุน ในการเข๎าสูํการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนในการเข๎าสูํการรั บรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 

1.  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยําง  คือ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

จํานวน  204  คน ไมํนับรวมลูกจ๎างเหมาบริการ และบุคลากรที่ลาไปศึกษาตํอ ทําการสุํมตัวอยํางแบบไมํ
อาศัยความนําจะเป็น  โดยเลือกกลุํมตัวอยําง แบบเจาะจง พิจารณาตัดบุคลากรที่ลาไปศึกษาตํอ   

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามประกอบด๎วย  5  สํวน  คือ            

สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลสํวนบุคคล  ประกอบด๎วย  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิชาชีพที่ปฏิบัติ ประสบการณ๑การทํางาน ตําแหนํงในงานพัฒนาคุณภาพ 
และจํานวนครั้งของการเข๎ารับการอบรมการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สํวนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดมีคําคําตอบเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5  ระดับ         

สํวนที่ 3 แบบสอบถามบรรยากาศองค๑กร ตามการรับรู๎ของบุคลากร นํามาจัดหมวดหมูํแล๎ว
แจกแจงความถี่และร๎อยละ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดมีคําคําตอบเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5  ระดับ 

สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลประกอบด๎วยเน้ือหาด๎านป๓จจัยจูงใจ และป๓จจัยค้ําจุนนํามาจัดหมวดหมูํ
แล๎วแจกแจงความถี่และร๎อยละ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดมีคําคําตอบเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5  ระดับ 
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สํวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับป๓ญหาอุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการ
รับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับป๓ญหาและอุปสรรค
และข๎อเสนอแนะ ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช๎โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน เพื่อให๎มีความ
ครอบคลุมและเที่ยงตรงของประเด็นด๎านเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล๎องระหวํางคําถาม
และวัตถุประสงค๑ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และตรวจสอบการใช๎ถ๎อยคํา
ภาษามีความเหมาะสมและสื่อความหมายที่ตรงกับสิ่งที่ต๎องการจะสอบถามหรือไมํ 

หาความเที่ยง  (Reliability) ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบของผู๎เชี่ยวชาญ ไป
ทดลองใช๎กับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 20 ชุด เพื่อเพ่ือทดสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

3. การเก็บรวมรวบข้อมูล                  
การเก็บรวมรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม                  
การเก็บข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู๎ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง  โดยมี 

ขั้นตอนดังนี้                  
1) นําหนังสือถึงผู๎โรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี   เพ่ือขออนุญาตเก็บ

ข๎อมูลจาก บุคลากรของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี    
2) ชี้แจงวัตถุประสงค๑ และขั้นตอนการศึกษาตํอผู๎อํานวยการโรงพยาบาลทําโรงช๎าง 

จังหวัดสุราษฎร๑ธานี     และขอความรํวมมือจากบุคลากรในโรงพยาบาลในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3) ผู๎ศึกษารวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง  โดยแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางแตํละคน  

และขอรับคืนภายใน 2 สัปดาห๑ ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามมีเอกสิทธิ์ในการให๎ข๎อมูลและได๎รับการ พิทักษ๑
สิทธิ์ไมํเปิดเผยข๎อมูลสํวนบุคคล 

4) ตรวจสอบความถูกต๎องสมบรูณ๑ของคําตอบในแบบสอบถามที่ได๎รับกลับคืนมา 
5) นําข๎อมูลที่ได๎ในแบบสอบถามไปวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 
ผลการวิจัย 

 
ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑ผลและนําเสนอผล การศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิจัยข๎อมูลทั่วไปของบุคลากรโรงพยาบาลทําโรงช๎าง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 
n = 204 

ร้อยละ 
100.0 

1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
38 
166 
204 

 
18.63 
81.37 
100.0 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 
n = 204 

ร้อยละ 
100.0 

อายุ 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
รวม 

 
36 
75 
72 
21 
204 

 
17.65 
36.76 
35.29 
10.29 
100.0 

วุฒิการศึกษา 
ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
สูงกวําปริญญาตรี 
รวม 

 
56 
135 
13 
204 

 
27.45 
66.18 
6.37 
100.0 

วิชาชีพที่ปฏิบตัิงาน 
แพทย๑ 
ทันตแพทย๑/เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข       
เภสัชกร/เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม              
พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค             
ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎       
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ๎าพนักงานสาธารณสุข  
เจ๎าหน๎าที่บริหาร/ เวชสถิติ/ ธุรการ/ การเงิน     
เทคนิคการแพทย๑/จพ.วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 
กายภาพบําบัด/แพทย๑แผนไทย         
อ่ืนๆ 
รวม 

 
8 
9 
17 
67 
37 
5 
11 
6 
6 
38 
204 

 
3.92 
4.41 
8.33 
32.84 
18.14 
2.45 
5.39 
2.94 
2.94 
18.63 
100.0 

ประสบการณ์ท างาน 
0-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
20 ปีขึ้นไป 
รวม 

 
45 
68 
28 
28 
35 
204 

 
22.06 
33.33 
13.73 
13.73 
17.16 
100.0 

ต าแหน่งในทีมพัฒนาคุณภาพ 
ประธาน 
รองประธาน 

 
8 
8 

 
3.92 
3.92 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) 
n = 204 

ร้อยละ 
100.0 

คณะกรรมการ 
เลขานุการ 
คณะทํางาน 
ไมํมีตําแหนํงใดๆ 
รวม 

49 
8 
59 
72 
204 

24.02 
3.92 
28.92 
35.29 
100.0 

การอบรมเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล 
ไมํเคยได๎รับการอบรม 
เคยอบรม 1-2 ครั้ง 
เคยอบรม 3-4 ครั้ง 
เคยอบรม 5 ครั้งข้ึนไป 
รวม 

 
 

16 
94 
48 
46 
204 

 
 

7.84 
46.08 
23.53 
22.55 
100.0 

 
จากตารางที่ 1 การศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ผู๎วิจัยได๎นําเสนอผลการวิจัยที่เป็น
การตอบคําถามการวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติ บรรยากาศองค๑กรตามการรับรู๎ของบุคลากร และ แรงจูงใจ
ของบุคลากร ดังนี้ โดยสามารถอธิบายข๎อมูลทั่วไปของบุคลากรโรงพยาบาลทําโรงช๎าง ดังตํอไปนี้  

เพศ  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีจํานวน 166 คน คิดเป็นร๎อยละ  81.37 และ เป็น
เพศชาย 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.63   

อายุ  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุ 31-40 ปี  จํานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.76 
รองลงมา มีอายุ 41–50  ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.29 ในชํวงอายุ 20-30 ปี จํานวน 36 
คน คิด เป็นร๎อยละ 17.65 และในกลุํมที่น๎อยที่สุด คือชํวงอายุ 51-60 ปี จํานวน 21 คน  คิดเป็นร๎อย
ละ 10.29 

ระดับการศึกษา  กลุํมตัวอยําง สํวนใหญํมีระดับการศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี จํานวน 
135 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.18  รองลงมาคือ ต่ํากวําปริญญาตรีมีจํานวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 
27.45และระดับ ปริญญาโท 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.37 

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเป็น กลุํมวิชาชีพพยาบาล
วิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค จํานวน 67 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.84 รองลงมา กลุํมวิชาชีพอ่ืนๆ พนักงาน
บริการ ลูกจ๎าง จํานวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ18.63 ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎ จํานวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ
18.14  เภสัชกร/เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.33 เจ๎าหน๎าที่บริหาร/ เวช
สถิติ/ ธุรการ/ การเงิน จํานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.39 ทันตแพทย๑/เจ๎าพนักงานทันสาธารณสุข   
 จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.41  แพทย๑  จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.92 เทคนิคการแพทย๑/
จพ.วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.94 กายภาพบําบัด/แพทย๑แผนไทย 
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จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.94  และ นักวิชาการสาธารณสุข/เจ๎าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 5 
คน คิดเป็นร๎อยละ 2.45    

ประสบการณ์การท างาน  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีประสบการณ๑ทํางาน 6-10 ปีจํานวน 68 
คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 รองลงมา คือ ประสบการณ๑การทํางาน ตั้งแตํ 5 ปีลงมาจํานวน 45 คน คิด 
เป็นร๎อยละ22.06  มีประสบการณ๑ มากกวํา 20 ปีจํานวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.16 มี
ประสบการณ๑ 11-15 ปี และมีแระสบการณ๑ 16-20ปี มีจํานวนเทํากันคือ จํานวน 28 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 13.73 

ต าแหน่งในทีมพัฒนาคุณภาพกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํไมํมีตําแหนํงใดๆในทีมพัฒนาคุณภาพ 
จํานวน 72 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.29 ตําแหนํงคณะทํางาน จํานวน 59 คนคิดเป็นร๎อยละ 28.92 
ตําแหนํงคณะกรรมการ 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.02 และตําแหนํงประธาน รองประธาน เลขานุการ 
มีจํานวนตําแหนํงละ 8 คนเทํากันคิดเป็นร๎อยละ 3.92 

การอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเคย
อบรม 1-2 ครั้ง จํานวน 94 คน คิดเป็นร๎อยละ46.08 รองลงมาเคยอบรม 3 -4 ครั้ง จํานวน 48 คน 
คิดเป็นร๎อยละ23.53 เคยอบรม 5 ครั้งขึ้นไป จํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.55 และไมํเคยได๎รับ
การอบรมจํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.84 

 
ตารางท่ี 2  ทัศนคติของบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  
 

ทัศนคติของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 
( ̅) 

S.D. ระดับ
ความหมาย 

1. ทํานคิดวําการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลมี
ความจําเปน็อยํางยิง่ 4.46 0.69 มาก 

2. การพัฒนาและการรับรองคุณภาพสามารถทําได๎ใน
โรงพยาบาลของรัฐซึ่งมีระบบงานแบบราชการอยู ํ 4.06 0.85 มาก 

3. ทํานคิดวําโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพ  บุคลากร
จะต๎องมีความพร๎อมในด๎านจิตใจ 4.16 0.80 มาก 

4. ทํานคิดวําเจา๎หน๎าทีโ่รงพยาบาลของรัฐจําเป็นต๎องสนอง
ความต๎องการผู๎ปุวย เหมือนโรงพยาบาลเอกชน 3.63 1.03 มาก 

5. ทํานคิดวําการสํงเสริมการทํางานคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพ ทําให๎โรงพยาบาลมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 4.21 0.70 มาก 

6. การได๎รํวมกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลจะชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของทาํนให๎ดียิ่งขึ้น 

4.07 0.71 มาก 

7. ทํานเห็นด๎วยที่โรงพยาบาลกําหนดเปูา หมาย  ในการเข๎า
สูํการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 4.22 0.71 มาก 

8. การพัฒนาและการรับรองคุณภาพสํงเสริมให๎เกิดบริการที่
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 4.16 0.77 มาก 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

338338 
 

ทัศนคติของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 
( ̅) 

S.D. ระดับ
ความหมาย 

9. ทํานคิดวําการพัฒนาและการรับรองคุณภาพเป็นการสร๎าง
ภาระงานเพิ่มขึ้น 3.20 1.18 ปานกลาง 

10. ทํานชอบการทาํงานเปน็ทีม 4.10 0.80 มาก 
ภาพรวมด้านทัศนคติ 4.03 0.90 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวํา ทัศนคติของบุคลากรในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการ

รับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅) 4.03
โดย เมื่อพิจารณา รายด๎าน พบวํา ด๎านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลมีความจําเป็นอยําง
ยิ่ง มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅   เทํากับ 4.46  รองลงมา คือด๎านโรงพยาบาลมีการกําหนด
เปูาหมาย  ในการเข๎าสูํการพัฒนาและรับรองคุณภาพ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅) เทํากับ 4.22 
ด๎านการสํงเสริมการทํางานคุณภาพและการรับรองคุณภาพ ทําให๎โรงพยาบาลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅) เทํากับ 4.21 ด๎านโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพ  ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3  บรรยากาศองค๑กรตามการรับรู๎ของบุคลากร  ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
 

บรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 
( ̅) 

S.D. ระดับ
ความหมาย 

1. ด๎านโครงสร๎างองค๑กร   3.31 1.06 ปานกลาง 
2. ด๎านหน๎าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร   3.44 0.99 ปานกลาง 
3. ด๎านรางวัลและผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน   3.00 0.96 ปานกลาง 
4. ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.05 0.89 ปานกลาง 
5. ด๎านความรํวมมือและทํางานเป็นทีม   3.18 1.00 ปานกลาง 
6. ด๎านการสนับสนุนและชํวยเหลือกัน   3.36 0.97 ปานกลาง 
7. ด๎านเปูาหมายและมาตรฐานของงานที่ปฏิบัติ   3.26 0.82 ปานกลาง 
8. ด๎านการแก๎ไขป๓ญหาในองค๑กร 3.15 1.03 ปานกลาง 
9. ด๎านความจงรักภักดีตํอองค๑กร 3.39 0.99 ปานกลาง 
ภาพรวมด้านบรรยากาศองค์กร 3.24 0.98 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 พบวํา ความคิดเห็นของบุคลากรในบรรยากาศองค๑กรของบุคลากรตามการ
รับรู๎ของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยรวม มีคําเฉล่ียอยูํในระดับปานกลาง  ( ̅) เทํากับ 3.24 โดย เมื่อพิจารณา รายด๎าน 
พบวําบรรยากาศองค๑กรด๎านหน๎าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร  มีคําเฉลี่ยมากที่สุด อยูํในระดับ
ปานกลาง  ( ̅) เทํากับ 3.44  รองลงมาคือด๎านความจงรักภักดีตํอองค๑กร  มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปาน
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กลาง  ( ̅) เทํากับ 3.39  ด๎านการสนับสนุนและชํวยเหลือกัน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง  ( ̅)
เทํากับ 3.36  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 แรงจูงใจ ในการพัฒนาเพื่อเข๎าสูํการรับรองคุณภาพตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

แรงจูงใจ ค่าเฉลี่ย 
( ̅) 

S.D. ระดับ
ความหมาย 

1.ป๓จจัยจูงใจ 3.31 0.97 ปานกลาง 
2.ป๓จจัยค้ําจุน 3.12 1.04 ปานกลาง 

ภาพรวมแรงจูงใจ 3.21 1.01 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4  พบวํา ความคิดเห็นของบุคลากรในแรงจูงใจของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ 
ปานกลาง ( ̅) เทํากับ 3.21 โดย เมื่อพิจารณา รายด๎าน พบวําป๓จจัยจูงใจมีคําเฉลี่ยมากที่สุด อยูํใน
ระดับปานกลาง ( ̅) เทํากับ 3.31 รองลงมาคือป๓จจัยค้ําจุน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง  ( ̅)
เทํากับ 3.12 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนร๎อยละของบุคลากรที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓ญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

เพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ จ านวน 
n=155 

ร้อยละ 

1. บุคลากรขาดความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 42 27.09 
2. บุคลากรขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 35 22.58 
3. การดําเนินงานคุณภาพไมํตํอเนื่อง 30 19.35 
4. ระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลยังไมํชัดเจน 22 14.19 
5. สิ่งแวดล๎อมไมํเหมาะสม 15 9.67 
6. บุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางาน 12 7.74 
7. ขาดงบประมาณและทรัพยากร 11 7.09 
8. บุคลากรไมํให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ 6 3.87 
9. บุคลากรไมํยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค๑กร 4 2.58 
10. ขาดแคลนบุคลากร 4 2.58 
11. หวัหน๎าหนํวยงานขาดภาวะผู๎นํา 3 1.93 
12. บุคลากรมีงานประจํามาก 1 0.64 
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จากตารางที่ 5 พบวําป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งผู๎วิจัยได๎
รวบรวมจากแบบสอบถามนั้น พบวํามีผู๎ให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะใน
การพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ร๎อยละ 75 ของผู๎ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  โดยบุคลากรร๎อยละ 27.09  ให๎ความเห็นวําบุคลากรขาดความรํวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพ รองลงมาคือให๎ความเห็นวํา  บุคลากรขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพ  การดําเนินงานคุณภาพไมํตํอเนื่อง ระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลยังไมํชัดเจน  
สิ่งแวดล๎อมไมํเหมาะสม  และบุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางาน คิดเป็น ร๎อยละ 
22.58, 19.35, 14.19, 9.67 และ 7.74  ตามลําดับ 

 
ตารางที ่6 จํานวนร๎อยละของบุคลากรที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อ

การรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ จ านวน 
n=155 

ร้อยละ 

1. ควรมีการจัดระบบงานที่ทําให๎บุคลากรเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยํางทั่วถึง   

38 24.51 

2. ควรให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 32 20.64 
3. ควรให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพโดยมีความมํุงมั่นและ
เปูาหมายที่ชัดเจน 

29 18.70 

4. มีแผนงานและเปูาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน   23 14.83 
5. ปรับปรุงสถานที่จัดสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสมแกํการทํางาน   16 10.32 
6. ให๎ขวัญกําลังใจแกํบุคลากรอยํางทั่วถึง 10 6.45 
7. จัดหางบประมาณและทรัพยากรอยํางเหมาะสมและเพียงพอ 8 5.16 
8. สร๎างจิตสํานึกให๎บุคลากรตระหนักในด๎านการพัฒนาคุณภาพ 6 3.87 
9. จัดกิจกรรมที่สร๎างเสริมความสามัคคี 5 3.22 
10. เพ่ิมจํานวนบุคลากรให๎เหมาะสมกับงาน 4 2.58 
11. ให๎ผู๎นํารับฟ๓งความคิดเห็นจากผู๎ปฏิบัติงานมากข้ึน 2 1.29 
12. นิเทศติดตามงานสม่ําเสมอ 1 0.64 

 
จากตารางที่ 6 พบวําข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานีนั้น บุคลากรร๎อยละ  24.51 ให๎
ความ เห็นวําควรมีการจัดระบบงานที่ทําให๎บุคลากรเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยํางทั่วถึง  รองลงมาให๎ความเห็นวํา  ควรให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง ผู๎นําควรให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพโดยมีความมุํงมั่นและเปูาหมายที่ชัดเจน  มี



341

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

341 
 
แผนงานเปูาหมายการดําเนินงานชัดเจน  และปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะแกํการทํางาน
ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการวิเคราะห๑ป๓ญหาอุปสรรคและป๓จจัยเกื้อหนุนที่มีผลตํอ

การพัฒนาเพ่ือเข๎าสํูการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โดยการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามแนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎าง เก็บรวบรวมข๎อมูลในเดือนตุลาคม 2561 กลุํมตัวอยํางใน
การศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 204 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลทําโรงช๎างจังหวัด
สุราษฏร๑ธานี เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น แบํงเป็น 5 สํวน คือสํวน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับทัศนคติที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ซ่ึงผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นตามแนวคิดของ ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo & Ebbesen, 
1970 อ๎างถึงใน พรทิพย๑ บุญนิพัทธ๑, 2531, น. 49)  สํวนที่ 3 แบบสอบถามบรรยากาศองค๑กร ตาม
การรับรู๎ของบุคลากรซึ่งผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นตามแนวคิดของ ลิธวินและสตริงเจอร๑ (Litwin & Stringer, 
1968)  สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ  ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลซึ่งผู๎ศึกษาสร๎างข้ึนตามแนวคิดของเฟรดเดอริคเฮอร๑ชเบอร๑ก (Herzberg & 
others, 1959, pp. 45-49 อ๎างถึงใน วิลารัตน๑ แสนชัย, 2551)   สํวนที่ 5  เป็นแบบสอบถามที่ใช๎
คําถามปลายเปิดเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓ญหาอุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการ
รับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   แบบสอบถามผํานการหา ความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา  โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 3  ทําน  และนําไปหาคําดัชนีความตรงตามเนื้อหา  

ผู๎ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง  แจกแบบสอบถามทั้งหมด  204  ฉบับ  
ได๎รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ๑กลับคืนมาจํานวน  204 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 ของ 
แบบสอบถามทั้งหมด  การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคลวิเคราะห๑โดยการแจกแจงความถี่  หาคําร๎อยละ  
คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะห๑ข๎อมูลทัศนคติ บรรยากาศองค๑กรตามการรับผู๎
ของบุคลากรและแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับ แนวทางพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎าง โดยรวมและรายด๎านแยกกลุํม วิเคราะห๑โดยหา
คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1) ข๎อมูลสํวนบุคคล พบวํา  บุคลากรของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  สํวน
ใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 81.37 มีอายุอยูํระหวําง 31- 40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 36.76 สํวนใหญํ
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร๎อยละ 66.18 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสํวนใหญํ อยูํ
ระหวําง 6-10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 33.33 สํวนใหญํเป็น พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค  คิดเป็น
ร๎อยละ 32.84   ตําแหนํงในการพัฒนาคุณภาพของ บุคลากรโรงพยาบาลทําโรงช๎าง  สํวนใหญํไมํมี
ตําแหนํงใดๆ ในการพัฒนาคุณภาพ คิดเป็นร๎อยละ  35.29  จํานวนครั้งของบุคลากรที่เข๎ารับการ
อบรมการพัฒนาคุณภาพ สํวนใหญํ เคยเข๎ารับการอบรม 1-2 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 46.08 
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 2) ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมและรายข๎อ พบวํา ทัศนคติทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎าง โดยรวม
อยูํในระดับมาก ( ̅) เทํากับ 4.03   

3) บรรยากาศองค๑กรตามการรับรู๎ของบุคลากร  ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรอง
คุณภาพโดยรวมและจําแนกรายด๎าน พบวําความคิดเห็นของบุคลากรในบรรยากาศองค๑กรของ
บุคลากรตามการรับรู๎ของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง  ( ̅) เทํากับ 3.24 โดย เมื่อพิจารณา 
รายด๎าน พบวําทุกด๎านอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ  ด๎านโครงสร๎างองค๑กร ด๎านหน๎าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากร ด๎านรางวัลและผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎าน
ความรํวมมือและทํางานเป็นทีม ด๎านการสนับสนุนและชํวยเหลือกัน ด๎านเปูาหมายและมาตรฐานของ
งานที่ปฏิบัติ  ด๎านการแก๎ไขป๓ญหาในองค๑กร  ด๎านความจงรักภักดีตํอองค๑กร 

4) แรงจูงใจ  ผลการศึกษาพบวํา ความคิดเห็นในแรงจูงใจของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ 
ปานกลาง ( ̅)เทํากับ 3.21 โดย เมื่อพิจารณา รายด๎าน พบวําป๓จจัยจูงใจมีคําเฉลี่ยสูงกวํา ป๓จจัยค้ํา
จุน โดยที่ป๓จจัยจูงมีคําเฉลี่ย ( ̅) เทํากับ 3.31 และป๓จจัยค้ําจุน มีคําเฉลี่ย ( ̅)เทํากับ 3.12 

5) ป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎างจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ผลการศึกษาพบวํามีผู๎ให๎
ความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตาม
เกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ร๎อยละ 75 ของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  โดยบุคลากรร๎อยละ 
27.09  ให๎ความเห็นวําบุคลากรขาดความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ รองลงมาคือให๎ความเห็นวํา  
บุคลากรขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ  การดําเนินงานคุณภาพไมํตํอเนื่อง ระบบ
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลยังไมํชัดเจน  สิ่งแวดล๎อมไมํเหมาะสม  และบุคลากรขาดขวัญ 
กําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางาน คิดเป็น ร๎อยละ 22.58 , 19.35, 14.19, 9.67 และ 7.74  
ตามลําดับ สํวนข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ของโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานีนั้น บุคลากรร๎อยละ  24.51 ให๎ความ 
เห็นวําควรมีการจัดระบบงานที่ทําให๎บุคลากรเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยําง
ทั่วถึง  รองลงมาให๎ความเห็นวํา  ควรให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ผู๎นําควรให๎
ความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพโดยมีความมุํงมั่นและเปูาหมายที่ชัดเจน  มีแผนงานเปูาหมายการ
ดําเนินงานชัดเจน  และปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะแกํการทํางาน คิดเป็นร๎อยละ 20.64, 
18.70, 14.83 และ10.32 ตามลําดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําโรงช๎าง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เข๎าสูํการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ๑รับนองคุณภาพโรงพยาบาลได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จได๎นั้น จึง
ควรมีการดําเนินการดังนี้ 

1) จากผลการวิจัยพบวําการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว๎ของแตํละหนํวยงาน
น้ัน อยูํในระดับปานกลาง ดังน้ันผู๎บริหารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควรมี
การสํงเสริมให๎มีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหนํวยงานมากขึ้น โดยการวางแผนและ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎มีการดําเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยการติดตาม
ประเมินผลอยํางใกล๎ชิด 

2) จากผลการวิจัยพบวําตัวแปรที่จะสํงผลตํอแนวทางการพัฒนาสูํการรับรองคุณภาพตาม
เกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาลได๎แกํ ป๓จจัยบรรยากาศองค๑กร ด๎านรางวัลผลตอบแทน  ป๓จจัยจูงใจ 
ดังนั้นผู๎บริหารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพควรพิจารณานําผลวิจัยไปใช๎ดังนี้ 

การสนับสนุนสํงเสริม  ให๎โรงพยาบาลมีบรรยากาศองค๑กรที่ดีในการทํางาน โดยการเน๎นการมี
สํวนรํวมของบุคลากรทุกคน การทํางานเป็นทีม ตรวจสอบและติดตามผลงานตามแผนที่ได๎กําหนดไว๎ 
และปรับปรุงเปูาหมายแนวทางตํางเป็นระยะอยํางสม่ําเสมอ เพื่อให๎เหมาะสมกับเหตุการณ๑ ทรัพยากร
และเวลา ลดขั้นตอนที่ไมํจําเป็นในกระบวนการทํางานบางอยํางเพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวในการ
ทํางาน และต๎องมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ๑และมี
ข๎อมูลเชิงประจักษ๑ประกอบ  กําหนดบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแกํบุคลากรทุกคน
อยํางเหมาะสมและชัดเจน 

3) จากการวิจัยพบวําป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือเข๎าสูํการรับรอง
คุณภาพ ตามเกณฑ๑รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทําโรงช๎างจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ควร
พิจารณานําผลวิจัยไปใช๎ดังนี้ 

เปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ และแสดงความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เกิดจากกการมีสํวนรํวมของบุคลากรทั้งโรงพยาบาลเพ่ือเป็นการ
พัฒนาที่ตํอเนื่อง ยั่งยืนตํอไป 

ควรมีการจัดประชุม อบรมแกํบุคลากรเพ่ือให๎เกิดความรู๎และสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกัน
เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ให๎การสนับสนุนด๎านทรัพยากร บุคลากร และเครื่องมือที่จําเป็นในการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งานแกํบุคลากรอยํางเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาป๓จจัยที่สัมพันธ๑กับการได๎รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ใน

โรงพยาบาลที่มีบริบทใกล๎เคียงกันและผํานการรับรองคุณภาพแล๎ว 
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2) ควรมีการศึกษาให๎ครอบคลุมไปยังกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียซึ่งเป็นผู๎รับประโยชน๑จากการ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อให๎สามารถนําผลการศึกษาไปใช๎วางแผนในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพได๎อยําง
มีประสิทธิภาพตํอไป 

3) ป๓จจัยจูงใจด๎านรางวัลผลตอบแทน มีผลทางลบกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจึงควร
ศึกษาการจูงใจในด๎านนี้เพ่ิมเติมวําควรใช๎วิธีการสํงเสริมแรงจูงใจด๎านรางวัลผลตอบแทนในรูปแบบใด 
จึงจะทําให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา  

กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านควนม่วง สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

 
รัฐฉัตร หลงขาว* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค๎นคว๎าอิสระนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพของผู๎ปกครอง
นักเรียนโดยการสุํมแบบแบํงชั้นจากกลุํมตัวอยํางจํานวน 285 คนเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับเพ่ือสอบถามการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ด๎านการบริหารงานโรงเรียน 4 ด๎านคือด๎านการบริหารงานวิชาการด๎านการบริหาร 
งานงบประมาณด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหารงานทั่วไปได๎คําอํานาจจําแนกรายข๎ออยูํ
ระหวําง .26-.68 และคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ .93 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลประกอบด๎วย
คําเฉลี่ย ( ̅) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคําที (t-test) การวิเคราะห๑ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคูํโดยใช๎วิธีของ Scheffe’s 
Method 

ผลการวิจัยพบวํา 
1)  การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยรวมอยูํในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรกคือด๎านบริหารงานวิชาการด๎านบริหารงานบุคคลด๎าน
บริหารงานทั่วไป ยกเว๎นด๎านบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับน๎อย 

2) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นรายด๎านแตกตํางกันอยําง
ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียน ในการจัดศึกษาของโรงเรียน
บ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามอาชีพโดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นด๎านการบริหารงานงบประมาณและด๎านการ
บริหารงานบุคคลพบวําแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านควนม่วง สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

 
รัฐฉัตร หลงขาว* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค๎นคว๎าอิสระนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพของผู๎ปกครอง
นักเรียนโดยการสุํมแบบแบํงชั้นจากกลุํมตัวอยํางจํานวน 285 คนเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับเพ่ือสอบถามการมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ด๎านการบริหารงานโรงเรียน 4 ด๎านคือด๎านการบริหารงานวิชาการด๎านการบริหาร 
งานงบประมาณด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหารงานทั่วไปได๎คําอํานาจจําแนกรายข๎ออยูํ
ระหวําง .26-.68 และคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ .93 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลประกอบด๎วย
คําเฉลี่ย ( ̅) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคําที (t-test) การวิเคราะห๑ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคูํโดยใช๎วิธีของ Scheffe’s 
Method 

ผลการวิจัยพบวํา 
1)  การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยรวมอยูํในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรกคือด๎านบริหารงานวิชาการด๎านบริหารงานบุคคลด๎าน
บริหารงานทั่วไป ยกเว๎นด๎านบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับน๎อย 

2) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นรายด๎านแตกตํางกันอยําง
ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียน ในการจัดศึกษาของโรงเรียน
บ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามอาชีพโดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นด๎านการบริหารงานงบประมาณและด๎านการ
บริหารงานบุคคลพบวําแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทน า 
 
ในป๓จจุบันประเทศไทยกําลังประสบป๓ญหาด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

การศึกษาเป็นองค๑ประกอบสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ การจัดการศึกษามีเปูาหมายเพ่ือ
พัฒนาคนให๎มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และให๎ทันตามกระแสโลกาภิวัฒน๑  รัฐบาลจึงปฏิรูปนโยบายทางการศึกษาเพ่ือให๎เป็น
กรอบในการพัฒนาการศึกษาและเพ่ือเป็นประโยชน๑แกํเยาวชนมากที่สุด ซึ่งนโยบายด๎านการมีสํวน
รํวมทางการศึกษาสามารถสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าในด๎านการศึกษา ตลอดจนสร๎างความสมดุลใน
ระบบการศึกษาได๎ 

นโยบายของการปฏิรูปการศึกษาในด๎านการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค๑ที่
มุํงเน๎นตัวผู๎เรียนเป็นตัวตั้งให๎ผู๎เรียนได๎เรียนจากประสบการณ๑จริงและปฏิบัติกิจกรรมให๎มากที่สุด  
การศึกษาจากธรรมชาติแวดล๎อม ชุมชน การประกอบอาชีพ  การเรียนจากสื่อ สร๎างความเป็นชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ ฝึกทักษะการเผชิญสถานการณ๑ การศึกษาไมํจําเป็นที่จะต๎องผูกขาดอยูํแตํในห๎องเรียน 
สิ่งแวดล๎อมรอบตัวนักเรียนก็เป็นครูได๎เชํนกัน (ประเวศ วะสี, 2541) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตราที ่22 กําหนดวําการจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545, น. 13) 
สิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตินี้คือผู๎เรียนต๎องได๎รับการสนับสนุนทั้งจาก
โรงเรียน บ๎านและสังคมพร๎อมกันไปอยํางตํอเนื่อง โรงเรียนต๎องสื่อความเข๎าใจให๎กับพํอแมํผู๎ ปกครอง 
และชุมชน ให๎ทราบวําการเรียนรู๎สามารถเกิดขึ้นได๎ทุกที่และตลอดเวลา การเรียนรู๎จากบ๎าน และ
โรงเรียนจะสร๎างพลังการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านป๓ญญาและอารมณ๑ควบคูํกันไปดังนั้นทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับ
ผู๎เรียนต๎องรํวมมือกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ให๎เกิดแกํผู๎เรี ยน ชุมชน และผู๎ปกครองเป็น
องค๑ประกอบที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมของพํอแมํ 
ผู๎ปกครองและชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ , 
2544, คํานํา) นั่นคือทุกสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนต๎องมีบทบาทตํอชุมชน
ด๎วยการดึงชุมชนเข๎าสูํโรงเรียน เพ่ือให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาพร๎อมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา ผ๎ูปกครองต๎องมีสํวนรํวมในการรับรู๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนด๎วย
การคอยกํากับดูแลการศึกษาของบุตรหลานติดตาม ความก๎าวหน๎าและสนับสนุนการเรียนของเด็ก 
ผู๎ปกครองเป็นกําลังสําคัญของโรงเรียน ซึ่งชํวยให๎การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎เกิดผลอยํางจริงจังและ
รวดเร็ว เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมเพราะสังคมป๓จจุบันต๎องการเด็กยุคใหมํที่มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ ใฝุรู๎มีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นสมาชิกใหมํของสังคม (กัมภณฑ๑จุนโท, 2543, น. 35-37) 
 พระราชบัญญัติดังกลําวนํามาสูํการปฏิรูปการเรียนรู๎เปิดโอกาสให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีสํวน
รํวมในการดําเนินการ เป็นแนวทางใหมํ ๆ ให๎ครู พํอแมํ ชุมชน มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดู ให๎
การศึกษา จัดหลักสูตร และการบริหารจัดการให๎เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู๎ที่กลมกลืนกับท๎องถิ่น การ
ลดทอน กรอบ กฎ ระเบียบ คําสั่งของสํวนกลาง เพื่อให๎เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ ดังนั้นหาก
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โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครองในด๎านการจัดการศึกษา ได๎มีสํวนรํวมคิด วางแผน รํวม
ปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลกับโรงเรียน สํงเสริมความรู๎ให๎กับบุตรหลานในความปกครองทั้งที่
บ๎านและที่โรงเรียนเป็นประจําและสม่ําเสมอจะทําให๎บุตรหลานประสบความสําเร็จทางด๎านการศึกษา
สูงขึ้น และจะสํงผลให๎บุตรหลานประสบผลสําเร็จในชีวิตด๎วยเชํนกัน (เจตน๑สุดา ทศานนท๑, 2547) 
 การพัฒนาโรงเรียนให๎ได๎ผลดีนั้นต๎องอาศัยความรํวมมือกันระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครองใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ดีขึ้นอันจะสํงผลให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎เรียนและการมีสํวนรํวม
อยํางแท๎จริงจะเกิดขึ้นได๎ถ๎าผู๎ปกครองเกิดความร๎ูสึกเป็นสํวนหนึ่งของโรงเรียนโดยโรงเรียนควรเปิด
โอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน๑
กับตัวผู๎เรียนแล๎วยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางผู๎ปกครองกับนักเรียนอีกด๎วยการมีสํวน
รํวมจะชํวยให๎ทุกฝุายเกิดความเข๎าใจตรงกันและเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารํวมกันสนับสนุน
ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได๎จัดตั้งเครือขําย
ผู๎ปกครองและครูที่ปรึกษาเพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและด๎วยสภาพชุมชน
ในเขตพ้ืนที่โรงเรียนบ๎านควรมํวงเป็นชุมชนเกษตรกรรมสํวนใหญํ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปิด
โอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎แสดงความคิดเห็นในการประชุมผู๎ปกครอง ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง
ตามสมควร แตํยังไมํเกิดความรํวมมือพัฒนาการทางการศึกษาเทําที่ควร ทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให๎
ผู๎ปกครองได๎รํวมมือกันและเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะเกิดผลดีตํอการพัฒนานักเรียน 
 จากสภาพและป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวงใน 4 ด๎าน คือ ด๎านบริหารงานวิชาการ ด๎านบริหารงบประมาณ 
ด๎านบริหารงานบุคคลและด๎านบริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 32) ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู๎วิจัยคาดหวังผลจากการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือเป็นข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยนํา
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันสํงผลตํอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให๎มีคุณภาพและบรรลุจุดมุํงหมายตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 
มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควน

มํวงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษาอาชีพ
ของผู๎ปกครองนักเรียน 
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ค าถามในการวิจัย 
  

1) การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ อยูํในระดับใด 

2) การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพของผู๎ปกครอง
นักเรียนมีความแตกตํางกันหรือไมํ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
มีนักวิชาหลายทํานให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมไว๎หลายความหมาย ดังนี้ 
ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ๑ (2545 , น. 9) ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมวําหมายถึง

กระบวนการที่ทุกฝุายสามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมในการรับฟ๓ง รํวมคิดและเสนอแนะ ตลอดจนมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจ และในการควบคุมป๓จจัยตําง ๆ ที่อาจสํงผลกระทบตํอการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุํมในสังคม 

มัณฑนา ท๎วมยิ้ม (2543) คําวํา “การมีสํวนรํวม” (Participation) โดยทั่วไปมีความหมายที่
หลากหลาย สําหรับความหมายที่พูดถึงในเรื่อง การบริหารโรงเรียน มักจะหมายถึง การมีสํวนรํวมของ
สมาชิก ชุมชนหรือผู๎ปกครองซึ่งถือเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) ในการเข๎ามามีบทบาทใน
การดําเนินงานของโรงเรียน การมีสํวนรํวมอาจมีได๎ทุกระดับ ตั้งแตํการมีสํวนรํวมในระดับชาติลงไป
จนถึงระดับครอบครัว การมีสํวนรํวมในการดําเนินงานของรัฐหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่ผู๎ปกครอง
ยินดีมารํวม 
 ทวีทอง  หงส๑วิวัฒน๑ (2527 อ๎างถึงใน นิลมณี   พิทักษ๑, 2551) สรุปความหมายของการมีสํวน
รํวมคือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุม การใช๎และ
กระจายทรัพยากรที่มีอยูํ เพ่ือประโยชน๑ ตํอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็น
อยํางสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสํวนรํวมของประชาชน ได๎พัฒนาการรับรู๎และภูมิ
ป๓ญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเองอยํางเป็นตัวของตัวเอง    
 สุภางค๑   จันทวานิช และคณะ  (2533  อ๎างถึงใน นิลมณี พิทักษ๑, 2551) ให๎ความหมายของ 
“การมีสํวนรํวม” ไว๎วํา หมายถึง  การเข๎ารํวมแสดงความคิดเห็น  วางแผน  ตัดสินใจดําเนินการ และ
การติดตามประเมินผล  การมีสํวนรํวมอาจเป็นการเข๎ารํวมโดยตรงด๎วยตนเองหรือสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืน
เข๎ารํวม โดยผู๎เข๎ารํวมอาจอยูํในฐานะผู๎กระทําการ (Actors) หรืออาจอยูํในฐานะผู๎ได๎รับผลประโยชน๑ 
(Beneficiary) 
 นิคม หวายบุตร (2550, น. 6) ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมวํา หมายถึง การเปิดโอกาส
ให๎ประชาชนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมทางการพัฒนา โดยผํานกระบวนการสํงเสริม ชักนําสนับสนุน
กระตุ๎นให๎ประชาชนมีบทบาทในการริเริ่ม คิด สามารถถํายทอดภูมิป๓ญญาและรํวมกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งรํวมอุดหนุนชํวยเหลือทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนมี
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อํานาจในการตัดสินใจที่จะดําเนินกิจกรรมของตนเองภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการและควบคุมการใช๎และกระจายทรัพยากร ตลอดจนป๓จจัยการผลิตในสังคม อันจะนําไปสูํการ
พ่ึงพาตนเองในท๎ายที่สุด 

สรุปวําความหมายของการมีสํวนรํวมหมายถึง การที่บุคคล กลุํมคน ชุมชน องค๑กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกันคิด รํวมเสนอ รํวมวางแผน รํวมกําหนดนโยบาย รํวม
ปฏิบัติการ โครงการ นโยบายตําง ๆ ที่มีผลกระทบกับตัวประชาชนทั้งโดยตรงและทางอ๎อม โดยใช๎ทุน
ทางทรัพยากรที่ประชาชนแตํละคนมีไมํเหมือนกัน เชํน จากความคิด เงิน สิ่งของ หรืออ่ืน ๆ ที่
สามารถกระทําเพ่ือให๎มีผลตํอโครงการหรือนโยบายนั้นประสบความสําเร็จเพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ด๎านตําง ๆ ตํอไป 
 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 ประเวศ วะสี (2536, น. 12) ได๎แสดงทัศนะตํอการจัดการศึกษาวํา การจัดการศึกษาไมํใชํ
เรื่องของครูและโรงเรียนเทํานั้น ทุกสิ่งทุกอยํางที่ควรเป็นไปเพ่ือการเรียนรู๎ ไมํวําจะเป็นครอบครัว 
ชุมชน วัด โรงเรียน สื่อมวลชน เรียกวํา การศึกษาเป็นวิถีชีวิตเป็นทั้งวิธีการและเปูาหมายของกิจกรรม
ทุกชนิดของมนุษย๑และได๎เน๎นยุทธศาสตร๑การปฏิรูปการจัดการศึกษา วําสังคมทั้งมวลเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา (All of Education) เพ่ือเป็นเปูาหมายในการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
(Learning Society) ทั้งนีโ้ดยมองวําการศึกษาไมํใชํเรื่องของครูและโรงเรียนหรือกระทรวงเทํานั้น แตํ
ต๎องการกระจายอํานาจไปสูํโรงเรียน ชุมชน ท๎องถิ่น จัดการศึกษากันเอง 
โรงเรียนสร๎างกลไกประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 
 ประธาน   สุวรรณมงคล (2535 อ๎างถึงใน นิลมณี พิทักษ๑, 2551)  กลําวถึง ความสําคัญของ
การ มีสํวนรํวม สรุปได๎ดังนี้  1) ประชาชนตระหนักในป๓ญหาของตนเองและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหา 2) ประชาชนมีโอกาสที่จะได๎ใช๎และพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง  3) เป็นการระดมทรัพยากรของบุคคลมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 4) ประชาชนมีความรู๎สึก
เป็นเจ๎าของทําให๎การพัฒนามีความมั่นคงและตํอเนื่อง 5) เป็นกระบวนการสํงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ทําให๎ประชาชนนั้นมีความคิดอิสระในการตัดสินใจ 6) เ พ่ื อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น มี สํ ว น
รับผิดชอบ และมีอํานาจสูงสุดในการพัฒนาชุมชนเอง 
 ชูชาติ พํวงสมจิตร (2541, น. 20) ได๎กลําวถึงจุดเน๎นทั้งนโยบายในอดีตและป๓จจุบันตลอดจน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ชี้ให๎เห็นวําการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น ชุมชน และผู๎ปกครองกับการศึกษาเป็น
ความจําเป็นที่ต๎องสร๎างให๎เกิดขึ้น แตํจากการสรุปรายงานตําง ๆ พบวํา การดําเนินงานที่ผํานมาของ
ชุมชน ความคาดหวังที่ชุมชนมีตํอโรงเรียนกับสิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติ มีความแตกตํางกันประชาชนไมํมี
ความรู๎สึกผูกพัน ไมํรู๎สึกเป็นเจ๎าของ และไมํรู๎สึกวําต๎องรับผิดชอบตํอการดําเนินงานของโรงเรียน 
สํงผลตํอการขาดโอกาสในการระดมสรรพกําลังในชุมชนที่จะนํามาใช๎ในการดําเนินการทางการศึกษา
ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น และชุมชนเองก็ขาดโอกาสที่จะได๎รับการพัฒนาจากโรงเรียนซึ่งเป็นแหลํงรวมของ
บุคลากรจํานวนมากที่มีความรู๎ความสามารถสูง 

สรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมมีความสําคัญตํอการบริหารและการจัดการศึกษา สร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎ ชํวยให๎เกิดความเข๎าใจในคุณคําของตนเอง และนําคุณคํานั้นมาสนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
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พัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ ระหวํางชุมชนกับสถานศึกษา หรือระหวํางผู๎ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน
ในการแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพให๎ดียิ่งขึ้น 

ลักษณะข้ันตอนและรูปแบบการมีส่วนร่วม 
การมีสํวนรํวมของประชาชน ยํอมมีความเกี่ยวกับการกระทําทางสังคม ซึ่งประกอบด๎วย

ป๓จจัยหลายประการ มิได๎จํากัดเพียงป๓จจัยใดป๓จจัยหนึ่ง และการกระทําของบุคคลในเรื่องใดก็ตาม
ขึ้นอยูํกับป๓จจัยตําง ๆ เชํน เปูาประสงค๑ ความเชื่อและคํานิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบ
ทอดกันมา รวมทั้งความคาดหวัง ความผูกพัน และความสามารถของบุคคลที่เป็นผู๎กระทําซึ่งการมี
สํวนรํวมด๎านธุรกิจและด๎านการศึกษาที่แสดงให๎เห็นวําการมีสํวนรํวมจากผู๎รํวมงาน ทําให๎มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น Vroom and Yetton (1973 อ๎างถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ๑, 2541, น. 183-184) 
ได๎เสนอแนวทางในการที่กําหนดวํา เม่ือใดควรมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และควรจะมีสํวนรํวมมาก
น๎อยอยํางไรในการตัดสินใจ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจนี้ ควรจะขึ้นกับธรรมชาติของป๓ญหาและ
สถานการณ๑ในการกําหนดรูปแบบและปริมาณของการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจนั้นได๎เสนอกฎไว๎ 2 
กลุํม คือ 

1) กฎกลุํมแรก เป็นการสํงเสริมคุณภาพของการตัดสินใจ 
2) กฎกลุํมที่สอง เป็นการสํงเสริมการยอมรับการตัดสินใจในการตัดสินใจนั้นมีทางเลือกอยูํ 
5 วิธี ตั้งแตํผู๎บริหารตัดสินใจเองคนเดียวไปจนถึงการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจอยํางเต็มที่ 
ทางเลือกในการตัดสินใจทั้ง 5 มี ดังนี้ 
1) ผู๎บริหารใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํแล๎ว ตัดสินใจเองตามลําพัง 
2) ผู๎บริหารแสวงหาข๎อมูลจากผู๎อื่น แล๎วตัดสินใจเอง 
3) ผู๎บริหารหารือกับผู๎เกี่ยวข๎องรายตน แสวงหาความคิดและข๎อเสนอแนะแล๎วตัดสินใจเอง 
4) ผู๎บริหารปรึกษาหารือกับผู๎เกี่ยวข๎องเป็นกลุํม แสวงหาความคิดเห็นรํวมกันโดยการ

อภิปรายแล๎วตัดสินใจ 
5) ผู๎บริหารรํวมคิดกับกลุํมเกี่ยวกับสถานการณ๑และป๓ญหา แล๎วให๎กลุํมตัดสินใจ 
นิลมณี   พิทักษ๑ (2551)  แบํงรูปแบบการมีสํวนรํวมโดยทั่วไปแบํงออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การมีสํวนรํวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีสํวนรํวมที่เกิดจาก

ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่ไมํเทําเทียมกัน ฝุายหนึ่งรู๎สึกด๎อยกวําหรือมีทรัพยากรหรือความรู๎ด๎อยกวํา 
เชํน ผู๎ปกครองกับผู๎ใต๎ปกครอง ผู๎บริหารกับผู๎ปฏิบัติ เจ๎านายกับลูกจ๎าง เป็นต๎น 

2) การมีสํวนรํวมแบบบางสํวน (Partial Participation) รัฐเป็นผู๎กําหนดนโยบายลงมาวํา
ต๎องการอะไร โดยที่รัฐไมํมีความรู๎ความต๎องการของชาวบ๎าน ดังนั้นการมีสํวนรํวมก็เพียงแสดงความ
คิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสํวนเทํานั้น เชํนการสํารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ๑ประชาชน 

3) การมีสํวนรํวมแบบสมบูรณ๑ (Full Participation) เป็นการมีสํวนรํวมทุกขั้นตอนตั้งแตํ
การกําหนดป๓ญหา ความต๎องการ การตัดสินใจในแนวทางการแก๎ป๓ญหา และความเทําเทียมกันของ
ทุกฝุาย 

ชูชาติ พํวงสมจิตร (2541, น. 22-23) มีความเห็นวํา การมีสํวนรํวมมีลักษณะเป็นบันได
(Participation Ladder) 8 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมเรียกวําเป็นขั้นที่มีสํวนรํวมเทียม หรือไมํ
มีสํวนรํวม หมายถึงประชาชนยังไมํเข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจอยํางแท๎จริงบันไดขั้นที่ 3-4 รวม
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เรียกวํา เป็นการมีสํวนรํวมระดับพิธีการ หรือการมีสํวนรํวมบางสํวน หมายถึง เปิดโอกาสให๎ประชาชน
เข๎าไปมีสํวนรํวมได๎ในบางสํวน บางเรื่องเทํานั้นเพราะบางสํวนผู๎มีอํานาจเต็มสงวนเอาไว๎ แตํก็นับวํา
ดีกวําขั้น 1-2บันไดขั้นที่ 6-7 รวมเรียกวํา การมีสํวนรํวมระดับอํานาจของประชาชน ซึ่งเป็นระดับที่
ประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจมาก โดยพัฒนาจากข้ันที่ 6-7 จนถึงขั้นที่ 8 ควบคุมโดยประชาชน
เป็นการใช๎อํานาจตัดสินใจของประชาชน โดยผํานตัวแทนหรือประชาชนเป็นผู๎ใช๎อํานาจนั่นเอง 

สรุปได๎วํา ลักษณะขั้นตอนและรูปแบบการมีสํวนรํวม ขึ้นอยูํกับป๓จจัยตําง ๆ เชํนเปูาประสงค๑ 
ความเชื่อและคํานิยม โดยมีสํวนรํวมเร่ืองการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การรับผลประโยชน๑และการ
ประเมินผล ซึ่งสามารถสํงผลตํอคุณภาพการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จ 
 ความหมายของการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาให๎เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต๎องการของประชาชน โดยเฉพาะ
ผู๎ปกครอง ต๎องอาศัยการนํากระบวนการมีสํวนรํวมมาใช๎ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กลําวถึง การมีสํวนรํวมไว๎ในมาตรา 8 (2) ให๎สังคมมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 
58 ได๎บัญญัติเรื่องการมีสํวนรํวมไว๎วํา บุคคลยํอมมีสิทธิมีสํวนรํวมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตํอสิทธิและเสรีภาพ
ของตน(สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฉบับป๓จจุบัน ระบุให๎  
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับจึงต๎องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให๎ประชาชน ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู๎ปกครองควรมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษายํอมจะชํวย
ขับเคลื่อนให๎การบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความต๎องการของผู๎ปกครองและชุมชน ชํวยให๎
สถานศึกษาได๎รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา  ซึ่งสํงผลให๎ผู๎ปกครองและ
ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให๎ความรํวมกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ 
ด๎วยความเต็มใจ 

การมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เข๎ามารํวมดําเนินกิจกรรม 
ตั้งแตํการศึกษาป๓ญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก๎ไขป๓ญหา และการประเมินรํวมกัน 
เพ่ือขับเคลื่อนให๎กิจกรรมนั้นดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม คือ หลักรํวม
คิด รํวมทํา รํวมตรวจสอบ รํวมรับผิดชอบการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษารํวมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน    
 ธีรภัทร๑ เจริญดี (2542) กลําววํา “การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง คือ การสร๎างพัฒนาการเด็ก
ให๎มีความเจริญงอกงามและการเรียนรู๎ที่ดี” การที่ผู๎ปกครองเข๎าไปมีสํวนรํวมยํอมเป็นโอกาสที่ดี ที่
ผู๎ปกครองจะได๎เรียนรู๎บทบาท หน๎าที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให๎ผู๎ปกครองมา
เยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงควรเป็นผู๎ที่เริ่มหรือชํวยให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวม ในการ
ชํวยเหลือ การเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียน อีกด๎วย และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ โรงเรียน
จะต๎องเป็นผู๎เริ่มต๎นนําผู๎ปกครองมาที่โรงเรียน และชั้นเรียนด๎วยความเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นนโยบาย
ระหวําง การชํวยเหลือจากชุมชนและผู๎ปกครอง อันจะสํงผลชํวยให๎กิจกรรมตํางๆ ทั้งโรงเรียนมีผลดี
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ยิ่งขึ้น ผู๎ปกครองเป็นผู๎ที่มีบทบาทสําคัญในการสํงเสริมการเรียนของเด็กเมื่อเด็กอยูํที่บ๎าน และต๎ อง
เป็นผู๎รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด๎วย   

กํอ สวัสดิ์พานิช (2521 อ๎างถึงใน ธีรภัทร๑ เจริญดี, 2542) กลําวไว๎วํา “ผู๎ปกครองนั้นเป็น
บุคคลซึ่งจะได๎รับผลการเลําเรียนของเด็กในโรงเรียน ถึงแม๎ไมํมีความรับผิดชอบ ในกิจการของ
โรงเรียนก็ตาม แตํผลของการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนมักจะตกไปอยูํกับผู๎ปกครองเพราะฉะนั้น
ผู๎ปกครองจึงเป็นผู๎รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในขั้นสุดท๎าย” 

สรุปได๎วําการให๎สมาชิกทุกคนในองค๑การหรือหนํวยงานเดียวกันได๎กระทํากิจกรรมเดียวกัน 
ได๎กระทํากิจกรรมรํวมกันให๎บรรลุเปูาหมายที่ทุกคนคาดหวังและประสบผลสําเร็จ บุคลากรทุกระดับ
ในหนํวยงานรํวมมือกัน รับผิดชอบรํวมกันมีความผูกพันในฐานะเป็นสํวนหนึ่งขององค๑การ ต๎องการ
ปฏิบัติงานอยํางมีเปูาหมายและทิศทางลักษณะการบริหารในหนํวยงานนี้เรียกวํา การมีสํวนรํวม 
(Participative administration)ซึ่งในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ด๎านนั้น ผู๎บริหารควรให๎
ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการบริหารงานโดยประเด็นที่วําให๎ทุกคนมีสํวนรํวมคิด รํวมทํา รํวมสร๎าง แสดง
ความเป็นเจ๎าของใน แตํละงานผู๎บริหารจึงควรเปิดโอกาสให๎การมีสํวนรํวมเกิดขึ้น 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครือ่งมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลสําหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเกี่ยวกับ

การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการจัดการศึกษาโดยแบํงออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นข๎อมูลสํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและอาชีพของ

ผู๎ปกครองนักเรียนเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษา

โดยกําหนดการศึกษา 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านบริหารงานวิชาการ 2) ด๎านบริหารงานงบประมาณ 3) 
ด๎านบริหารงานบุคคล 4) ด๎านบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale)
เรียงลําดับมากที่สุดมากปานกลางน๎อยน๎อยที่สุด 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามที่ใช๎ในการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทั้ง  4 
ด๎านคือด๎านบริหารงานวิชาการด๎านบริหารงานงบประมาณด๎านบริหารงานบุคคลและด๎านบริหารงาน
ทั่วไป 

2) การสร๎างแบบสอบถามให๎ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ทั้ง 4 ด๎าน ภายใต๎การแนะนําของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
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3) นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกต๎องใน
การใช๎ภาษาจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 

4) นําแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎ว
นําเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท๎ายกํอนนําไปทดลองใช๎ 

5) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล๎ว ไปทดลองใช๎ (Try-out) กับผู๎ปกครองที่ไมํใชํกลุํม
ตัวอยําง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ แล๎วนํามาวิเคราะห๑หาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ 
(Discrimination) อยูํระหวําง .26-.68 โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบ (Pearson Product 
Moment Correlation) 

6) นําแบบสอบถามที่มีอํานาจแจกแจงรายข๎อ หาคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ .93 
7) นําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบความเชื่อมั่น และมีความสมบูรณ๑ไปใช๎ในการเก็บ

ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาตํอไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามวิธีการและ

ลําดับขั้นตอนดังนี ้
1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห๑ถึงผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
2) นําแบบสอบถามให๎กับผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ๎านควนมํวงที่เป็นกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน

การศึกษา 
3) นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ๑ทุกฉบับ แล๎วนํามาวิเคราะห๑ตํอไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห๑ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ปกครองซึ่งประกอบด๎วยวุฒิการศึกษา

และอาชีพของผู๎ปกครองวิเคราะห๑โดยการใช๎การแจกแจงความถี่และคํานวณหาคําร๎อยละ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ๎าน

ควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ผู๎วิจัยกําหนดเกณฑ๑สําหรับการวัด
ระดับการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด๎านโดยหาคําเฉลี่ย (X) ของคะแนนเป็น
ตัวชี้วัดนํามาเทียบกับเกณฑ๑โดยกําหนดเกณฑ๑และแปลความหมายตามคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ๑ที่
กําหนดไว๎ดังนี้ (อาทิตยา ขาวคม, 2557, น. 35) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได๎แกํคําเฉลี่ย (X) และคํา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2) เปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผู๎ปกครอง
นักเรียนโดยใช๎สถิติการทดสอบคําที (t-test) 
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3) เปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียนโดยใช๎
การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตํางทําการ
เปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธี Scheffe’s Method 
 

ผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผลการศึกษาและประเด็นที่นําสนใจนํามาอภิปราย
ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการจัดศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยรวมอยูํในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวําโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กําหนด
วิสัยทัศน๑พันธกิจและยุทธศาสตร๑ในการให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษารวมทั้งมีการ
ประชุมผู๎ปกครองเครือขํายคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
อีกท้ังชี้แจงบทบาทในการมีสํวนรํวมในการบริหารงานของโรงเรียนแตํด๎วยผู๎ปกครองสํวนใหญํไมํคํอย
มีเวลา มีความจําเป็นจะต๎องประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวและผู๎ปกครองสํวนใหญํมีรายได๎น๎อย
และระดับการศึกษาไมํสูงมากนักทําให๎ขาดความรู๎ความเข๎าใจ ไมํคํอยให๎ความสนับสนุนการศึกษาและ
ทราบถึงหน๎าที่และบทบาทของตนเองที่มีตํอโรงเรียนจากเหตุผลดังกลําวทําให๎การมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยรวมรายข๎อและรายด๎านอยูํในระดับปานกลางสําหรับป๓ญหาอุปสรรคในด๎าน
วิชาการเกี่ยวกับบุคลากรผู๎สอนมีความถี่สูงเรื่องของความไมํกระตือรือร๎นในการทํางานในด๎าน
งบประมาณโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลางสํวนด๎านบริหารบุคคลสถานศึกษาไมํเปิดโอกาสให๎
ชุมชนและผู๎ปกครองเข๎าไปมีสํวนรํวมเทําที่ควรเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 

 (1) การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด๎านบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายข๎ออยูํใน
ระดับปานกลางโดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรก คือ ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนและการศึกษานอกสถานที่การสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการสนับสนุนหรือมีสํวนรํวมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ๑การเรียน
เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนยกเว๎นการมีสํวนรํวมในการนิเทศการศึกษาอยูํในระดับน๎อยทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะวําโรงเรียนได๎กําหนดกลยุทธ๑ให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับชุมชนและท๎องถิ่นอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมที่
เสริมสร๎างพัฒนาการของนักเรียนเชํนการแขํงขันทักษะทางวิชาการทุกกลุํมสาระการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่เพ่ือเป็นการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนและด๎านอ่ืน ๆ งานวิชาการถือเป็นงานหลักในการ
บริหารโรงเรียนเพราะงานวิชาการเป็นงานท่ีจะพัฒนาสติป๓ญญาพัฒนาความนึกคิดของผู๎เรียนทาให๎
ผู๎เรียนเป็นคนดีคนเกํงในสังคมดังนั้นผู๎ที่จะกําหนดเปูาหมายทิศทางวิธีการดําเนินงานทางด๎านวิชาการ
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หลักๆสํวนใหญํยังเป็นหน๎าที่ของครูดังนั้นโอกาสที่ผู๎ปกครองจะเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาทางด๎าน
วิชาการจึงยังไมํเต็มที่เทําที่ควรจึงเป็นเหตุผลดังกลําวทําให๎การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด๎าน
วิชาการโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 

 (2) การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด๎านบริหารงานงบประมาณโดยรวมและรายข๎ออยูํใน
ระดับน๎อยโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรกการมีสํวนรํวมในการจัดทําแผน
งบประมาณโรงเรียนและการมีสํวนรํวมในการบริจาคทรัพย๑สินทุนการศึกษาอุปกรณ๑การเรียนสิ่งของที่
จําเป็นแกํโรงเรียนและการมีสํวนรํวมในการเสนอและจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสํวนการมีสํวน
รํวมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินของโรงเรียนมีคําเฉลี่ยเป็นอันดับ
สุดท๎ายทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนบ๎านควนมํวงต๎องจัดสรรเงินให๎ทันปีงบประมาณดังนั้นจึงเป็น
งานที่เกี่ยวข๎องกับระเบียบกฎหมายข๎อบังคับ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนที่โรงเรียนต๎องดําเนินตามโครงการ
หรือกิจกรรมดําเนินงานในโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับแผนงบประมาณที่วางไว๎ เพ่ือให๎ทันตํอการใช๎
งบประมาณประจําปีงบประมาณนั้น ๆ การให๎ผู๎ปกครองเข๎ามีสํวนรํวมในด๎านนี้จึงมีขีดข๎อจํากัด
พอสมควรจึงเป็นเหตุผลทําให๎การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควน
มํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด๎านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูํใน
ระดับน๎อย 

 (3) การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด๎านบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับ
ปานกลางโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรก คือ ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการให๎
ข๎อเสนอแนะกับโรงเรียนเพื่อแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรการมีสํวนรํวม
เสนอแนะวิทยากรมาชํวยสอนในรายวิชาที่ขาดและการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมบุคลากรด๎านการ
รักษาวินัยยกเว๎นการมีสํวนรํวมในการแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได๎เปิดโอกาสให๎
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมเสนอแนะกับโรงเรียนเพ่ือแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยากรมาชํวยสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนและสํงเสริมบุคลากรด๎านการรักษาวินัยสํวน
บางกิจกรรมผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมน๎อยเชํนการแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งถือวําการคัดเลือกบุคลากร 
เข๎ามาปฏิบัติงานนั้นให๎เป็นหน๎าที่ของทางโรงเรียนเนื่องจากผู๎ปกครองอาจจะไมํมีความรู๎ความเข๎าใจจึง
เป็นเหตุให๎การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด๎านบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 

 (4)  การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ด๎านบริหารงานทั่วไปโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง
และเม่ือพิจารณารายข๎ออยูํในระดับปานกลาง 7 ข๎อโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 
อันดับแรกคือผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนการมีสํวน
รํวมในการสํงเสริมกิจกรรมของนักเรียนและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศอยูํในระดับน๎อย 3 ข๎อโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน๎อย 3 อันดับแรก คือ การมี
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สํวนรํวมในการเอาใจใสํดูแลนักเรียนให๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนการมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมประสานความรํวมมือกับชุมชนในการให๎ข๎อมูลและการมีสํวนรํวมในการวางแผนกําหนดแนว
ทางการสํงเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษามีคําเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท๎ายทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา
โรงเรียนบ๎านควนมํวงบริหารโดยใช๎หลักในการประสานสํงเสริมสนับสนุนให๎ความรํวมมือและอํานวย
ความสะดวกในด๎านตําง ๆ เชํน การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนการสํงเสริม
กิจกรรมตําง ๆ ของนักเรียนและการพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนถึงแม๎
ผู๎ปกครองสํวนใหญํจะอยูํในชุมชนที่อยูํใกล๎บริเวณโรงเรียนแตํผู๎ปกครองก็ไมํได๎มีอํานาจในการบริหาร
โรงเรียนมีโอกาสน๎อยในการมีสํวนรํวมในการวางแผนกําหนดแนวทางการสํงเสริมกิจการนักเรียนของ
สถานศึกษาและขาดการเอาใจใสํดูแลนักเรียนให๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนด๎วยภาระหน๎าที่ที่
ผู๎ปกครองไมํมีเวลาและต๎องหาเลี้ยงครอบครัวจากเหตุผลดังกลําวจึงสํงผลให๎การมีสํวนรํวมของ
ผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ด๎านบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบ๎าน
ควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวํา
โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําระดับการศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษามี
ความสัมพันธ๑กัน เพราะการศึกษาทําให๎คนเกิดการพัฒนาทางด๎านความคิดการมองโลกใฝุดีมีคุณธรรม
รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมมีวิจารณญาณที่ดีมีคุณภาพสามารถเปลี่ยนทัศนคติคํานิยม
ความเชื่อของบุคคลได๎ดังนั้นสังคมจึงคาดหวังกับบุคคลที่ได๎รับการศึกษามากให๎เข๎ามามีสํ วนรํวมใน
การจัดการศึกษามากกวําคนที่มีการศึกษาน๎อย 

3) การเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามอาชีพโดยรวมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นด๎านการบริหารงานงบประมาณและด๎านการบริหารงานบุคคล
พบวําแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนบ๎านควนมํวงได๎จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนอยูํเสมอ โดยผู๎ปกครองนักเรียนบางสํวนได๎มารํวมงานและเข๎ารํวมกิจกรรม
พร๎อมทั้งมีการเข๎ารํวมประชุมกับทางโรงเรียนบ๎างในบางครั้งทําให๎ผู๎ปกครองได๎มีโอกาสพบเจอ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ทัศนคติความคิดเห็นตํอการจัดการศึกษาระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎ปกครอง
หรือระหวํางผู๎ปกครองกับครูทําให๎การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาจําแนกตามอาชีพ
โดยรวมแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติด๎านการบริหารวิชาการและด๎านการบริหารงานทั่วไปเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พ้ืนฐานทางความคิดความเชื่อที่วําพํอแมํคือครูที่ดีที่สุดพํอแมํคือคนที่มีพลังมีทุกสิ่งทุกอยํางรวมทั้ง
ความตั้งใจและความปรารถนาดีตํออนาคตของลูกแตํอาชีพที่ผู๎ปกครองประกอบการทามาหากินมี
ลักษณะดูแลครอบครัวจึงจําเป็นต๎องใช๎อาชีพทุกวันการมีสํวนรํวมกับสถานศึกษาจึงไมํมีเวลาวํางใน
การพบปะระหวํางบุคคลในชุมชนและสถานศึกษาเพ่ือรํวมประชุมทําความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาสํวนใหญํจะให๎ความสําคัญกับการศึกษาน๎อยจะให๎ความสําคัญ
กับการประกอบอาชีพมากกวําซึ่งก็จะสํงผลถึงการให๎ความสําคัญของผู๎ปกครองตํอการศึกษาของบ
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บุตรหลานคํอนข๎างน๎อยทําให๎ความรํวมมือกับสถานศึกษาจึงคํอนข๎างจํากัดจากเหตุผลดังกลําวทําให๎
การมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียนด๎านการบริหารวิชาการและ
ด๎านการบริหารงานทั่วไปแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
1) ด๎านบริหารงานวิชาการควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการนิเทศ

การศึกษาการแนะแนวทางการศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎การวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียนเพ่ือให๎การศึกษามีคุณภาพได๎มาตรฐานตามที่กําหนด 

2) ด๎านบริหารงานงบประมาณควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินของโรงเรียนพร๎อมทั้งสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรและจัดหาทุนการศึกษาของโรงเรียนและการมีสํวนรํวมในการเสนอและจัดสรรงบประมาณ
ของโรงเรียนเพื่อการบริหารงานงบประมาณเป็นไปด๎วยความโปรํงใส 

3) ด๎านบริหารงานบุคคลควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการแตํงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโรงเรียนและรํวมยกยํองเชิดชูเกียรติครู
ผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน 

4) ด๎านบริหารงานทั่วไปควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนกําหนด
แนวทางการสํงเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษาสํงเสริมประสานความรํวมมือกับชุมชนในการจัด
การศึกษาให๎เป็นไปตามระบบและหลากหลายและการเอาใจใสํดูแลนักเรียนให๎ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน 

ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบ๎านควนมํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
2) ควรศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านควน

มํวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยวิจัยเชิงคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก 
โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี โดยเปรียบเทียบความแตกตํางของความคาดหวังและการรับรู๎ตํอคุณภาพใน
การให๎บริการ โดยสํารวจจากผู๎มาใช๎บริการงานผู๎ปุวยนอก จํานวน 423 คนโดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล ผลการศึกษา พบวํา 
 ความคาดหวังตํอคุณภาพในการให๎บริการอยูํในระดับมากในทุก ๆ ด๎าน และการรับรู๎ตํอ
คุณภาพในการให๎บริการอยูํในระดับปานกลางในทุก ๆ ด๎านและให๎เห็นวําผู๎ใช๎บริการเห็นวําคุณภาพใน
การให๎บริการอยูํในระดับต่ํา  ซึ่งผลตํางตํอการรับรู๎และความความคาดหวัง มากที่สุดในด๎านการรู๎จัก
และเข๎าใจผู๎รับบริการ (ผลตําง=-0.64) ด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ (ผลตําง=-0.60) ด๎านความ
เชื่อถือไว๎วางใจ และ ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลตํางเทํากัน (ผลตําง=-0.58) และด๎าน
การให๎ความเชื่อม่ันตํอผู๎รับบริการ (ผลตําง=-0.56) เรียงตามลําดับ 
 จากผลการศึกษามีข๎อเสนอแนะ ได๎แกํ บุคลากร ควรเข๎าถึงจิตใจของผู๎รับบริการ ให๎ความ
เมตตาไมํใช๎อารมณ๑ในการให๎บริการ และให๎บริการด๎วยความสุภาพและให๎ข๎อแนะนํากับผู๎รับบริการให๎
มากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิม ปูายบอกทางและปูายบอกขั้นตอนการรับบริการให๎มากขึ้น และควรดูแลรักษา
ความสะอาดพ้ืนที่ให๎บริการและพ้ืนที่ทางเดินอยํางสม่ําเสมอ และควรศึกษาและแก๎ไขการกําหนด
ตําแหนํงงานสําหรับบุคลากรสาธารณสุข และงบประมาณให๎สมดุลกับภาระงานที่ปฏิบัติของบุคลากร 
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บทน า 
 
ในป๓จจุบันการให๎บริการแกํผู๎มาใช๎บริการนั้นสามารถเกิดขึ้นได๎กับทุกองค๑กร ทั้งในองค๑กรที่มุํง

แสวงหากําไร และองค๑กรที่ไมํแสวงหากําไร ดังนั้นคุณภาพบริการจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค๑กรให๎ความสําคัญ
ซึ่งสําหรับองค๑กรที่ไมํแสวงหากําไร ถือเป็นตัวชี้วัดวํา องค๑กรนั้น  ๆ มีระดับความสามารถในการ
ให๎บริการเพือ่ตอบสนองความต๎องการให๎กับผู๎มาใช๎บริการมากน๎อยเพียงใด  และจากแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub) ฉบับที่ 1 ตั้งแตํปี พ.ศ. 
2547-2551 เรื่องการพัฒนาธุรกิจบริการรักษาพยาบาล การสํงเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ๑สุขภาพ
สมุนไพรไทย จากนโยบายฉบับนี้ที่เป็นแรงกระตุ๎นให๎โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตํางมีการ
ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 
2561 นี้ ได๎กําหนดกรอบการดําเนินงาน 15 แผนงาน 45 โครงการ และ 80 ตัวชี้วัด เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับเปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ๎าหน๎าที่มีความสุข และระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองการพยาบาล, 2560) 
 คุณภาพบริการ หมายถึงลักษณะที่แสดงให๎เห็นถึงผลของการให๎บริการที่ดีเลิศตามหลักการ
หรือมาตรฐานที่กําหนด บริการตรงตามความต๎องการหรือความคาดหวังของผู๎รับบริการ (Katz & 
Green, 1992) โดยจะต๎องประเมินตามมุมมองของผู๎รับบริการจึงจะเกิดผลดี และจากการงานวิจัยใน
อดีต พบวํามีเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวําแบบจําลอง SERVQUAL  ซึ่ง
ถูกนําไปใช๎อยํางแพรํหลายในงานด๎านการบริการ โดยมีการใช๎เครื่องมือ SERVQUAL ประเมินคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาล เชํน การประเมินระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลใน
กรุงเทพฯ ด๎วยแบบจําลอง SERVQUAL โดย กนกพร ลีลาเทพินทร๑ (2554) และการศึกษาเปรียบ 
เทียบการวัดคุณภาพการบริการระหวํางโรงพยาบาลภาคเอกชนและโรงพยาบาลภาครัฐบาล โดยการ
ประยุกต๑ใช๎ SERVQUAL Model ของ จุไรรัตน๑  ชุตินันท๑ (2554) และการศึกษาคุณภาพบริการ
สําหรับผู๎ปุวยนอกที่ได๎รับบริการ โรงพยาบาลคํายประจักษ๑ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดย อภิสมัย  ใส
โยธา (2553) ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพในการให๎บริการของโรงพยาบาลภาครัฐในข๎างต๎นนั้น 
สอดคล๎องกับ แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจําปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือให๎ผ๎ูบริหารทางการพยาบาล พยาบาลผู๎ปฏิบัติงาน และผู๎นิเทศการพัฒนาบริการพยาบาล
เขตสุขภาพฯ ใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให๎บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนด พร๎อมทั้งนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ
ให๎ตอบสนองป๓ญหาของพ้ืนที่ตํอไป 
 โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี เป็นโรงพยาบาลศูนย๑ระดับตติยภูมิขั้นสูง ขนาด 800 เตียง สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให๎บริการผู๎ปุวยนอกเฉลี่ยวันละ 2,000 คน ให๎บริการ
ผู๎ปุวยตํอวันเฉลี่ยเจ๎าหน๎าที่พยาบาล 1 คนตํอจํานวนผู๎ปุวย 70-100 คน งานผู๎ปุวยนอกมีเจ๎าหน๎าที่
พยาบาลปฏิบัติงานทั้งหมด 75 คน งานผู๎ปุวยนอกเป็นงานบริการดํานหน๎าซึ่งต๎องรองรับผู๎ปุวย และ
ในป๓จจุบันผู๎ใช๎บริการมีจํานวนมากขึ้น มีข๎อจํากัดของขั้นตอนการบริการ ข๎อจํากัดของเวลาผู๎ใช๎บริการ
ไมํได๎ทั้งหมด บางครั้งเกิดความไมํเข๎าใจกัน กระทบกระทั่ง ขัดแย๎งทําให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความไมํพึง
พอใจตํอการบริการของเจ๎าหน๎าที่ และมีข๎อร๎องเรียนเกี่ยวกับการบริการเกิดขึ้นซึ่งจะสํงผลตํอการ
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รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) เพราะเครื่องชี้วัดคุณภาพของ
โรงพยาบาลอยํางหนึ่งจากป๓ญหาและความสําคัญดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
คุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี เพ่ือเป็นเสียงสะท๎อนของ
ผู๎รับบริการ ที่มีความคาดหวังจะได๎รับการบริการที่มีคุณภาพและเทําเทียมกัน ผลการศึกษาในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน๑ตํอโรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานีไปใช๎พัฒนาคุณภาพการให๎บริการที่ดี และประทับใจตํอ
ผู๎รับบริการ 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับร๎ูตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก 
โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี 
 3) เพ่ือหาความสัมพันธ๑ระหวํางคาดหวังและการรับรู๎ตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวย
นอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี 
 4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาคุณภาพการให๎บริการ งานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาล
สุราษฎร๑ธานี 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
 
 คุณภาพการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี ตรงตามความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการหรือไมํ และควรปรับปรุงคุณภาพในด๎านใดบ๎าง 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 จากการศึกษาของ สุกัญญา มีสามเสน (2556) ได๎แยกองค๑ประกอบตัวชี้วัด 5 ประการ 
สําหรับใช๎ในการศึกษา คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน โดยใช๎แนวคิดของ (Ziethaml, 
Parasuraman, & Berry, 1990) แสดงตามภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยันของ RATER 
แหล่งที่มา: สุกัญญา มีสามเสน, 2556, น. 38. 
 
 โดยเกณฑ๑วัดคุณภาพบริการทั้ง 5 ด๎านนี้ ได๎มีผู๎นํามาใช๎ในการวัดคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาล โดยวัดจากการรับรู๎และความคาดหวังของผู๎รับบริการ ซึ่งผลที่ได๎แปรโดยตรงกับคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลในมุมมองตําง ๆ ของผู๎รับบริการ และจากการศึกษาวิจัยของ Fitzsimmons. 
(2006, p. 128) พบวํา คุณภาพการบริการ เกิดขึ้นระหวํางกระบวนการให๎บริการ ผู๎รับบริการจะ
พอใจหรือไมํพอใจนั้นขึ้นอยูํกับสิ่งที่ได๎รับในขณะนั้น ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ จากการได๎รับการ
บริการเกิดจากการเปรียบเทียบระหวําง ความคาดหวังที่มีตํอการบริการและการบริการที่ได๎รับจริง 
เมื่อความคาดหวังตรงกันกับการบริการที่ได๎รับ ดังนั้นจะทําให๎ผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจ เกิดการ
ยอมรับในคุณภาพการบริการ ซึ่งมีความจําเป็นต๎องนํากลยุทธ๑ตํางๆมาปิดชํองวํางเหลํานี้ให๎ได๎ยิ่ง
ชํองวํางแคบลงก็จะทาให๎เกิดคุณภาพการบริการและความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น โดยเรียกรูปแบบการวัด
คุณภาพบริการนี้วํา แบบจําลองชํองวําง (Gap Model) 5 ชํอง (Zeithaml et al., 1988, p. 46) 
ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการกําหนดคุณภาพบริการของ Zeithaml et al. 
แหล่งที่มา: Zeithaml, et al.,1988, p. 46. 
  
 ดังนั้นผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิดคุณภาพการบริการ 5 ด๎านของ Zeithaml et al. (1988 อ๎างใน
สุกัญญา มีสามเสน, 2556, น. 38) โดยวัดจากการรับรู๎และความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในการเก็บ
แบบสอบถามเชิงปริมาณ ซึ่งผลที่ได๎แปรโดยตรงกับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในมุมมองตําง ๆ 
ของผู๎รับบริการ ซึ่งกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 
  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎มาใช๎บริการงานผู๎ปุวยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี ซึ่งมี
ยอดผู๎ ใช๎บริการในเดือนสิงหาคม จํานวน 30 ,842 คน จําแนกตามประเภทของสิทธิ์ ในการ
รักษาพยาบาล ดังนี้ (โรงพยาบาลสุราษฏร๑ธานี, ฝุายเวชระเบียน, 2561) โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดขนาด
ของกลุํมตัวอยํางประชากรใช๎สูตรทาโร ยามาเนํ (Taro Yamane) การคํานวณที่ระดับความเชื่อมั่น
ร๎อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 (ธานินทร๑  ศิลป์จารุ, 2555) สามารถคํานวณหาจํานวน
ตัวอยํางได๎ 395 ตัวอยําง จากนั้นทําการสํุมตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota  Sampling)  เพ่ือแบํงเป็น
สัดสํวน ซึ่งจะได๎จํานวนของกลุํมตัวอยํางตามสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแตํละประเภทแตํเนื่องจากการ
แบํงสัดสํวนกลุํมตัวอยํางของผู๎ใช๎บริการที่ใช๎สิทธิ์จํายเอง/รับบิลเบิกต๎นสังกัดได๎จํานวน 2 คน อาจทํา
ให๎เกิดความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยําง (Random Sampling Error) ผู๎วิจัยจึงกําหนดกลุํม
ตัวอยํางของผู๎ใช๎บริการที่ใช๎สิทธิ์จํายเอง/รับบิลเบิกต๎นสังกัดจํานวน 30 คน (อัจฉราวรรณ  งามญาณ , 
2554, p. 7) ดังนั้นการสุํมตัวอยํางจึงมีจํานวนทั้งหมด 423 คน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การแบํงจํานวนกลํุมตัวอยํางเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยํางแยกตาม

ประเภทตามสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล 
 

สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เบิกจํายตรง 103   
ประกันสังคม 101   
ประกันสุขภาพทั่วหน๎า 189   
จํายเอง/รับบิลเบิกต๎นสังกัด 30   

รวม 423  
  
 จากนั้นใช๎การเก็บตัวอยํางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามสัดสํวน (Proportion 
Allocation) ที่กําหนด 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้โดยการนําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น
สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาคําความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1. การหาคําความเที่ยงตรงโดยทดสอบเนื้อหาหลังจากนั้นนํามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง  
(Index of Congruence: IOC) จากผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ได๎คํา เทํากับ 0.97 
 2. ผู๎วิจัยนําแบบทดสอบท่ีผํานการหาคําเที่ยงตรงของเนื้อหาไปปรับแก๎ตามที่มีเสนอแนะให๎
ปรับปรุงจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยํางที่
จะศึกษาจํานวน 30 คนเพ่ือหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ได๎คําสัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบัค 
(Cronbach‘s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับที่ ∞= 0.98 แสดงวํา เครื่องมือที่ได๎รับการทดสอบมีคํา
ความเชื่อม่ันในระดับสูง (กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2546, น. 134) 
 หลังจากที่เครื่องมือได๎ผํานกระบวนการขั้นตอนตําง ๆ แล๎วผู๎วิจัยจึงนําแบบสอบถามจํานวน  
423 ชุดไปสอบถามข๎อมูลจากผู๎มาใช๎บริการผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานีตามขอบเขต
ระยะเวลาที่กําหนด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังนี้ 
 1. ข๎อมูลสํวนบุคคล  ใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics)  เพ่ือวิเคราะห๑เกี่ยวกับ
ลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎ร๎อยละ 
 2. ข๎อมูลระดับความคาดหวัง/การรับรู๎ในการให๎บริการผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี 
วิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉล่ีย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช๎แปลความหมาย แล๎วจึง
นําไปคํานวณคําคะแนนเครื่องมือ SERVQUAL  
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานจะใช๎สถิติในการวิเคราะห๑แบบ Paired 
Samples t-test เพ่ือทดสอบระดับความคาดหวังตํอคุณภาพบริการที่จะได๎รับ และการรับรู๎ตํอ
คุณภาพการบริการที่ได๎รับจริงมีความแตกตํางกัน 
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ผลการศึกษา 
  

1) ข๎อมูลคุณลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ใช๎บริการ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
มีอายุ 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายได๎ 
15,001-25,000 บาท ใช๎สิทธิ์การรักษาเป็นประกันสุขภาพทั่วหน๎า 

2) ระดับความคาดหวังตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก โดยภาพรวม อยูํในระดับ
มาก ( ̅=3.92) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังอยูํในระดับมาก
ในทกุ ๆ ด๎าน โดยมากที่สุดในด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ ( ̅=3.97) รองลงมาในด๎านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ( ̅=3.96) ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการ ( ̅=3.93) ด๎านการรู๎จักและเข๎าใจ
ผู๎รับบริการ ( ̅=3.90) และน๎อยที่สุดในด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ ( ̅=3.84) 

3) ระดับการรับรู๎ตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก โดยภาพรวม อยูํในระดับปาน
กลาง ( ̅=3.33) และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีการรับรู๎อยูํในระดับ  ปาน
กลางในทุก ๆ ด๎าน โดยมากที่สุดในด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ ( ̅=3.39) รองลงมาในด๎านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ( ̅=3.38) ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการ ( ̅=3.37) ด๎านการรู๎จัก
และเข๎าใจผู๎รับบริการ ( ̅=3.26) และน๎อยที่สุดในด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ ( ̅=3.24) และ
เมื่อแยกประเด็นเป็นรายด๎าน  

4) ผลการประเมินคุณภาพการบริการโดยคํานวณหาคําคะแนนเคร่ืองมือ SERVQUAL โดย
ภาพรวม พบวํา ผู๎ใช๎บริการเห็นวํา มีคุณภาพในการให๎บริการอยูํในระดับต่ํา โดยประเด็นที่เห็นมี
ผลตํางตํอการรับรู๎และความความคาดหวังมากที่สุดในด๎านการรู๎จักและเข๎าใจผู๎รับบริการ(ผลตําง= -
0.64) ด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ(ผลตําง=-0.60) ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจและด๎านความเป็น
รูปธรรมของการบริการมีผลตํางเทํากัน (ผลตําง=-0.58) และ ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการ
(ผลตําง=-0.56) แสดงตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  การประเมินคุณภาพการบริการด๎วยเครื่องมือ SERVQUALงานผู๎ปุวยนอกโรงพยาบาล 

สุราษฎร๑ธานี 
 

ประเด็นคุณภาพการบริการ ระดับ 
การรับรู้ 

ระดับ 
ความคาดหวัง ผลต่าง แปลผล 

- ความเชื่อถือไว๎วางใจ 3.39 3.97 -0.58 คุณภาพต่ํา 
- การให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการ 3.37 3.93 -0.56 คุณภาพต่ํา 
- ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.38 3.96 -0.58 คุณภาพต่ํา 
- การรู๎จักและเข๎าใจผู๎รับบริการ 3.26 3.9 -0.64 คุณภาพต่ํา 
- การตอบสนองตํอผู๎รับบริการ 3.24 3.84 -0.60 คุณภาพต่ํา 

รวม 3.33 3.92 -0.59 คุณภาพต่ํา 
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 5) ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู๎ตํอคุณภาพในการให๎บริการงาน
ผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังมากกวํา การรับรู๎ตํอบริการที่
ได๎รับจากงานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฏร๑ธานี ทั้งในภาพรวมและในรายด๎าน อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงตามตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู๎ตํอคุณภาพในการให๎บริการงาน 
 ผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี 
 

ประเด็นคุณภาพในการให้บรกิาร  ̅ S.D. t p 
ความคาดหวังด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ 3.97 0.81 13.03 .000* 
การรับรู๎ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ 3.39 0.92 11.52 .000* 
ความคาดหวังด๎านการให๎ความเชื่อม่ันตํอผู๎รับบริการ 3.93 0.87 13.32 .000* 
การรับรู๎ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการ 3.37 0.99 12.60 .000* 
ความคาดหวังด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.96 0.79 11.96 .000* 
การรับรู๎ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.38 0.94 13.85 .000* 
ความคาดหวังด๎านการรู๎จักและเข๎าใจผู๎รับบริการ 3.90 0.85 13.03 .000* 
การรับรู๎ด๎านการรู๎จักและเข๎าใจผู๎รับบริการ 3.26 1.02 11.52 .000* 
ความคาดหวังด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ 3.84 0.84 13.32 .000* 
การรับรู๎ด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ 3.24 1.04 12.60 .000* 
ความคาดหวังคุณภาพในการให๎บริการโดยรวม 3.92 0.77 11.96 .000* 
การรับรู๎คุณภาพในการให๎บริการโดยรวม 3.33 0.92 13.85 .000* 

 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 1) จากการศึกษาจากกลุํมผู๎ใช๎บริการ พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังตํอคุณภาพในการ
ให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก โดยภาพรวม และในรายด๎านอยูํในระดับมาก โดยมากที่สุดในด๎านความ
เชื่อถือไว๎วางใจรองลงมาในด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอ
ผู๎รับบริการด๎านการรู๎จักและเข๎าใจผู๎รับบริการและน๎อยที่สุดในด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ประยูร ภักดีพัฒนาทร (2557) ได๎ศึกษาความคาดหวังของผู๎ปุวยนอก
ตํอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวํา ความคาดหวังของ
ผู๎ปุวยนอกตํอคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํ
ในระดับมากทุกด๎าน เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ ด๎าน
การให๎หลักประกันและความเชื่อมั่นแกํผู๎ปุวย ด๎านการเอาใจใสํและเข๎าใจความต๎องการของผู๎ปุวย 
ด๎านการตอบสนองความต๎องการของผู๎ปุวย และด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามลําดับและ
ผลการศึกษายังสอดคล๎องกับ ภาวิดา  กระบะเงิน (2256) ได๎ศึกษา แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของแผนกผู๎ปุวยนอกศูนย๑หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ผล
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การศึกษาพบวําความคาดหวังในคุณภาพการบริการมีระดับมาก ทั้งนี้ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา ผู๎ใช๎บริการ
สถานพยาบาล ซึ่งเป็นผู๎ปุวย มีความคาดหวังในระดับสูงตํอการมาใช๎บริการที่ โรงพยาบาล
สุราษฏร๑ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย๑ ซึ่งมีความสามารถในการรักษาเกือบเทําเทียมกับโรงพยาบาลใน
กรุงเทพ มีแพทย๑ ผู๎เชี่ยวชาญในทุกสาขา มีเครื่องมือตรวจรักษาท่ีคํอนข๎างทันสมัย  
 2) จากการศึกษาจากกลุํมผู๎ใช๎บริการ พบวําการรับรู๎ตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวย
นอก โดยภาพรวมและในรายด๎าน อยูํในระดับปานกลาง โดยมากท่ีสุดในด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ
รองลงมาในด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการด๎านการรู๎จัก
และเข๎าใจผู๎รับบริการและน๎อยที่สุดในด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ ซึ่งผลการศึกษาใกล๎เคียงกับ
ผลการศึกษาของ อัจฉรา ขันใจ (2558) ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ประกันตนโรงพยาบาลลําพูน พบวําการ
รับรู๎คุณภาพการบริการด๎านความเห็นอกเห็นใจอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย=3.79) รองลงมาคือการให๎
ความมั่นใจแกํผู๎รับบริการ (คําเฉลี่ย=3.73) ความเป็นรูปธรรมในการบริการ อยูํในระดับปานกลาง 
(คําเฉลี่ย=3.31) ความนําเชื่อถือไว๎วางใจในบริการ (คําเฉลี่ย=3.30) และการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ 
(คําเฉลี่ย=3.14) ตามลําดับ ทั้งนี้ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา จากผลการศึกษาและข๎อค๎นผู๎ของนักวิชาการ
อ่ืนๆ พบวํา สํวนใหญํการรับรู๎ตํอการบริการน๎อยที่สุดในด๎านการตอบสนองตํอผู๎ให๎บริการ ซึ่งอาจเป็น
ที่ภาระงานที่ปฏิบัติของผู๎ให๎บริการในโรงพยาบาลภาครัฐสํวนใหญํมีภาระงานเป็นจํานวนมาก 
เนื่องจากมีผู๎ใช๎บริการเป็นจํานวนมา ทําให๎ผู๎ให๎บริการไมํมีเวลาที่จะตอบสนองตํอคําร๎องขอของ
ผู๎ใช๎บริการได๎ หรือในบางครั้งผู๎ใช๎บริการไมํกล๎าร๎องขอ ทําให๎ผู๎ให๎บริการไมํทราบ จนกลายเป็นความ
ละเลยของผู๎ให๎บริการ ซึ่งเป็นสํวนที่โรงพยาบาลสุราษฏร๑ธานีต๎องแก๎ไขตํอไป 
 3) จากการการประเมินคุณภาพการบริการด๎วยเครื่องมือ SERVQUAL งานผู๎ปุวยนอก
โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานีโดยภาพรวม พบวํา ผู๎ใช๎บริการเห็นวํา มีคุณภาพในการให๎บริการอยูํในระดับ
ต่ํา โดยประเด็นที่เห็นมีผลตํางตํอการรับรู๎และความความคาดหวังมากที่สุดในด๎านการรู๎จักและเข๎าใจ
ผู๎รับบริการ รองลงมาด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ ด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจ และ ด๎านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ มีผลตํางเทํากัน และ ด๎านการให๎ความเชื่อมั่นตํอผู๎รับบริการ เรียงตามลําดับ
และผลการทดสอบสมมติฐานระหวํางคาดหวังและการรับรู๎ตํอคุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก 
โรงพยาบาลสุราษฎร๑ธานี พบวํา ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังมากกวํา การรับรู๎ตํอบริการที่ได๎ รับจาก
งานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลสุราษฏร๑ธานี ทั้งในภาพรวมและในรายด๎าน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งผลการศึกษายังสอดคล๎องกับ อภิสมัย ใสโยธา (2553) ได๎ศึกษาคุณภาพบริการสําหรับ
ผู๎ปุวยนอกที่รับบริการโรงพยาบาลคํายประจักษ๑ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบวําความคาดหวังกับ
คุณภาพบริการที่ได๎รับจริง ทั้ง 5 ด๎าน มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  p< 0.05 และมี
คําติดลบทุกด๎าน หมายถึง คุณภาพบริการที่ ได๎รับจริงต่ํากวําที่คาดหวังทุกด๎าน ดังนี้ด๎านการ
ตอบสนองอยํางรวดเร็ว (-0.51) ด๎านความเข๎าถึง จิตใจ (-0.301) ด๎านความมั่นใจได๎ (-0.26) ด๎าน
ความเชื่อถือได๎ (-0.192) และด๎านลักษณะทางกายภาพ (-0.125) อธิบายได๎วํา คุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลคํายประจักษ๑ศิลปาคม ต่ํากวําความคาดหวัง ของผู๎รับบริการทั้ง 5 ด๎านและยังสอดคล๎อง
กับผลการศึกษาของ ทิพย๑สุคนธ๑ ศรีลาธรรม (2559)  ซึ่งผลการศึกษาพบวํา ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑
กับคุณภาพการให๎บริการของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 
<0.05) ได๎แกํ ความคาดหวังตํอการให๎บริการ การรับรู๎ตํอการให๎บริการ และผลการศึกษายัง
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สอดคล๎องกับ อัจฉรา ขันใจ (2558) ซึ่งพบวํา คําเฉลี่ยความคาดหวังคุณภาพการบริการสูงกวําการ
รับรู๎คุณภาพการบริการทุกด๎านซึ่งมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งด๎านที่มี
ความแตกตํางมากที่สุด คือ ด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ รองลงมาคือ ด๎านความนําเชื่อถือ
ไว๎วางใจในการบริการ ความเป็นรูปธรรมในการบริการ การให๎ความมั่นใจแกํผู๎รับบริการ และการเห็น
อกเห็นใจ ตามลําดับ ทั้งนี้มีป๓ญหาจากกลุํมตัวอยํางได๎แกํ โรงพยาบาลมีขั้นตอนของระบบการทํางาน
ที่มีหลายข้ันตอน ควรใช๎บัตรประชาชนใบเดียวได๎ทุกจุดรับบริการ เน่ืองจากบางแผนกใช๎บัตร
ประชาชนได๎ บางแผนกเรียกดูบัตรโรงพยาบาล ควรแยกผู๎ปุวยทั่วไปกับผู๎ปุวยห๎องฉุกเฉิน  เพราะ
ผู๎ปุวยทั่วไปรอนานเกินไป ทั้งนี้ผู๎วิจัยซึ่งมีสํวนในการปฏิบัติงานที่งานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาล
สุราษฏร๑ธานี ตั้งข๎อสังเกตวํา ในขั้นตอนบางสํวนไมํสามารถปฏิบัติได๎ เนื่องจากในการใช๎บริการต๎อง
ผํานขั้นตอนการทําบัตร การเข๎าคิว และงานบางสํวนจําเป็นต๎องมีบัตรเพ่ือให๎ทราบวําผํานขั้นตอนใด
มาบ๎าง อีกท้ังจํานวนบุคลากรที่ไมํเพียงพอกับจํานวนผู๎มาใช๎บริการ ซึ่งมีเป็นจํานวนมาก ทําให๎ขั้นตอน
แตํละขั้นตอนต๎องใช๎ระยะเวลา ทําให๎ผู๎ใช๎บริการต๎อเข๎าคิวรอ อีกทั้งโรงพยาบาลสุราษฏร๑ธานี ใน
ป๓จจุบัน (ปี พ.ศ. 2561) ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให๎เป็นโรงพยาบาลแมํขําย ของเขต
บริการสุขภาพที่ 11 (เขตภาคใต๎ตอนบนอันประกอบด๎วย สุราษฎร๑ธานี  นครศรีธรรมราช ชุมพร 
ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่) เพ่ือให๎บริการตั้งแตํระดับประถมภูมิถึงระดับตติยภูมิ ด๎านทารกแรก
เกิด ศูนย๑โรคหัวใจ ศูนย๑โรคมะเร็ง ศูนย๑อุบัติเหตุ และศูนย๑การปลูกถํายไต และเป็นศูนย๑รับสํงตํอใน
เขตบริการสุขภาพที่ 11 รวมทั้งเป็นศูนย๑แพทย๑ศาสตร๑ชั้นคลินิก ผลิตเพ่ิมเพ่ือแพทย๑ในชนบท จึงมีการ
กํอสร๎างอาคารเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช๎บริการจํานวน 3 หลัง ประกอบด๎วยอาคารหลังที่ 1 เป็น
อาคารรังสีวินิจฉัยรักษาเป็นอาคาร 7 ชั้น หลังท่ี 2 เป็นอาคารพักคนไข๎เป็นอาคารแฝด 8 ชั้น และ
อาคารผู๎ปุวยนอกเป็นอาคาร 9 ชั้นจึงทําให๎หนํวยงานตําง ๆ ที่ตั้งอยูํต๎องยุบตัวเพ่ือใช๎เป็นพ้ืนที่กํอสร๎าง 
ทําให๎พ้ืนที่ให๎บริการอยํางแออัดไมํมีพ้ืนที่ในการวางเก๎าอ้ีเพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการนั่งรอทําให๎ผู๎ใช๎บริการบาง
ทํานไมํมีเก๎าอ้ีนั่ง ซึ่งเป็นป๓จจัยในการประเมินคุณภาพในการให๎บริการของงานผู๎ปุวยนอกอยูํในระดับ
ต่ํากวําความคาดหวัง ซ่ึงป๓ญหาดังกลําวจะสามารถแก๎ไขได๎เมื่ออาคารที่สร๎างใหมํแล๎วเสร็จและพร๎อม
ให๎บริการ สํวนป๓ญหาเกี่ยวกับการให๎บริการของผู๎ให๎บริการนั้น ผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา อาจเกิดจาก
ภาระงานที่ปฏิบัติมีมากเกินกวําเจ๎าหน๎าที่รับได๎ เชํน แพทย๑ผู๎ตรวจบางทํานต๎องรับภาระงานติดตํอกัน 
36 ชั่วโมง และพนักงานผู๎คัดกรองผู๎ปุวยมีจํานวนน๎อยไมํเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ ซึ่ งทาง
ผู๎บริหาร หัวหน๎าหนํวยงานควรหาทางแก๎ไข โดยอาจใช๎วิธีการปรับวิธีเข๎าเวร ของแพทย๑ผู๎ตรวจ การ
จัดพนักงานให๎เพียงพอกับจํานวนผู๎ใช๎บริการ การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาด๎านการบริการของบุคลากร 
และควรมีการวัดผลการให๎บริการของบุคลากรรํวมกับการสํารวจภาระงานที่ปฏิบัติของบุคลากรอยําง
สม่ําเสมอ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
จากผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพในการให๎บริการงานผู๎ปุวยนอก โดยมีข๎อเสนอแนะแบํงได๎ดังนี้ 

 1.  ข๎อเสนอแนะด๎านบุคลากร 
 ทางผู๎บริหารควรจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในการให๎บริการกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ให๎บริการอยํางสม่ําเสมอ 
 บุคลากรผู๎ปฏิบัติงาน ควรเข๎าถึงจิตใจของผู๎รับบริการ ให๎ความเมตตา ไมํใช๎อารมณ๑ให๎การ
ให๎บริการ และให๎บริการด๎วยความสุภาพ 
 บุคลากรควรใสํใจเกี่ยวกับการให๎ข๎อแนะนํากับผู๎รับบริการให๎มากยิ่งขึ้น 
 2.  ข๎อเสนอแนะด๎านสถานที่ 
 ควรเพ่ิม ปูายบอกทางและปูายบอกขั้นตอนการรับบริการให๎มากขึ้น เนื่องจากมีผู๎ใช๎บริการ
จํานวนมาก อาจมีการบังปูาย หรือไมํเห็นปูายดังกลําว 
 ควรดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ให๎บริการและพ้ืนที่ทางเดินอยํางสม่ําเสมอ 
 3.  ข๎อเสนอแนะสําหรับผู๎รับผิดชอบนโยบายด๎านสาธารสุข 
 ควรศึกษาและแก๎ไขการกําหนดตําแหนํงงานสําหรับบุคลากรสาธารณสุข และงบประมาณให๎
สมดุลกับภาระงานที่ปฏิบัติของบุคลากร 
 ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร งานผู๎ปุวยนอก 
โรงพยาบาลสุราษฏร๑ธานี 
 2.  ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริการของบุคลากร งานผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาล
สุราษฏร๑ธานี 
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ฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี
 

วันวิสา วุฒิ* 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการ
ซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวน
รํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล และ 3)เพ่ือศึกษาป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ประชากร 
ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี จํานวน 129,123  คน โดยใช๎
กลุํมตัวอยําง จํานวน 384 คน โดยกําหนดจํานวนกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางของ Krejcie and 
Morgan  ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม และนํามาทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห๑หาคําร๎อยละ หาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติใช๎ t-test, F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวํา 1) ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจร
ของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ (= 3.72) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี จําแนก
ตามป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา เมื่อจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎
ตํอเดือน โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวน จําแนกตามเพศ และ
ระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ) ป๓ ญ ห า
และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุาย
สาธารณูปโภค พบวํา ป๓ญหาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของ
ฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ที่กลุํมตัวอยํางเสนอมากที่สุด คือ  ประชาชนยังไมํมี
ความเข๎าใจถึงความสามารถในการมีสํวนรํวมในโครงการ วําสามารถมีสํวนรํวมในด๎านใด หรือบทบาท
ใดได๎บ๎าง และมีข๎อเสนอแนะ คือ เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน โดยมุํงให๎ประชาชนทั่วไปได๎ทราบถึงแนวทางในการมีสํวนรํวมที่เหมาะสม และสามารถทําได๎ 
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บทน า 
 
ความพยายามผลักดันของรัฐและการ สํงเสริมการกระจายอํานาจแกํท๎องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรก

ในชํวงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได๎กําหนดให๎มีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่รองรับการกระจายอํานาจที่
ชัดเจนเป็นครั้งแรกของการปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งนี้แนวทางและการดําเนินการกระจายอํานาจ
เป็นไปเพ่ือการบรรลุถึงเปูาหมายสําคัญของการกระจายอํานาจคือ การสร๎างความผาสุกหรือ การสร๎าง
ความสุขให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น ตลอดทั้งเสริมสร๎างกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวมใน
ระดับท๎องถิ่น ซึ่งการจะบรรลุผลตามเปูาหมายดังกลําวจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องสํงเสริม และพัฒนาให๎
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการ ได๎มีการนําวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งหมายถึง 
หลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปฏิบัติ  ในสํวนของการ
ปฏิรูประบบราชการจะใช๎ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการ หรือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาจัดการประเด็น
ป๓ญหาตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเรื่อง การพัฒนาโครงสร๎างสถาบัน การสร๎างขีดความสามารถ การกระจาย
อํานาจและหน๎าที่จากศูนย๑กลาง ความสัมพันธ๑ระหวํางนักการเมืองกับข๎าราชการ การประสานงาน 
และบทบาทในการสํงเสริมธรรมาภิบาลของผู๎นํารัฐบาล รัฐบาลได๎ตระหนักถึงความสําคัญในการ
บริหารงานของท๎องถ่ิน โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารงาน จะเห็นได๎จากระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ได๎ระบุหลักการ
ของคํานิยาม การบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี ไว๎วํา การบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่
ดีเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให๎สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติการ ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจสามารถอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข 
มีความรู๎รักสามัคคี และรํวมกันเป็นพลัง กํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน และเป็นสํวนสํงเสริมความ
เข๎มแข็งหรือสร๎างภูมิค๎ุมกันแกํประเทศ เพื่อบรรเทา ปูองกัน หรือแก๎ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่
อาจจะมีมาในอนาคต  เพราะสังคมจะร๎ูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรํงใส และการมีสํวนรํวมอันเป็น
คุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑  และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  สอดคล๎องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกป๓จจุบัน 

การมีสํวนรํวมนับวันจะมีความสําคัญตํอการบริหารและการพัฒนา ในอดีตเมื่อรัฐบาลหรือ 
หนํวยงานราชการมีโครงการสาธารณะอะไรก็ใช๎อํานาจอันชอบธรรมจากกฎหมายเพ่ือคุ๎มครองในสิ่งที่
ได๎กระทํา จึงมักไมํสอบถามหรือรับฟ๓งความคิดเห็นจากประชาชน เทํากับเป็นการปฏิเสธไมํให๎ 
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร อาจกลําววําความล๎มเหลวในอดีตสํวนหนึ่งมาจากการไมํรับ
ฟ๓งความคิดเห็นของประชาชนและไมํให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ซึ่งตํางกับประเทศที่ประสบผลสําเร็จใน 
การพัฒนาล๎วนแตํดําเนินการโดยอาศัยความรํวมมือจากภาคประชาชน (เมตต๑ เมตต๑การุณ๑จิต, 2556, 
น. 231)  

เทศบาลเมืองสุราษฎร๑ธานี เป็นชุมชนที่ตั้งอยูํในตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 125 ,096 คน พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีความ
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เจริญก๎าวหน๎าทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นเทศบาลที่มีศักยภาพทั้งในด๎าน
งบประมาณ บุคลากร และผู๎บริหาร ชุมชนในเขตมีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ทําให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจตํอการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ ที่จะต๎องจัดให๎ในด๎านตําง ๆ เชํน การ
บริการโนโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการศึกษา ด๎านการสาธารณสุข ด๎านการเมืองการปกครอง ด๎านการ
พัฒนาชุมชน ด๎านรักษาความสงบเรียบร๎อย โดยมีหนํวยงานในสังกัดเทศบาลฯ ขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมให๎ประสบผลสําเร็จ ประกอบไปด๎วย สํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง สํานักการชําง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม  

จากสถิติข๎อมูลการรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ และข๎อมูลจากชํองทางการรับฟ๓งความคิดเห็นของ
ประชาชนของทางเทศบาลในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ ตู๎รับฟ๓งความคิดเห็น ไปรษณีย๑ โทรศัพท๑ อินเตอร๑เน็ต 
ของการให๎บริการในสํวนของงานสาธารณูปโภค ได๎รับข๎อร๎องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซํอมแซมผิว
จราจรอยูํเสมอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนครมีผู๎ใช๎รถใช๎ถนนเป็นจํานวนมาก ทั้งจากปริมาณของรถที่
บรรทุกหนักทําให๎เกิดป๓ญหาผิวการจราจรชํารุด เป็นหลุม ไมํสม่ําเสมอ กํอให๎เกิดป๓ญหาตํอผู๎ใช๎รถใช๎
ถนน หรือในกรณีที่กําลังทําการซํอมแซมผิวการจราจรก็จะกํอให๎เกิดการจราจรติดขัด หรืออาจจะ
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนรําคาญแกํผู๎ที่อยูํอาศัยในบริเวณใกล๎เคียง ข๎อร๎องเรียนทั้งจากประชาชนและ
ผู๎บริหารมีผลกระทบตํอภาพลักษณ๑ตํอกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของผู๎บริหารใน
หนํวยงานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด๎านสาธารณูปโภค และยังอาจสํงผลกระทบตํอการชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎ได๎รับความเดือดร๎อนตําง ๆ ซึ่งข๎อร๎องเรียนเหลํานี้เป็นความรับผิดชอบของฝุายงาน
ซํอมแซมผิวจราจร ซึ่งควรมีการสํงเสริมมีสํวนรํวม คือ การที่ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎ และรํวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํ วนในโครงการเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง  

ดังนั้น ผู๎วิจัยในฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติงานระดับหัวหน๎างานสาธารณูปโภค ฝุายสาธารณูปโภค 
สํวนการโยธา สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี  มีหน๎าที่ในการอํานวยการ ควบคุมดูแลและ
ประเมินผลการดําเนินงานการให๎บริการงานซํอมแซมผิวจราจรให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอยูํ
ตลอดเวลา จึงมีความสนใจแนวทางการเพ่ิมการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิว
จราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ใน 4 ขั้นตอน คือ การตัดสินใจและ วางแผน 
การปฏิบัติกิจกรรม การรับผลประโยชน๑ และการติดตามประเมินผล และศึกษาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
อยํางไร ผลที่ได๎จากการวิจัยสามารถนํามาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และปรับปรุง
พัฒนาการบริการการให๎บริการงานซํอมแซมผิวจราจรให๎ได๎ตามความต๎องการของประชาชนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร๎างความพึงพอใจและเกิดประโยชน๑สูงสุดกับประชาชนและท๎องถิ่นอยําง
ยั่งยืนตํอไป 
 

ค าถามของการศึกษา 
 
1) การมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค 

เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี เป็นอยํางไร 
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2) การมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค 
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน  เป็น
อยํางไร 

3) มีป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิว
จราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อยํางไร 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุาย

สาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
2)  เพ่ือเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุาย

สาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
3)  เพ่ือศึกษาป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการ

ซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยจะใช๎คําศัพท๑ที่คณะทํางานกลุํม Good Governance ของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได๎บัญญัติและให๎ความหมายไว๎  ก็คือ  ธรรมาภิบาล  ซ่ึง
หมายถึง  กฎเกณฑ๑การปกครองบํารุงรักษาบ๎านเมืองที่ดี  หรือกฎเกณฑ๑ที่ดีของบ๎านเมืองและสังคม  
โดยมีขอบเขตของความหมายที่รวมไปถึงการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งครอบคลุมทุก
ภาคสํวนของสังคม  รวมไปถึงการจัดระบบองค๑กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี  สํวนราชการ  องค๑กร
ของรัฐและรัฐบาล  ที่ไมํใชํสํวนราชการ  การบริหารราชการภูมิภาคและท๎องถิ่น  องค๑การที่ไมํใชํ
รัฐบาล (Independent  Organization) องค๑กรของเอกชน  กลุํมชมรมและสมาคมตําง ๆ นิติบุคคล 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society) ขณะเดียวกัน  ก็รวมไปถึงการกําหนดความสัมพันธ๑
ระหวํางสํวนตําง ๆ ข๎างต๎นด๎วย (เจริญพงษ๑ วิญ๒ูนุรักษ๑, 2543, น. 4) 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ๑ระหวํางธรรมาภิบาลกับสํวนตําง ๆ ของสังคม 

 
ธรรมาภิบาลเพื่อสร๎างสรรค๑การบริหารบ๎านเมืองและสังคมที่ดี  นับเป็นแนวทางสําคัญในการ

จัดระเบียบให๎แกํสังคม  ทั้งในสํวนของภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยครอบคลุมไปถึง
ฝุายวิชาการ  ฝุายปฏิบัติการ  ฝุายราชการและฝุายธุรกิจ  ให๎สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข  มี
ความรู๎รักสามัคคีและรํวมกันเป็นพลังเพ่ือสร๎างสรรค๑การพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนเป็นสํวนเสริมความ
เข๎มแข็ง  หรือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํประเทศ  สังคมที่มีธรรมาภิบาล จะเป็นสังคมที่มีความยุติธรรม  
ความโปรํงใสและการมีสํวนรํวม ฯลฯ  ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญที่ชํวยสํงเสริมให๎กลไกบริหารจัดการที่ดี  
สนับสนุนความเข๎มแข็งของประชาสังคม  ไมํเปิดโอกาสให๎ความทุจริตฉ๎อฉลเกิดขึ้นได๎อยํางสะดวก 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เกี่ยวกับความหมายของการมีสํวนรํวมนั้น ได๎มีนักวิชาการทั้งไทยและตํางประ เทศให๎
ความหมายไว๎ที่จะยกมาใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบางสํวน ได๎แกํ  ลิส (Lisk,1985 อ๎างถึงใน ปรีดา 
เจษฎาวรางกุล, 2550, น. 24) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎วํา การมีสํวนรํวม
ของประชาชนจะต๎องมีความสัมพันธ๑กับแนวคิดของการเชื่อใจและการยอมรับตนเองเพ่ือที่จะนําไปสูํ
การมีสํวนรํวมของประชาชนอยํางยั่งยืน ซึ่งสามารถสังเกตได๎จากระดับความพึงพอใจ ระดับความ
ไว๎วางใจและต๎องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรมที่ต๎องปฏิบัติรํวมกัน  
 เฮด แฟร๑ไซลด๑ และคณะ (Fairchaild, et. al., 1964 อ๎างถึงใน ทานตะวัน อินทร๑จันทร๑, 
2556, น. 19) ได๎ให๎ความหมายของคําวําการมีสํวนรํวมไว๎วํา การมีสํวนรํวม หมายถึง การเข๎ามามีสํวน
รํวมในกิจกรรมรํวมกันหรือการเข๎ามามีสํวนติดตํอสัมพันธ๑กันและอาจหมายถึงสถานการณ๑ทางสังคม
ด๎วยก็ได๎  
 สรุปได๎วํา “การมีสํวนรํวม” หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุํมบุคคลมีแนวคิดหรือ
จุดมุํงหมายที่ เหมือนกันเข๎ามาดําเนินการนั้น ให๎แล๎วเสร็จตามจุดมุํงหมายที่กําหนดแล๎วรับ
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ผลประโยชน๑รํวมกัน ซึ่งต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมใน ทุกขั้นตอน ไมํวําจะเป็นการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 
การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ การมีสํวนรํวม ในผลประโยชน๑และการมีสํวนรํวมในการประเมินผล  
 แอนดรูว๑ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อ๎างถึงใน ทานตะวัน อินทร๑จันทร๑, 2556, 
น. 19) ได๎กลําวถึงลักษณะของการมีสํวนรํวมไว๎ 4 ประการ คือ 1) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  2)
การมีสํวนรํวมในขั้นปฏิบัติการ 3) การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑ 4) การมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล  
 ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ๎างถึงใน 
ธนวัฒน๑ คําภีลานนท๑, 2550, น. 21-22) ที่ได๎อธิบายและวิเคราะห๑รูปแบบการมีสํวนรํวมไว๎วํา การมี
สํวนรํวมสามารถแบํงออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  
 1) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม 
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
 2) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบไปด๎วยการสนับสนุน 
ทางด๎านทรัพยากร การเข๎ารํวมในการบริหารและการประสานขอความรํวมมือ  
 3) การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ (Benefits) ทางด๎านตําง ๆ ประกอบไปด๎วย ผลประโยชน๑
ทางด๎านวัสดุ ผลประโยชน๑ทางสังคมและผลประโยชน๑สํวนบุคคล  
 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ 
การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสํวนรํวมตํอไป  
 สรุปได๎วําลักษณะของการมีสํวนรํวม รูปแบบ หรือขั้นตอนของการมีสํวนรํวม เป็นพฤติกรรม
ของบุคคลในทางสังคม โดยการเข๎าไปมีบทบาทในระดับตํางๆ ซึ่ง นักวิชาการได๎มีการแบํงตามระดับ
ของการมีสํวนรํวม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎ รูปแบบการมีสํวนรํวมของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์
(Cohen & Uphoff, 1977 อ๎างถึงใน ธนวัฒน๑ คําภีลานนท๑, 2550, น. 21-22) ที่แบํงออกเป็น 4  
รูปแบบ คือ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ (Benefits) และการมีสํวนรํวมในการประเมินผล 
(Evaluation)  
 สํวนป๓จจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมนั้นโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 อ๎างถึง
ใน ณรงค๑ วารีชล, 2551, น. 9) กลําววํามีป๓จจัยหลายอยํางที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม ได๎แกํ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น และสถานภาพ
การทํางาน  

สรุปได๎วํา ในการที่ประชาชนจะเข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการของภาครัฐ ยํอมประกอบด๎วย
ป๓จจัยหลายประการ แตํทั้งป๓จจัยสํวนบุคคล ป๓จจัยการสนับสนุนของภาครัฐ ป๓จจัยเกี่ยวกับโครงการ 
ป๓จจัยเกี่ยวกับการจูงใจตําง ๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน เพ่ือ
ต๎องการหาแนวทางในการสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการของหนํวยงานมากยิ่งขึ้น จึงมุง
เน๎นศึกษาป๓จจัยสํวนบุคคลของประชาชน ตามแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 
1980 อ๎างถึงใน ณรงค๑ วารีชล, 2551, น. 9) ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ และระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น เพ่ือให๎สามารถนําผลที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชนตํอไป 
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 3. แนวคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 

การบริการประชาชนซึ่งเป็นหน๎าที่ของรัฐที่จะต๎องบริการประโยชน๑สาธารณะ รัฐจะต๎องมี
หน๎าที่ให๎บริการด๎านตําง ๆ ให๎แกํประชาชน เชํน การบริการด๎านทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร๎อยและการแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งในสังคม  การปูองกัน
ประเทศ การให๎สิ่งตอบแทนแกํสมาชิกสังคม ผู๎ทําคุณประโยชน๑ตํอชาติบ๎านเมือง การออกกฎหมาย
สวัสดีการแกํผู๎ใช๎แรงงาน การระดมทรัพยากร ได๎แกํ เงินภาษีอากรจากสังคมการสาธารณสุข  การ
บริการผู๎ยากจนให๎เปลํา โดยบัตรสุขภาพการให๎การศึกษาแกํเยาวชนแบบให๎เปลํา การวางแผนใช๎
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาและวางแผนชุมชนเมือง  การใช๎จํายงบประมาณของรัฐบาล การ
ใช๎จํายงบประมาณระดับท๎องถิ่น การจัดทําบริการสาธารณะ เป็นต๎น 

การให๎บริการ ต๎องมุํงผลสัมฤทธิ์สําคัญของการบริการ คือ ต๎องทําให๎ประชาชนเข๎าใจ เกิด
ความพอใจและสนับสนุนการดําเนินการของหนํวยบริการ  ความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของบริการนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะหากรัฐจัดบริการซึ่งด๎อยคุณภาพแล๎ว จะสํงผลกระทบที่
เกิดความเสียหายหลายประการ คือลดความเชื่อถือของประชาชนที่มีตํอบริการของรัฐ กระทบตํอการ
พัฒนาประเทศ กระทบตํอความนําเชื่อถือทางการเมือง กระทบตํอความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้ง
อาจกํอความเสียหายตํอความนําเชื่อถือของประเทศด๎วย  แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสํงเสริมและ
ปรับปรุงบริการของรัฐอาจทําได๎หลายแนวทาง  แนวทางที่สําคัญได๎แกํ การกําหนดมาตรฐานบริการ 
การปรับปรุงในด๎านการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน การปรับปรุงกฎระเบียบ การปรับปรุงระบบ
และกระบวนการบริหาร การสร๎างความพร๎อมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยีและ
ให๎การสนับสนุนด๎านวัสดุอุปกรณ๑หรือเครื่องมือในการบริการตําง ๆ 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎มีผู๎สนใจทําการศึกษาไว๎ดังเชํน งานวิจัยของ     
พัฒนา พิทาคํา (2558, บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการพัฒนาเทศบาล
ตําบลแมํแจํม อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
โครงการพัฒนาเทศบาลตําบลแมํแจํม โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําด๎าน
การรํวมคิดด๎านการรํวมตัดสินใจ และด๎านการรํวมปฏิบัติตามโครงการ อยูํในระดับปานกลาง
เชํนเดียวกัน สํวนด๎านการรํวมติดตามประเมินผลอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายชุมชนพบวํา
ชุมชนบ๎านเกาะ ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนอยูํระดับมากที่สุด และน๎อยที่สุดคือชุมชนบ๎าน
เจียง สํวน อัครกฤษ นุํนจันทร๑ (2559, บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนกับการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวํา 1) การมีสํวนรํวมของประชาชน
กับการบริหารงานของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านระดับมากจํานวน 4 ด๎าน คือ ด๎านการรับผลประโยชน๑จากการมีสํวนรํวม ด๎าน
การประเมินผล ด๎านการตัดสินใจ ด๎านการดําเนินการ และระดับปานกลางจํานวน 5 ด๎าน คือ ด๎าน
การวางแผน  และ 2) เปรียบเทียบความแตกตําง การมีสํวนรํวมของประชาชนกับการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในเทศบาลตําบล ไมํพบความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และเมื่อจําแนกตามการได๎รับรู๎ขําวสาร พบวําในภาพรวม มีความแตกตํางกันอยํางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวน เอกลักษณ๑ อุปริรัตน๑ (2552, บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผลการวิจัยพบวํา 1) 
ลักษณะการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี 5 
ลักษณะ ได๎แกํ การรับทราบข๎อมูลขําวสาร การเสนอข๎อมูล การเข๎ารํวมการประชุม การเข๎ารํวม
ดําเนินงาน และการเข๎ารํวมตรวจสอบการดําเนินงาน 2) ป๓จจัยที่มีผลตํอลักษณะการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนประกอบไปด๎วยป๓จจัยสํวนบุคคลของประชาชน ได๎แกํ ทัศนคติของประชาชนที่มีตํอการสํวน
รํวมในลักษณะตําง ๆ ทัศนคติของประชาชนตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ความสะดวกเร่ืองเวลา
ของประชาชน การเป็นคนในพ้ืนที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ความจําเป็นในการพ่ึงพาองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นของประชาชน และศักยภาพของประชาชน กับป๓จจัยภายนอกของประชาชน 
ได๎แกํ บริการสาธารณะที่เป็นเรื่องใกล๎ตัวของประชาชน ลักษณะของสื่อท่ีใช๎ในการประชาสัมพันธ๑ การ
มีสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรมจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การมีป๓ญหาความต๎องการในชุมชน การ
รวมตัวกันในชุมชน และสภาพดินฟูาอากาศ โดยป๓จจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมจะมีความแตกตํางกัน
ไปในแตํละลักษณะการมีสํวนรํวม 3) แนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนให๎มีมาก
ยิ่งขึ้นประกอบไปด๎วยแนวทางที่เน๎นไปที่ประชาชน แนวทางที่เน๎นไปที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และแนวทางท่ีเน๎นไปที่หนํวยงานหรือองค๑กรภายนอกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยแนวทางในการ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมจะมีความแตกตํางกันไปในแตํละลักษณะการมีสํวนรํวม  และทานตะวัน อินทร๑
จันทร๑ (2556, บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ยํอยเทศบาลเมืองลําพูน 4 ลักษณะ ได๎แกํ การมีสํวนรํวมตัดสินใจ การมีสํวนรํวมปฏิบัติงาน การมี
สํวนรํวมรับผลประโยชน๑ และการมีสํวนรํวมประเมินผลการพัฒนาชุมชนยํอย ผลการศึกษาพบวํา 
คณะกรรมการชุมชนมีสํวนรํวมในระดับปานกลาง โดยมีสํวนรํวมตัดสินใจเกี่ยวกับการประชุมที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุมชน การคิดหาและสร๎างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก๎ไขและลดป๓ญหา
ของชุมชน การมีสํวนรํวมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสร๎างความ
สามัคคีในชุมชน การสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํที่เป็นประโยชน๑ตํอชุมชนและสนองความต๎องการ ของชุมชน 
การดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชน การมีสํวนรํวมรับผลประโยชน๑จากโครงการชํวยเหลือจาก
สํวนกลาง การมีสํวนรํวมในการประเมินผลเป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือร๎องทุกข๑ ป๓จจัยที่มี
ผลตํอการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชน พบวํา ป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ และป๓จจัยด๎านการ
ได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนยํอย มีผลตํอระดับการมีสํวนรํวมพัฒนาชุมชนยํอยในเขต
เทศบาลเมืองลําพูน สํวนป๓จจัยที่ไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการชุมชน คือ การศึกษา  

สรุปได๎วําการมีสํวนรํวมเป็นหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข๎องกับประชาชนมากที่สุด เนื่องจากจะ
บรรลุเปูาหมายได๎นั้นต๎องทําให๎ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมในการบริหารงานของภาครัฐ หรือโครงการ
ตํางๆ ซึ่งเมื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแล๎ว ผู๎วิจัยเห็นวําการมีสํ วนรํวมเป็นการที่
ประชาชนหรือกลุํมบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุํงหมายที่เหมือนกันเข๎ามาดําเนินการนั้น ให๎แล๎วเสร็จตาม
จุดมุํงหมายที่กําหนดแล๎วรับผลประโยชน๑รํวมกัน ซึ่งต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในทุกขั้นตอน ไมํวําจะเป็น
การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑และการมี
สํวนรํวมในการประเมินผล ตามแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ๎างถึง
ใน ธนวัฒน๑   คําภีลานนท๑, 2550, น. 21-22) และ ในการที่ประชาชนจะเข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการ
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ของภาครัฐ ยํอมประกอบด๎วยป๓จจัยหลายประการ แตํทั้งป๓จจัยสํวนบุคคล ป๓จจัยการสนับสนุนของ
ภาครัฐ ป๓จจัยเกี่ยวกับโครงการ ป๓จจัยเกี่ยวกับการจูงใจตํางๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึง
การมีสํวนรํวมของประชาชน จึงมุงเน๎นศึกษาป๓จจัยสํวนบุคคลของประชาชน ตามแนวคิดของ โคเฮน 
และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 อ๎างถึงใน ณรงค๑ วารีชล, 2551, น. 9) ได๎แกํ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ และระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น เพ่ือให๎สามารถนําผลที่
ได๎ไปเป็นแนวทางในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนตํอไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
จากการศึกษาเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการมี

สํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนคร             
สุราษฎร๑ธานี ซึ่งผู๎วิจัยใช๎แนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1977 อ๎างถึงใน 
ธนวัฒน๑ คําภีลานนท๑, 2550, น. 21-22) สามารถสรุปแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยซึ่งแสดง
ออกเป็นกรอบแนวคิดได๎  ดังภาพที่ 1.1 
 
           ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ  ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 

จํานวน  129,123  คน (เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี, 2561) 
 2) กลุํมตัวอยําง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1) เพศ   
 2) อายุ   
 3) สถานภาพสมรส 
 4) ระดับการศึกษา  
 5) อาชีพ  

6) รายได๎ตํอเดือน 
7) ระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ซ่อมแซมผิวจราจรของฝ่ายสาธารณูปโภค 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
1) ด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  
2) ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ  
3) ด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑  
4) ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล 
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 จํานวนขนาดตัวอยําง  กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ  ประชาชนในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร๑ธานี จํานวน  384  คน โดยกําหนดจํานวนขนาดตัวอยํางโดยใช๎ตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970  อ๎างถึงใน  พิสณุ  ฟองศรี, 2549, น. 109) 

วิธีสํุมตัวอยําง  ดําเนินการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากประชากรในแตํละชุมชนแบบ
แบํงตามสัดสํวน (Proportionate Sample) โดยนําประชากรที่จะศึกษาแบํงกลุํมออกเป็น 70 ชุมชน 
แล๎วดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

ขั้นที ่1 แบํงประชากรออกเป็น 70 ชุมชน  
ขั้นที่ 2 เมื่อได๎กลุํมตัวอยํางตามที่กําหนด แล๎วทําการสุํมแบบอยํางงําย (Simple Random 

Sampling) 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยมีเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลและกระบวนการตํางๆ ดังนี้ 
 1) แบบสอบถาม  ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างแบบสอบถามขึ้นเอง  เพ่ือใช๎เป็น

เครื่องมือในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง  โดยแยกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิว

จราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี วําอยูํในระดับใด  ตามเกณฑ๑การให๎คะแนน
แบบสอบถาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) ดังนี้ 

 5  คะแนน  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4  คะแนน  หมายถึง  มาก 
 3  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 2  คะแนน  หมายถึง  น๎อย 
 1  คะแนน  หมายถึง  น๎อยที่สุด 
 โดยผู๎วิจัยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายคําเฉลี่ยเพ่ือหาระดับการมีสํวนรํวมของประชาชน

ในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ทั้งโดยภาพรวมและ
รายด๎านตามเกณฑ๑ ดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ, 2556, น. 21) 

 คําเฉลี่ย  4.50–5.00  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับมากที่สุด 
 คําเฉลี่ย  3.50–4.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก 
 คําเฉลี่ย  2.50–3.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับปานกลาง 
 คําเฉลี่ย  1.50–2.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับน๎อย 
 คําเฉลี่ย  1.00–1.49  หมายถงึ  มีสํวนรํวมอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
 ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เกี่ยวกับป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี

สํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนคร  สุราษฎร๑ธานี 
 2) การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  (1) ศึกษาเอกสาร ตํารา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ๑ ที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวน

รํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
โดยยึดเนื้อหาสาระภายใต๎องค๑ประกอบที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และการมีสํวนรํวมโดยศึกษา



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

386386 
 
ทฤษฎีการมีสํวนรํวมของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ๎างถึงใน ธนวัฒน๑ คําภีลา
นนท๑, 2550, น. 21-22)  ซึ่งได๎แบํงการมีสํวนรํวมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ และการมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล 

  (2) ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวข๎อง และวิธีการสร๎างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร๎างแบบสอบถาม 

  (3) สร๎างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซม
ผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี โดยอาศัยรายละเอียด ในข๎อที่  1 -2  

  (4) นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น  เสนอตํออาจารย๑ที่การค๎นคว๎าอิสระ  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต๎องของภาษาและเนื้อหา  แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไขตามที่ได๎รับคําแนะนํา 

  (5) นําแบบสอบถามที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับประชาชน
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี  ซึ่งไมํใชํกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาจํานวน  30  คน  หลังจากนั้นได๎นํา
แบบสอบถามดังกลําวมาตรวจให๎คะแนนและวิเคราะห๑หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  โดยใช๎สัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (สุเชษฐ๑  มีไมตรีจิตต๑, 2540, น. 47)  ได๎คําความเชื่อม่ันเทํากับ 0.83 

  (6) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑เพื่อนําไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
 3) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ในการศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุาย

สาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี  เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเพ่ือนํามาใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ลงพ้ืนที่
เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองจนครบจํานวนที่ได๎กําหนด 

 4) การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ 
 หลังจากที่ผู๎ศึกษาได๎รับแบบสอบถามและผํานการตรวจสอบความสมบูรณ๑ของ

แบบสอบถามแล๎ว  ผู๎ศึกษาจะนํามาบันทึกข๎อมูล  เพ่ือทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑โดยใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล  ดังตํอไปนี้   

 ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห๑แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสํวนบุคคล มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Checklist)  ซึ่งเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน และระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น ของกลุํมตัวอยําง อธิบายโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) คือ  คําความถี่ (Frequency)  คําร๎อยละ (Percentage)  แล๎วนําเสนอใน
รูปแบบของการพรรณนาข๎อมูลประกอบตาราง 
 ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห๑แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
โครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี วิเคราะห๑โดยใช๎คําร๎อย
ละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  หลังจากนั้น
ผู๎ศึกษา จะนําคําคะแนนเฉลี่ยที่ได๎มาแปรผลข๎อมูลโดยกําหนดคําคะแนนเป็นชํวงๆ แตํละชํวงมี
ความหมาย ดังนี้  (สุภมาส อังศุโชติ, 2556, น. 21) 

คําเฉลี่ย  4.50–5.00  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับมากที่สุด 
คําเฉลี่ย  3.50–4.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ย  2.50–3.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับปานกลาง 
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คําเฉลี่ย  1.50–2.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับน๎อย 
คําเฉลี่ย  1.00–1.49  หมายถึง  มีสํวนรํวมอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
ตอนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน  
ประชาชนที่มีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกันมีสํวนรํวมในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของ

ฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี แตกตํางกัน  ใช๎การวิเคราะห๑หาความแตกตํางโดยใช๎ 
คํา t (t-test) และ F (F-test)  
 

ผลการศึกษา 
 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิจัย พบวํา ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง  พบวํา กลุํม
ตัวอยําง ทั้งหมด 384 คน  สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.20 เพศชาย 
จํานวน 153 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.80  
 อายุ คือ สํวนใหญํมีอายุระหวําง 41–60 ปี จํานวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.20 รองลงมา
คือ อายุระหวําง 18–40 ปี จํานวน 136 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.40 และตั้งแตํ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 36 
คน  คิดเป็นร๎อยละ 9.40 ตามลําดับ     
 สถานภาพสมรส  คือ สถานภาพสมรส จํานวน 175 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.60 รองลงมา
สถานภาพโสด จํานวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.70  สถานภาพหยําร๎าง จํานวน 87 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 22.70 และสถานภาพมําย จํานวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.10 
 ระดับการศึกษา คือ สํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี  จํานวน 185  คน คิดเป็น
ร๎อยละ 48.20 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ  30.20 และ
ระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี  จํานวน 83 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.60 
 อาชีพ คือ สํวนใหญํมีอาชีพค๎าขาย/ ธุรกิจสํวนตัว  จํานวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.60 
รองลงมามีอาชีพ รับราชการ/เอกชน  จํานวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.70 และมีอาชีพรับจ๎าง
จํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.00 
 รายได๎ตํอเดือน คือ สํวนใหญํมีรายได๎ตํอเดือน ตั้งแตํ 20 ,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 140 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 36.50 รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.90 
และ 9,001 – 15,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.90 
 ระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น คือ สํวนใหญํมีระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น 1–5 ปี  จํานวน 155 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 40.40 รองลงมา คือ 6–10 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.20 และ ต่ํากวํา 1 ปี 
จํานวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.70 
 2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการซ่อมแซมผิวจราจรของฝ่ าย
สาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ผลการวิเคราะห๑ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุาย
สาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี โดยรวม พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ (
X = 3.72) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับ
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มากทุกด๎าน คือ ด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 4.01) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทํากับ (S.D.= .69) รองลงมา คือ ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.66) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .62) ด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X  
= 3.66) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .61)  และ ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล  มี
คําเฉลี่ยเทํากับ (X  = 3.56) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .72)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
3.66) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่อยูํในระดับ
มาก คือ ข๎อ กการได๎รับทราบขําวประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับโครงการซํอมแซมผิวจราจรอยํางสม่ําเสมอ  
มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 4.01) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .76) รองลงมา คือ  การได๎เข๎า
รํวมประชุมในการทําประชาพิจารณ๑ของแตํละโครงการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.53) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .91) ข๎อที่อยูํในระดับปานกลาง คือ การได๎มีสํวนในสํงคําร๎องหรือรายงาน
ป๓ญหาให๎กับทางเทศบาลได๎ทราบ มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.47) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= .73) 
 ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
3.66) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่อยูํในระดับ
มาก คือ ข๎อ การยอมเสียผลประโยชน๑ในกรณีที่ต๎องปิดถนน หรือทําการกํอสร๎างใกล๎เคหะสถาน  มี
คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.98) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .77) รองลงมา คือ  การให๎การ
ยอมรับเม่ือมีผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เชํน การจราจรติดขัด ฝุุน  ควัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
3.59) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .98) ข๎อที่อยูํในระดับปานกลาง คือ การให๎การ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให๎กับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.40) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .75) 
 ด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 
4.01 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับ
มาก คือ ข๎อ ผลของโครงการซํอมแซมผิวจราจรสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน  มีคําเฉลี่ย
เทํากับ (X = 4.09) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .86) รองลงมา คือ  โครงการซํอมแซมผิว
จราจรสามารถแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.99) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 1.03) และการเป็นผู๎หนึ่งที่ได๎รับประโยชน๑จากโครงการซํอมแซม
ผิวจราจร  มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X  = 3.95) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 1.06) 
 ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล  พบวํา โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X
= 3.56) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่อยูํในระดับ
มาก คือ ข๎อ การได๎รํวมตรวจสอบและประเมินคําใช๎จํายกับผลงานที่ออกมาจริง  มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X
= 3.74) สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .88) ข๎อที่อยูํในระดับปานกลาง คือ การได๎ติดตาม
และตรวจสอบการทํางานของโครงการโครงการซํอมแซมผิวจราจร  มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.48) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .94)  และ การได๎ตรวจสอบคุณภาพของผลงานจากโครงการ
ซํอมแซมผิวจราจร  มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X  = 3.46) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= .94)   
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน กลุํมตัวอยํางท่ีมีป๓จจัยสํวนบุคคลแตกตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี 
แตกตํางกัน 
 จําแนกตามเพศ โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามอายุ โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล 
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทั้งในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  ด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ปฏิบัติการ ด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑  และด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล ไมํแตกตําง
กัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ปฏิบัติการ แตกตาํงกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามอาชีพ โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ 
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามรายได๎ตํอเดือน โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ปฏิบัติการ และด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 สํวนด๎านอื่น ไมํแตกตํางกัน 
 จําแนกตามระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น โดยรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวน
รํวมในการปฏิบัติการ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สํวนด๎านอ่ืน ๆ ไมํแตกตําง
กัน 
 4. การประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ซ่อมแซมผิวจราจรของฝ่ายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พบวํา ป๓ญหาเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑
ธานี ที่กลุํมตัวอยํางเสนอมากที่สุด คือ  ประชาชนยังไมํมีความเข๎าใจถึงความสามารถในการมีสํวนรํวม
ในโครงการ วําสามารถมีสํวนรํวมในด๎านใด หรือบทบาทใดได๎บ๎าง และมีข๎อเสนอแนะ คือ เทศบาล
ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน โดยมุํงให๎ประชาชนทั่วไปได๎ทราบถึง
แนวทางในการมีสํวนรํวมที่เหมาะสม และสามารถทําได๎ 
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สรุปผลการศึกษา 
 
 1) ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค 
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี โดยรวม อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน คือ ด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ  
(X = 4.01) รองลงมา คือ ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.66) ด๎าน
การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.66) และ ด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล  มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X  = 3.56)  
 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิวจราจรของฝุาย
สาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา เมื่อจําแนกตามอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน โดยรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สํวน จําแนกตามเพศ และระยะเวลาที่อยูํ ในท๎องถิ่น โดยรวม ไมํแตกตํางกัน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3) ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซมผิว
จราจรของฝุายสาธารณูปโภค พบวํา ป๓ญหาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในโครงการซํอมแซม
ผิวจราจรของฝุายสาธารณูปโภค เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ที่กลุํมตัวอยํางเสนอมากที่สุด คือ  
ประชาชนยังไมํมีความเข๎าใจถึงความสามารถในการมีสํวนรํวมในโครงการ วําสามารถมีสํวนรํวมใน
ด๎านใด หรือบทบาทใดได๎บ๎าง และมีข๎อเสนอแนะ คือ เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชน โดยมุํงให๎ประชาชนทั่วไปได๎ทราบถึงแนวทางในการมีสํวนรํวมที่เหมาะสม 
และสามารถทําได๎ 
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หนีน้อกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าท่ี 

กฎหมายก าหนดในจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 

วิเชียร  จันทร์บัว* 
 

บทคัดย่อ 
  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาสภาพป๓ญหาหนี้นอกระบบ และการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ที่ประสบป๓ญหาหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกิน
กวําที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 1,900 คน โดยการสุํมกลุํมตัวอยําง อําเภอละ 
100 คน เก็บข๎อมูลโดยการใช๎แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คํานวณหาคําร๎อย
ละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางจํานวน 1,900 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยูํ
ในชํวง 36 – 40 ปี มีบุตร/ธิดา 2 คน มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ
อิสระ มีรายได๎ตํอเดือนโดยประมาณ 20,000 – 25,000 บาท มีรูปแบบการกํอหนี้นอกระบบ และการ
คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนดด๎วยการก๎ูยืมเงินนอกระบบ โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจใช๎
บริการ หนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด เพราะไมํต๎องใช๎
หลักประกัน และนําผลผลประโยชน๑ทีไ่ด๎ไปใช๎จํายเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินอื่น และเพ่ือลงทุนทางธุรกิจ 
 
ค าส าคัญ: หนี้นอกระบบ  ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด   
  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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บทน า 
 

หนี้ (Obligation) เป็นนิติสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลตั้งแตํสองฝุายขึ้นไป ซึ่งฝุายหนึ่งเรียกวํา 
“เจ๎าหนี้” มีสิทธิที่จะบังคับบุคคลอีกฝุายหนึ่งซึ่งเรียกวํา "ลูกหนี้" ให๎กระทําการหรืองดเว๎นกระทําการ
อยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งเรียกวํา "การชําระหนี้" บํอยครั้งที่หนี้มักจะเป็นตัวเงิน จึงเรียกวําหนี้สิน  

ในชํวงสองปีที่ผํานมารัฐบาลภายใต๎การขับเคลื่อนโดยพลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได๎ดําเนินการแก๎ไขป๓ญหา “หนี้นอกระบบ” มาอยํางตํอเนื่อง ป๓ญหาหนี้นอกระบบเป็น
ป๓ญหาที่กระจายไป ทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย ไมํใชํเพียงแคํกลุํมคนที่มีรายได๎น๎อยที่อาศัยเงินกู๎นอก
ระบบ แตํป๓จจุบันกลุํมคนที่มี รายได๎สูงก็หันมาอาศัยเงินกู๎นอกระบบกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่
สะดวกและสามารถหาแหลํงเงินได๎ โดยงําย ซึ่งตํางจากการกู๎เงินจากสถาบันการเงินที่มีหลักเกณฑ๑การ
กู๎ที่ยุํงยาก รวมทั้งการอนุมัติเงินกู๎ก็ยากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ไมํคํอยจะสู๎ดีทําให๎
สถาบันการเงินตําง ๆ ระมัดระวังในการปลํอยกู๎ เป็นเหตุให๎ประชาชนหันไปพ่ึงพาแหลํงเงินที่อยูํนอก
ระบบมากขึ้น ซึ่งสํงผลให๎เกิดป๓ญหาหนี้นอกระบบอยําง กว๎างขวางและกระทบตํอภาพรวมของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ จึงจําเป็นต๎องศึกษาถึงความเป็นมาของหนี้ นอกระบบ และแนวทางการ
แก๎ไขหนี้นอกระบบโดยภาครัฐ ทั้งนี้ก็เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางการจัดการหนี้นอกระบบได๎อยํางถูกต๎อง
และสอดรับกับแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนดไว๎ 

เมื่อกลําวถึงหนี้นอกระบบมักจะหมายถึง หนี้ที่เกิดจากการกู๎ยืมเงินกันเองในระหวําง
ประชาชน โดยไมํได๎กู๎ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หนี้นอกระบบจะเป็นป๓ญหาเมื่อคิดดอกเบี้ยในอัตรา
สูงผิดปกติ จึงมีการ นิยามหนี้นอกระบบในความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นวําหมายถึง หนี้เงินกู๎ที่คิด
ดอกเบี้ยเกินกวําอัตราที่กฎหมาย กําหนด (เกินร๎อยละ 15 ตํอปี หรือร๎อยละ 1.25 ตํอเดือน) โดยที่
เจ๎าหนี้ไมํใชํสถาบันการเงิน ทั้งยังรวมถึงหนี้ ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย และหนี้ที่
กฎหมายบัญญัติไว๎เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุวําผู๎ใดมีไว๎เป็น ความผิด เชํน หนี้ที่เกิดจากการพนันหรือ
หนี้ที่ เกิดจากยาเสพติดให๎โทษ เป็นต๎น รวมถึงแหลํงการเงินที่ เกิดขึ้น ตามความจําเป็นและ
สภาพแวดล๎อมโดย ไมํมีระเบียบกฎเกณฑ๑ไมํมีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ เนื่องจาก
เงื่อนไขการกู๎และข๎อตกลงตําง ๆ ขึ้นอยูํกับความพอใจระหวํางผู๎ขอกู๎และผู๎ให๎กู๎ ลักษณะที่เดํนชัด คือ
อัตราดอกเบี้ยสูงกวําสถาบันการเงินหรือสูงกวําท่ีกฎหมายกําหนดโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว๎
ลํวงหน๎า รํวมกับเงินต๎น แล๎วเขียนในสัญญากู๎ไมํตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได๎รับ โดยสรุป   หนี้นอกระบบ 
หมายถึง การกู๎หนี้ทั้ง ในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่อยูํนอกระบบสถาบันการเงิน ไมํได๎อยูํภายใต๎การ
กํากับดูแลของธนาคารแหํง ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกู๎หนี้ยืมสินไมํได๎ให๎
ความสําคัญกับหลักฐานการกู๎ยืมเงิน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกวําที่กฎหมายกําหนด (สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาฯ, 2557) 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาถึงสภาพป๓ญหาหนี้นอกระบบที่มีอยูํในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
2)  เพ่ือศึกษาอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
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3)  เพ่ือศึกษาผู๎ใช๎บริการหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด
ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีได๎รับผลกระทบในเรื่องใด 

4)  เพ่ือศึกษาผู๎ใช๎บริการหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด
ในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีนําประโยชน๑ที่ได๎รับไปใช๎ในด๎านใด 

5)  เพ่ือศึกษาแนวโน๎มความรุนแรงหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวํา          
ที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
  

1)  ทําให๎ทราบถึงสภาพป๓ญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
2)  ทําให๎ทราบถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
3)  ทําให๎ทราบวําผู๎ใช๎บริการหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมาย

กําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีได๎รับผลกระทบในเรื่องใด 
4)  ทําให๎ทราบวําผู๎ใช๎บริการหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมาย

กําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีนําประโยชน๑ที่ได๎รับไปใช๎ในด๎านใด 
5)  ทําให๎ทราบถึงแนวโน๎มความรุนแรงหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่

กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 อุษา อมรรัชยาวิจารณ (2560) ได๎ศึกษาสาเหตุในการเกิดหนี้นอกระบบ พร๎อมกับวิเคราะห๑
พฤติกรรมการกู๎ยืมเงินนอกระบบ และค๎นหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาหนี้นอกระบบ โดยกลุํมตัวอยําง 
คือ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จํานวน 400 คน พบวํา ที่สํวนใหญํมีอาชีพ 
รับจ๎าง รองลงมา คือ อาชีพค๎าขาย และ เกษตรกรรม สาเหตุที่มีผลในการเกิดหนี้นอกระบบในระดับ
มาก สูงสุด คือ ด๎านรายได๎ รองลงมา ได๎แกํ ด๎านสังคม ด๎านคําใช๎จําย ด๎านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ๎น 
ตามลําดับ สํวนสาเหตุการกํอหนี้และ มูลเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ คือ รายได๎ไมํเพียงพอมาก
ที่สุด แหลํงการกู๎เงินของประชาชนสํวนใหญํ มาจากญาติ พ่ีน๎อง และธุรกิจเงินกู๎นอกระบบ เหตุผลใน
การก๎ูเงินเพ่ือหมุนเวียนในการใช๎จํายธุรกิจ และ ใช๎จํายประจําวันมีความถี่ในการกู๎เงินจํานวน 3 เดือน
ตํอครั้ง จํานวนเงินในการกู๎ในแตํละครั้ง 20,001-30,000 บาท ทั้งนี้สํวนใหญํเคยผิดนัดชําระหนี้เงินกู๎
นอกระบบ สาเหตุที่ผิดนัด คือ เหนียวหนี้ เกิดจาก ความจําเป็นในครอบครัว สํวนเพ่ือน และญาติพ่ี
น๎องจะเป็นบุคคลให๎ความชํวยเหลือในการชําระหนี้ นอกระบบ สํวนด๎านแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาของ
ภาครัฐบาล มีความคิดเห็นระดับมาก ในโครงการแก๎ไข ป๓ญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
มากกวําสินเชื่อ Nano-Finance นอกจากนี้ป๓จจัยลักษณะ สํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได๎ตํอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตํอ การเกิดหนี้นอกระบบแตกตํางกัน และ
พฤติกรรมการกู๎ยืมเงินมีความสัมพันธ๑กับรายได๎ คําใช๎จําย ด๎านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ๎น ด๎านสังคม 
และด๎านการประชาสัมพันธ๑ของแหลํงเงินกู๎ 
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 ฐานิตา มีลา (2556) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการเป็นหนี้นอกระบบของชาวนา ในเขต
อําเภอปากทํอ จังหวัดราชบุรี พบวํา 1) ชาวนาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุ 41-50 ปีมีสถานภาพ
อยูํด๎วยกัน มีการศึกษาต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนต๎น มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน มีรายได๎ตํอ
เดือน 10,001-30,000 บาท และมีคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวําหรือเทํากับ 10,000 บาท 2) 
ป๓จจัยทางเศรษฐกิจของชาวนา สํวนใหญํมีรายได๎ จากการทํานาตํอรอบการผลิต 30,000-472,500 
บาท มีคําใช๎จํายตํางๆ ในการทํานาตํอรอบการผลิต 10,200- 235,250 บาท มีมูลคําทรัพย๑สินรวม 
40,000-2,255,000 บาท มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง/คูํสมรส มีเอกสาร แสดงกรรมสิทธิ์ใน
ป๓จจุบันใช๎ระบบชลประทานเป็นแหลํงน้ําทําการเกษตร มีรายได๎จากการทํานาเมื่อเทียบกับ คําใช๎จําย
ในการทํานาโดยรวมพอกัน มีรายได๎รวมทั้งหมดเมื่อเทียบกับคําใช๎จํายในดํารงชีวิตพอกัน 3) ป๓จจัย 
ทางด๎านพฤติกรรมการกู๎เงินของชาวนา สํวนใหญํใช๎แหลํงเงินกู๎จากนายทุน มีจํานวนเงินกู๎น๎อยกวํา
หรือเทํากับ 50,000 บาท ใช๎บุคคลค้ําประกันแบบลูกหนี้รํวม มีวัตถุประสงค๑ในการกู๎เงินเพ่ือใช๎ลงทุน
ประกอบอาชีพ มีอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู๎นอกระบบนอยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 5 ตํอปีมีระยะเวลาใน
การกู๎เงิน 3-6 เดือน มีระยะเวลาในการ ผํอนชําระคืน 3-6 เดือน 4) การเป็นหนี้ นอกระบบของ
ชาวนา โดยรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อวิเคราะห๑รายละเอียด เป็นรายด๎าน พบวําชาวนาให๎ความคิดเห็น
มากที่สุดในด๎านหนี้จากการประกอบชีพ รองลงมาคือด๎านหนี้จากเหตุ สุดวิสัยและให๎ความคิดเห็นใน
ดานหนี้จากการไมํมีวินัยในการใช๎เงินน๎อยที่สุด 5) การวิเคราะห๑ป๓จจัยที่สํงผลตํอ การเป็นหนี้นอก
ระบบของชาวนาในเขต อําเภอปากทํอจังหวัดราชบุรี 
 คณิจ แกํนจันทร๑ (2548) การศึกษาเรื่องสภาพการมีหนี้นอกระบบของประชาชนในกิ่งอําเภอ
เหลําเสือโก๎ก จังหวัด อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบของ
ประชาชน วิธีการศึกษา ดําเนินการศึกษา 2 แบบ คือ1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประชากรและกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ประชาชนในกิ่งอําเภอเหลําเสือโก๎ก จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ได๎ลงทะเบียน ผู๎ประสบป๓ญหา สังคมและความยากจน ป๓ญหาหนี้สินภาคประชาชน 
(หนี้นอกระบบ) จํานวน 480 คน 2) การวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) กลุํมตัวอยําง
คัดเลือกประชาชนที่มีภาระหนี้นอกระบบซ้ําซาก ติดตํอกันเกิน 5 ปี ของกิ่งอําเภอเหลําเสือโก๎ก ที่ได๎
ลงทะเบียนเป็นผู๎ประสบป๓ญหาสังคมและความยากจน ป๓ญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) 
จํานวน 20 คน จากทุกตําบล ๆ ละ 5 คน รวม 4 ตําบล ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวํา โดยทั่วไป
ประชาชนมีหนี้นอกระบบเฉล่ีย 46,150 บาท สํวนสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบประชาชนในกิ่ง
อําเภอเหลําเสือโก๎ก จังหวัดอุบลราชธานี สํวนใหญํมาจากกู๎เงินนอกระบบมาเพ่ือนําไปลงทุนประกอบ
อาชีพ ทั้งด๎านการเกษตรกรรมและ อาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตรกรรม เชํน ค๎าขาย ใช๎จํายใน
ครอบครัว เป็นต๎น สําหรับผลการศึกษาเชิง คุณภาพพบวํา สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบของ
ประชาชนมาจากการกู๎เงินนอกระบบเพ่ือนําไป ลงทุนประกอบอาชีพเชํนเดียวกับผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ แตํอยํางไรก็ตาม ผู๎ศึกษาได๎มี ข๎อเสนอแนะที่สําคัญในการแก๎ไขป๓ญหาสังคมและความยากจน 
โดยเฉพาะป๓ญหาด๎านหนี้สิน ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) รัฐบาลจะต๎องให๎การศึกษาเพ่ือพัฒนาคน 
เตรียมความพร๎อมของ ประชาชน กํอนหาอาชีพที่เหมาะสมให๎ประชาชนทําตํอไป จึงจะทําให๎การ
แก๎ไขป๓ญหาที่มีผลสําเร็จ ที่ถูกต๎องและยั่งยืน 
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 กลําวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สรุปได๎วํา  ป๓ญหา
หนี้ในสังคมไทยนั้นจะเป็นเรื่องใกล๎ตัวมากขึ้นทุกทีซึ่งมีสาเหตุมาจากป๓จจัยแวดล๎อมตําง ๆ เชํน ความ
งํายของการเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎นอกระบบ อาชีพหรือฐานะในสังคมที่เอ้ือตํอการเป็นหนี้นอกระบบ 
พฤติกรรมการใช๎จํายที่ฟุุมเฟือยตามกระแสนิยม สภาพแวดล๎อมด๎านพ้ืนที่ตั้ง และดินฟูาอากาศเหลํานี้
เป็นป๓จจัยสําคัญท่ีนําไปสูํการเป็นหนี้นอกระบบ 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพป๓ญหาหนี้นอกระบบ และการคิดอัตรา

ดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีแนวโน๎มความรุนแรงหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ย
เกินกวําที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช๎แบบการสํารวจ 
(Survey Research) ได๎แบํงวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้  1) ประชากรและกลุํมตัวอยําง 2) ตัวแปรที่ใช๎
ในการศึกษา 3) เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 4) การเก็บรวบรวมข๎อมูล 5) การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก๎ไข หนี้นอกระบบและการคิดอัตราดอกเบี้ยเกิน

กวําที่กําหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยการศึกษาต๎องศึกษาสภาพป๓ญหาทั้งในอดีตและ
ป๓จจุบัน รวมถึงเหตุผล และการนําประโยชน๑ที่ได๎ไปใช๎จํายจาก หนี้นอกระบบและการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกวําที่กําหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ประชาชนจังหวัดสุราษฎร๑ธานีที่ผูกพัน หนี้นอกระบบ และ
การคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กําหมายกําหนดในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี จํานวน 1,900 คน ใช๎วิธีการ
สุํมตัวอยํางแบบกลุํม ในสํวนของเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาออกแบบ
ขึ้น สถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คํานวณหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
จากการศึกษากลุํมตัวอยํางประชากรจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ที่มีภารผูกพันกับหนี้นอกระบบ และการคิด
อัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1,900 คน กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ชายจํานวน 1,273 
คน คิดเป็นร๎อยละ 67 มีอายุระหวําง 36 – 40 ปี จํานวน 827 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.53 มีจํานวน
บุตร/ธิดามากที่สุด 2 คน จํานวน 245 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.79 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 1,060 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.79 ประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ จํานวน 797 คน     คิดเป็น
ร๎อยละ 41.95 รายได๎ตํอเดือนมากสุด 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 853 คน คิดเป็นร๎อยละ 
44.89 มีรูปแบบการกํอหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบ้ียเกินกวําที่กฎหมายกําหนดโดยการ 
กู๎ยืมเงินนอกระบบ จํานวน 1,248 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.68  

จากการสํารวจกลุํมตัวอยํางทราบวําการกํอหนี้ เป็นหนี้นอกระบบ จํานวน 1,758 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 92.5 และไมํทราบวําการกํอหนี้เป็นหนี้นอกระบบ จํานวน 142 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5 
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จากการสํารวจกลุํมตัวอยํางทราบวําเจ๎าหนี้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด 
จํานวน 1,654 คน คิดเป็นร๎อยละ 87 และไมํทราบวําเจ๎าหนี้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมาย
กําหนด จํานวน 246 คน คิดเป็นร๎อยละ 13 

จากการสํารวจกลุํมตัวอยํางถูกเจ๎าหนี้คิดดอกเบี้ยในอัตรามากกวําร๎อยละ 20 จํานวน 1,532 
คิดเป็นร๎อยละ 80.6 รองลงมาถูกเจ๎าหนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ 19 - 20 จํานวน 368 คิดเป็นร๎อย
ละ 19.4  
 จากการสํารวจเหตุผลในการตัดสินใจใช๎บริการ หนี้นอกระบบ และการคิด อัตราดอกเบี้ย
เกินกวําที่กฎหมายกําหนด ของกลุํมตัวอยําง พบวําเหตุผลเพราะไมํต๎องใช๎หลักประกัน มากที่สุด โดย
มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 4.94 รองลงมาคือ เข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งําย มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 4.86 และน๎อย
ที่สุดคือ กลฉ๎อฉล มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 1.36  
 จากการสํารวจการนําผลผลประโยชน๑ที่ได๎ไปใช๎จําย จากการผูกพัน หนี้นอกระบบ และการคิด
อัตราดอกเบี้ยเกินกวําท่ีกฎหมายกําหนด พบวํานําผลประโยชน๑ที่ได๎ไปใช๎จํายเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินอ่ืน 
และเพ่ือลงทุนทางธุรกิจ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 2.77 รองลงมาคือ เพ่ือใช๎จํายครัวเรือน 
เพ่ือรักษาพยาบาล เพ่ือเป็นคําเลําเรียนบุตร และเพ่ือใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียน  มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 
2.76 
 ผลกระทบจากหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําท่ีกฎหมายกําหนดพบวํา
กลุํมตัวอยําง อับอายจากการถูกทวงหนี้ จากการทวงหนี้ และเจ๎าหนี้ไมํปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
วําด๎วยการทวงถามหนี้มากท่ีสุด โดยมีคะแนะเฉลี่ยอยูํที่ 2.77 และรองลงมา ถูกขํมขูํ/คุกคาม จากการ
ทวงหนี้ และถูกยึดทรัพย๑สินจากเจ๎าหนี้ โดยมีคะแนะเฉลี่ยอยูํที่ 2.7 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) จากการศึกษาแสดงให๎เห็นวําประชาชนในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ยากแกํการเข๎าถึงแหลง
เงินทุนจะหันไปใช๎บริการหนี้นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด 

2) จากการศึกษาแสดงให๎เห็นวําประชาชนสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจในหนี้นอกระบบ 
และการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกวําที่กฎหมายกําหนด แตํก็ยังใช๎บริการ 

3) จากการศึกษาแสดงให๎เห็นวําประชาชนในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํวนใหญํนําไปใช๎เพ่ือ
ปลดเปลื้องหนี้สินอื่น และเพ่ือลงทุนทางธุรกิจ 

4) จากการศึกษาแสดงให๎เห็นวําประชาชนในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ที่เป็นหนี้จากการกํอหนี้
นอกระบบ และการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกวําที่กฎหมายกําหนด อับอายจากการถูกทวงหนี้ ซึ่งเจ๎าหนี้
ไมํปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด วําด๎วยการทวงถามหนี้ รวมถึงถูกขํมขูํ/คุกคาม จากการทวงหนี้ และ
ถูกยึดทรัพย๑สินจากเจ๎าหนี้ 

5) สําหรับการศึกษาในครั้งตํอไป ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการใช๎จํายของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี วําใช๎จํายฟุุมเฟือยมากน๎อยแคํไหนหรือไมํ และหากวํายากจน สามารถดํารง
ตน ตามหลังเศรษฐกิจพอเพียงได๎หรือไมํ เพ่ือที่จะลดป๓ญหาหนี้สินสามารถมีชีวิตได๎อยําง มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ตามหลักยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี ตํอไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
กรณีศึกษา ตลาดใต้เค่ียม อ าเภอละแมะ จังหวัดชุมพร 

  
สุทธิดา อินทรัตน์* 

 
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระดับของการมีสํวนรํวม และเพ่ือสํารวจความรู๎ความ
เข๎าใจของประชาชนในการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน ตลาดใต๎เคี่ยม กลุํมตัวอยําง
ที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่ จํานวน 400 คนโดยกําหนดกลุํมตัวอยํางแบบโควต๎า 
(Quota  Sampling)  ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวํา 
 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพ ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว  มีรายได๎ 10,000-20,000 บาท พักอาศัยอยูํในชุมชน 15 ปี
ขึ้นไป 
 ประชาชนมี ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชนตลาดใต๎เคี่ยมโดยมี
คําเฉลี่ยรวม = 2.69 (ระดับปานกลาง) เมื่ อพิจารณาแตํละด๎านในองค๑ประกอบ (1 -4) พบวํา 
ประชาชนให๎การมีสํวนรํวมในด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑มากที่สุดโดยมีคําเฉลี่ย  = 3.26 
(ระดับมาก) รองลงมาได๎แกํ ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ คําเฉลี่ย เทํากับ 2.92 (ระดับปานกลาง) 
ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผลคําเฉลี่ย = 2.56 (ระดับน๎อย) และด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ คําเฉลี่ย = 2.03 (ระดับน๎อย) และประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจมากเกี่ยวกับการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม = 15.28 (ระดับความรู๎ความเข๎าใจมาก)  

                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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สุทธิดา อินทรัตน์* 

 
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาระดับของการมีสํวนรํวม และเพ่ือสํารวจความรู๎ความ
เข๎าใจของประชาชนในการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน ตลาดใต๎เคี่ยม กลุํมตัวอยําง
ที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่ จํานวน 400 คนโดยกําหนดกลุํมตัวอยํางแบบโควต๎า 
(Quota  Sampling)  ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวํา 
 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพ ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว  มีรายได๎ 10,000-20,000 บาท พักอาศัยอยูํในชุมชน 15 ปี
ขึ้นไป 
 ประชาชนมี ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชนตลาดใต๎เคี่ยมโดยมี
คําเฉลี่ยรวม = 2.69 (ระดับปานกลาง) เมื่ อพิจารณาแตํละด๎านในองค๑ประกอบ (1 -4) พบวํา 
ประชาชนให๎การมีสํวนรํวมในด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑มากที่สุดโดยมีคําเฉลี่ย  = 3.26 
(ระดับมาก) รองลงมาได๎แกํ ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ คําเฉลี่ย เทํากับ 2.92 (ระดับปานกลาง) 
ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผลคําเฉลี่ย = 2.56 (ระดับน๎อย) และด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ คําเฉลี่ย = 2.03 (ระดับน๎อย) และประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจมากเกี่ยวกับการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม = 15.28 (ระดับความรู๎ความเข๎าใจมาก)  
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บทน า 
 
ป๓จจุบันวิถีชีวิตของสังคมไทยได๎แสดงออกถึงความเจริญงอกงามตามยุคตามสมัยอยูํรวมตัว

เป็นกลุํมและสังคมมีแนวทางและหลักยึดปฏิบัติมาอยํางยาวนานเรียกวํา วัฒนธรรม มีการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนประชากรมีการสร๎างถิ่นฐานซึ่งแตํละถิ่นฐานมีความเชื่อและความเป็นอยูํที่แตกตํางกันไปอัน
เนื่องจากทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกันไป แม๎แตํการเรํงรัดการพัฒนาบริหารประเทศ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเข๎ามาของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดยป๓จจุบันนั้นมีการรับวัฒนธรรม
ตํางประเทศ  เทคโนโลยีใหมํๆและการสื่อสารที่หลั่งไหลเข๎ามาเป็นที่นิยมของหมูํกลุํมวัยรุํนซึ่งซึมซับ
วัฒนธรรมตํางประเทศแทนที่จะซึมซับวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของบรรพบุรุษอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติ
กันมาอยํางช๎านาน ซึ่งการพัฒนาประเทศในป๓จจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม คมนาคม การทํองเที่ยว การค๎าและบริการซึ่งสํงผลกระทบให๎แกํทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดจากการใช๎ทรัพยากรอยํางสิ้นเปลืองและขาดการจัดการที่เป็นระบบ 

การมีสํวนรํวม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๏อกฟอร๑ด ได๎ให๎คํานิยามไว๎วํา 
“เป็นการมีสํวน (รํวมกับคนอ่ืน) ในการกระทําบางอยํางหรือบางเรื่อง” การมีสํวนรํวม จึงหมายถึง 
การที่บุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไมํวําเขาจะได๎ปฏิบัติการ
เพ่ือแสดงถึงความสนใจอยํางจริงจังหรือไมํก็ตาม และไมํจําเป็นที่บุคคลนั้นจะต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได๎ แตํการมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ หํวงใย ก็เพียงพอแล๎วที่จะเรียกวํา
เป็นการมีสํวนรํวมได๎ และยังได๎ให๎คําจํากัดความของการมีสํวนรํวมของประชาชนวํา “การมีสํวนรํวม
ของประชาชน” หมายถึง การที่กลุํมประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทําการออกมา
ในลักษณะของการทํางานรํวมกัน ท่ีจะแสดงให๎เห็นถึงความต๎องการรํวม ความสนใจรํวม มีความ
ต๎องการที่จะบรรลุถึงเปูาหมายรํวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดําเนินการรํวมกัน
เพ่ือให๎เกิดอิทธิพลตํอรองอํานาจ มติชน ไมํวําจะเป็นทางตรงหรือทางอ๎อม หรือการดําเนินการเพ่ือให๎
เกิดอิทธิพลตํอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุํมชุมชน 

ตลาดใต๎เคี่ยมหรือหลาดใต๎เคี่ยม ตั้งอยูํที่หมูํ 1 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 7 ไรํ 
ในที่ดินสาธารณประโยชน๑ ที่มีต๎นเคี่ยมโบราณขึ้นอยูํเป็นทิวแถวดูรํมรื่นจํานวนไมํต่ํากวํา 1 พันต๎น ซึ่ง
ต๎นเคี่ยมเป็นพันธุ๑ไม๎เนื้อแข็งโตช๎าขึ้นอยูํชุกชุมในภาคใต๎ โดยเฉพาะที่ อ.ละแม จ.ชุมพร โดยลําต๎นมี
ขนาดเทําหนึ่งคนโอบ สูง 10 เมตร ที่สําคัญอยํางน๎อยๆต๎องใช๎เวลาในการเจริญเติบโตไมํต่ํากวํา 200 
ปีโดยมีการตกแตํงซุ๎มร๎านค๎าด๎วยวัสดุธรรมชาติ พร๎อมทั้งตกแตํงสถานที่อยํางสวยงามด๎วยวัสดุที่มีอยูํ
ในท๎องถิ่นทําให๎ทั่วทั้งตลาดมีบรรยากาศที่ผํอนคลายและเป็นกันเอง สําหรับตลาดใต๎เคี่ยมเป็นตลาด
ต๎องชมที่นํายกยํองโดยมีการนําของดีทุกๆด๎านของอําเภอละแมมารวมไว๎ที่นี่ตั้งแตํสถานที่ที่อยูํในปุา
ต๎นเคี่ยม ซึ่งเป็นไม๎หายากมีบริเวณรํมรื่นสวยงามอยูํริมน้ําที่มีทางออกทะเล ร๎านค๎าล๎วนแตํคัดมาอยําง
ดีเป็นคนในพ้ืนที่มาขายเองมีทั้งตลาดสดและอาหารพิเศษพ้ืนบ๎านหายากจากสุดยอดฝีมือของหมูํบ๎าน
ตําบล ทุกซุ๎มออกแบบสวยงามคงอัตลักษณ๑และวิถีชีวิตชาวละแมเจาะจงรักษาสิ่งแวดล๎อมกลมกลืน
กับธรรมชาติ ตลาดใต๎เคี่ยมแบํงออกเป็น 7 โซน มีซุ๎มจําหนํายสินค๎ากวํา 60 ซุ๎ม โดยสินค๎าสํวนใหญํ
จะเป็นสินค๎าที่ชาวบ๎านในพื้นที่นํามาขายไมํวําจะเป็นสินค๎าทางการเกษตร สมุนไพร อาหารทะเลสดๆ 
ผัก-ผลไม๎ปลอดสารพิษ อาหารพื้นเมือง ขนมพ้ืนบ๎านที่หาทานได๎ยาก เครื่องดื่ม รวมไปถึงสินค๎าแฮนด๑
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เมดหลากหลายแบบโดยชาวบ๎านจะใสํอาหารและขนมในภาชนะที่ทํามาจากธรรมชาติเพ่ือเป็นการลด
ขยะและยังนําไปยํอยสลายได๎งํายกวําพลาสติก อีกทั้งราคาของสินค๎ายังไมํแพง เหมาะสําหรั บ
นักทํองเที่ยวที่จะซื้อของฝากติดไม๎ติดมือกลับบ๎านที่พิเศษสุดเป็นเรื่องสินค๎าที่ขายต๎องเป็นของ 4 
ตําบลเทํานั้น วัสดุหํอของใช๎สิ่งที่มีในธรรมชาติ เชํน ใบตอง กระบอกไม๎ไผํ สํวนราคาขายต๎องเป็นธรรม
และถูกกวําท๎องตลาด พืชผัก อาหารทะเล หมู เห็ด เป็ด ไกํ ที่ปลูกและเลี้ยงกันเองในครัวเรือนจึงเข๎า
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกเองกินเองที่เหลือขายทําให๎ตลาดชุมชนแหํงนี้โดดเดํนมีผู๎คนไปชมและช็
อปเป็นที่ชื่นชอบของนักทํองเที่ยวสร๎างรายได๎อยํางงามให๎กับคนในชุมชนซึ่งมีรายได๎ถัวเฉลี่ยอยูํอาทิตย๑
ละ 1 ล๎านบาท 

 การจัดตั้งตลาดใต๎เคี่ยมเป็นความรํวมมือรํวมใจริเริ่มของชุมชนเพ่ือแก๎ป๓ญหาราคายางพารา
ปาล๑มน้ํามันตกต่ํา ได๎รํวมกํอตั้ง “กลํุมตามรอยพํอเพ่ือพอเพียง” จึงรวบรวมชาวบ๎านท่ีเป็นเกษตรกร
จาก 4 ตําบล ได๎แกํ ทุํงคาวัด ทุํงหลวง สวนแตง และตําบลละแม มีทั้งหมด 47 หมูํบ๎าน โดยระยะแรก
กลุํมลงทุนทั้งเงินและแรงงานกันเองตํอมาหนํวยงานภาครัฐตํางได๎เข๎ามารํวมสนับสนุนโดยกระทรวง
พาณิชย๑ได๎มีสํวนรํวมตั้งแตํเริ่มต๎น สนับสนุนด๎านการพัฒนาภูมิทัศน๑ การประชาสัมพันธ๑ และตํอยอด
พัฒนาสินค๎าและผู๎ประกอบการให๎ขยายตลาดได๎กว๎างขวางขึ้น” 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงให๎ความสนใจในการทําวิจัยการมีสํวนรํวมของประชาชนการ
จัดการการทํองเที่ยวในชุมชน โดยได๎เลือกพ้ืนที่ที่จะศึกษาเป็นตลาดใต๎เคี่ยม อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดขึ้นความจากความคิดริเริ่มของผู๎นําชุมชนและความสามัคคีของคนในชุมชน
กลุํมตามรอยพํอเพ่ือพอเพียงที่ระดมเงินทุนเพ่ือกํอตั้งตลาดตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นปรัชญาที่มีประโยชน๑ตํอประเทศไทย
และนานาประเทศและสนับสนุนประชาชนทุกคนยึดเป็นแนวทางสูํการพัฒนาแบบยั่งยืนเพ่ือเพ่ิม
รายได๎ให๎แกํคนในชุมชนโดยคาดวําผลจากการศึกษาวิจั ยในครั้งนี้จะเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของประชาชนในท๎องถิ่นและทุกคนจะได๎ตระหนักถึงการเข๎ามามีบทบาทใน
การมีสํวนรํวมจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมแหลํงทํองเที่ยวให๎คงอยูํตํอไปเพื่อเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํที่ดีของคนในชุมชนอยํางยั่งยืน 

 
ค าถามการวิจัย 

 
1)  ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน ตลาดใต๎เคี่ยม 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร อยูํในระดับใด  
2)  ระดับความรู๎ความเข๎าใจการมีสํวนรํวมของการจัดการการทํองเท่ียวในชุมชน ตลาดใต๎

เคี่ยม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร อยูํในระดับใด  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)   เพ่ือศึกษาระดับของการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการทํองเที่ยวในชุมชน ตลาด

ใต๎เค่ียม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2)   เพ่ือสํารวจความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนในการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยว

ในชุมชน ตลาดใต๎เค่ียม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
1)  ขอบเขตทางด๎านพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่การศึกษามีดังนี้ 4 ตําบล ได๎แกํ ตําบลทุํงคาวัด 

ตําบลทุํงหลวง  ตําบลสวนแตง และตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2)  ขอบเขตด๎านประชากรที่ศึกษา ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ ประชาชนในพ้ืนที่ 

4 ตําบลซึ่งเป็นผ๎ูรํวมจัดการและใช๎ประโยชน๑จากตลาดใต๎เค่ียม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ได๎แกํ 
ตําบลทุํงคาวัด ตําบลทุํงหลวง ตําบลสวนแตง และตําบลละแม จํานวน 26,644 คน (ระบบสถิติ
ทางการระเบียน, 2560) โดยกําหนดกลุํมตัวอยํางแบบโควต๎าเพ่ือแบํงสัดสํวนได๎จํานวนกลุํมตัวอยําง 
400 คน  

3)  ขอบเขตด๎านเนื้อหาการศึกษา เนื้อหาการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด๎วย  
(1)  ศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชุมและการจัดการการ

ทํองเที่ยวในชุมชนตลาดใต๎เคี่ยมโดยมีกระบวนการดังนี้ การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การมีสํวนรํวม
ในการปฏิบัติการ การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑  การมีสํวนรํวมในการประเมินผล  

(2)  ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนในการจัดการทํองเที่ยวในชุมชน  
4)  ขอบเขตด๎านระยะเวลา  เวลาในการศึกษา ตั้งแตํ กรกฎาคม 2561- ตุลาคม 2561 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1)   ทราบถึงระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชนท๎องถิ่น

ตลาดใต๎เคี่ยมโดยผลลัพธ๑ที่ได๎สามารถนํามาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชน 
2) ทําให๎ทราบถึงความรู๎ความเข๎าใจของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน 

ตลาดใต๎เคี่ยม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
3) สามารถใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหรือชุมชนที่ต๎องการรูปแบบการ

จัดการแหลํงทํองเที่ยวที่มีประเภทแหลํงทํองเที่ยวที่คล๎ายคลึงกันนําไปพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่
ตนเองตํอไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิด เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
ความหมายของการมีสํวนรํวม 
การมีสํวนรํวมมีความสําคัญตํอการบริหารการจัดการเพ่ือให๎ประสบความสําเร็จ  ซึ่งการ

พัฒนาในยุคที่ผํานมาเป็นการพัฒนาที่ในด๎านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร๑  เทคโนโลยี ทําให๎
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎เพ่ือผลประโยชน๑ทางการผลิตทําให๎ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงอยําง
รวดเร็ว .ซึ่งการมีสํวนรํวมเป็นวิธีที่จะสามารถระดมประชาชนให๎มีบทบาทในการพัฒนาได๎ดีที่สุดโดย
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมมากมายโดยมีรายละเอียดแตกตํางกัน ดังตํอไปนี้ 

ยุวัฒน๑ วุฒิเมธี (2546, น. 42) ได๎ให๎ความหมายการมีสํวนรํวมของประชาชนวํา  “การให๎
ประชาชนคิดริเริ่มในกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชนการพิจารณาการตัดสินใจการรํวมในการปฏิบัติและ
รับผิดชอบเรื่องตําง ๆ ที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบกับตัวของประชาชน โดยการมีสํวนรํวมเป็นแนวทางที่
ทําให๎ประชาชนเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในการพัฒนาชุมชุนทําให๎การพัฒนาเป็นไป อยํางมี
ประสิทธิภาพ” 

กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2556) ได๎กลําวถึงการมีสํวนรํวมวํา “แนวคิดการมีสํวนรํวม
เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นหลักโดยได๎รวมถึงการมีสํวนรํวมกับทุกองค๑กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและมีแนวการพัฒนาที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน” 

ไพโรจน๑ สุขสัมฤทธิ์ (2531, น. 241) กลําวถึงความหมายของการมีสํวนรํวมของประชาชนวํา 
“เป็นกระบวนการในการดําเนินระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือประโยชน๑ในการพัฒนาและ
แก๎ป๓ญหาทางการทํองเที่ยวของชุมชน นอกจากนั้นการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการวางแผน
พัฒนาดังกลําวสามารถนําไปลงมือปฏิบัติตามแผนการนั้น ๆ ได”๎ 

Cohen and Uphoff (1981) กลําวถึง การมีสํวนรํวมโดยทั่วไป ขั้นตอนการตัดสินใจไมํได๎
หมายความวําจะเป็นตัดสินใจได๎เพียงอยํางเดียวยังใช๎ตัดสินใจควบคูํไปกับขั้นตอนของการปฏิบัติการ
ด๎วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข๎องกับประชาชนในเร่ืองผลประโยชน๑ และการประเมินผลในกิจกรรมการ
พัฒนาด๎วย โดยมีแนวความคิดวําการมีสํวนรํวมมี 4 ขั้นตอน คือ 1)  การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 2)  
การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ 3)  การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑ 4)  การมีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล โดยทุกขั้นตอนล๎วนจะมีความสัมพันธ๑กันและมุํงเน๎นไปที่การมีสํวนรํวมที่ขั้นตอนการ
ตัดสินใจเป็นประการแรก ซึ่งในแนวทางการมีสํวนรํวมนั้นมุํงให๎ประชาชนเป็นผู๎คิดค๎นป๓ญหาและมี
บทบาทในทุกๆเรื่อง ไมํใชํวําจะในเรื่องของการกําหนดให๎ประชาชนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

   โกวิทย๑ พวงงาม (2548) ได๎สรุปถึงการมีสํวนรํวมที่แท๎จริงของประชาชน ในการพัฒนาควรจะ
มี 4 ขั้นตอน คือ  

1)  การมีสํวนรํวมในการค๎นหาป๓ญหาและสาเหตุของป๓ญหาของแตํละท๎องถิ่น กลําวคือ ถ๎า
หากชาวชนบทยังไมํสามารถทราบถึงป๓ญหาและเข๎าใจถึงสาเหตุของป๓ญหาในท๎องถิ่นของตนเป็นอยําง
ดีแล๎ว การดําเนินงานตําง ๆ เพ่ือแก๎ป๓ญหาของท๎องถิ่นยํอมไร๎ประโยชน๑เพราะชาวชนบทจะไมํเข๎าใจ
และมองไมํเห็นถึงความสําคัญของการเริมโครงการและดําเนินการเหลํานั้น 
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2)   การมีสํวนรํวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมเพราะการวางแผนดําเนินงาน เป็นขั้นตอน
ที่จะชํวยให๎ชาวชนบทรู๎จักวิธีการคิดการตัดสินใจอยํางมีเหตุผล รู๎จักการนําเอาป๓จจัยขําวสารข๎อมูล
ตํางๆมาใช๎ในการวางแผน 

3)   การมีสํวนรํวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม๎ชาวชนบทสํวนใหญํจะมีฐานะยากจน 
แตํก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช๎เข๎ารํวมได๎ การรํวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําให๎ชาวชนบทสามารถ
คิดต๎นทุนดําเนินงานได๎ด๎วยตนเอง ทําให๎ได๎เรียนรู๎การดําเนินกิจกรรมอยํางใกล๎ชิด 

4)  การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ๎าหากการติดตามงานและประเมินผล
งานขาดการมีสํวนรํวมแล๎วชาวชนบทยํอมจะไมํทราบด๎วยตนเองวํางานที่ทําไปนั้นได๎รับผลดีได๎รับ
ประโยชน๑หรือไมํอยํางใด โอกาสที่จะเกิดกิจกรรมตํอไปนั้นจึงอาจจะเกิดข้ึนยาก 

จากที่กลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชน คือ การที่กลุํมของประชาชนมี
กระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานรํวมกันที่จะแสดงให๎เห็นถึงการต๎องการรํวมคิดตัดสินใจ 
วางแผนรํวมดําเนินการ รํวมรับผลประโยชน๑และรํวมติดตามประเมินผลเพ่ือที่จะต๎องการบรรลุ
เปูาหมายรํวมกันและเพ่ือพัฒนาชุมชนให๎ดียิ่งขึ้น 

ระดับข้ันการมีสํวนรํวมของประชาชน 
การแบํงระดับขั้นการมีสํวนรํวมของประชาชนอาจแบํงได๎หลายวิธีขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑และ

ความละเอียดของการแบํงเป็นสําคัญ โดยมีข๎อพึงสังเกตคือ ถ๎าระดับการมีสํวนรํวมต่ํา จํานวน
ประชาชนที่เข๎ามีสํวนรํวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสํวนรํวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนที่เข๎ามี
สํวนรํวมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด 
ได๎แกํ 

1) ระดับการให๎ข๎อมูล เป็นระดับต่ําสุด และเป็นวิธีการที่งํายที่สุดของการติดตํอสื่อสาร
ระหวํางผู๎วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ข๎อมูลแกํประชาชน โดยวิธีการตําง ๆ 
เชํน การแถลงขําว การแจกขําวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต๎น แตํไมํเปิดโอกาสให๎แสดงความ
คิดเห็นหรือเข๎ามาเกี่ยวข๎องใดๆ 

2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกวําระดับแรก กลําวคือ ผู๎
วางแผนโครงการจะเชิญชวนให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข๎อมูลในการประเมินข๎อดีข๎อเสีย
ของโครงการอยํางชัดเจนมากขึ้น เชํน การจัดทําแบบสอบถามกํอนริเร่ิมโครงการตําง ๆ หรือการ
บรรยายและเปิดโอกาสให๎ผู๎ฟ๓งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต๎น 

3) ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอยํางเป็นทางการระหวํางผู๎วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมินความก๎าวหน๎าหรือระบุประเด็นข๎อสงสัยตําง ๆ  เชํน การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว๎างรับฟ๓งความคิดเห็น เป็นต๎น 

4) ระดับการวางแผนรํวมกัน เป็นระดับการมีสํวนรํวมที่ผู๎วางแผนโครงการกับประชาชนมี
ความรับผิดชอบรํวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการ 
เหมาะที่จะใช๎สําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุํงยากซับซ๎อนและมีข๎อโต๎แย๎งมาก เชํน การใช๎
กลุํมท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง การใช๎อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก๎ป๓ญหาข๎อ
ขัดแย๎ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต๎น 
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5) ระดับการรํวมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู๎รับผิดชอบโครงการกับประชาชนรํวมกันดําเนิน
โครงการ เป็นขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรํวมกันเพื่อให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑ท่ีวางไว๎ 

6) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีสํวนรํวมโดยประชาชน เพ่ือ
แก๎ป๓ญหา ข๎อขัดแย๎งที่มีอยูํทั้งหมด เชํน การลงประชามติ แตํการลงประชามติจะสะท๎อนถึงความ
ต๎องการของประชาชนได๎ดีเพียงใด ขึ้นอยูํกับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการ
กระจายขําวสารเกี่ยวกับข๎อดีข๎อเสียของประเด็นดังกลําวให๎ประชาชนเข๎าใจอยํางสมบูรณ๑และทั่วถึง
เพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล๎ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให๎
รัฐบาลต๎องปฏิบัติตาม แตํสําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับป๓จจุบันบัญญัติให๎ ผลของการ
ประชามติมีทั้งแบบที่มีข๎อยุติโดยเสียงข๎างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให๎คําปรึกษาแกํคณะรัฐมนตรี
ซึ่งไมํมีผลบังคับให๎รัฐบาลต๎องปฏิบัติตามแตํอยํางใด (มาตรา 165) 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ความหมายเกี่ยวกับการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
ชูวิทย๑ ศิริโชคเวชกุล (2544) กลําวถึง การทํองเที่ยวโดยชุมชนวําเป็นแนวทางการทํองเที่ยวที่

ได๎รับความสนใจอยํางมากในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของโลกและของภูมิภาค ซึ่งหัวใจสําคัญของ
การทํองเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสํวนรํวมของชุมชน (Community Participation) ในกิจกรรม
ทางการทํองเที่ยว เชํน การประดิษฐ๑ และจําหนํายสินค๎าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน 
เทศกาล ประเพณี การนํานักทํองเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร ทํองเที่ยวโดยชุมชนที่หลาย
ประเทศนําไปปฏิบัติและประสบความสําเร็จมีรูปแบบดังนี้ 

1)   การจําหนํายสินค๎าที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน (Product Sales) เชํน สินค๎าหัตถกรรม 
อาหารประจําวัน 

2)  กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม (Cultural Shows) เชํน การฟูอนรํา การละเลํน
พ้ืนบ๎านการแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน 

3)  กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงหมูํบ๎าน (Village Based Activities) คือ กิจกรรมทางการ
ทํองเที่ยว ซึ่งชุมชนในหมูํบ๎านเป็นผู๎ดําเนินการเพ่ือเสนอแกํนักทํองเที่ยว กิจกรรมการพักค๎างแรมใน
หมูํบ๎าน สําหรับนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎าไปทํองเที่ยวในชุมชนแหํงนั้น 

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2540) การทํองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทํองเที่ยวที่
ชุมชนเป็นผู๎กําหนดกระบวนการทิศทางและรูปแบบการทํองเที่ยวของตนเอง ซึ่ งมีชาวบ๎านที่เป็น
เจ๎าของชุมชนเป็นเจ๎าของทรัพยากรทํองเที่ยวนั้นๆและมีสํวนรํวมในการพัฒนาจัดการแหลํงทํองเที่ยว 
และอนุรักษ๑ท้ังธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการดําเนินชีวิต เพ่ือสร๎างการ
พัฒนาให๎เกิดการยั่งยืนสูํชนรุํนหลังและเกิดประโยชน๑สูงสุด  

การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึง การทํองเที่ยวที่คํานึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม  กําหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ๎าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือน  

จากที่กลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา การทํองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทํองเที่ยวที่เกิดจากท่ีคน
ในชุมชนนั้นเป็นผู๎กําหนดกระบวนการทิศทางรูปแบบของการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี
อยูํโดยคํานึงถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชนด๎วย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณัฐพร ดอกบุญนาค และ ฐาปกรณ๑ ทองคํานุช (2558) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนใน

การจัดการการทํองเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนในตลาดร๎อยปีสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือ ศึกษาการมีสํวนรํวมด๎านจัดการด๎านการทํองเที่ยวของ ชุมชนในตลาดร๎อยปีสามชุก 
และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในการมีสํวนรํวมด๎านการจัดการการ ทํองเที่ยวในตลาดร๎อยปี
สามชุก  

วิธีการดําเนินการวิจัย เป็นการรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งข๎อมูลปฐมภูมิได๎จาก
การสัมภาษณ๑และแจกแบบสอบถาม โดยแบบสัมภาษณ๑นั้น เป็นแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-dept 
Interview) โดยข๎อคําถามเป็นข๎อคําถามแบบมีโครงสร๎าง (Structure Interview) โดยเลือกใช๎วิธีการ
สัมภาษณ๑ไปเรื่อย ๆ เมื่อ ผู๎ให๎ข๎อมูลหรือผู๎ตอบแบบสอบถามเสนอผู๎ตอบแบบสอบถามคนตํอไปซ้ํากัน
ผู๎วิจัยจึงจะหยุด โดยการวิเคราะห๑ ข๎อมูลจะวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการพรรณนา ถอดรหัสข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ การแจก
แบบสอบถาม ได๎ทําการเลือกกลุํมตัวอยํางใช๎การสุํมตัวอยํางแบบ บังเอิญ (Accidental Random 
Sampling) จากประชากรคือคนที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลตําบลสามชุก จํานวน 400 คน จากทั้งหมด 
20 ชุมชน เพ่ือให๎ทราบถึงการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการการทํองเที่ยว  แล๎วนําผลจาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห๑ โดยใช๎การประมวลผลข๎อมูลสถิติด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ 

 ผลการวิจัยพบวํา การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการจัดการด๎านการทํองเที่ยวนั้น คนใน
ชุมชนมี สํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด๎านของการจัดการด๎านสถาน
ที ที่จะเข๎ามาม ีสํวนรํวมทั้งในด๎านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นตําง ๆ ด๎านของสิ่ง
อํานวยความสะดวกนั้น ชุมชนจะมีสํวนแคํการแสดงความคิดเห็นวําดีหรือไมํ ต๎องการหรือไมํต๎องการ 
แตํไมํได๎เข๎ามาสํวนในการวางแผน คิดนโยบาย หรือการจัดการมากแตํอยํางใด และด๎านบุคลากร 
ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้น มีสํวนรํวมมาก แตํในสํวนของการจัดการด๎านกฎเกณฑ๑ทางการ
ทํองเที่ยวในตลาดร๎อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีสํวนรํวมลดลง  หากเทียบกับด๎านอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ป๓จจุบันกฎเกณฑ๑ตําง ๆ คือกฎที่ได๎ปฏิบัติสืบตํอกันมา ไมํได๎มีการวางกฎเกณฑ๑ท่ีตายตัว  

ข๎อเสนอแนะ 
1)  สํงเสริมคนรุํนใหมํให๎เข๎ามามีบทบาทในการจัดการการทํองเที่ยวให๎มากข้ึน 
2)  สํงเสริมให๎คนในชุมชนคิดถึงสํวนรวมมากกวําผลทางธุรกิจมากขึ้น  
3)  ภาครัฐเข๎ามามีบทบาทหรือสํงเสริม ชํวยเหลือให๎มากขึ้น เนื่องจากป๓จจุบันผู๎ที่จะสิบทอด

หรือดูแลพื้นท่ีลดน๎อยลง  
4)  สํงเสริมให๎คนในชุมชนตระหนักและเข๎าใจถึงการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนมากข้ึน 
พิเชษฐ ไพบูลย๑ศิริ (2544, น. 91) ได๎ศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการ

การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเกราะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผล
การศึกษาพบวํา 1)  การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะ
เกร็ดประกอบด๎วยการมี สํวนรํวม 4 ด๎าน คือ รํวมศึกษาค๎นหาป๓ญหา รํวมในการวางแผน รํวมในการ
ดําเนินงาน และรํวมในการติดตามผล เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านพบวําทั้ง 4 ด๎าน อยูํในระดับปาน
กลาง 2)  ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

406406 
 

 

อายุ อาชีพ ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การคาดหวัง ในผลประโยชน๑ที่จะได๎รับ
จากการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศความเชื่อถือในตัวผู๎นําชุมชน และการเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม 
และพบวําอุปสรรคในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะเกร็ดขาดงบประมาณสนับสนุน
แกํชุมชน และรองลงมาได๎แกํป๓ญหาจากรถจักรยานยนต๑รับจ๎างที่มีจานวนมากวิ่งเร็วและสํงเสียงดัง 
และป๓ญหาสุนัขจรจัดที่มีจานวนมาก บางสํวนเป็นป๓ญหาจากการที่ประชาชนบางกลุํมยังไมํเข๎าใจ
เกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและการประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการทํองเที่ยวของชุมชนยังทําได๎ไมํ
ทั่วถึง ควรให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในการดู แลรักษาความ
สะอาดในชุมชน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและ
แบบสอบถามที่เป็นคําถามปลายเปิด กําหนดคําตอบให๎ผ๎ูตอบแบบสอบถามที่ได๎กําหนดไว๎ แบํง
ออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ 
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-End 
Question) สามารถเลือกตอบได๎เพียงข๎อเดียวจากตัวเลือกที่กําหนดให๎ประกอบไปด๎วยรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
อยูํในชุมชน 
          ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชนลักษณะ
แบบสอบถามปลายปิด (Close-End Question) ชนิดมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยข๎อ
คําถามจะกําหนดความหมายของระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวใช๎มาตรวัดแบบ 
(Likert Scale) กําหนดตัวเลือกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแตํละระดับ มีการให๎น้ําหนักคะแนน ดังนี้
 ระดับการมีสํวนรํวม 5 คือ มากที่สุด 
 ระดับการมีสํวนรํวม 4 คือ มาก 
 ระดับการมีสํวนรํวม 3 คือ ปานกลาง 
 ระดับการมีสํวนรํวม 2 คือ น๎อย 
 ระดับการมีสํวนรํวม 1 คือ น๎อยที่สุด  
 โดยคําพิสัยของแตํละระดับสามารถหาจากสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 
      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  
                 จํานวนชั้น 
         5  -   1         = 0.80 
                  5 
คําเฉลี่ยระหวําง 4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับการมีสํวนรํวมมากที่สุด 
คําเฉลี่ยระหวําง 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับการมีสํวนรํวมมาก  
คําเฉลี่ยระหวําง 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับการมีสํวนรํวมปานกลาง 
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คําเฉลี่ยระหวําง 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับการมีสํวนรํวมน๎อย 
คําเฉลี่ยระหวําง 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับการมีสํวนรํวมน๎อยที่สุด 

 ตอนที่ 3  ข๎อมูลด๎านความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในชุมชนมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-End Question) ชนิดให๎เลือกตอบ 2 ตัวเลือก (Yes or No Answer) 
คําถามมี ทั้งคําถามเชิงบวก จํานวน 9 ข๎อ และคาถามเชิงลบ จํานวน 9 ข๎อ ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนดเกณฑ๑
การให๎คะแนน ดังนี้ 
 ข๎อที่ตอบถูก ให๎คะแนน 1 คะแนน ข๎อที่ตอบผิด ให๎คะแนน 0 คะแนน 
           จากการวิเคราะห๑ขอมูลทั้งหมด 18 ข๎อ คิดเป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 18 คะแนน ผู๎วิจัยได๎แบํง
คะแนนความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในชุมชนของประชาชน โดยใช๎เกณฑ๑แบํงความรู๎ความ
เข๎าใจชํวงชั้นเทํากันออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยในชํวง 13 – 18 = มีความรู๎ความเข๎าใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ยในชํวง 7 – 12 = มีความรู๎ความเข๎าใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยในชํวง 0 – 6 = มีความรู๎ความเข๎าใจน๎อย 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  สรุปข๎อมูลสํวนบุคคล  
พบวํา ประชาชนสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง จํานวน 212 คน(53%) กลุํม อายุ 36 – 50 ปี มี 

จํานวน 152 คน (38%) สถานภาพสมรสแล๎ว มี จํานวน 223 คน (55.8%) อาชีพค๎าขาย/ธุรกิจ
สํวนตัว มีจํานวน 143 คน (35.8%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน179 คน (44.8%) รายได๎ตํอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท มีจํานวน 169 คน (42.3%) ระยะพักอาศัยในชุมชน มากกวํา 10 ปี มี
จํานวน 246 คน (61.5%)  

2)  สรุปข๎อมูลคําเฉลี่ยการมีสํวนรํวมและความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในชุมชน
ของประชาชน พบวํา 

 (1)  ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 ประชาชนมี ระดับการมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชนตลาดใต๎เคี่ยมโดยมี

คําเฉลี่ยรวม = 2.69 (ระดับปานกลาง) เมื่อพิจารณาแตํ ละด๎านในองค๑ประกอบ (1-4) พบวํา 
ประชาชนให๎การมีสํวนรํวมในด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑มากที่สุดโดยมีคําเฉลี่ย  = 3.26 
(ระดับมาก) รองลงมาได๎แกํ ด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ คําเฉลี่ย เทํากับ 2.92 (ระดับปานกลาง) 
ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผลคําเฉลี่ย = 2.56 (ระดับน๎อย) และด๎านการมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ คําเฉลี่ย = 2.03 (ระดับน๎อย) 

 (2)  ระดับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของประชาชน 
 ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจมากเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

รวม = 15.28 (ระดับความรู๎ความเข๎าใจมาก) 
     การศึกษาในครั้งนี้ มุํงศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวใน

ชุมชนตลาดใต๎เคี่ยม ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับการทํองเที่ยวในชุมชนของประชาชนในการมีสํวนรํวม
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จัดการการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ตลาดใต๎เค่ียมโดยผู๎วิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผลได๎ 
ดังนี้ 

จากการศึกษาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน ตลาดใต๎
เคี่ยม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จํานวน 4 ด๎าน พบวํา ภาพรวมการมีสํวนรํวมของประชาชนอยูํใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากทั้ง 4 ด๎านนั้น ด๎านการมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑เป็นด๎านที่ประชาชนมีสํวน
รํวมมากท่ีสุดซึ่งอยูํในระดับมาก รองลงมาคือด๎านการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ แตํในด๎านการมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผลนั้นระดับการมีสํวนรํวมอยูํในระดับน๎อย ทั้งนี้
การที่ ประชาชนสํวนใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมอยูํ ในระดับน๎อยในด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
และด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผลอาจเกิดจากความคิดขอประชาชนที่คิดวํา ในด๎านการมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจ และด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล ทางประชาชนไมํได๎มีหน๎าที่ ในการ
ดําเนินการเป็นหน๎าที่ของทางฝุายภาครัฐรํวมกันตัดสินใจและประเมินผลซึ่งสอดคล๎องกับ พิเชษฐ 
ไพบูลย๑ศิริ (2544, น. 91) ได๎ศึกษาเรื่อง “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ ซึ่งภาพรวมการมีสํวนรํวมของประชาชนอยูํในระดับปานกลางโดยป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศคือ อายุ อาชี พ ความรู๎ความเข๎า ใจเกี่ยวกับ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศการคาดหวังนําผลประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความเชื่อในตัวผู๎นาชุมชนและการเป็นสมาชิกกลุํมทางสังคม และพบวําอุปสรรคในการจัดการการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะเกร็ดขาดงบประมาณสนับสนุนแกํชุมชน และรองลงมาได๎แกํ ป๓ญหา
จากรถจักรยานยนต๑รับจ๎างที่มีจํานวนมากวิ่งเร็วและสํงเสียงดัง และป๓ญหาสุนัขจรจัดที่มีจานวนมาก
บางสํวนเป็นป๓ญหาจากการที่ประชาชนบางกลุํมยังไมํเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการทํองเที่ยวของชุมชนยังทําได๎ไมํทั่วถึง ควรให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาใน 2  ประเด็น ได๎แกํ การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการ

ทํองเที่ยวในชุมชนตลาดใต๎เคี่ยม ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในชุมชนของประชาชน 
พบวํา ทั้ง 2 ป๓จจัย นั้นมีสํวนสําคัญที่ สามารถนามาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน รวมทั้งเสริมสร๎างและพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการ
ทํองเที่ยวเพื่อการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการการทํองเที่ยวในชุมชน ตลาดใต๎เคี่ยมดังนั้นใน
สํวนของข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1)  ด๎านการมีสํวนรํวมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในชุมชน พบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ยรวม = 2.69 ) เทํานั้น เมื่อพิจารณาลงไปในแตํละ
ประเด็นจะเห็นได๎วํา ประเด็นเรื่องการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (คําเฉลี่ย = 2.03) การมีสํวนรํวมใน
การประเมินผล (คําเฉลี่ย = 2.56) และการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ (คําเฉลี่ย = 2.92) ระดับการมี
สํวนรํวมยังอยูํในระดับน๎อยถึงปานกลางเทํานั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข๎อง ต๎องรํวมมือกันโดยมุํงให๎เห็นถึงประโยชน๑ที่ประชาชนจะได๎รับ ถ๎ามีสํวนรํวมในประเด็น
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ตํางๆ มิใชํเป็นหน๎าที่ของภาครัฐเทํานั้น ซึ่งจะทําให๎เกิดการพัฒนาและทุกฝุายเข๎าใจในบทบาทและ
หน๎าที่เป็นอยํางด ี

2)  ด๎านความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการในชุมชนของประชาชน พบวํา ระดับความร๎ูความ
เข๎าใจของประชาชนอยูํในระดับมาก แตํเมื่อพิจารณาลงไปในแตํละประเด็นยังมีบางประเด็นที่มีความ
เข๎าใจที่ผิดอยูํ เชํน เรื่องนักทํองเที่ยวจํานวนมาก ๆ เดินทางมาแหํงเดียวกันในคราวเดียวกันสํงผลดีตํอ
การรักษาสภาพแวดล๎อม มีผู๎ตอบผิดถึงร๎อยละ49.5 และประเด็นเรื่องการู๎ให๎ความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแกํคนในชุมชนเป็นสิ่งไมํจําเป็นเนื่องจากคน
ในชุมชนรู๎ดีหมดแล๎วมี ผู๎ตอบผิดร๎อยละ 35.5 ดัง นั้น ฝุายที่เกี่ยวข๎องควรจะเข๎าไปสํงเสริมให๎มีการ
ปฏิบัติและการทํากิจกรรมให๎มากขึ้น และสื่อสารทาความเข๎าใจถึงข๎อดี ของการทํองเที่ยวในชุมชน 
และปรับปรุงในสํวนตําง ๆ ให๎ดียิ่งขึ้นไป เชํน การจัดฝึกอบรมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านการ
ทํองเที่ยวในชุมชนให๎แกํผู๎นําชุมชน ประชาชนและผู๎ที่สนใจ การจัดฝึกอบรมพัฒนาองค๑ความรู๎ด๎าน
การทํองเที่ยวในชุมชนให๎แกํบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว การจัดฝึกอบรมด๎านการทํองเที่ยวให๎แกํ
ผู๎ประกอบการในตลาดใต๎เคี่ยมการจัดฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก๑ท๎องถิ่น การจัดงานประเพณีท๎องถิ่น รวม
ไปถึงการจัดการประกวดผลงานหรือการแสดงทางวัฒนธรรม เชํน ภาพถําย ภาพวาด งานฝี  มือ 
เคร่ืองแตํงกาย ดนตรี ไทยการละเลํน การร๎องเพลง อาหารท๎องถิ่น เป็นต๎น นอกจากนั้นหนํวยงาน
หรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํางๆควรทําการจัดหาและเพ่ิมเติมหนังสือที่เกี่ยวกับการทํองในชุมชนเข๎า ไปไว๎
ในห๎องสมุดประชาชน ห๎องสมุดโรงเรียน และแหลํงเรียนรู๎ตําง  ๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการย๎อน
รําลึกประเพณีหรือบุคคลสําคัญการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให๎แกํผู๎ทําคุณประโยชน๑ให๎แกํทองถิ่น การ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนชํวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
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สุภาพร จริตงาม* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน  
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของข๎าราชการฝุายธุรการ 
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามกับข๎าราชการธุรการ จํานวน 40 คน
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยหาคําร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑
ของเพียร๑สัน พร๎อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน 
 ผลการวิจัย พบวํา ป๓จจัยด๎านกลยุทธ๑ ด๎านโครงสร๎าง ด๎านระบบ ด๎านแบบของการบริหาร 
ด๎านบุคลากร ด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถ และด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กร มีอิทธิพล
อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ป๓จจัยที่สําคัญที่สุด ได๎แกํ ด๎านคํานิยมรํวม ด๎าน
โครงสร๎าง และด๎านทักษะความรู๎และความสามารถประกอบกับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โดยรวมคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.87) ทุกด๎านจัดอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
ข๎าราชการในฝุายธุรการสํวนใหญํให๎ความสําคัญกับเรื่องการบริหารเวลาสูงสุด รองลงมา คือการ
จัดสรรคําใช๎จํายในการดําเนินงาน โดยรวมป๓จจัยทั้ง 7 ด๎าน มีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ป๓จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ ด๎านทักษะความรู๎และ
ความสามารถ (r = 0.44) รองลงมา คือ ด๎านบุคลากร (r = 0.41) สําหรับแนวทางการพัฒนา 
หนํวยงานควรเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎มีสํวนรํวมในการทํางานควบคูํไปกับการพัฒนาศักยภาพ ผําน
การจัดกิจกรรม จัดอบรมเพ่ือให๎ข๎าราชการในองค๑กรเกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนความรู๎เพ่ิมเติม 
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บทน า 
 
 สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็นสํวนราชการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด มีอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็นผู๎บังคับบัญชา  มีอํานาจและหน๎าที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา
ชั้นศาลสูง (ชั้นอุทธรณ๑-ฎีกา)  และปฏิบัติงานรํวมกับหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง โดยที่รับผิดชอบการ
ดําเนินคดีอาญาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเขตท๎องที่สํานักงานอัยการภาค 8 ตามที่กฎหมายกําหนด  ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 นั้น นอกจากจะดําเนินการตามพันธกิจ วิสัยทัศน๑ของ
สํานักงานให๎ลุลํวงไปได๎ด๎วยดีแล๎ว หน๎าที่สําคัญโดยหลัก คือ การรักษาสงบเรียบร๎อย และรักษา
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ผํานทางการดําเนินคดีกับผู๎กระทําความผิด เมื่อพูดถึง “การ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการฝุายธุรการ” กลําวได๎วํา ลักษณะงานหรือหน๎าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการฝุายธุรการ สามารถแบํงได๎เป็นสองสํวนด๎วยกัน ดังนี้ 1. สํวนที่เป็นการ
ดําเนินคดีอาญาชั้นศาลสูง ซึ่งมีขั้นตอนหลักที่จะต๎องปฏิบัติอยูํ 4 กระบวนงาน กลําวคือ 1.1 
กระบวนงานในชั้นอุทธรณ๑ 1.2 กระบวนงานในชั้นฎีกา 1.3 กระบวนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นต๎น 1.4 กระบวนงานจัดทํารายงานคดี2. สํวนที่เป็นงานธุรการ
ทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนอยูํ 6 กระบวนงาน กลําวคือ 2.1 งานรับหนังสือ 2.2 งานรําง-โต๎ตอบหนังสือ 2.3 
งานสํงหนังสือ 2.4 งานเก็บเอกสาร 2.5 งานค๎นหาเอกสารและ 2.6 งานสํารวจและทําลายเอกสาร 
 สําหรับป๓ญหาที่เกิดขึ้น และพบบํอยในชั้นการดําเนินคดีชั้นศาลสูง คือ หลังจากศาลได๎อํานคํา
พิพากษาแล๎ว  แตํคําพิพากษาจะยังมิได๎พิมพ๑เสร็จสมบูรณ๑ ทําให๎เกิดการลําช๎าในการขอคัดถําย
เอกสารและไมํสามารถที่จะนําเสนอสํานวนภายในระยะเวลาได๎  จึงเป็นหน๎าที่ของข๎าราชการฝุาย
ธุรการในสํานักงานที่ต๎องดําเนินการติดตํอประสานงาน ในการฟ๓งคําสั่งศาลตลอดติดตามผลแล๎ว
รายงานพนักงานอัยการทราบโดยเร็ว ซึ่งงานด๎านสนับสนุนคดีในการดําเนินการตําง ๆ รวมถึงงาน
ธุรการทั่วไปในสํานักงาน ล๎วนแล๎วแตํเป็นหน๎าที่ของข๎าราชการฝุายธุรการทั้งสิ้น  
 จากป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎นโดยทั่วไปแล๎ว แม๎ทางระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด ได๎กําหนดให๎
เป็นหน๎าท่ีของพนักงานอัยการ แตํในทางปฏิบัติจะต๎องมีฝุายธุรการของแตํละสํานักงานเป็น
ผู๎ดําเนินการ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ข๎าราชการจะต๎องมีรรมาภิบาลมาใช๎ในการปฏิบัติงานเพ่ือที่จะ
ทําให๎งานนั้นมีศักยภาพ  มีประสิทธิภาพมีคุณธรรม และโปรํงใส เพ่ือที่จะสร๎างความเชื่อมั่น ให๎กับ
องค๑กรผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการฝุาย
ธุรการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 เพ่ือศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
รวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของข๎าราชการ
ฝุายธุรการอันจะนําไปสูํการสร๎างประสิทธิภาพในการทํางานขององค๑กรตํอไป  
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
1) เพ่ือศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝุายธุรการ

สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 
 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 
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 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของข๎าราชการฝุายธุรการที่
ปฏิบัติงานในชั้นศาลสูง 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1) ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝุายธุรการสํานักงานคดีศาล
สูงภาค 8 มีอะไรบ๎าง 

2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 อยูํในระดับ
ใดบ๎าง 

3) แนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
ข๎าราชการฝุายธุรการที่ปฏิบัติงานในชั้นศาลสูงมีอะไรบ๎าง   
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 Peterson & Plowman (1989 อ๎างถึงใน อุทัสน๑ วีระศักดิ์การุณย๑, 2556) ได๎ให๎แนวคิด
องค๑ประกอบของประสิทธิภาพในการทํางานไว๎ 4 ข๎อ ประกอบด๎วย 1) คุณภาพของงาน (Quality) 
จะต๎องมีคุณภาพสูง คือผู๎ผลิตและผู๎ใช๎สามารถใช๎ประโยชน๑คุ๎มคํา และมีความพึงพอใจผลการทํางานมี
ความถูกต๎องได๎มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ ควรกํอเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรและ
สร๎างความพึงพอใจของลูกค๎า หรือผู๎มารับบริการ  2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต๎อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหนํวยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได๎มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดใน
แผนงาน หรือเปูาหมายที่บริษัทวางไว๎ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือให๎ได๎ปริมาณงานตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว๎  3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใช๎ในนการดําเนินงานจะต๎องอยูํในลักษณะที่ถูกต๎อง
ตาม หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานให๎สะดวก รวดเร็วขึ้น และ 
4) คําใช๎จํายในการดําเนินงาน (Costs) ในการดําเนินงานทั้งหมดจะต๎องเหมาะสมกับงาน และวิธีการ
คือ จะต๎องลงทุนน๎อยและให๎ได๎ผลกําไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของคําใช๎จําย หรือ ต๎นทุนการ
ผลิต ได๎แกํ การใช๎ทรัพยากรด๎านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยูํอยํางประหยัดคุ๎มคํา และเกิดการ
สูญเสียน๎อยที่สุด   

แนวคิดการบริหารการจัดการตามแนวคิด McKinsey 7-S Framework 
 แมคคินซีย๑ (Peter & Watermam, 1982, p. 10  อ๎างถึงใน พวงผกา มะเสนา และประณต 
นันทิยะกุล, 2557) ได๎เสนอกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework ประกอบด๎วยป๓จจัย 7 
ประการ ในการประเมินประสิทธิภาพขององค๑กร ดังนี้ 1) กลยุทธ๑องค๑กร (Strategy) 2) โครงสร๎าง
องค๑กร (Structure) 3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 4) บุคลากร (Staff) 5) ทักษะ ความรู๎ 
ความสามารถ (Skill) 6) รูปแบบการบริหารงาน (Style) และ 7) คํานิยมรํวม (Shared Values)  
 

แนวคิดหลักธรรมาภิบาล  
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 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ให๎ความหมาย “ธรรมาภิบาล” ไว๎วํา หมายถึง การบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี 
เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให๎สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยูํ
รํวมกันอยํางสงบสุข มีความรู๎รักสามัคคีและรํวมกันเป็นพลัง กํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน มี
องค๑ประกอบ 6  ประกอบ คือ 1.หลักนิติธรรม 2.หลักความโปรํงใส 3.หลักการมีสํวนรํวม 4.หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได๎ 5. หลักความค๎ุมคํา และ 6. หลักคุณธรรม  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขวัญใจ มีทิพย๑ (2554) ได๎วิจัยเรื่อง “ป๓จจัยจูงใจที่มีผลตํอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน:ศึกษา
เฉพาะกรณีกองพันปฏิบัติการพิเศษ 1 (คอมมอนโด) กองทัพอากาศ”ผลการวิจัยพบวําประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการพิเศษ กองพันปฏิบัติการพิเศษ 1  พบวํา อยูํในระดับสูง สํวน
ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการพิเศษได๎แกํ โอกาส
ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานและผลประโยชน๑ตอบแทนมีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการพิเศษ  
 สุดารัตน๑  กิมศิริ (2551) ได๎วิจัยเรื่อง “ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑ ” ผลการวิจัยสรุปได๎วําป๓จจัยที่มี
ความสัมพันธ๑ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี 4 ป๓จจัย  คือ ป๓จจัยความสําเร็จจากการ
ปฏิบัติงาน การบริหารและนโยบายขององค๑กร ความก๎าวหน๎า สวัสดิการและความมั่นคง ป๓จจัยที่มี
ความสัมพันธ๑ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด คือความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ป๓จจัย
ที่มีความสัมพันธ๑ทางลบกับประสิทธิภาพ มี 4 ป๓จจัย คือความรํวมมือและความสามัคคีการปฏิบัติตน 
ความรับผิดชอบ สภาพแวดล๎อม ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด
คือ ความรับผิดชอบ  
 ธนัญกรณ๑  ราศรี (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป๓จจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรสํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พบวํา ป๓จจัยจูงใจ ด๎านการได๎รับการยอมรับ
นับถือ ด๎านความก๎าวหน๎า ด๎านความสัมพันธ๑กับเพ่ือนรํวมงานและผู๎บังคับบัญชา ด๎านสภาพการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี พบวํา ป๓จจัยอิทธิพลตํอการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ย เทํากับ 
3.58 แรงจูงใจในการทํางาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.78 ซึ่งมีความสําคัญอยูํในระดับมาก การทดสอบ
สมมติฐาน พบวํา ป๓จจัยอิทธิพลตํอการปฏิบัติงาน คือ โครงสร๎าง และ ความสามารถ มีความสัมพันธ๑
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูํในระดับน๎อย (R = .492) และมีผลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ชลบุรี อยํางมีนัยสําคัญสถิติที่
ระดับ .05 (F = 39.428, df = 2, Sig. = .000) 
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 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของข๎าราชการฝุายธุรการที่
ปฏิบัติงานในชั้นศาลสูง 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1) ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝุายธุรการสํานักงานคดีศาล
สูงภาค 8 มีอะไรบ๎าง 

2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 อยูํในระดับ
ใดบ๎าง 

3) แนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
ข๎าราชการฝุายธุรการที่ปฏิบัติงานในชั้นศาลสูงมีอะไรบ๎าง   
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 Peterson & Plowman (1989 อ๎างถึงใน อุทัสน๑ วีระศักดิ์การุณย๑, 2556) ได๎ให๎แนวคิด
องค๑ประกอบของประสิทธิภาพในการทํางานไว๎ 4 ข๎อ ประกอบด๎วย 1) คุณภาพของงาน (Quality) 
จะต๎องมีคุณภาพสูง คือผู๎ผลิตและผู๎ใช๎สามารถใช๎ประโยชน๑คุ๎มคํา และมีความพึงพอใจผลการทํางานมี
ความถูกต๎องได๎มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ ควรกํอเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรและ
สร๎างความพึงพอใจของลูกค๎า หรือผู๎มารับบริการ  2) ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต๎อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหนํวยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได๎มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดใน
แผนงาน หรือเปูาหมายที่บริษัทวางไว๎ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือให๎ได๎ปริมาณงานตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว๎  3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใช๎ในนการดําเนินงานจะต๎องอยูํในลักษณะที่ถูกต๎อง
ตาม หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานให๎สะดวก รวดเร็วขึ้น และ 
4) คําใช๎จํายในการดําเนินงาน (Costs) ในการดําเนินงานทั้งหมดจะต๎องเหมาะสมกับงาน และวิธีการ
คือ จะต๎องลงทุนน๎อยและให๎ได๎ผลกําไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของคําใช๎จําย หรือ ต๎นทุนการ
ผลิต ได๎แกํ การใช๎ทรัพยากรด๎านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยูํอยํางประหยัดคุ๎มคํา และเกิดการ
สูญเสียน๎อยที่สุด   

แนวคิดการบริหารการจัดการตามแนวคิด McKinsey 7-S Framework 
 แมคคินซีย๑ (Peter & Watermam, 1982, p. 10  อ๎างถึงใน พวงผกา มะเสนา และประณต 
นันทิยะกุล, 2557) ได๎เสนอกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework ประกอบด๎วยป๓จจัย 7 
ประการ ในการประเมินประสิทธิภาพขององค๑กร ดังนี้ 1) กลยุทธ๑องค๑กร (Strategy) 2) โครงสร๎าง
องค๑กร (Structure) 3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 4) บุคลากร (Staff) 5) ทักษะ ความรู๎ 
ความสามารถ (Skill) 6) รูปแบบการบริหารงาน (Style) และ 7) คํานิยมรํวม (Shared Values)  
 

แนวคิดหลักธรรมาภิบาล  
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วิธีการศึกษา 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู๎วิจัยศึกษาเฉพาะข๎าราชการธุรการของสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 จํานวน 40 คน โดยใช๎
วิธีการเลือกกลํุมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 80.0) และเป็นเพศชาย (ร๎อยละ 20.0) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มี 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง  ตอนที่ 2 
คําถามเก่ียวกับป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงาน
คดีศาลสูงภาค 8 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการฝุายธุรการ
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ในตอนที่ 2 และ 3  ผู๎วิจัย ใช๎วัดแบบมาตราสํวน (Ranking Scale) โดยให๎
ผู๎ตอบเลือกคําตอบเพ่ือวัดระดับความคิดเห็นให๎ประมาณคํา 5 ระดับ และตอนที่ 4 เป็นคําถาม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของข๎าราชการฝุายธุรการที่ปฏิบัติงานในชั้นศาลสูง 
เพ่ือให๎กลุํมตัวอยํางรํวมกันเสนอแนะแนวทางดังกลําว การสร๎างและการพัฒนาเครื่องมือ โดย
การศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและนําข๎อมูลที่ได๎มาสร๎างแบบสอบถามให๎ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ของการศึกษา จากนั้นให๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทํานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และหาดัชนีความสอคล๎อง (IOC) ของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปใช๎เก็บข๎อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณโดยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบพาะเจาะจง เก็บ
ข๎อมูลโดยการใช๎แบบสอบถามกับข๎าราชการฝุายธุรการ จํานวน 40 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยคําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน  Pearson 
Correlations พร๎อมทั้งระดมความคิดเห็นเพ่ือรํวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน   
 

ผลการศึกษา 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 จากการวิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  พบวํา โดยรวม
หากพิจารณารายด๎านทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกลยุทธ๑ ด๎านโครงสร๎าง ด๎านระบบ ด๎านแบบของการ
บริหาร ด๎านบุคลากร ด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถ และด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กรมี
อิทธิพลอยูํในระดับมาก โดยรวมมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.80) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 
(S.D.= 0.53)  
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงานจะเห็นได๎วํา 
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระดับมาก สามอันดับแรก ได๎แกํ ด๎าน
คํานิยมรํวมของคนในองค๑กร คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.90) ด๎านโครงสร๎าง มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 
3.89)  และด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถมีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3.89) ตามลําดับ (ตารางที่1) 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

Mean Std. Dev. ระดับ 

ด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กร 3.90 0.43 มาก 

ด๎านโครงสร๎าง 3.89 0.64 มาก 

ด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถ 3.89 0.63 มาก 

ด๎านระบบ 3.71 0.55 มาก 

ด๎านบุคลากร 3.67 0.53 มาก 
ด๎านแบบของการบริหาร 3.67 0.52 มาก 

ด๎านกลยุทธ๑ 3.85 0.39 มาก 
รวมโดยเฉลี่ย 3.80 0.53 มาก 

 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานคดีศาลสูงภาค 8 

 จากการศึกษา พบวํา ข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานโดยรวมคําเฉลี่ยเทํากับ (  = 3.87) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 0.54) และ
ทุกด๎านจัดอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ด้านคุณภาพของงานมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.78 โดยการวางแผนในการปฏิบัติงานไว๎ลํวงหน๎า มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.88 อยูํในระดับมาก ด้าน
ปริมาณงานพบวํา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 โดยการจัดลําดับความสําคัญของปริมาณงานเพ่ือ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.95 ด้านเวลา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.96 โดยการตรงตํอ
เวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.98และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 โดยการกระตุ๎นให๎ผู๎อ่ืนใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางคุ๎มคํามีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.93จะ
เห็นได๎วําข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดย
คํานึงถึงเรื่องของเวลาและคําใช๎จํายในการดําเนินงานเป็นสําคัญ  (ตารางที ่2) 
 
ตารางท่ี 2  วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน Mean Std. Dev. ระดับ 
ด้านคุณภาพของงาน 

 

- ทํานมีการวางแผนในการปฏิบัติงานไว๎ลํวงหน๎าเสมอ 3.88 0.52 มาก 
- ผลของงานที่ทํานเคยปฏิบัติ มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน เชื่อถือได๎ 3.78 0.53 มาก 

X
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ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน Mean Std. Dev. ระดับ 
- ทํานมีการศึกษา ค๎นคว๎าเพ่ิมเติมอยูํเสมอเพ่ือนําความรู๎ที่ได๎มา

ประยุกต๑ใช๎ปฏิบัติงาน 
3.68 0.62 มาก 

รวมโดยเฉลี่ย 3.78 0.56 มาก 
ด้านปริมาณงาน 

- ทํานมีการจัดลําดับความสําคัญของปริมาณงาน                      
เพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

3.95 0.45 มาก 

- ทํานปฏิบัติงานด๎วยความสําเร็จได๎ตามปริมาณงาน                           
เมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กําหนดไว๎ 

3.83 0.50 มาก 

รวมโดยเฉลี่ย 3.89 0.48 มาก 
ด้านเวลา 

- ทํานตรงตํอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 3.98 0.58 มาก 
- การปฏิบัติงานของทํานมีการแบํงเวลาอยํางชัดเจน 3.93 0.62 มาก 

รวมโดยเฉลี่ย 3.96 0.60 มาก 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

- ทํานตระหนักและกระตุ๎นให๎ผู๎อื่นใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางคุ๎มคํา 3.93 0.42 มาก 

- ทํานปฏิบัติงานสําเร็จด๎วยความค๎ุมคําและประหยัดทรัพยากร
ของหนํวยงาน 

3.88 0.56 มาก 

- ทํานมีการนําทรัพยากรที่ใช๎แล๎วมาพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
การปฏิบัติงาน 

3.85 0.66 มาก 

รวมโดยเฉลี่ย 3.89 0.55 มาก 
รวมโดยเฉลี่ยทั้งหมด 3.87 0.54 มาก 

 
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน โดยการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน Pearson Correlations พบวํา 
ป๓จจัยด๎านกลยุทธ๑ ด๎านโครงสร๎าง ด๎านระบบ ด๎านแบบของการบริหาร ด๎านบุคลากร ด๎านทักษะ 
ความรู๎และความสามารถ ด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กรมีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดย
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด คือ ด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถ  ( r = 
0.44) รองลงมา คือ ด๎านบุคลากร (r = 0.41)  ตามลําดับ ซึ่งป๓จจัยทั้งสองมีสัมพันธ๑อยูํในระดับปาน
กลาง (ตารางที ่3) 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

 ประสิทธิภาพในการท างาน 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
(1 – tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

ด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถ 
ด๎านบุคลากร 
ด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กร 
ด๎านโครงสร๎าง 
ด๎านแบบของการบริหาร 
ด๎านระบบ 
ด๎านกลยุทธ๑ 

0.44 
0.41 
0.38 
0.30 
0.27 
0.18 
0.10 

0.00 
0.00 
0.01 
0.03 
0.04 
0.13 
0.27 

สัมพันธ๑ระดับปานกลาง 
สัมพันธ๑ระดับปานกลาง 
สัมพันธ๑ระดับต่ํา 
สัมพันธ๑ระดับต่ํา 
สัมพันธ๑ระดับต่ํา 
สัมพันธ๑ระดับต่ํามาก 
สัมพันธ๑ระดับต่ํามาก 

รวม  0.30 0.07 สัมพันธ์ระดับต่ า 
 
 แนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของข้าราชการฝ่ายธุรการที่ปฏิบัติงานในช้ัน
ศาลสูง 
 หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานจะต๎องดําเนินการพัฒนาองค๑กรไปตามป๓จจัยที่ได๎ศึกษา
ข๎างต๎น ซึ่งสามารถจําแนกป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพการดําเนินงานออก 7 ด๎าน ได๎แกํ 
 1. ด้านกลยุทธ์ ควรมีการรํวมกันสร๎างยุทธศาสตร๑การปฏิบัติงานลํวงหน๎าในรูปแบบใหมํ ๆ 
เพ่ือวางแผน และกําหนดทิศทางในภาพรวมของหนํวยงาน เชํน การสร๎างกลยุทธ๑ในการทํางานให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติในป๓จจุบัน และดําเนินการไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎น
กระบวนการการมีสํวนรํวม ควบคูํไปกับการสร๎างคุณธรรม  เนื่องจากสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็น
หนํวยงานหนึ่งที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนคดีตําง ๆ และให๎ความเป็นธรรมตํอประชาชน จึง
ควรมีการอัพเดตขําวสาร และกําหนดยุทธศาสตร๑ให๎สอดคล๎องกับสังคมในป๓จจุบันมากที่สุด 
 2. ด้านโครงสร้าง ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างการทํางานรูปแบบใหมํ ๆ อยูํตลอดเวลา 
และเพ่ิมกลุํมพัฒนาองค๑กรในหนํวยงานผํานการบริหารงานจากสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิ่งมาสูํ
โครงสร๎างการบริหารงานแบบแนวราบ (Flat Organization) เพ่ือเพ่ิมความคลํองตัวรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และทําให๎ข๎าราชการทุกระดับสามารถทํางานรํวมกันได๎อยํางมีความสุข สิ่งสําคัญ คือ ต๎อง
เน๎นระบบการสื่อสาร เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ สร๎างความรํวมมือรํวมกันในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ควรจดให๎
มีการดําเนินงานในรูปแบบของการสร๎างคณะกรรมการหรือทีมงานภายในฝุายตําง ๆ อยํางชัดเจนเพ่ือ
เพ่ิมความคลํองตัวในการบริหารจัดการ 
 3. ด้านระบบ เนื่องจากมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานหลักของสํานักงานคดีศาลสูง
ภาค 8 แล๎ว จึงควรมีการรักษาระบบดังกลําวไว๎ และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติจริง ๆ พร๎อมทั้งพัฒนาเพ่ือ
สร๎างคุณคําให๎กับผู๎ใช๎บริการ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ในขณะเดียวกัน ก็ควรที่จะเชื่อมโยงระบบงาน



419

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

419 
 

 

ขององค๑กรให๎บรรลุตามพันธกิจและยุทธศาสตร๑ของสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ด๎วย โดยการนําข๎อมูล
ที่ได๎จากการรับฟ๓ง ความต๎องการหรือความคิดเห็นของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมาใช๎ในการ
พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทํางานอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการ
พัฒนาระบบการประเมินผลในการปฏิบัติงานอยูํเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให๎กับ
ข๎าราชการในหนํวยงานดังกลําว  
 4. ด้านแบบของการบริหาร ควรเน๎นการบริหารงานแบบมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ ไปพร๎อมกับการ
สร๎างความสัมพันธ๑ในองค๑กร โดยเน๎นกระบวนการทํางานเป็นทีม พร๎อมทั้งสลับหน๎าที่กันไปตามความ
เหมาะสมของภาระงาน เพ่ือให๎ข๎าราชการในหนํวยงานได๎ทดลองทํางานอยํางหลากหลาย และ
สามารถทํางานได๎อยํางบรรลุเปูาหมาย อันเป็นการสร๎างประสิทธิภาพในการทํางานอีกทางหนึ่ง 
 5. ด้านบุคลากร ถือเป็นป๓จจัยสําคัญอยํางยิ่งที่จะนําไปสูํประสิทธิภาพขององค๑กร ควรเปิด
โอกาสให๎บุคลากรได๎มีสํวนรํวมในการดําเนินการพัฒนาองค๑กร เริ่มตั้งแตํการเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎
รํวมคิด และเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การดําเนินการและเปิดโอกาส
ให๎บุคลากรได๎รับประโยชน๑รํวมกันรวมทั้งควรเปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพราะการเปิดโอกาสในด๎านตําง ๆ มีสํวนชํวยให๎เกิดความรํวมมือ รํวมใจระหวําง
ข๎าราชการภายในองค๑กรด๎วยกัน และถือเป็นการสร๎างความมุํงมั่นในการผลักดันให๎เกิดการพัฒนา
องค๑กรตํอไป 
 6. ด้านทักษะ ความรู้และความสามารถ ควรเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงาน
คดีศาลสูงภาค 8 ได๎แสดงศักยภาพความรู๎ ความสามารถผํานการจัดกิจกรรม การดําเนินงานตําง ๆ 
และควรจัดอบรมเสริมสร๎างความรู๎ ความสามารถให๎กับข๎าราชการในองค๑กรอยูํเสมอ เนื่องจากด๎าน
ทักษะความรู๎และความสามารถ ถือเป็นด๎านหนึ่งที่มีความสําคัญสํงผลตํอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององค๑กรเป็นอยํางมาก  
 7. ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร ควรเน๎นการทํางานเป็นทีม สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ 
เพ่ือให๎บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู๎ และนําความรู๎ที่ได๎จากการแสวงหาไปใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน/ปรับปรุงงาน แล๎วนําประสบการณ๑ และความรู๎ที่ ได๎มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันอยําง
ตํอเนื่อง  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 จากผลการวิจัย เรื่องป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของข๎าราชการฝุาย
ธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ผู๎วิจัยได๎ค๎นพบประเด็นที่เป็นผลจากการวิจัยซึ่งสามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ได๎ดังนี้ 
 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานคดี
ศาลสูงภาค 8 
 ป๓จจัยด๎านกลยุทธ๑ ด๎านโครงสร๎าง ด๎านระบบ ด๎านแบบของการบริหาร ด๎านบุคลากร ด๎าน
ทักษะ ความรู๎และความสามารถ และด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กร มีอิทธิพลอยูํในระดับมาก 
โดยรวมมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X  = 3.79) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด๎าน พบวํา ป๓จจัยที่สําคัญที่สุดสามอันดับแรก ได๎แกํ ด๎านคํานิยมรํวมของคนในองค๑กร 
คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.90) ด๎านโครงสร๎าง มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.89)  และด๎านทักษะ ความรู๎
และความสามารถมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.89) ตามลําดับ หากลงรายละเอียดตามข๎อ พบวํา 
ประเด็นสําคัญที่มีผลตํอประสิทธิภาพการทํางาน คือ เรื่องการความรํวมมือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3. 98) รองลงมา คือ เรื่องการสร๎างทีมบริหารที่แข็งแกรํง มี
ศักยภาพความสามารถสูง ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.95) และเรื่องการจัดแบํงตําแหนํง หน๎าที่
รับผิดชอบอยํางชัดเจนภายในหนํวยงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ (X = 3. 93) ตามลําดับ สอดคล๎องกับอัคร
เดช ไม๎จันทร๑ (2560) ที่กลําวไว๎วํา ป๓จจัยที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานกลุํม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายในจังหวัดสงขลา ทั้ง 5 ด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตํด๎าน
พบวําระดับมากที่สุด 1 ด๎าน ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมในการทํางาน อยูํในระดับมาก 4 ด๎าน ได๎แกํ 
ความรู๎และความเข๎าใจในงานที่ทํา ความมั่นคงในงาน ขวัญกําลังใจในการทํางาน และความสัมพันธ๑
ของบุคคลในที่ทํางาน เป็นไปในทางเดียวกับเยาวเรศว๑ นุตเดชานันท๑ (2558) ได๎กลําวไว๎วํา ป๓จจัยที่มี
ผลตํอความสําเร็จของการพัฒนาองค๑กรตามเกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 ตัวแปร คือ 1) 
ความพร๎อมของระบบงาน 2) คํานิยมรํวมและวัฒนธรรมองค๑กร 3) การมีสํวนรํวมของบุคลากร และ 
4) ความชัดเจนของโครงสร๎างองค๑กร 
 2) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานคดีศาลสูงภาค 8 
 ข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยรวม
คําเฉลี่ยเทํากับ ( X = 3.87) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ (S.D.= 0.54) และทุกด๎านจัดอยูํในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําด้านเวลา มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.96 โดยการตรงตํอเวลาและ
รักษาเวลาในการปฏิบัติงาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.98รองลงมา คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 โดยการกระตุ๎นให๎ผู๎อ่ืนใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางคุ๎มคํามีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.93
ตามลําดับ สามารถวิเคราะห๑ได๎วํา ข๎าราชการในฝุายธุรการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 ให๎ความสําคัญ
กับเรื่องการบริหารเวลา และ จัดสรรคําใช๎จํายในการดําเนินงาน เป็นสําคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน แตกตํางกับสุทธิพงษ๑ สิงห๑ค๎อบ (2559) ที่กลําวไว๎วําประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
ของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบวํา โดยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง (X = 2.84) เมื่อจําแนกเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับปานกลาง 3 ด๎าน คือ ด๎านคุณภาพ
ของงาน (X = 3.23) รองลงมา คือ ด๎านทักษะการปฏิบัติงาน (X = 3.01) และด๎านทรัพยากรที่ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน ( X = 2.93) ตามลําดับ อยูํในระดับน๎อย 2 ด๎าน  คือ ด๎านเทคนิคการปฏิบัติงาน (X
= 2.56) และด๎านปริมาณงาน (X = 2.49) ตามลําดับ 
 ประกอบกับการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน โดยการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน Pearson Correlations 
พบวํา ป๓จจัยทั้ง 7 ด๎านมีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานของข๎าราชการฝุายธุรการ
สํานักงานคดีศาลสูงภาค 8 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพใน
การทํางานสูงสุด คือ ด๎านทักษะ ความรู๎และความสามารถ (r = 0.44) รองลงมา คือ ด๎านบุคลากร (r 
= 0.41) สอดคล๎องนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได๎กลําวไว๎วํา ป๓จจัยอิทธิพลตํอการปฏิบัติงาน คือ 
โครงสร๎างและความสามารถ มีความสัมพันธ๑กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูํใน



421

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

421 
 

 

ระดับน๎อย (R = .492) และมีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดชลบุรี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 39.428, df = 2, Sig. = .000) 
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การศึกษาวิจัยเรื่องการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการในการขับเคลื่อนระบบพร๎อมเพย๑ 

สําหรับกลุํมลูกค๎าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ในครั้งนี้เป็นการมุํงศึกษาและวิจัยเพ่ือ
แสวงหาการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑อีกทั้งยังศึกษาถึงป๓จจัยที่มีอิทธิผลตํอการมีสํวน
รํวมของผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค๎าที่มาใช๎บริการธนาคาร
ซึ่งมีบัญชีพร๎อมเพย๑ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ จํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยกําหนดกลุํม
ตัวอยํางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม และ
นํามาทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่ง
มาจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการศึกษาข๎อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) ในสิ่งที่
เกี่ยวข๎องและมีความจําเป็นอยํางยิ่งตํอการใช๎การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส๑ ของผู๎ใช๎บริการในระบบ
พร๎อมเพย๑ 
 ภายใต๎การเลือกใช๎รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณที่เน๎นข๎อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือนํา มา
วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงสถิติ และยืนยันความถูกต๎องของข๎อค๎นพบหรือข๎อสรุปตําง  ๆ ของการศึกษา ซึ่ง
อาศัยข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมแบบสอบถามนํามาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวําลูกค๎าสํวนใหญํที่มาใช๎บริการมีการสมัครระบบพร๎อมเพย๑กับธนาคาร 
ร๎อยละ 46 มีสํวนรํวมในการสมัครใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ผํานการสมัครจากเจ๎าหน๎าที่ธนาคาร
ภายใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ รองลงมา ร๎อยละ 22 สมัครใช๎บริการผํานแอปพลิเคชั่น 
KTB Banking  
 ซึ่งลูกค๎าสํวนใหญํสมัครผูกบัญชีธนาคารด๎วยหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลข
โทรศัพท๑มือถือ สูงถึงร๎อยละ 66 โดยกลุํมลูกค๎าท่ีสมัครระบบพร๎อมเพย๑ ร๎อยละ 34 มีเหตุผลการสมัคร
จากการโอนเงินสํวนบุคคล และ ต๎องการประโยชน๑ในการรับคืนภาษีที่รวดเร็ว อีกทั้งเพ่ือให๎ระบบ
พร๎อมเพย๑สามารถขับเคลื่อนโดยการมีสํวนรํวมจากประชาชน ร๎อยละ 100 ของกลุํมตัวอยํางจะ
แนะนําให๎บุคคลอ่ืนสมัครใช๎ระบบพร๎อมเพย๑ แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางมีระดับการมีสํวนรํวมอยูํใน
ระดับท่ีดีเพ่ือให๎ระบบพร๎อมเพย๑สามารถพัฒนาระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติได๎ 
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 อีกทั้งกลุํมตัวอยํางเห็นด๎วยวําธนาคารให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนให๎ทํานมาผูกบัญชี
พร๎อมเพย๑ในระดับมาก ที่คําเฉลี่ย 3.82 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .388 รองลงมา คือมีความ
คิดเห็นวําระบบพร๎อมเพย๑จะขับเคลื่อนสูํเปูาหมายสังคมไร๎เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติ National 
e-Payment ที่คําเฉลี่ย 3.70 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .463 
 ดังนั้นการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการในระบบพร๎อมเพย๑ สําหรับกลุํมลูกค๎าของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ผู๎ใช๎บริการได๎รับข๎อมูลขําวสารการประชาสัมพันธ๑ผํานการรับรู๎การ
สื่อสารภายในองค๑การ การประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อ โฆษณา ทีวี หนังสือพิมพ๑ อินเตอร๑เน็ต ผู๎ใช๎บริการ
สํวนใหญํมีประสบประการณ๑การผลักดันให๎เกิดนโยบายการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ ระบบ
พร๎อมเพย๑จึงเป็นระบบบริการรับและโอนเงินทางเลือกใหมํในการทําธุรกรรมทางการเงินใช๎แคํเพียง
หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท๑มือถือแทนหมายเลขบัญชีธนาคาร ทําให๎ลูกค๎าสะดวก
และประหยัดคําธรรมเนียมการทําธุรกรรมทางการเงิน ลูกค๎าของธนาคารมีสํวนรํวมในสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนให๎ประเทศไทยก๎าวสูํยุคไทยแลนด๑ 4.0  อีกทั้งผู๎รับบริการสํวนใหญํได๎แนะนําพร๎อมทั้ง
ประชาสัมพันธ๑นโยบายของรัฐบาลอยํางชัดเจน ทําให๎ลดการใช๎เงินสด อํานวยความสะดวกในการ
เข๎าถึงระบบพร๎อมเพย๑ สําหรับระบบพร๎อมเพย๑จะชํวยให๎ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐและหนํวยงาน
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องสามารถโอนเงินและรับเงินได๎อยํางสะดวก ประหยัด งําย และมีความปลอดภัยใน
การใช๎บริการ  
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บทน า 
 

 ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงระบบการชําระเงินแบบใหมํของประเทศไทย กระทรวงการคลังได๎
ให๎ความสําคัญกับการผลักดันระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ  (National e-Payment) 
โดยในป๓จจุบันมีธนาคารแหํงประเทศไทยชํวยสํงเสริมการกระตุ๎นให๎ประชาชนมีบริการทางเลือกใหมํ
ในการให๎บริการรับ-โอนเงิน ที่แตกตํางกับการให๎บริการทางการเงินแบบเดิม สําหรับบริการพร๎อมเพย๑ 
(PromptPay)เป็นบริการทางเลือกใหมํให๎ประชาชน ธุรกิจ และหนํวยงานตํางๆใช๎บริการโอนเงินและ
รับเงินบริการเพ่ิมจากการโอนเงินแบบเดิมทุกคนไมํจําเป็นต๎องมาลงทะเบียน แตํสําหรับผู๎ที่มาโอนเงิน
บํอยๆ ควรมาลงทะเบียนใช๎บริการพร๎อมเพย๑ เพราะจะได๎รับประโยชน๑จากการใช๎บริการในระบบ
พร๎อมเพย๑ อีกทั้งการใช๎บริการสามารถใช๎เลขบัตรประชาชน หรือเบอร๑โทรศัพท๑มือถือ แทนการใช๎เลข
บัญชีธนาคาร 

สําหรับในป๓จจุบันระบบพร๎อมเพย๑ในประเทศไทยมีผู๎ลงทะเบียนเป็นจํานวน 38 ล๎านบัญชี 
โดยมีสัดสํวนจากผู๎ลงทะเบียนโดยผูกกับบัตรประชาชน 60 % และผูกกับเบอร๑โทรศัพท๑มือถือ 40 % 
สําหรับปริมาณการทําธุรกรรมเฉลี่ย 500,000 รายการตํอวัน โดยข๎อมูลลําสุดของรายงานสรุปการ
ลงทะเบียนพร๎อมเพย๑สะสมรายหนํวยงานของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตกระบี่ 
ป๓จจุบันในชํวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 มีผู๎ลงทะเบียน จํานวน 84,622 บัญชี โดยแบํงเป็นบัญชี
บุคคลธรรมดา จํานวน 84,471 บัญชีและบัญชีนิติบุคคล จํานวน 151 บัญชีข๎อมูลดังกลําวเป็นสิ่งที่
นําสนใจวําจํานวนปริมาณผู๎สมัครใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑มีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนผู๎ลงทะเบียนในชํวงปี 2559-2560 ที่ผํานมา ในจํานวนนี้เป็นลูกค๎าที่มาใช๎บริการระบบพร๎อม
เพย๑ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ มีจํานวน 8 ,628 บัญชี ทั้งนี้สามารถแบํงประเภทของ
ลูกค๎าในการเลือกสมัครระบบพร๎อมเพย๑ผํานหมายเลขบัตรประชาชน จํานวน 6,034 บัญชี และสมัคร
ผํานหมายเลขโทรศัพท๑มือถือ จํานวน 2,594 บัญชี  สํงผลให๎ปริมาณการทําธุรกรรมตํอวันผํานระบบ
พร๎อมเพย๑ของลูกค๎า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ มีจํานวนที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
นโยบายภาครัฐที่เรํงเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร๎างพ้ืนฐานการชําระเงินของภาครัฐให๎มีความพร๎อมใน
การให๎บริการประชาชน ทําให๎มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมการใช๎บริการรับ-โอนเงินระบบพร๎อมเพย๑ซึ่ง
ภาพรวมของระบบพร๎อมเพย๑มีจํานวนผู๎ใช๎บริการย๎อนหลัง 2 ปี รายงานจากธนาคารแหํงประเทศไทย
พบวําจํานวนผู๎สมัครใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ป๓จจุบันประเทศไทยในชํวงไตรมาส 
ที่ 2 มีปริมาณการทําธุรกรรมผํานบริการระบบพร๎อมเพย๑จํานวน 83.3ล๎านรายการแสดงให๎เห็นวํา
ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการเงินพร๎อมกับประชาชนได๎มีสํวนรํวมกับภาครัฐ
ในโครงการการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ อีกท้ังยังหันมาใช๎การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑
เพ่ิมมากข้ึน ลดปริมาณการใช๎เงินสด เพ่ิมความสะดวกสบาย ประหยัดคําธรรมเนียมในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน อีกท้ังประชาชนมีความเชื่อมั่นกับระบบพร๎อมเพย๑เนื่องจากระบบพร๎อมเพย๑มีมาตรฐานใน
ความปลอดภัยสูงและสามารถรองรับการสมัครกับธนาคารพาณิชย๑และธนาคารเฉพาะกิจทุกแหํงใน
ประเทศไทย 
 ดังนั้นการศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการในการขับเคลื่อนระบบพร๎อมเพย๑ สําหรับลูกค๎า
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ จึงมีประโยชน๑และมีความสําคัญอยํางยิ่ง เนื่องจากจังหวัด
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กระบี่เป็นจังหวัดที่จะก๎าวสูํสังคมไร๎เงินสด (Cashless Society) โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยได๎มีแผน
ในการสร๎างถนนไร๎เงินสด ให๎ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งผลการศึกษาสามารถทราบถึง
จํานวนผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑วํามีสํวนรํวมในการผลักดันนโยบายภาครัฐเพ่ือตํอยอดในการ
พัฒนาระบบการชําระเงินของกระทรวงการคลังตํอไป 

   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิผลตํอการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ 
2) เพ่ือศึกษาระดับของการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑อยูํในระดับใด 
3) เพ่ือจัดทําข๎อเสนอแนะตําง ๆ ในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติที่มีประโยชน๑ตํอการใช๎งาน

ระบบพร๎อมเพย๑ 
 

ค าถามการวิจัย 
   

1) การมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการในระบบพร๎อมเพย๑ สําหรับลูกค๎าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขากระบี่ อยูํในระดับใด 

2) ป๓จจัยอะไรบ๎างที่มีอิทธิผลตํอการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎บริการในการเข๎าถึงระบบพร๎อมเพย๑ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
1.  ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ประธาน สุวรรณมงคล (สถาบันพระปกเกล๎า , 2559) ให๎คําจํากัดความวํา ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข๎องกับนโยบายของสํวนราชการ
และพฤติกรรมของบุคลากรในองค๑การ สําหรับรัฐบาลไทย ได๎วางหลักของการบริหารจัดการบ๎านเมือง
ที่ดีไว๎วํา ประกอบด๎วยหลักการ 6 ประการ ได๎แกํ มิติที ่1 มีสํวนรํวมในเรื่องอะไร หรือเรียกอีกอยํางวํา 
ประเภทหรือลักษณะของการมีสํวนรํวม ได๎สร๎างกรอบพื้นฐานของการมีสํวนรํวมประกอบด๎วยประเด็น
ตําง ๆ ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม หมายถึงการตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต๎องเป็นธรรม การบังคับใช๎
เป็นไปตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว๎ คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 

2) หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต๎องดีงาม สํงเสริม สนับสนุนให๎
ประชาชนพัฒนาตนเอง เพ่ือให๎มีความซื่อสัตย๑ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริต 

3) หลักความโปรํงใส หมายถึงสุจริตไมํคดโกง หรือมีความหมายตรงกันข๎ามกับการ
ทุจริตคอร๑รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก 
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4) หลักการมีสํวนรํวม หมายถึงการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในทางการเมืองและทางการ
บริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให๎ข๎อมูลแกํประชาชน การแสดงความ
คิดเห็น การให๎คําปรึกษา การรํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมควบคุมงานสาธารณะ 

5) หลักสํานึกรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหน๎าที่ สํานึกในความรับผิดชอบ
ตํอสังคม การใสํใจตํอป๓ญหาสาธารณะ ความกระตือรือร๎นในการแก๎ไขป๓ญหาสาธารณะ การเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตําง และความกล๎าหาญที่จะรับผิดชอบตํอการกระทําของตน 

6) หลักความคุ๎มคํา หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัดให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุดแกํสํวนรวม ใช๎อยํางคุ๎มคํา สร๎างสรรค๑สินค๎าและบริการที่มีคุณภาพ แขํงขันได๎ในเวทีโลก และ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ๑ยั่งยืน โดยมุํงประโยชน๑สูงสุด (สถาบันพระปกเกล๎า 2547, น. 
17-18) 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กลําววํา การมีสํวนรํวม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๏
อกฟอร๑ด ได๎ให๎คํานิยามไว๎วํา “เป็นการมีสํวน (รํวมกับคนอ่ืน) ในการกระทําบางอยํางหรือบางเรื่อง” 
คําวํา การมีสํวนรํวม โดยมากมักจะใช๎ในความหมายตรงข๎ามกับคําวํา “การเมินเฉย (Apathy)” 
ฉะนั้น คําวําการมีสํวนรํวมตามความหมายข๎างต๎น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไมํวําเขาจะได๎ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอยํางจริงจัง
หรือไมํก็ตาม และไมํจําเป็นที่บุคคลนั้นจะต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได๎ แตํการมี
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ หํวงใย ก็เพียงพอแล๎วที่จะเรียกวําเป็นการมีสํวนรํวมได๎ และยังได๎
ให๎คําจํากัดความของการมีสํวนรํวมของประชาชนวํา “การมีสํวนรํวมของประชาชน” หมายถึง การที่
กลุํมประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทําการออกมาในลักษณะของการทํางาน
รํวมกัน ที่จะแสดงให๎เห็นถึงความต๎องการรํวม ความสนใจรํวม มีความต๎องการที่จะบรรลุถึงเปูาหมาย
รํวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดําเนินการรํวมกันเพ่ือให๎เกิดอิทธิพลตํอรองอํานาจ 
มติชน ไมํวําจะเป็นทางตรงหรือทางอ๎อม หรือการดําเนินการเพ่ือให๎เกิดอิทธิพลตํอรองอํานาจทางการ
เมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุํมชุมชน 

จากคํากลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา การมีสํวนรํวม คือ การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสิทธิในการนํา
นโยบายสาธารณะ โดยประชาชนมีสิทธิในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร การให๎ความคิดเห็น การแสดงออก
ทางความคิดเห็น การแสดงออกถึงการมีสํวนรํวมมีความสําคัญอยํางยิ่งโดยเฉพาะโครงการของภาครัฐ
ซึ่งหากประชาชนมีสํวนรํวม ก็จะทําให๎โครงกาของภาครัฐประสบความสําเร็จ เกิดความเทําเทียมของ
คนในสังคม 

2.  การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) คือ การดําเนินงานให๎ลุลํวง ให๎ประสบ

ความสําเร็จให๎ครบถ๎วน ให๎เกิดผลผลิต และให๎สมบูรณ๑ ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกําลังปฏิบัติอยูํ
และเป็นธรรมชาติของนโยบาย โดยเกิดจากการตัดสินใจนโยบายของผู๎กําหนดนโยบาย โดยกําหนด
วัตถุประสงค๑ของนโยบายไว๎ลํวงหน๎า ซึ่งผู๎ปฏิบัติจะต๎องนํานโยบายไปปฏิบัติให๎บรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ และเป็นไปตามข๎อกําหนดของนโยบาย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ๑, 2560, น. 
450-455) 
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จากคํากลําวข๎างต๎นสรุปได๎วําการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกําการกําหนด
นโยบายของผู๎กําหนดนโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติให๎เกิดผลที่ตั้งไว๎ อีกทั้งยังสามารถให๎แล๎วเสร็จตามแผน
ที่กําหนดไว๎ ซึ่งหากผู๎กําหนดนโยบายสามารถทําสําเร็จก็ถือเป็นโอกาสที่สามารถเปลี่ยนสภาพป๓ญหา
ตําง ๆ ให๎กลายเป็นความเรียบร๎อยในสังคม กํอให๎เกิดความเทําเทียมในสังคม และสํงผลตํอการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)  
การจัดการความรู๎ต๎องอาศัยคนที่มีความรู๎สามารถแปลความหมายและใช๎สารสนเทศได๎อยําง

มีประสิทธิผลองค๑การต๎องการคนที่มีความคิดในทางสร๎างสรรค๑และนําทางคนอ่ืนๆได๎ดังนั้นต๎อง
พิจารณาวําจะสามารถดึงดูดพัฒนาติดตามและรักษาคนที่มีความรู๎ไว๎เป็นสํวนหนึ่งของการจัดการ
ความรู๎ได๎อยํางไร 

พีรเดช ณ นําน (2561) ได๎กลําวไว๎วํา สําหรับแนวคิดสังคมไร๎เงินสดมีฐานคิดมาจาก อดัม 
สมิธ (Adam Smith)ที่เรารู๎จักกันดีวําเป็นบิดาของระบบทุนนิยม กลําวไว๎วําเงิน คณิตศาสตร๑ และ
ตัวอักษรที่เราใช๎สื่อสารกัน เป็นสิ่งประดิษฐ๑ที่สําคัญของโลก เงินเป็นตัวกลางชํวยให๎การทําธุรกิจและ
การทําข๎อตกลงในการรับสํงมอบสินค๎าบริการระหวํางประเทศเป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อยํางไรก็
ตาม ตัวกลางการชําระเงินได๎เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย และกลําวได๎วําป๓จจุบันเกิดการปฏิวัติ
เศรษฐกิจและสังคมด๎วยนวัตกรรมทางการเงิน ปี พ.ศ.2561 นี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เผยผล
สํารวจพฤติกรรมการใช๎จํายของผู๎บริโภคในชํวงเทศกาลปีใหมํวํา จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 1.32 
แสนล๎านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ๑ในรอบ 13 ปีและจากข๎อมูลกระทรวงการคลัง พบวํา ใน
ประเทศไทยมีการใช๎บัตรเดบิตแทนเงินสดของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น โดยไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 
มีผู๎ใช๎งานเฉลี่ยอยูํที่ 6.2 ล๎านรายตํอเดือน มูลคําเฉลี่ย 11,700 ล๎านบาทตํอเดือน ขยายตัวร๎อยละ 35 
เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีที่แล๎ว และจากการสํารวจของ Total System Service, Inc. ใน
สหรัฐอเมริกา พบวํา จากการสํารวจผู๎บริโภคจํานวน 1,000 ราย มีเพียงร๎อยละ 11 เลือกชําระคํา
สินค๎าด๎วยเงินสด แทนที่จะเลือกใช๎ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญของ เงินสด
ลดน๎อยลงอยํางมีนัยสําคัญ ขณะที่เงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่รู๎จัดกันดีอยําง Bitcoin มูลคําลด
ต่ําอยํางมากชํวงวันหยุดยาวกํอนเทศกาลปีใหมํ สํงผลกระทบตํอความเชื่อมั่นใน เงินดิจิทัล แตํใน
สิงคโปร๑มีการเปิดตัว CASHLESS CAFÉ ร๎านกาแฟที่ไมํรับเงินสด รับชําระด๎วยบัตรเครดิตการจําย
ผํานแอพพลิเคชั่น และเงินดิจิทัลเทํานั้น 

สถาบันการเงินมีความนําเชื่อถืออยูํเป็นทุนเดิม และนับเป็นหนึ่งอุปสรรคในการเข๎าตลาด 
(Barrier to Entry) ของผู๎ประกอบการรายใหมํ เราจึงเห็นสถาบันการเงิน และผู๎ประกอบการที่ทํา
เรื่องการชําระเงินทั่วโลก ตํางสํงเสริมการตลาด งัดกลยุทธ๑ตํางๆ ออกมาพร๎อมกับการชําระเงิน
รูปแบบใหมํด๎วยดิจิทัล เพื่อยึดตลาดไว๎ให๎ได๎กํอนเพราะเมื่อผู๎ใช๎งานเริ่มใช๎บริการของรายใดแล๎ว ถ๎าไมํ
มีข๎อขัดข๎องใดมากก็มักจะเปลี่ยนใจย๎ายคํายคํอนข๎างน๎อยหรืออาจกลําวได๎วําเข๎ามาใช๎แล๎วไมํหนีไป
ไหน การให๎บริการลักษณะนี้ก็มี Network Effect เข๎ามาเกี่ยวข๎องเชํนเดียวกับบริการ ดิจิทัล อ่ืนๆ 
ด๎วย ยิ่งเป็นป๓จจัยสนับสนุนให๎ธุรกิจตํางแยํงชิงฐานลูกค๎าให๎ได๎กํอนและเร็วที่สุดด๎วยภาครัฐ และ
เอกชน ลดต๎นทุนในการดําเนินการ ลดสาขาบริการ ลดคําเสียโอกาสจากที่เงินสดต๎องนอนนิ่งรอการ
เบิกถอนอยูํตามตู๎เอทีเอ็ม ตามสาขาของสถาบันการเงิน สําหรับร๎านค๎าทั่วไปการชําระเงินผํานระบบ
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อิเล็กทรอนิกส๑ ชํวยอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎บริโภคและยังชํวยลดต๎นทุน ธนาคารที่ตํางปิดสาขาลง 
เนื่องจากพฤติกรรมผู๎บริโภคเปลี่ยนไปใช๎ Digital Banking กันมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกไมํเพียงแตํใน
บ๎านเราเทํานั้น การเข๎ามาชํวยอํานวยความสะดวกของเทคโนโลยี ดิจิทัล ไมํได๎เข๎ามาแทนที่การทํางาน
ของมนุษย๑ แตํ ดิจิทัล เข๎ามาชํวยงานที่มีลักษณะเป็นแบบแผน งานรูทีน (Routine Job) สํงผลให๎
มนุษย๑เรามีเวลาไปทํางานที่ต๎องการความคิดสร๎างสรรค๑ งานเชิงกลยุทธ๑มากขึ้น สํวนมุมด๎านสังคมแล๎ว
การใช๎จํายงํายผําน ดิจิทัล ทําให๎การไตรํตรองกํอนจับจํายลดน๎อยลง กํอหนี้ได๎งํายขึ้น บางกรณีเป็น
การนําเงินในอนาคตมาใช๎กํอน ถ๎าขาดการวางแผนที่ดี บางทํานที่ใช๎เงินแบบเดือนชนเดือนละเลยการ
ออม สังคมไร๎เงินสด (Cashless Society) อาจกลับกลายเป็นการกระตุ๎นให๎กํอหนี้กับประชาชนบาง
กลุํมด๎วยความเร็วระดับ 5G ที่ควรนํามาพิจารณาควบคูํกับการใช๎เทคโนโลยี ดิจิทัลด๎วยอยํางยิ่ง 
จากคํากลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา  สังคมไร๎เงินสด (Cashless Society) หมายถึง การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎ามาใช๎ในการพัฒนารูปแบบสังคมไร๎เงินสด จากเดิมพฤติกรรมผู๎คนใช๎เ งินสดในการใช๎
จํายบริโภคในชีวิตประจําวัน ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑โดยการผลักดันของภาครัฐและ
ประชาชนต๎องได๎รับความปลอดภัยในการชําระเงินผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑  สําหรับประเทศไทย
กระทรวงการคลังได๎ให๎ความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร๎างพ้ืนฐานในการชําระเงิน เนื่องจาก
จํานวนผู๎ใช๎บัตรเดบิตมีจํานวนสูงขึ้น และภาครัฐป๓จจุบันก็มีระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Tax 
System) การลงทะเบียนผู๎มีรายได๎น๎อย และการสํงเสริม e-Payment ในทุกหนํวยงานรัฐ  ทําให๎
กระทรวงการคลังสามารถทําให๎ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑ ดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ผู๎ใช๎บริการมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ถือเป็นกลไกในการให๎สถาบันการเงินได๎ตอบสนองพฤติกรรมของ
ลูกค๎าท่ีเปลี่ยนไป และชํวยภาครัฐในการผลักดันโครงการตํางๆโดยเห็นจาก ร๎านค๎าทั่วไป มีการติดตั้ง
เครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ถือเป็นการชําระเงินผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ ชํวยอํานวย
ความสะดวกให๎กับผู๎บริโภคและยังชํวยลดต๎นทุน โดยรํวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า สําหรับธนาคาร
ในประเทศไทยประชาชนสามารถเข๎าถึงการทําธุรกรรมตํางๆโดยไมํใชํเงินสด เนื่องจากป๓จจุบันเพียงใช๎
แคํ บัตรเดบิตของธนาคารที่ออกในประเทศไทย บัตรเครดิต VISA/MASTER ของทุกธนาคาร บัตร
อิเล็กทรอนิกส๑ อีกทั้งในป๓จจุบันยังมี การสแกน QR Code บน Mobile Application โดยการทํา
ธุรกรรมทางการเงินที่กลําวไปข๎างต๎น ผู๎ใช๎บริการชําระได๎โดยไมํมีคําธรรมเนียม อํานวยความสะดวกใน
การชําระคําบริการตําง ๆ ได๎ทันที และลดการใช๎เงินสด เพ่ือตอบสนองการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ในประเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ เพ่ือให๎ประเทศไทย
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ได๎ 

4. ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
 เป็นระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑ที่รัฐบาลกําลังพยายามผลักดัน เพ่ือให๎มีระบบ
รองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส๑ที่ได๎มาตรฐาน สอดคล๎องกับการใช๎งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
อินเตอร๑เน็ตและโทรศัพท๑มือถือที่ขยายวงกว๎างขึ้น และมีการนําเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎เพ่ือประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได๎ริเริ่มผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้น
ตั้งแตํในชํวงปี 2558 ที่ผํานมาโครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูปเป็นรํางขึ้นอยํางชัดเจน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
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โครงสร๎างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ และมอบหมายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เรํงดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร๑ฯ นี้ ซึ่งกําหนดให๎มีการดําเนินการโครงการสําคัญคูํขนานกันไปใน
ห๎วงเวลาเดียวกัน ได๎แกํ 

1) ระบบรับและโอนเงินพร๎อมเพย๑ถือเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การโอนเงินหรือชําระเงิน จากการโอนเงินหรือชําระเงินปกติในป๓จจุบันจะต๎องใช๎หมายเลขบัญชี
ธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ทําให๎ยากตํอการจดจําและการสื่อสาร การชําระเงินหรือโอนเงินใน
ระบบพร๎อมเพย๑ ซึ่งจะสามารถทําได๎โดยใช๎หมายเลขอ่ืนที่ผู๎รับโอนได๎ลงทะเบียนไว๎กับสถาบันการเงิน  
โดยในระยะแรกจะเริ่มต๎นจากหมายเลขโทรศัพท๑เคลื่อนที่ และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ง
จะทําให๎การโอนเงินระหวํางประชาชนด๎วยกัน หรือระหวํางประชาชนกับภาคธุรกิจ สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น ในขณะที่ทําให๎การจํายเงินระหวํางภาครัฐและประชาชนตรงกับเปูาหมายงํายขึ้น ทั้งนี้ 
โครงการนี้คาดวํา จะสามารถให๎ประชาชนมาลงทะเบียน Any IDได๎ในเดือนกรกฎาคม 2559 และ
ระบบโอนเงินด๎วยหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขมือถือจะแล๎วเสร็จในเดือนกันยายนและ
ตุลาคม 2559 ตามลําดับ 

2) การขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส๑เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึง
การใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส๑ได๎เป็นวงกว๎างขึ้น สํงเสริมการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส๑ โดยเฉพาะบัตรเดบิตที่มี
คําธรรมเนียมตําง ๆ แทนการใช๎เงินสด ในขณะท่ีต๎องเพ่ิมการกระจายอุปกรณ๑รับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ให๎แพรํหลายมากขึ้นด๎วย ควบคูํกันไปตามความเหมาะสมของผู๎รับชําระเงินที่เป็น
ร๎านค๎าในแตํละพ้ืนที่ รวมทั้งหนํวยราชการที่เก่ียวข๎องกับการจํายเงินให๎ประชาชนไปพร๎อม ๆ กัน   

3) ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ เป็นการพัฒนาการจัดทําและนําสํง
ข๎อมูลใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส๑ (e-TAX Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Receipt) เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทํา รวมทั้งการนําสํงรายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน
และการนําสํงภาษีเมื่อมีการชําระเงินผํานระบบ e-Payment ซึ่งจะเป็นการชํวยลดต๎นทุน ระยะเวลา 
และข้ันตอนของภาคเอกชน  ในการจัดทําเอกสารและการชําระภาษี สําหรับโครงการนี้คาดวํา จะเริ่ม
จัดสํงใบกํากับภาษีผํานระบบ Centrally Signed E-mail ได๎ในเดือนตุลาคม 2559 และระบบ e-
TAX Invoice และ e-Receipt จะพร๎อมใช๎ในเดือนมกราคม 2560 

4) โครงการ e-Paymentภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข๎อมูลสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาระบบการรับจํายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส๑ โดยสํงเสริมการรับจํายเงินของหนํวยงานภาครัฐ
ผํานทางอิเล็กทรอนิกส๑ สํงเสริมให๎มีฐานข๎อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคูํกับการ
จํายเงินให๎แกํประชาชนโดยตรงผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งจะชํวยให๎สามารถจํายเงินชํวยเหลือและ
เงินสวัสดิการให๎แกํประชาชนได๎ตรงกลํุมเปูาหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้ําซ๎อน และโอกาสการ
ทุจริตจากการจํายด๎วยเงินสดหรือเช็ค สําหรับโครงการนี้คาดวํา จะสามารถให๎หนํวยงานภาครัฐ
สามารถรับจํายเงินผํานทางอิเล็กทรอนิกส๑ได๎ภายในเดือนธันวาคม 2559 และเริ่มโอนเงินสวัสดิการ
ประชาชนผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารได๎ในเดือนกันยายน 2559 
 จากคํากลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา เป็นระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑ที่สามารถสร๎าง
ความเปลี่ยนแปลงระบบการชําระเงินในประเทศอยํางมาก โดยมีนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการพัฒนา
กระตุ๎นเศรษฐกิจของรัฐบาลให๎บรรลุตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ลดการใช๎เงินสด เพ่ิมการชําระเงินแบบ



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

430430 
 

 

อิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งทุกระบบที่พัฒนาล๎วนมีผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย๑ ทํามกลางการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วประชาชนในประเทศไทยมีพฤติกรรมในการทําธุรกรรมทางการเงินผําน
โทรศัพท๑มือถือที่มากข้ึน ใช๎ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส๑ สํงผลให๎เกิดความสะดวกสบายในการใช๎ชีวิต 
ประหยัดคําธรรมเนียมในการทําธุรกรรม อีกทั้งทางด๎านการยื่นภาษีออนไลน๑ ของกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลังแสดงให๎เห็นวําระบบสามารถลดการใช๎กระดาษและลดการใช๎เช็ค เน่ืองจากผู๎ยื่น
แบบภาษีออนไลน๑สามารถรับคืนผํานระบบพร๎อมเพย๑ โดยไมํต๎องเสียเวลารอเช็คจากกรมสรรพากร
เชํนในอดีต 

5.  ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
 พร๎อมเพย๑ เป็นบริการทางเลือกใหมํให๎ประชาชน ธุรกิจ และหนํวยงานตํางๆ ใช๎ในการโอน
เงินและรับเงิน เป็นบริการเพ่ิมจากการโอนเงินแบบเดิม ที่ให๎ประชาชนเลือกใช๎ได๎และทําให๎ผู๎ใช๎มี
ความสะดวกมากข้ึน เพราะระบบพร๎อมเพย๑จะใช๎ เลขประจําตัวประชาชน หรือ หมายเลข
โทรศัพท๑มือถือของผู๎รับเงินแทนได๎ ทําให๎สะดวกและงํายตํอการจดจํา จากเดิมที่ต๎องรู๎เลขที่บัญชีเงิน
ฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให๎ได๎ พร๎อมเพย๑จึงเป็นบริการทางเลือกให๎กับประชาชน โดยทุกคนไมํ
จําเป็นต๎องมาลงทะเบียน แตํผู๎ที่มีการโอนเงินรับเงินบํอย ๆ ควรมาลงทะเบียนใช๎พร๎อมเพย๑ เพราะจะ
ได๎รับประโยชน๑จากคําธรรมเนียมที่ถูกลงมากระบบพร๎อมเพย๑มีการดูแลความปลอดภัยตั้งแตํขั้นตอน
การลงทะเบียนที่รัดกุม การพัฒนาระบบกลางที่มั่นคงปลอดภัย และการใช๎งานของประชาชนผู๎โอน
เงินอยํางถูกต๎อง ธนาคารจะมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค๎าและความเป็นเจ๎าของหมายเลข
โทรศัพท๑มือถืออยํางรัดกุม นอกจากนี้ ธปท. ได๎กําชับให๎ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดในการ
รับลงทะเบียนพร๎อมเพย๑ ซึ่งได๎ออกไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือให๎การลงทะเบียนมีความ
ปลอดภัย เป็นมาตรฐานและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับประชาชน รวมทั้ง ธปท. มีการตรวจสอบขั้นตอน
และการควบคุมดูแลระบบการลงทะเบียนพร๎อมเพย๑เป็นการเฉพาะ เพ่ือให๎มั่นใจในความมั่นคง
ปลอดภัยและความพร๎อมใช๎งาน ธนาคารกับผู๎ให๎บริการระบบกลางพร๎อมเพย๑ของประเทศ คือ บริษัท 
NITMX  จึงเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล คนภายนอกไมํสามารถ
ตํอเข๎ากับระบบนี้ผํานชํองทาง Internet ทั่วไปได๎  และ ธปท. ได๎ติดตามดูแลการพัฒนาระบบด๎าน
ความมั่นคงปลอดภัยด๎วย 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นมาให๎มี
ความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการศึกษาครั้งนี้  

แบบสอบถามมีลักษณะคําถามปลายเปิด (Open End Question) เป็นคําถามที่เปิดโอกาส
ให๎ผู๎ตอบสามารถตอบได๎อยํางเต็มที่ โดยแบํงสอบถามเป็น 4 สํวนดังนี้ 

สํวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับข๎อมูลลักษณะสํวนตัวเป็นแบบตรวจรายการ (Check-lists) 
สํวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนระบบพร๎อมเพย๑เป็นแบบตรวจ

รายการ (Check-lists) 
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สํวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการรับรู๎เกี่ยวกับระบบพร๎อมเพย๑ ผํานนโยบายระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ 

สํวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับแนวคิดและทัศนะในการผลักดันระบบพร๎อมเพย๑ก๎าวสูํสังคมไร๎เงิน
สด ลักษณะแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยข๎อคําถามจะกําหนด
ความหมายของการวัดทัศนะคติโดยใช๎มาตรวัดแบบ Likert Scaleกําหนดตัวเลือกเป็น 4 ระดับ ซึ่งแตํ
ละระดับมีการให๎น้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น 4 คือ เห็นด๎วย 
 ระดับความคิดเห็น 3 คือ คํอนข๎างเห็นด๎วย 
 ระดับความคิดเห็น 2 คือ คํอนข๎างไมํเห็นด๎วย 
 ระดับความคิดเห็น 1  คือ ไมํเห็นด๎วย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง ซึ่ง ได๎แกํ รายงานสรุปการลงทะเบียน

พร๎อมเพย๑สะสมรายหนํวยงาน ตั้งแตํ ปี 2559-เดือนมิถุนายน 2561 และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
1) โดยศึกษาหลักการ ระบบพร๎อมเพย๑ในการนํานโยบายระบบการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง บทความในวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ๑ และ
เครือขํายอินเตอร๑เน็ต  

2)  โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลทางสถิติและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผู๎วิจัยจะทําการประมวลผลของข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยเชิงปริมาณ นํามาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ในรูปแบบการบรรยาย โดย
อาศัยกรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงลักษณะของกลุํมข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด๎วย คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) เพ่ือนํามาใช๎ในการพัฒนาระบบพร๎อมเพย๑ประกอบกับการผลักดัน
นโยบายระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ เมื่อจํานวนปริมาณผู๎ใช๎มีสัดสํวนที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ วิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคล โดยใช๎สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได๎แกํ 
คําความถ่ี (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage)  
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ผลการศึกษา 
 
1.  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุํมตัวอยํางลูกค๎าผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ 
ประกอบด๎วย เพศชาย ร๎อยละ 52 และเพศหญิง ร๎อยละ 48 มีชํวงอายุ 36 -45 ปี มากที่สุด ร๎อยละ 
48รองลงมามีชํวงอายุ มากกวํา 45 ปี ร๎อยละ 20 ประกอบด๎วยกลุํมที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
มากที่สุด ร๎อยละ 44 รองลงมาระดับการศึกษา ปวส.-อนุปริญญา ร๎อยละ 34 สําหรับกลุํมอาชีพที่มาก
ที่สุด ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 42 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน ร๎อยละ 28 สํวนใหญํมี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท ร๎อยละ 34 รองลงมา มีรายได๎สูงกวําหรือเทํากับ 30 ,001 
บาท ร๎อยละ 26 
 2. ลักษณะการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบพร้อมเพย์ 

กลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 46 มีสํวนรํวมในการสมัครใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ผํานการสมัครจาก
เจ๎าหน๎าที่ธนาคารภายใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่  รองลงมา ร๎อยละ 22 สมัครใช๎บริการ
ผํานแอปพลิเคชั่น KTB Banking ซึ่งลูกค๎าสํวนใหญํสมัครผูกบัญชีธนาคารด๎วยหมายเลขบัตร
ประชาชนและหมายเลขโทรศัพท๑มือถือ สูงถึงร๎อยละ 66 โดยกลุํมลูกค๎าที่สมัครระบบพร๎อมเพย๑ ร๎อย
ละ 34 มีเหตุผลการสมัครจากการโอนเงินสํวนบุคคล และ ต๎องการประโยชน๑ในการรับคืนภาษีที่
รวดเร็ว อีกทั้งเพ่ือให๎ระบบพร๎อมเพย๑สามารถขับเคลื่อนโดยการมีสํวนรํวมจากประชาชน ร๎อยละ 100 
ของกลุํมตัวอยํางจะแนะนําให๎บุคคลอ่ืนสมัครใช๎ระบบพร๎อมเพย๑ แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางมีสํวน
รํวมให๎ระบบพร๎อมเพย๑สามารถพัฒนาระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติได๎ 

การรับรู๎ถึงระบบพร๎อมเพย๑ของลูกค๎า ผํานนโยบายการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ 
กลุํมตัวอยําง มีการรับรู๎ขําวสารการลงทะเบียนระบบพร๎อมเพย๑ ร๎อยละ 36 รับรู๎ผําน สื่อ

โฆษณา ทีวี หนังสือพิมพ๑ อินเตอร๑เน็ต รองลงมา ร๎อยละ 34 รับรู๎ผํานธนาคาร กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
มีประสบการณ๑ในการเข๎าถึงระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ โดยเฉพาะ การชําระผํานบัตร
เดบิตสูงถึง 100 เปอร๑เซ็นต๑รองลงมา ร๎อยละ 64 มีการทําธุรกรรมทางการเงินผําน E-BANKING โดย
มีการใช๎บริการทําธุรกรรมทางการเงิน ร๎อยละ 40 ในการทําธุรกรรมจํานวนเงินตั้งแตํ 1,001-5,000 
บาท อีกทั้งความถ่ีในการชําระเงินสํวนใหญํ ร๎อยละ 50 ใช๎การทําธุรกรรม 3-4 ครั้งตํอเดือน รองลงมา
ร๎อยละ 38 ทําธุรกรรม 1-2 ครั้งตํอเดือน กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเลือกใช๎บริการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ โดยพิจารณาจากการทําธุรกรรมทางการเงิน สะดวกรวดเร็ว ได๎ทุกที่ทุกเวลา 
ร๎อยละ 42 รองลงมาพิจารณาจากกชประหยัดคําใช๎จํายในการทําธุรกรรม ร๎อยละ 40 สําหรับการ
ประชาสัมพันธ๑งานเปิดตัว กรุงไทย QR CODE มุํงสูํขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
นําสมัย 4.0 สูํสังคมไร๎เงินสดบริเวณถนนคนเดิน ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํทราบการประชาสัมพันธ๑งานเปิดตัว 100 เปอร๑เซ็นต๑แสดงให๎เห็นวําธนาคารได๎ให๎
ความสําคัญในการสื่อสาร ให๎ลูกค๎าสามารถรับรู๎ถึงนโยบายการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ 

3. แนวคิดและทัศนะในการผลักดันระบบพร้อมเพย์ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด 
ผลการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางเห็นด๎วยวําธนาคารให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนให๎ทํานมา

ผูกบัญชีพร๎อมเพย๑ในระดับมาก ที่คําเฉลี่ย 3.82 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .388  รองลงมา คือมี
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ความคิดเห็นวําระบบพร๎อมเพย๑จะขับเคลื่อนสูํเปูาหมายสังคมไร๎เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 
National e-Payment ที่คําเฉลี่ย 3.70 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .463  

 
ข้อเสนอแนะ 

  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาเป็นกลุํมลูกค๎าที่ลงทะเบียนใช๎งานระบบ

พร๎อมเพย๑ และมาใช๎บริการกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่   โดยในการศึกษาใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยแบํง
แบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน คือ  ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะการมี
สํวนรํวมในการขับเคลื่อนระบบพร๎อมเพย๑การรับรู๎เกี่ยวกับระบบพร๎อมเพย๑ผํานนโยบายระบบการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ และแนวคิดและทัศนะในการผลักดันระบบพร๎อมเพย๑ก๎าวสูํ
สังคมไร๎เงินสดรวมทั้งใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสารอ๎างอิง งานวิจัยตํางๆ รวมถึง
บทความตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจน จากการสืบค๎น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ตําง ๆ เพ่ือนํามาใช๎เป็น
ข๎อมูลในการวิเคราะห๑ข๎อมูล สําหรับการวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ข๎อมูล และประมวลผล โดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไว๎ และสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 จากการศึกษากลุํมตัวอยํางลูกค๎าผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา
กระบี่ ประกอบด๎วย เพศชาย ร๎อยละ 52 และเพศหญิง ร๎อยละ 48 มีชํวงอายุ 36 -45 ปี มากที่สุด 
ร๎อยละ 48 รองลงมามีชํวงอายุ มากกวํา 45 ปี ร๎อยละ 20 ประกอบด๎วยกลุํมที่จบการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป มากที่สุด ร๎อยละ 44 รองลงมาระดับการศึกษา ปวส. -อนุปริญญา ร๎อยละ 34 สําหรับกลุํม
อาชีพที่มากที่สุด ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 42 รองลงมา ซึ่งเป็นกลุํมลูกค๎าข๎าราชการที่มาใช๎
บริการกับธนาคารเป็นประจําทุกวัน รวมไปถึงพนักงานบริษัทเอกชน ร๎อยละ 28 สํวนใหญํมีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-30,000 บาท ร๎อยละ 34 รองลงมา มีรายได๎สูงกวําหรือเทํากับ 30 ,001 บาท 
ร๎อยละ 26 
 จากข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะการมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนระบบพร๎อมเพย๑ ซึ่งกลุํมตัวอยําง
ทั้ง 50 รายที่แจกแบบสอบถาม ผู๎วิจัยจะถามวํามีการใช๎งานกับระบบพร๎อมเพย๑กับธนาคารหรือไมํ 
หากกลุํมตัวอยํางมีการใช๎งานระบบพร๎อมเพย๑ ผู๎วิจัยจึงจะสอบถาม ผู๎วิจัยพบวําลูกค๎าสํวนใหญํที่มาใช๎
บริการมีการสมัครระบบพร๎อมเพย๑กับธนาคาร จากการศึกษาสรุปได๎วํากลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 46 มี
สํวนรํวมในการสมัครใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ผํานการสมัครจากเจ๎าหน๎าที่ธนาคารภายใน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ รองลงมา ร๎อยละ 22 สมัครใช๎บริการผํานแอปพลิเคชั่น KTB Banking
ซึ่งลูกค๎าสํวนใหญํสมัครผูกบัญชีธนาคารด๎วยหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท๑มือถือ สูง
ถึงร๎อยละ 66 โดยกลุํมลูกค๎าที่สมัครระบบพร๎อมเพย๑ ร๎อยละ 34 มีเหตุผลการสมัครจากการโอนเงิน
สํวนบุคคล และ ต๎องการประโยชน๑ในการรับคืนภาษีที่รวดเร็ว อีกทั้งเพ่ือให๎ระบบพร๎อมเพย๑สามารถ
ขับเคลื่อนโดยการมีสํวนรํวมจากประชาชน ร๎อยละ 100 ของกลุํมตัวอยํางจะแนะนําให๎บุคคลอ่ืนสมัคร
ใช๎ระบบพร๎อมเพย๑ แสดงให๎เห็นวํากลุํมตัวอยํางมีระดับการมีสํวนรํวมอยูํในระดับที่ดีเพ่ือให๎ระบบ
พร๎อมเพย๑สามารถพัฒนาระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติได๎ 
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 สําหรับการรับรู๎ถึงระบบพร๎อมเพย๑ของลูกค๎า ผํานนโยบายการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑
แหํงชาติกลุํมตัวอยําง ถือเป็นป๓จจัยด๎านการสื่อสารภายในองค๑การผํานระดับการรับรู๎ขําวสารการ
ลงทะเบียนระบบพร๎อมเพย๑ ร๎อยละ 36 รับรู๎ผําน สื่อโฆษณา ทีวี หนังสือพิมพ๑ อินเตอร๑เน็ต รองลงมา 
ร๎อยละ 34 รับรู๎ผํานธนาคาร กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีประสบการณ๑ในการเข๎าถึงระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ โดยเฉพาะ การชําระผํานบัตรเดบิตสูงถึง 100 เปอร๑เซ็นต๑ รองลงมา ร๎อยละ 
64 มีการทําธุรกรรมทางการเงินผําน e-Banking โดยมีการใช๎บริการทําธุรกรรมทางการเงิน ร๎อยละ 
40 ในการทําธุรกรรมจํานวนเงินตั้งแตํ 1,001-5,000 บาท อีกท้ังความถ่ีในการชําระเงินสํวนใหญํ ร๎อย
ละ 50 ใช๎การทําธุรกรรม 3-4 ครั้งตํอเดือน รองลงมาร๎อยละ 38 ทําธุรกรรม 1-2 ครั้งตํอเดือน กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเลือกใช๎บริการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ โดยพิจารณาจากการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน สะดวกรวดเร็ว ได๎ทุกที่ทุกเวลา ร๎อยละ 42 รองลงมาพิจารณาจากกชประหยัด
คําใช๎จํายในการทําธุรกรรม ร๎อยละ 40 สําหรับการประชาสัมพันธ๑งานเปิดตัว กรุงไทย QR Codeมุํงสูํ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นําสมัย 4.0 สูํสังคมไร๎เงินสดบริเวณถนนคนเดิน 
ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํทราบการประชาสัมพันธ๑งานเปิดตัว 
100 เปอร๑เซ็นต๑  แสดงให๎เห็นวําธนาคารได๎ให๎ความสําคัญในการสื่อสาร ให๎ลูกค๎าสามารถรับรู๎ถึง
นโยบายการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ ดังนั้นผู๎วิจัยขอสรุปวําป๓จจัยทางด๎านการสื่อสาร
ภายในของธนาคารสํงผลให๎เกิดการมีสํวนรํวมของผู๎ ใช๎บริการในระบบพร๎อมเพย๑ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักในการสร๎าง

การมีสํวนรํวมให๎ผู๎ใช๎บริการมาลงทะเบียนให๎มากที่สุด เนื่องจากกลุํมลูกค๎าสํวนใหญํข๎าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให๎ทางหนํวยงานภาครัฐได๎ชํวยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑ National e-Payment 
เน๎นการพัฒนา มุํงให๎ความรู๎กับกลุํมลูกค๎า พัฒนาตํอยอดนวัตกรรมทางการเงินใหมํๆ ให๎ รองรับการ
บริการอยํางเต็มรูปแบบ 

2) ผลักดันยุทธศาสตร๑ดิจิทัลก๎าวสูํสังสังคมไร๎เงินสด สร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการมี
สํวนรํวมในการชํวยขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 และมีการพัฒนาระบบอยํางไมํมีที่สิ้นสุด รองรับ
สังคมไร๎เงินสด 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) กําหนดให๎มีแผนขยายตลาดโดยเน๎นกับกรมการค๎า กระทรวงพาณิชย๑ ในการพัฒนา

QR Codeในการชําระเงิน เพ่ือก๎าวสูํ THAILAND 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสูํเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยี นวัตกรรม ลดต๎นทุนการบริหารจัดการเงินสดของรัฐบาล เพ่ือให๎
สังคมไทยก๎าวสูํสังคมไร๎เงินสด 

2)  ผลักดันยุทธศาสตร๑ดิจิทัลก๎าวสูํสังสังคมไร๎เงินสด สร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการมี
สํวนรํวมในการชํวยขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 และมีการพัฒนาระบบอยํางไมํมีที่สิ้นสุด รองรับ
สังคมไร๎เงินสด 
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3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) วิธีการศึกษาเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลนั้น ควรมีการสัมภาษณ๑ผู๎ตอบแบบสอบถามด๎วย 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาที่จํากัด ประกอบกับจํานวนประชากรที่ศึกษามีจํานวนมาก 
สํงผลให๎ผู๎วิจัยไมํสามารถสัมภาษณ๑ผู๎ตอบแบบสอบถามรํวมด๎วย ทั้งนี้การใช๎การสัมภาษณ๑จะทําให๎ได๎
ข๎อมูลที่เพ่ิมมากข้ึน 

2)  ผู๎วิจัยควรแบํงเวลาในการสํารวจข๎อมูล เนื่องจากกลุํมตัวอยํางในงานวิจัยนี้สํวนใหญํ
มาในชํวงพักเที่ยง และชํวงกํอนธนาคารจะปิดทําการ อยูํระหวํางการรอคิว เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่สะท๎อน
ความเป็นจริงในการศึกษา ควรแยกเป็นศึกษาตามหนํวยงานตําง  ๆ เพ่ือให๎มีเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมากขึ้นและเป็นการแลกเปลี่ยนกันของผู๎ใช๎บริการระบบพร๎อมเพย๑ 
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ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์กรณีศึกษา  

หน่วยงานธุรการ ส านักงานอัยการภาค  8  
เขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สุรัสสา สอนประสม* 

 
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8 โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก 
และการสังเกตแบบมีสํวนรํวม ผู๎ให๎ข๎อมูล คือผู๎อํานวยการสํานักอํานวยการ จํานวน 4 คน และ
ข๎าราชการธุรการ จํานวน 20 คน จากนั้นนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการ
พรรณนา 
 ผลงานวิจัย พบวําประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ มีทั้งด๎านบวกและ
ด๎านลบ ในด๎านการวางแผน มีการทํางานรํวมกันเสมอ แตํบุคลากรยังไมํสามารถรับมือกับสถานการณ๑
ที่มีความเรํงดํวนได๎  การจัดองค๑การ ผู๎บริหารงานมีการจัดโครงสร๎างอยํางชัดเจน เพียงแตํโครงสร๎าง
หน๎าที่บางอยํางถูกกําหนดโดยสํวนกลางอาจไมํตรงตํอบริบทสํานักงาน การสร๎างภาวะผู๎นํา พบวํา 
ผู๎บริหารงานมุํงสร๎างความสัมพันธ๑ไปพร๎อมกับการสร๎างความสําเร็จของงานบุคลากรบางสํวนมีความรู๎
ไมํตรงกับภาระงาน การควบคุมงานมีการติดตามงานให๎อยูํในกรอบ คํานึงถึงเปูาหมาย และระยะเวลา
เป็นสําคัญแตํบางงานมีระยะเวลาการดูแลอยํางจํากัด สําหรับแนวทางการพัฒนา ผู๎บริหารงานองค๑กร
จะต๎องมีกระบวนการบริหารงาน ผํานการวางแผน  การจัดองค๑การ การสร๎างผู๎นํา และการควบคุม 
โดยเฉพาะด๎านการสร๎างผู๎นํา  ผู๎นําที่ดีจะต๎องสามารถควบคุมสถานการณ๑ รับมือตํอการเปลี่ยนแปลง
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ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์กรณีศึกษา  

หน่วยงานธุรการ ส านักงานอัยการภาค  8  
เขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สุรัสสา สอนประสม* 

 
บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8 โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก 
และการสังเกตแบบมีสํวนรํวม ผู๎ให๎ข๎อมูล คือผู๎อํานวยการสํานักอํานวยการ จํานวน 4 คน และ
ข๎าราชการธุรการ จํานวน 20 คน จากนั้นนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการ
พรรณนา 
 ผลงานวิจัย พบวําประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ มีทั้งด๎านบวกและ
ด๎านลบ ในด๎านการวางแผน มีการทํางานรํวมกันเสมอ แตํบุคลากรยังไมํสามารถรับมือกับสถานการณ๑
ที่มีความเรํงดํวนได๎  การจัดองค๑การ ผู๎บริหารงานมีการจัดโครงสร๎างอยํางชัดเจน เพียงแตํโครงสร๎าง
หน๎าที่บางอยํางถูกกําหนดโดยสํวนกลางอาจไมํตรงตํอบริบทสํานักงาน การสร๎างภาวะผู๎นํา พบวํา 
ผู๎บริหารงานมุํงสร๎างความสัมพันธ๑ไปพร๎อมกับการสร๎างความสําเร็จของงานบุคลากรบางสํวนมีความรู๎
ไมํตรงกับภาระงาน การควบคุมงานมีการติดตามงานให๎อยูํในกรอบ คํานึงถึงเปูาหมาย และระยะเวลา
เป็นสําคัญแตํบางงานมีระยะเวลาการดูแลอยํางจํากัด สําหรับแนวทางการพัฒนา ผู๎บริหารงานองค๑กร
จะต๎องมีกระบวนการบริหารงาน ผํานการวางแผน  การจัดองค๑การ การสร๎างผู๎นํา และการควบคุม 
โดยเฉพาะด๎านการสร๎างผู๎นํา  ผู๎นําที่ดีจะต๎องสามารถควบคุมสถานการณ๑ รับมือตํอการเปลี่ยนแปลง
ได๎อยํางเหมาะสม และสามารถจัดการคนไปพร๎อมกับการจัดการงานได๎อยํางลงตัว 
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บทน า 
  
 จากความก๎าวหน๎าและการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทางการเมือง  สังคม  เทคโนโลยีและ
ระบบเศรษฐกิจ  สํงผลให๎การบริหารจัดการองค๑กรในป๓จจุบันต๎องมีการปรับตัวเพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา  การบริหารงานขององค๑การหรือสํวนราชการตํางๆบุคลากรถือเป็น
ทรัพยากรที่สําคญัที่สุดในการผลักดันภารกิจขององค๑การให๎ประสบความสําเร็จ  และนําพาให๎องค๑การ
สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงได๎  ดังนั้น  ผู๎บริหารต๎องเข๎าใจ
ถึงบุคลากรในหนํวยงานวําบุคลากรในองค๑การยํอมมีความแตกตํางหลากหลายกันไปตามความ
เหมาะสมของแตํละบุคคล  แตํละกลุํม   
 สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นหนํวยงานราชการระดับกรมซึ่งมิได๎สังกัดกระทรวงหรือทบวงใด
หากแตํอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีเป็นหนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าที่และภารกิจหลัก  3 
ประการคือการอํานวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน๑ของรัฐและการคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยมีจุดมุํงหมายสูงสุดอยูํที่การตอบสนองความต๎องการของประชาชนในอันที่จะอยูํ
รํวมกันอยํางสันติข๎าราชการฝุายอัยการของสํานักงานอัยการสูงสุด แบํงออกเป็น  2  ประเภท  คือ 1. 
ข๎าราชการอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งเป็นข๎าราชการที่มีอํานาจหน๎าที่ในการดําเนินอรรถคดีและ 2. 
ข๎าราชการธุรการ ได๎แกํข๎าราชการที่มีอํานาจหน๎าที่สนับสนุนงานด๎านธุรการในการปฏิบัติงานของ
พนักงานอัยการ  
 สํานักงานภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานอัยการภาค  8ซึ่งครอบคลุมเขตพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร๑ ประกอบด๎วย 1) สํานักงานอัยการภาค  8  2) สํานักงานคดีศาลสูงภาค  8 3) สํานักงานคดี
แรงงานภาค  8  4) สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  5) สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร๑
ธานี 6) สํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 7) สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและ
ชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  8) สํานักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย  
9) สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี(สาขา
เกาะสมุย) 10) สํานักงานอัยการจังหวัดไชยา  11) สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี (สาขาไชยา) 12) สํานักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ 13)
สํานักงานคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร๑ธานี(สาขาเวียง
สระ) ซึ่งหนํวยงานเหลํานี้จําเป็นจะต๎องมีการประสานงานและปฎิบัติงานรํวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค๑กร   
 ประกอบกับบริบทการทํางานของสํานักงานอัยการก็มีความแตกตํางกันออกไป  และมีป๓ญหา
หรือสถานการณ๑ตําง ๆ ที่ต๎องพบเจอ  เชํน เรื่องของการคืนของกลางให๎กับผู๎ต๎องหาในคดี บางกรณี
ฟูองแล๎วแตํยังไมํสามารถคืนของกลางให๎กับผ๎ูต๎องหาหรือญาติได๎เลย  เนื่องจากคดีต๎องดําเนินการตํอ
ในชั้นอุทธรณ๑ – ฎีกา  ถือวําคดียังไมํถึงที่สุด  กรณีดังกลําวยังไมํสามารถคืนของกลางได๎  หรือป๓ญหา
เรื่องของการรายงานคดีตามตัวชี้วัด จึงจําเป็นจะต๎องสร๎างผู๎นําที่คอยติดตามให๎ปฏิบัติงานให๎แล๎วเสร็จ
ทันเวลา หรือในสํวนของงานอุทธรณ๑ – ฎีกา  ที่ต๎องเสนอตํอไปยังสํานักงานคดีศาลสูงจังหวัดสุราษฎร๑   
และเสนอผู๎บัญชาการตํารวจภาค  8  คดีก็ต๎องคอยติดตามและขยายอุทธรณ๑ – ฎีกาเป็นระยะ ไมํให๎
ขาด  ก็ต๎องใช๎ความเชี่ยวชาญและประสบการณ๑การทํางาน  เพราะคดีมีจํานวนมากและทุกคดีก็ต๎อง
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คุมอุธรณ๑ –  ฎีกา หรือจะเป็นเรื่องของการฟูองคดีวาจา ที่ต๎องสั่งฟูองภายใน 48 ชั่วโมง เป็นคดีที่ต๎อง
คอยกํากับติดตามให๎แล๎วเสร็จตามระยะเวลา   
 ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยเล็งเห็นวําสํานักงานภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงาน
อัยการภาค  8 เขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑จึงควรให๎ความสําคัญกับการจัดรูปแบบการบริหารงานให๎เข๎า
กับสถานการณ๑ในสังคมป๓จจุบัน และตอบรับกับความต๎องการของบุคลากรในสํานักงาน รวมถึงควร
สร๎างภาวะผู๎นําในการทํางานเพ่ือพาองค๑กรไปสูํความสําเร็จตํอไป ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ กรณีศึกษา ข๎าราชการฝุายธุรการสํานักงาน
คดีศาลสูงภาค 8” โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ 
ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ อันจะนําไปสูํการสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารงานให๎กับ
องค๑กรตํอไป  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ สํานักงาน
อัยการภาค 8    
 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ 
สํานักงานอัยการภาค 8   
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงาน
ธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8    
 

ค าถามการวิจัย 
  
 ผู๎วิจัยมีคําถามในประเด็นการศึกษากรณีดังตํอไปนี้ 
 1) รูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค 
8 เป็นอยํางไร      
 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ สํานักงาน
อัยการภาค 8 เป็นอยํางไร    
 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ 
สํานักงานอัยการภาค 8 เป็นอยํางไร 
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น า  ผู้น าตามสถานการณ์ 
เนตร๑พัณณา ยาวิราช (2549) กลําวไว๎วํา ภาวะผู๎นํา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการ

บังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได๎รับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน หรือผู๎ที่ทําให๎บุคคลอ่ืนไว๎วางใจ
และให๎ความรํวมมือ มีหน๎าที่ในการอํานวยการหรือสั่งการบังคับบัญชาประสานงานโดยอาศัยอํานาจ
หน๎าที่เพื่อให๎กิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายตามท่ีต๎องการ 
 ทฤษฎีวิถีทาง –  เป้าหมาย (Path Goal Theory)  
 สุเทพ พงศ๑ศรีวัฒน๑ (2550) อธิบายวําทฤษฎีวิถีทาง – เปูาหมายทฤษฎีนี้พัฒนาโดยโรเบิร๑ต 
เฮาส๑ (Robert House) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นําตําง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ๑ กับคุณลักษณะของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาและคุณลักษณะของงานแล๎วจะสํงผลตํอแรงจูงใจของผู๎ใต๎บังคับบัญชา ในแงํปฏิบัติ
ทฤษฎีจะให๎แนวทางแกํผู๎นําวําจะสามารถให๎ความชํวยเหลือตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาในการบรรลุเปูาหมายของ
งานและเกิดความพึงพอใจด๎วยได๎อยํางไร  โดยทฤษฎีวิถีทาง – เปูาหมาย เสนอแนะวํา ผู๎นําจะต๎องรู๎จักเลือก
แบบภาวะผู๎นําที่เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใต๎บังคับบัญชาและภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย
ให๎มากที่สุด ดังนี้ 
 1) ภาวะผู๎นําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) เป็นแบบภาวะผู๎นําที่เหมาะสมกับ
สถานการณ๑ท่ีงานมีโครงสร๎างชัดเจน อธิบายวํา เมื่องานที่ทํามีลักษณะเครียด นําเบื่อหนําย หรือเสี่ยง
ตํออันตราย ถ๎าผู๎นําแบบสนับสนุนต๎องการให๎ผู๎ตามใช๎ความพยายามเพ่ิมขึ้น และเกิดความพึงพอใจก็
ต๎องใช๎วิธีการเพ่ิมความม่ันใจตนเอง   
 2) ภาวะผู๎นําแบบสั่งการ (Directive Leadership) เป็นแบบภาวะผู๎นําที่เหมาะสมในการ
นําไปใช๎กับผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่มีลักษณะขาดประสบการณ๑ หรือเป็นคนดื้อรั้น เอาแตํใจตนเอง มีความ
เป็นเผด็จการในตัวเองสูง รวมทั้งลักษณะของงานที่ต๎องปฏิบัติมีความคลุมเครือ กฎเกณฑ๑และขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานขององค๑การยังขาดความชัดเจนแนํนอน  
 3) ภาวะผู๎นําแบบมุํงความสําเร็จของงาน (Achievement-Oriented Leadership) มี
ความเห็นวํา ภาวะผู๎นําจะให๎ประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณ๑ที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชาต๎องปฏิบัติงานที่ยังมี
ลักษณะคลุมเครือ ขาดความชัดเจน  หรือสถานการณ๑ที่ผู๎นําสร๎างความท๎าทายของงานและกําหนด
มาตรฐานของงานให๎ผู๎ ใต๎บังคับบัญชาทําคํอนข๎างสูง  โดยผู๎นําชํวยสร๎างความมั่นใจให๎แกํ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเพ่ิมมากข้ึนจนเชื่อวําตนมีความสามารถที่จะทํางานดังกลําวได๎สําเร็จ   

4) ภาวะผู๎นําแบบให๎มีสํวนรํวม (Participative Leadership) เป็นภาวะผู๎นําแบบให๎มีสํวน
รํวมจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ๑ที่งานมีความคลุมเครือ ขาดความชัดเจน ทั้งนี้ เพราะการให๎มีสํวน
รํวมจะทําให๎ผู๎ปฏิบัติเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ (วิถีทาง) ที่เหมาะสมที่จะใช๎เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายแนํนอนขึ้น  
 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 วิโรจน๑ สารรัตนะ (2555) กลําววํา การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุ
จุดมุํงหมายขององค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน๎าที่ในการบริหาร ได๎แกํ การวางแผน 
(Planning) กาจัดองค๑กร (Organizing) การชี้นํา (Leading) และการควบคุมองค๑กร (Controlling) 
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โดยการบริหารงาน หมายถึง การทํางานที่มีบุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปเพ่ือความสําเร็จรํวมกัน โดยยึด
หลักถึงความประหยัดและประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูํในองค๑กรเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ตอบสนองตํอความต๎องการของบุคคล องค๑การ หรือประเทศชาติ โดยมี
องค๑ประกอบ 4 ประการ คือ กลํุมบุคคล ทุน ทรัพยากร และกระบวนการทํางาน โดยมีกระบวนการ
คือ การวางแผน การจัดองค๑การ การเป็นผู๎นําและการควบคุม ให๎การทํางานบรรลุจุดประสงค๑รํวมกัน
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ในวิเคราะห๑ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ 
สํานักงานอัยการภาค 8  ผู๎วิจัยใช๎เครื่องมือ SWOT ANALYSIS รํวมกับแนวคิดการบริหารจัดการ 4 
องค๑ประกอบได๎แกํ การวางแผน การจัดองค๑การ การเป็นผู๎นํา และการควบคุมงาน โดยเครื่องมือ 
SWOT ANALYSIS ณรงค๑วิทย๑ แสนทอง (2551) ได๎กลําววําป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอก(SWOT 
ANALYSIS) แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ ป๓จจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได๎แกํS มา
จาก Strengths หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด๎อยหรือจุดอํอน 
ป๓จจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได๎แกํ O มาจาก Opportunities หมายถึง 
โอกาส และ T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วาสนา เจริญสอน (2552) ได๎วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลในประเทศไทยพบวํา แนวทางการในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลตามแนวการบริหารรัฐกิจ พบวําป๓จจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาขององค๑การบริหารสํวนตําบล คือภาวะผู๎นํา การบริหารทรัพยากรมนุษย๑ การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา เทคนิคการบริหาร แผนกลยุทธ๑ ภูมป๓ญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยีทางการศึกษา 
การบริหารงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ การมีสํวนรํวมของชุมชน และหนํวยงานจัดการศึกษาที่
เกี่ยวข๎อง และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของอบต. คือการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ การวางแผนในการพัฒนาครู บุคลากร ที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขององค๑การบริหารสํวนตําบลอยํางตํอเนื่อง สํงเสริมเรียนตํอ การอบรมศึกษาดูงาน 
ตามความเหมาะสมและแนวทางสําคัญของการจัดการการศึกษาขององค๑การบริหารสํวนตําบลใน
อนาคตต๎องให๎ความสําคัญกับการให๎ความสําคัญ ความรํวมมือระหวํางองค๑กรกับหนํวยงานเกี่ยวข๎อง
ในพ้ืนที่ที่แท๎จริง 
 เอกราช ปลอดโปรํง (2557) ได๎วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ 
สํานักงานเขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร พบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของพนักงานเทศกิจสํานักงานเขตบางกอกน๎อยกรุงเทพมหานครพบวําเจ๎าหน๎าที่ขาด
ประสบการณ๑ในการทํางานการปฏิบัติงานไมํคํอยตํอเนื่องสํวนมากงานคํอนข๎างดํวนและเป็นงาน
เฉพาะหน๎าเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอกับการปฏิบัติงานขั้นตอนและกระบวนการไมํชัดเจนขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานซึ่งในบางครั้งคําตอบแทนลํวงเวลาไมํมีทําให๎เจ๎าหน๎าที่ไมํมีความพึงพอใจในงานที่ทา
สําหรับข๎อเสนอแนะที่เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการอบรมเพ่ิมความรู๎ให๎กับเจ๎าหน๎าที่
ให๎มากข้ึนผู๎ควบคุมหรือหัวหน๎าควรตรวจตราผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางสม่ําเสมอเพ่ิมจํานวนเจ๎าหน๎าที่ให๎
เพียบพอกับงานจัดทีมบริหารสําหรับงานเรํงดํวนหรืองานเฉพาะหน๎าการมอบหมายงานต๎องมีความ
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ชัดเจนในกระบวนการขั้นตอนเพ่ิมแรงจูงใจให๎กับเจ๎าหน๎าที่เชํนคําลํวงเวลาโบนัสเพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  

วิธีการศึกษา 
  
 การศึกษาครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกพ้ืนที่ศึกษา  คือ ศึกษาเฉพาะ
หนํวยงานธุรการภายใต๎การบังคับบัญชาของสํานักงานอัยการภาค  8  สํานักงานอัยการสูงสุด การ
เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก สร๎างแบบสัมภาษณ๑ที่มีโครงสร๎าง เพ่ือสัมภาษณ๑
แบบเจาะลึกกับบุคคลตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลการบริหารงานของฝุายธุรการ สํานักงาน
อัยการภาค  8 และการสังเกตแบบมีสํวนรํวม โดยมีกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎อํานวยการสํานัก
อํานวยการ จํานวน 4 คน และข๎าราชการธุรการ จํานวน 20 คน ประกอบกับศึกษาข๎อมูลเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี ข๎อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานอัยการภาค 8 สํานักงานอัยการสูงสุดจากนั้นนําข๎อมูลมา
วิเคราะห๑เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
  
 1.  รูปแบบการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์ หน่วยงานธุรการ ส านักงานอัยการ
ภาค 8   
 จากการศึกษาพบวํา หนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8 มีรูปแบบการบริหารงานของ
ผู๎นําตามสถานการณ๑ ตามแบบทฤษฎีวิถีทาง –  เปูาหมาย 4 แบบ คือ 1. รูปแบบการท างานแบบ
สนับสนุนผู๎บริหารมีการปฏิบัติตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุกคนอยํางเสมอภาค เทําเทียมกัน ผู๎บริหารมีการ
ปฏิบัติตัวเป็นกันเองกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา โดยสามารถปรึกษาหารือได๎ทั้งเรื่องงานและเรื่องสํวนตัวได๎
ตลอดเวลาการสร๎างบรรยากาศการทํางานดีโดยการลดความตึงเครียดในการทํางาน2. รูปแบบการ
ท างานแบบสั่งการ ผู๎บริหารจะยึดกฎ  ระเบียบ  อยํางเครํงครัดเพ่ือความเป็นระเบียบในคนหมูํมาก 
โดยยึดแนวทาง มาตรฐานเดียวกันและมีการกําหนดกรอบระยะเวลาไว๎ 3.การท างานแบบมุ่ง
ความส าเร็จของงานการบริหารงานจะมองภาพรวมตามนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ผู๎บังคับบัญชาจะมีความคาดหวังกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาวําจะสามารถปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายได๎
สําเร็จตามกําหนด4. รูปแบบการท างานแบบให้มีส่วนร่วม ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎
รํวมคิดรํวมทํา มีการขอความเห็นในงานรํวมกันเพ่ือประกอบการตัดสิน และลดความผิดพลาดในการ
ทํางาน  
 จากรูปแบบการบริหารงานนําไปสูํกระบวนการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงาน
ธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8 ผํานกระบวนการทํางาน 4 กระบวนการ ได๎แกํ 1. การวางแผนงาน 
หนํวยงานมีการวางแผนการทํางานลํวงหน๎า ผํานประชุมการระดมความคิดของบุคลากรในหนํวยงาน
มีการสร๎างวิสัยทัศน๑ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่จะบรรลุวัตถุประสงค๑ในแตํละด๎านรํวมกัน 2. 
การจัดองค๑การ มีการจัดโครงสร๎างหน๎าที่กันทํางานอยํางชัดเจน สํงเสริมกระบวนการทํางานเป็นทีม
เพ่ือเปิดโอกาสให๎บุคลากรในองค๑กรได๎ทํางานรํวมกัน พร๎อมทั้งแบํงงานตามทักษะและความสามารถ
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ของบุคลากร 3. การสร๎างผู๎นํา หนํวยงานสร๎างผู๎นําผํานสถานการณ๑  โดยมุํงสร๎างความสัมพันธ๑ของ
บุคลากรในองค๑กร ไปพร๎อมกับการสร๎างความสําเร็จของงาน และ 4. การควบคุมงานหนํวยงานมี
ติดตาม ควบคุมงานให๎อยูํในกรอบ โดยคํานึงถึงเปูาหมาย และระยะเวลาเป็นสําคัญ เพ่ือให๎งานเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่วางไว๎  
 2.  ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์ หน่วยงานธุรการ ส านักงานอัยการ
ภาค 8   

จากการวิเคราะห๑ SWOT ANALYSIS ได๎แกํ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค รํวมกับ
แนวคิดการบริหารงานทั้ง 4 องค๑ประกอบ ได๎แกํ  การวางแผนงาน การจัดองค๑การ การสร๎างผู๎นํา 
และการควบคุมงาน ทําให๎เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ ทั้งด๎านบวก
และด๎านลบ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได๎ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห๑ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์ 
การวางแผนงาน  
จุดแข็ง= หนํวยงานมีการวางแผนการทํางาน
ลํวงหน๎าเสมอ มีการกําหนดแนวทางในการ
ดํา เนินงานรํวมกัน มีการกําหนดตัวชี้ วัด
ความสําเร็จที่จะบรรลุวัตถุประสงค๑ในแตํละ
ด๎าน 
จุดอ่อน = บางครั้งบุคลากรในองค๑กรยังไมํ
สามารถปรับตัว และรับมือกับสถานการณ๑
บางอยํางได๎ เชํน งานที่มีความเรํงดํวน  หรือ
งานที่ต๎องพบประชาชน 
ประกอบกับแผนงาน โครงการบางอยํางไมํ
บรรลุตามเปูาหมาย เป็นเพราะบุคลากรขาด
ความรํวมมือ 
โอกาส= มีการติดตํอกับหนํวยงานอ่ืน ๆ ทําให๎
เห็นถึงกระบวนการทํางาน การวางแผนที่มี
คุณภาพ และสามารถนํามาปรับประยุกต๑ใช๎กับ
หนํวยงานของตนได๎ 
อุปสรรค= บางกรณีการฟูองวาจา อาจมีคดี
จํานวนมาก ที่ไมํสามารถกําหนดปริมาณได๎ 
เพราะต๎องรับมาจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทําให๎ไมํ
สามารถกําหนดหรือวางแผนได๎ 
การสร้างภาวะผู้น า  

การจัดองค์การ  
จุดแข็ง= ผู๎บริหารงานมีการจัดโครงสร๎างหน๎าที่
กันทํางานอยํางชัดเจน สํงเสริมกระบวนการ
ทํางานเป็นทีมเพ่ือเปิดโอกาสให๎บุคลากรในองค๑กร
ได๎ทํางานรํวมกัน ผู๎บังคับบัญชามีความมอบหมาย
งานตามระดับคว าม ร๎ู  คว ามสามารถของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
จุดอ่อน= ความไมํแนํนอนด๎านนโยบาย โครงสร๎าง
ของหนํวยงาน ทําให๎เกิดป๓ญหาการวางแผนระยะ
ยาวโครงสร๎างหน๎าที่ นโยบายบางอยํางถูกกําหนด
โดยสํวนกลางอาจไมํตรงตํอบริบทสํานักงาน 
โอกาส= ผู๎บริหารงานมีการติดตํอกับหนํวยงาน
อ่ืนๆ อยูํ เสมอมี เครือขํ ายความรํวมมือจาก
หนํวยงานภายนอก 
อุปสรรค= หนํวยงานอ่ืนๆ กระจายงานมาให๎ ทํา
ให๎ภาระงานเพ่ิมขี้น สํงผลตํอการจัดสรรบุคลากร
ในการทํางาน 
การควบคุมงาน 
จุดแข็ง =มีติดตามงาน ควบคุมงานให๎อยูํในกรอบ 
โดยคํานึงถึงเปูาหมาย และระยะเวลาเป็นสําคัญ 
จุดอ่อน =บางครั้งในสํวนของงานประจํา หรืองาน
คดี  ก็จะมีระยะเวลาท่ีต๎องคอยดูแล  เชํน  งาน
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ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์ 
จุดแข็ง =ผู๎บริหารงานมุํงสร๎างความสัมพันธ๑
ของบุคลากรในองค๑กร ไปพร๎อมกับการสร๎าง
ความสําเร็จของงานหนํวยงานเน๎นการกระจาย
งานทําเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎แสดงศักยภาพ 
พนักงานมีประสิทธิภาพ อายุงานของพนักงาน
มากและสามารถพัฒนาตํอยอดได๎งําย 
จุดอ่อน = บุคลากรบางสํวนมีความรู๎ไมํตรงกับ
ภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย 
คํานิยมของบุคลากรบางคนชอบที่จะเป็นผู๎ตาม
มากกวํา และบุคลากรบางสํวนไมํได๎ตระหนัก
ถึ งความสํ าคัญของการสร๎ า งภาวะผู๎ นํ า
เทําท่ีควร 
โอกาส =มีการจัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
จากหนํวยงานภายนอกให๎ กับบุคลากรใน
องค๑กรอยูํเสมอ เพ่ือเพ่ิมความรู๎ความสามารถ
ให๎กับบุคลากรในสํานักงาน 
อุปสรรค = ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
โครงการพัฒนาผู๎นําในหนํวยงานดังกลําว 

ฟูองคดี ส.1 ปรากฎตัวผู๎ต๎องหา  ก็ต๎องฟูองให๎
เสร็จตามระยะเวลา และผู๎บริหารบางทํานไมํ
สามารถติดตามงานได๎อยํางตํอเนื่อง 
โ อก าส  =มี เ ว็ บ ไซต๑ ข องหนํ ว ย ง าน ในกา ร
ประชาสั ม พันธ๑ ข๎ อมู ล ขํ า วส ารตํ า ง  ๆ  ไปสูํ
สาธารณชนและมีการทําวิจัยเพื่อให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียกับหนํวยงานได๎แสดงความคิดเห็น อันจะ
นําไปสูํการพัฒนาตํอไป 
อุปสรรค =งานบางสํวนที่ต๎องให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชน  หรือตอบข๎อซักถามของประชาชน  
บางครั้งต๎องรับมือกับประชาชนที่มาด๎วยอารมณ๑
มากกวําเหตุผล   

   
 จากตารางที่ 1 มีประเด็นที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหา ดังนี้ 1. การวางแผนงาน พบวํา 
บางครั้งบุคลากรในองค๑กรยังไมํสามารถปรับตัว และรับมือกับสถานการณ๑บางอยํางได๎ เชํน งานที่มี
ความเรํงดํวน  หรืองานที่ต๎องพบประชาชน ประกอบ กับกรณีการฟูองวาจา อาจมีคดีจํานวนมาก ที่
ไมํสามารถกําหนดปริมาณได๎ เพราะต๎องรับมาจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทําให๎ไมํสามารถกําหนดหรือ
วางแผนได ๎2. การจัดองค์การ พบวํา ด๎านนโยบาย โครงสร๎างของหนํวยงานมีความไมํแนํนอน ทําให๎
เกิดป๓ญหาการวางแผนระยะยาว โครงสร๎างหน๎าที่ นโยบายบางอยํางถูกกําหนดโดยสํวนกลางอาจไมํ
ตรงตํอบริบทสํานักงาน ประกอบกับหนํวยงานอ่ืนๆ กระจายงานมาให๎ ทําให๎ภาระงานเพ่ิมขี้น สํงผล
ตํอการจัดสรรบุคลากรในการทํางาน 3. การสร้างภาวะผู้น า พบวํา บุคลากรบางสํวนมีความรู๎ไมํตรง
กับภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย คํานิยมของบุคลากรบางคนชอบที่จะเป็นผู๎ตามมากกวํา
ผู๎นํา ทั้งนี้หนํวยงานยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาผู๎นํา 4. การควบคุมงาน
บางครั้งในสํวนของงานประจํา หรืองานคดี มีระยะเวลาที่ต๎องคอยดูแล เชํน งานฟูองคดี ส.1 ปรากฎ
ตัวผู๎ต๎องหา  ก็ต๎องฟูองให๎เสร็จตามระยะเวลา งานบางสํวนที่ต๎องให๎ความชํวยเหลือประชาชน  หรือ
ตอบข๎อซักถามของประชาชน  บางครั้งต๎องรับมือกับประชาชนที่มาด๎วยอารมณ๑มากกวําเหตุผล  
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 3. แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานของผู้น าตามสถานการณ์ หน่วยงานธุรการ 
ส านักงานอัยการภาค 8    
 หากจะสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารงานให๎กับหนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8
จะต๎องดําเนินการผําน 4 กระบวนการดังนี้  
 1. ด้านการวางแผนงาน พบวํา ผู๎บริหารงานควรมีการจัดสรรบุคลากร ผํานการมีการ
แลกเปล่ียนหมุนเวียนงานภายในองค๑กร เพ่ือให๎สามารถรับมือกับสถานการณ๑ตํางๆ ได๎อยํางคลํองตัว 
ควรมีการวางแผนเชิงระบบในการทํางาน เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิผล และ
กํอให๎เกิดประสิทธิภาพ สํวนในกรณีที่มีประสบการณ๑มากํอน เชํน ป๓ญหาการฟูองวาจา อาจมีคดี
จํานวนมาก ควรใช๎ประสบการณ๑ที่เกิดมาเป็นแนวทางในการแก๎ป๓ญหาโดยปรับปรุงให๎เหมาะสม โดย
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลให๎เพียงพอตํอภาระหน๎าที่ หรือ จัดสรรคนในการติดตํอประสานงาน
โดยเฉพาะ เพ่ือที่จะดําเนินงานตามขั้นตอนและสามารถบรรลุเปูาหมายได๎ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 2. ด้านการจัดองค์การ พบวําควรมีการตั้งกฎกติการํวมกันในการทํางาน และควรกระจาย
งานอยํางเป็นระบบการที่ผู๎บริหารมีการทํางานเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดจะชํวยเพ่ิมความ
นําเชื่อถือให๎กับองค๑กรอีกทางหนึ่ง ควรจัดทีมบริหารงานเรํงดํวนหรืองานเฉพาะหน๎าที่โดยเฉพาะ 
ประกอบกับผู๎บริหารงานและผู๎ใต๎บังคับบัญชาควรมีการกําหนดนโยบายโครงสร๎างภายในองค๑กร
รํวมกันที่ชัดเจน และตอบรับกับความต๎องการของพนักงาน และสภาพแวดล๎อมภายในองค๑กร 
 3. ด้านการสร้างภาวะผู้น า พบวํา ผู๎บริหารงานควรสร๎างทักษะการบริหารคนในองค๑กรให๎
ตอบรับกับความสามารถที่บุคคลนั้น ๆ มี ควรเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎ทดลองงานที่หลากหลายด๎วย
ตนเอง ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสํงเสริมการฝึกอบรมบุคลากร ให๎มีการแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ ความสามารถผํานการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อ่ืน ๆ พร๎อมทั้งควรผู๎นําที่สามารถที่ปรึกษาที่ดี
ให๎กับบุคลากรเหลํานั้นได๎ ตลอดจนควรมีวิธีจัดการกับป๓ญหาตําง ๆ ที่ เกิดขึ้นในองค๑กรให๎เหมาะสม 
และก๎าวเทําทันสถานการณ๑ในป๓จจุบัน  
 4.  ด้านการควบคุมงาน พบวํา ด๎านการควบคุมงาน ผู๎บริหารควรมีการกํากับ ควบคุม 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอยํางมีความชัดเจน และเป็นระบบ เนื่องจากการติดตามงานอยําง
ใกล๎ชิดและตํอเนื่องของหัวหน๎างาน จะชํวยลดความผิดพลาดในงานให๎น๎อยลง และเพ่ือสร๎างความ
มั่นคงในการทํางานให๎บุคลากรในองค๑กร อันสํงผลตํอการดําเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายของ
องค๑กร 
 

สรุปผลการศึกษา 
   
 จากผลการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ กรณีศึกษา 
หนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค  8  เขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ผู๎วิจัยได๎ค๎นพบประเด็นที่
เป็นผลจากการวิจัยซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ได๎ดังนี้ 
 รูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ หนํวยงานธุรการ สํานักงานอัยการภาค 8 
ตามแบบทฤษฎีวิถีทาง –  เปูาหมาย พบวํา มี 4 แบบ คือ 1. รูปแบบการทํางานแบบสนับสนุนผู๎บริหาร
มีการปฏิบัติตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุกคนอยํางเสมอภาค เทําเทียมกัน คอยให๎คําปรึกษาหารือเสมอ 2. 
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รูปแบบการทํางานแบบส่ังการ ผ๎ูบริหารจะยึดกฎ  ระเบียบ  อยํางเครํงครัดเพ่ือความเป็นระเบียบใน
คนหมูํมาก โดยยึดแนวทาง มาตรฐานเดียวกันและมีการกําหนดกรอบระยะเวลาไว๎ 3.การทํางานแบบ
มุํงความสําเร็จของงาน การบริหารงานจะมองภาพรวมตามนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ผู๎บังคับบัญชาจะมีความคาดหวังกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาวําจะสามารถปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายได๎
สําเร็จตามกําหนด 4. รูปแบบการทํางานแบบให๎มีสํวนรํวม ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎
รํวมคิดรํวมทํา มีการขอความเห็นในงานรํวมกันเพ่ือประกอบการตัดสิน และลดความผิดพลาดในการ
ทํางาน  สอดคล๎องกับสุพานี สฤษฎ๑วานิช (2552) ได๎กลําวไว๎วํา ผู๎นําที่มีประสิทธิผลจะต๎องชํวยพัฒนา
เส๎นทางไปสูํเปูาหมายที่ผู๎ตามคาดหวังไว๎ โดยการกระตุ๎นความปรารถนาในความสําเร็จของผู๎ตาม ให๎คํา
ชี้แนะและให๎แนวทางแกํพนักงานเพ่ือไปสูํผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จชํวยผู๎ตามในการกําหนด
ความคาดหวังของเขา และสนับสนุนทางทรัพยากรที่จําเป็นในการทํางาน เชํน ทักษะ เครื่องมือ และการ
ฝึกอบรมตําง ๆ แกผํู๎ตาม 
 จากการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ ด๎วย  SWOT 
ANALYSIS รํวมกับแนวคิดการบริหารงานทั้ง 4 องค๑ประกอบ ทําให๎เห็นถึงประสิทธิภาพองค๑กรทั้ง
ด๎านบวกและด๎านลบ หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพให๎กับองค๑กรจะต๎องแก๎ไขป๓ญหาในประเด็นเหลํานี้ 
ได๎แกํ 1. การวางแผนงาน บางครั้งบุคลากรในองค๑กรยังไมํสามารถรับมือกับสถานการณ๑บางอยํางได๎ 
เชํน งานที่มีความเรํงดํวน  หรืองานที่ต๎องพบประชาชน บางกรณีการฟูองวาจา อาจมีคดีจํานวนมาก 
ที่ไมํสามารถกําหนดปริมาณได๎ 2. การจัดองค๑การ พบวํา โครงสร๎างหน๎าที่ นโยบายบางอยํางถูก
กําหนดโดยสํวนกลางอาจไมํตรงตํอบริบทสํานักงาน ประกอบกับหนํวยงานอ่ืน ๆ กระจายงานมาให๎ 
สํงผลตํอการจัดสรรบุคลากร 3. การสร๎างผ๎ูนํา พบวํา บุคลากรบางสํวนมีความรู๎ไมํตรงกับภารกิจที่
ปฏิบัติหรืองานที่ได๎รับมอบหมาย คํานิยมของบุคลากรบางคนชอบที่จะเป็นผู๎ตามมากกวําผู๎นํา ทั้งนี้
หนํวยงานยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาผู๎นํา4. การควบคุมงาน บางคร้ังใน
สํวนของงานประจํา หรืองานคดี มีระยะเวลาที่ต๎องคอยดูแลงานบางสํวนที่ต๎องตอบข๎อซักถามของ
ประชาชน สํวนใหญํต๎องรับมือกับประชาชนที่มาด๎วยอารมณ๑มากกวําเหตุผล สอดคล๎องกับเอกราช 
ปลอดโปรํง (2557) ได๎กลําวไว๎วํา ป๓ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
พนักงานเทศกิจ คือ เจ๎าหน๎าที่ขาดประสบการณ๑ในการทํางาน การปฏิบัติงานไมํคํอยตํอเนื่อง 
สํวนมากงานคํอนข๎างดํวนและเป็นงานเฉพาะหน๎า ขั้นตอนและกระบวนการไมํชัดเจน เป็นไปในทาง
เดียวกับวิทยาราชแก๎ว (2558) ที่กลําวไว๎วํา ป๓ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดจากการมี
นโยบายหลายแบบไมํเหมือนกันเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานขาดความชัดเจนในการสั่งงาน
งบประมาณขาดความตํอเนื่องและการขาดกําลังพลระดับปฏิบัติการไมํเพียงพอกับการปฏิบัติงานทํา
ให๎งานที่ออกมาไมํมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานของผู๎นําตามสถานการณ๑ ผู๎บริหารงาน
องค๑กรจะต๎องมีกระบวนการบริหารงาน ผําน 4 กระบวนการดังกลําวทั้งด๎านการวางแผนด๎านการจัด
องค๑การด๎านการสร๎างผู๎นําและด๎านการควบคุมโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการสร๎างผู๎นําที่จะสํงผลตํอ
ทักษะการบริหารงานเป็นอยํางมากผู๎นําที่ดี จะต๎องสามารถควบคุมสถานการณ๑ รับมือตํอการ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม และสามารถจัดการคนไปพร๎อมกับการจัดการงานได๎อยํางลงตัว 
สอดคล๎องกับมกรพ๑พล พันสวัสดิวง และ ชัยวุฒิ จันมา (2560) ที่กลําวไว๎วํา องค๑การจะดํารงอยูํได๎
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อยํางยั่งยืนได๎ ผู๎บริหารขององค๑การจะต๎องรู๎จักการบริหารด๎านการวางแผนด๎านการจัดองค๑การด๎าน
การนําและด๎านการควบคุมโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการควบคุมและด๎านการนําที่จะสํงผลตํอการ
บริหารกับทักษะด๎านเทคนิคทักษะด๎านมนุษยสัมพันธ๑และทักษะด๎านความคิดของผู๎บริหารเพ่ือให๎
บรรลุตามเปูาหมายที่องค๑การกําหนดไว๎ 
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“การประเมินประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ของไต๎ก๐งเรืออวน

ล๎อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด” เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ไต๎ก๐งในการแจ๎งเรือเข๎า-ออกเรือผํานระบบ e-PIPO เพ่ือให๎ได๎มาตรฐานระดับเดียวกันทั้งบริษัท  เมื่อมี
เรือหลายลํา จึงทําให๎โอกาสเกิดข๎อผิดพลาดมีมากขึ้นด๎วยเชํนกัน  ถ๎าป๓ญหาเหลํานี้ลดน๎อยลง ไต๎ก๐งก็
จะได๎ออกไปทําการประมง ไมํเสียโอกาสในการไปถึงที่หมายได๎กํอนคูํแขํง  แม๎ขณะกําลังทําวิจัยอยูํนี้  
ก็ได๎มีการปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติเรือเข๎าออกด๎วย e-PIPO อีกครั้ง  มีผลบังคับใช๎ในวันที่ 10 
ตุลาคม พ.ศ.2561 ตามประกาศกรมประมงเร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการยื่นเอกสารและ
หลักฐานตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ กํอนนําเรือประมงพาณิชย๑ออกจากทําเทียบเรือประมง พ.ศ.2561
หลังจากที่เริ่มใช๎ครั้งแรก เมื่อต๎นปี  และการพัฒนาระบบตรวจสอบย๎อนกลับ เข๎าสูํระยะที่ 4 เริ่มใช๎
งานระบบใหมํในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 ไต๎ก๐งจึงต๎องปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูํ
เสมอ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสม ใช๎ทั้งเชิงปริมาณ โดยนําผลการตรวจสอบย๎อนกลับของกรม
ประมงซึ่งได๎ถูกบันทึกไว๎ในระบบมาเปรียบเทียบกันวําไต๎ก๐งลําใดมีข๎อผิดพลาดเกิดขึ้นน๎อยที่สุด  
จากนั้นจึงนํามาเข๎าที่ประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช๎การดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรู๎จากการปฏิบัติเพ่ือหาวิธีลดข๎อผิดพลาดในการแจ๎งเรือเข๎า-ออกโดยวิเคราะห๑หาสาเหตุหลักที่ทํา
ให๎ทุกลําต๎องยกเลิกเหมือน ๆ กัน มาระดมความคิดหาแนวทางท่ีจะชํวยลดป๓ญหาเหลํานี้ให๎หมดไป 
และต๎องนําไปใช๎ได๎จริงด๎วย ผํานการประชุม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วิเคราะห๑ป๓ญหาและหาแนวทางแก๎ไข 
ครั้งที่ 2เลือกแนวทางการแก๎ไขที่พร๎อมนําไปลองปฏิบัติ  ครั้งที่ 3 สรุปผลดําเนินการหลังจากที่ได๎
นําไปปฏิบัติแล๎ว วําได๎ผลเป็นอยํางไรผลของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาที่เป็นสาเหตุทํา
ให๎ต๎องยกเลิกการแจ๎งเรือออก  ซึ่งสํงผลให๎เสียเวลาในการออกไปทําประมง ได๎ช๎ากวําเรือลําอ่ืนไมํน๎อย
กวํา 2-5 ชั่วโมง  เมื่อได๎ใช๎วิธีแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ ไมํวําจากเรื่องการประสานงานและการสื่อสารที่
ไมํชัดเจน การไมํใสํใจหรือไมํรับผิดชอบในหน๎าที่ของลูกเรือ พบวําจํานวนครั้งในการยกเลิกการแจ๎ง
เรือออกท่ีสามารถควบคุมได๎ ลดลงจาก 24.69% เหลือ 13.04% ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ซึ่ง
สะท๎อนให๎เห็นวําผลที่ได๎เป็นที่นําพอใจ  เนื่องจากชํวงที่วิจัยเป็นฤดูมรสุม ที่ไมํสามารถคาดเดาสภาพ
อากาศได๎แนํนอน จึงทําให๎ยังต๎องมีการยกเลิกการแจ๎งเรือออกอยูํอีกเนื่องจากคลื่นสูง การจอดอยูํใน
ฝ๓่งจึงดูจะปลอดภัยกวํา  ประกอบกับกํอนหน๎านี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ลูกเรือพมํา ตกน้ําสูญหาย 1 
คน และวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตกน้ําเสียชีวิตอีก 1 คน เมื่อเกิดเหตุการณ๑ร๎ายแรงขึ้นกับ ลูกเรือ
                                         
* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎร๑ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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ติดตํอกัน  บริษัทจึงออกมาตรการควบคุม เรื่องความปลอดภัยอยํางเข๎มงวด หากประเมินความเสี่ยง
แล๎วพบวําอันตราย ก็จะไมํอนุญาตให๎เรือออกจากทําโดยเด็ดขาด  สํวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อีกด๎าน
หนึ่งคือ การสํารวจคุณสมบัติที่จําเป็นของไต๎ก๐ง โดยใช๎แบบสอบถามกับพนักงานทุกคนในบริษัท และ
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งหมด ผํานทาง http://docs.google.com เพ่ือนําผลที่ได๎อันเป็นตัวอยํางที่ดี มา
ใช๎เป็นเกณฑ๑คัดเลือกไต๎ก๐งใหมํที่จะเข๎ามารํวมงานกับบริษัท และใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาไต๎ก๐งทั้ง 
9 คนให๎เป็นมืออาชีพด๎านประมง  ผลการศึกษาพบวําพฤติกรรมที่จําเป็นที่สุดสําหรับไต๎ก๐งที่จะประสบ
ความสําเร็จได๎อยํางยั่งยืนยุคประมง 4.0  อันดับแรกคือสมรรถนะเกี่ยวกับความมุํงมั่นในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นเลิศ รองลงมาคือสมรรถนะการดําเนินงานเพ่ือมุํงประโยชน๑ของบริษัท และ
สมรรถนะในเรื่องความยืดหยุํนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับเปูาหมายของ
บริษัทที่ต๎องการเป็นผู๎นําด๎านประมงที่ได๎มาตรฐาน เติบโตได๎อยํางมั่นคง และมีความยั่งยืนในอาชีพ
ประมง 

งานวิจัยนี้สามารถนําข๎อมูลไปวิเคราะห๑เพ่ิมเติม ได๎วําการแจ๎งเรือเข๎า -ออกอยํางถูกต๎อง 
สามารถสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางมีนัยสําคัญหรือไมํ โดยเทียบกับปริมาณและยอดขาย
สัตว๑น้ําที่จับได๎ของเรืออวนล๎อมจับทั้ง 9 ลํา  และนํากระบวนการเรียนรู๎จากการปฏิบัติไปประยุกต๑ใช๎
กับป๓ญหาอ่ืน ๆ ที่สําคัญอีกได๎เชํนเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องการประเมินน้ําหนักและชนิดสัตว๑น้ําหลักที่
ได๎ในแตํละครั้งที่วางอวน เพ่ือให๎ความแตกตํางของน้ําหนักในสมุดบันทึกการทําประมง และที่ชั่งจริง
หน๎าทํา แตกตํางกันไมํเกิน 20%โดยให๎ไต๎ก๐งที่สามารถทําได๎ตามเกณฑ๑ มาแลกเปลี่ยนวิธีการคิด
คํานวณน้ําหนักให๎ใกล๎เคียงความจริง เพื่อไต๎ก๐งลําอื่นได๎นําไปปรับใช๎ตาม จะได๎ไมํเกิดข๎อผิดพลาด แล๎ว
ถูกเพํงเล็งจนนํามาซึ่งการตรวจสอบที่เข๎มงวด จะถูกเรือตรวจประมงเทียบตั้งแตํปากรํอง มีเจ๎าหน๎าที่
ตามมาจดชนิดและน้ําหนักสัตว๑น้ําที่ชั่งจริงทั้งหมด ติดตํอกัน 3 ครั้ง จนกวําจะประเมินได๎แมํนยํา  
สร๎างความเครียดและกดดันให๎กับไต๎ก๐งเป็นอยํางมากเพราะมีบทลงโทษหนักถึงขั้นพักใบอนุญาตผู๎
ควบคุมเรือ  

 
ค าส าคัญ: การแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ประสิทธิภาพ การประเมิน  
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บทน า 
 
บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด เป็นผู๎ประกอบการประมงฝ๓่งทะเลอันดามัน ในอําเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา มานานกวํา 12 ปี  เจริญเติบโตก๎าวหน๎าขึ้นตามลําดับ มีเปูาหมายมุํงสูํการเป็นบริษัทที่ดี
มีมาตรฐาน  เน๎นเรื่องหลักความคุ๎มคํา โดยบริหารจัดการให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดหรือเกิดมูลคํามาก
ที่สุดในระดับบุคคล  และใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดให๎เกิดประโยชน๑อยํางคุ๎มคําในระดับกิจการ 
ดังจะเห็นได๎จากการที่บริษัทฯ  เปลี่ยนจากเรืออวนดําเล็กที่ต๎องใช๎เรือป๓่นไฟ 4 ลําตํอชุด  มาเป็นเรือ
อวนล๎อมซั้งขนาดใหญํจํานวน 9 ชุด ในป๓จจุบัน และลดจํานวนเรือป๓่นไฟลงเหลือชุดละ 2-3 ลํา โดยที่
เรืออวนแตํละชุดสามารถวางอวนกับเรือป๓่นทุกลําได๎ จึงชํวยประหยัดน้ํามันดี เซลที่ใช๎ทั้งเครื่องวิ่งและ
เครื่องป๓่นไฟลงได๎มาก รวมถึงการใช๎ซ้ังเป็นบ๎านปลาชํวยสร๎างความยั่งยืนในอาชีพประมงได๎ผลอันสืบ
เนื่องมาจาก  การที่สหภาพยุโรป (EU)ออกมาตรการบังคับให๎ประเทศไทย แก๎ไขป๓ญหาการทําประมง
ผิดกฎหมายขาดการควบคุมและขาดการรายงาน (IUU)  ภาครัฐจึงได๎จัดตั้งศูนย๑ควบคุมการแจ๎งเข๎า-
ออกของเรือประมง (PIPO)  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ชุดสหวิชาชีพ 6 หนํวยงาน(กรมประมง,กรมเจ๎าทํา,ตํารวจ
น้ํา,กรมจัดหางาน,กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน และกรมการปกครอง) รํวมกันปฏิบัติงาน 
ตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ตราขึ้นเพ่ือจัด
ระเบียบ และควบคุมการประมงในนํานน้ําไทย ปูองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ให๎มีการรายงาน 
และมาตรการควบคุม รักษาทรัพยากรสัตว๑น้ําให๎คงความสมบูรณ๑ยั่งยืน  รักษาสิ่งแวดล๎อมให๎
เหมาะสม มีระบบแนวทางกฎเกณฑ๑ และมาตรฐานตามหลักสากลในการติดตาม ควบคุม เฝูาระวัง
การทําประมง และการใช๎แรงงานในภาคประมง รวมถึงการตรวจสอบแหลํงที่มาของสัตว๑น้ําได๎ตลอด
กระบวนการผลิตจนสูํผู๎บริโภค ทําให๎สํงผลกระทบตํอธุรกิจประมงเป็นอยํางมาก   

เนื่องจากบทลงโทษของผู๎ประกอบการ และไต๎ก๐ง  มีความรุนแรงมากตํอ 1 ฐานความผิด   
เชํนถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจํานวนสูงถึง 500,000 บาท พร๎อมทั้งห๎ามนําเรือออกทําประมงเป็น
เวลานานกวํา 30-45 วัน    ซึ่งป๓ญหาเหลํานี้มักเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดระหวํางไต๎ก๐งกับ
พนักงานที่ดูแลด๎านการแจ๎งเรือเข๎า-ออก เพราะต๎องรีบบันทึกตามลําดับขั้นตอนอยํางตํอเนื่อง ผําน
ระบบออนไลน๑ (e-PIPO) ภายในเวลาที่กําหนด หากเกิดข๎อผิดพลาดขึ้น ต๎องเขียนคําร๎องขอให๎ผู๎ดูแล
ระบบจากสํวนกลางทําการแก๎ไข ด๎วยข๎อวิตกหํวงใยนี้ ผู๎บริหารของบริษัทฯจึงต๎องเข๎มงวดกวดขันให๎
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข๎องปฏิบัติตามกฎหมายอยํางเครํงครัด  หาวิธีปูองกันโดยเรียนรู๎ จากความ
ผิดพลาดที่ผํานมาของผู๎อ่ืน ต๎องให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาติดตาม 
สอดสํองการปฏิบัติงานให๎เสร็จตามกําหนด และมีข๎อผิดพลาดน๎อยที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพกระบวนการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ของ
ไต๎ก๐งเรืออวนล๎อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด  
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2) เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ 
ของไต๎ก๐ง เรืออวนล๎อม บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด ให๎เหมาะสมกับระบบ Fishing Info (PIPO) 
สอดคล๎องกับระบบ VMS และการตรวจสอบย๎อนกลับ 

 
ค าถามเพ่ือการวิจัย 

 
1) ประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ของไต๎ก๐ง เรืออวนล๎อมจับ 

บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด ในป๓จจุบันเป็นเชํนไร ทําได๎ครบทั้งกระบวนการแล๎วหรือไมํ 
2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ของไต๎ก๐ง 

เรืออวนล๎อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด ควรเป็นเชํนไร ที่เหมาะสมกับระบบ  Fishing Info 
(PIPO) สอดคล๎องกับระบบ VMS และการตรวจสอบย๎อนกลับ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
1. แนวคิดการเรียนรู้จาการปฏิบัติ  
การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นกระบวนการที่องค๑การนํามาใช๎ในการ

พัฒนาทีมงาน พัฒนาภาวะผู๎นําให๎แกํสมาชิกโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ผํานประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
องค๑การ โดยจัดให๎เป็นกลุํมบุคคลเล็กๆ กลุํมหนึ่งรํวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และแก๎ไขป๓ญหาที่
เกิดขึ้นในที่ทํางานมุํงเน๎นไปที่การเรียนรู๎ด๎วยกันด๎วยความสมัครใจ นําสิ่งที่ได๎จากการแลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเห็นรํวมกันมาทดลองแก๎ไขป๓ญหาและปรับปรุงงาน สามารถวัดความสําเร็จได๎อยําง
เป็นรูปธรรม สมาชิกที่เข๎ารํวมในทีมเกิดทักษะในการเรียนรู๎รํวมกันเพ่ือสร๎างความรู๎ แนวคิด วิธีการ
ใหมํในการแก๎ไขป๓ญหาเป็นการริเริ่มโครงการใหมํ ซึ่งจะแตกตํางจากการเรียนรู๎จากประสบการณ๑หรือ
เรียนรู๎จากป๓ญหา ซึ่งสามารถนําองค๑ความรู๎นี้ไปแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพบริบทจริงได๎ (วีระวัฒน๑  
ป๓นนิตามัย, 2548) 

2.  กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) 
 1) ป๓ญหา หมายถึง ประเด็น ข๎อวิตก หํวงใย ในงาน เป็นสิ่งที่ “จุด ประกาย” ให๎เกิด

เวทีของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติซึ่งทีมบุคคลหรือองค๑การให๎ความสําคัญ ตามหน๎าที่รับผิดชอบ ใน
บริบทของการศึกษานี้ ป๓ญหาจึงหมายถึง การยกเลิกแจ๎งเรือเข๎า-ออก อันเกิดจากความผิดพลาดที่
สามารถควบคุมได๎ ซึ่งสํงผลกระทบตํอความได๎เปรียบเชิงแขํงขันของธุรกิจ และประวัติการแจ๎งเรือ
ผิดพลาดทั้งหมดที่ถูกบันทึกอยูํในระบบe-PIPOอาจสํงผลให๎เรือถูกจัดอยูํในกลุํมเฝูาระวัง สุํมเสี่ยงที่จะ
ถูกตรวจอยํางเข๎มข๎นทุกครั้งในการเข๎า-ออก  นอกจากทําให๎เสียเวลาแล๎ว  ยังอาจมีชํองโหวํหรือมี
โอกาสพลาด  กํอให๎เกิดความเสียหายได๎หากพลั้งเผลอหรือไมํเข๎มงวดเพียงพอ 

 2) กลุํมบุคคล 9-12 คน ที่สนใจและท๎าทายป๓ญหา แม๎วําจะหาหนทางแก๎ไขหรือขจัดให๎
หมดไปได๎ไมํงํายนัก สมาชิกควรเป็นบุคคลผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการดําเนินงาน เกณฑ๑ที่ Pedler 
(1996) เสนอไว๎ คือ มีใครที่รู๎ (Who Knows) คือ ไต๎ก๐งเรือและเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูลผํานระบบ e-PIPO 
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มีใครที่สนใจ (Who Cares) คือ ผู๎วิจัยที่ดูแลระบบ Fishing Info และใบอนุญาตฯ 285 และมีใครที่มี
อํานาจที่เกี่ยวข๎อง (Who Can) คือ กรรมการผู๎จัดการบริษัท 

 3) กระบวนการซักถามและการสะท๎อนมุมมอง กํอนทําก็คิด ทําแล๎วก็คิดใครํครวญ นํา
ตน “ออกหําง”พินิจพิจารณาเปูาหมายและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห๑หาความเป็นเหตุเป็นผล  

 4) แนวทางแก๎ไข การครุํนคิดใครํครวญจะไร๎ผลหากไมํมีการสนับสนุนให๎รู๎วําที่คิดให๎ผล
เชํนไรหากมีการสะท๎อนควบคูํไปกับการลงมือทําจะสามารถปรับเปลี่ยนสร๎างคุณคําเพ่ิม ผู๎ที่เข๎ามา
เกี่ยวข๎องกับAction Learningต๎องมีอํานาจริเริ่มผลักดัน นําเอาคําแนะนําที่ได๎รับหรือแนวทางนั้นไป
ปฏิบัติ  

 5) การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การคิดใครํครวญเชํนนี้ต๎องปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจริงจัง ใน
ทุกโอกาสที่เป็นไปได๎ ในกรณีของบริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด 

 6) ผู๎อํานวยการกลุํมในทีมต๎องมีสมาชิกคนหนึ่งที่ทําหน๎าที่เป็น “Learning Coach” 
โดยเป็นผู๎ที่คอยกระตุ๎นให๎กลุํมได๎มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองจํากัดแนวทางการพูดคุยเพ่ือให๎ได๎
ข๎อสรุป มีการวางแผนการจัดระเบียบ และใช๎ความเชื่อรํวมกันผลักดันการปฏิบัติ 

3. สมการแห่งการเรียนรู้ของ AL  
เป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินการให๎ยั่งยืนของ Michael J. Marquardt คือ 

Learning =Programmed + Questioning + Reflection + Implementation + Reflection  
 
(L = P + Q + R + I + R)  
 

L (Learning) = การเรียนรู๎ 
P (Programmed)  = ความรู๎คําสอนคําชี้แนะการปฏิบัติแบบดั่งเดิมท่ีทําสืบตํอกันมา 
Q (Questioning) =  มุมมองที่ได๎จากการซักถาม การคิดใครํครวญ 
R (Reflection) =  การคิดใครํครวญ ทบทวนในสิ่งที่ทําลงไป 
I (Implementation) =  การดําเนินการแก๎ไข ทดลองเพ่ือเรียนรู๎ 
R (Reflection) =  การคิดใครํครวญทบทวนในสิ่งที่ทําลงไป กํอนและหลัง 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผู๎วิจัยมีความมุํงหวังที่จะศึกษาวํา  จากการประเมินประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส๑ ของไต๎ก๐งเรืออวนล๎อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด กับชุดสหวิชาชีพทั้งหมด 
ที่ประจําอยูํศูนย๑ PIPO คุระบุรี ซึ่งทําหน๎าที่ตรวจสอบ โดยนําข๎อมูลของเรืออวนล๎อมจับทั้ง 9 ลํา ที่
เกิดข้ึนจริง  ซึ่งได๎ถูกบันทึกอยูํในระบบแล๎ว ตั้งแตํเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ทั้งด๎านชนิดและปริมาณ
สัตว๑น้ําที่จับได๎ บริเวณใด ด๎วยวิธีการใด รวมถึงประวัติการเข๎าออกเรือในแตํละเดือน ความถี่ในการ
เปลี่ยนแปลงลูกเรือ และประวัติในการกระทําผิดตํางๆที่ต๎องเขียนคําร๎องชี้แจงเหตุผลที่ผํานมาทั้งหมด  
มาวิเคราะห๑ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจัดทําข๎อเสนอแนะในเชิงวิชาการ โดยปรับปรุง
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สิ่งที่ดีอยูํแล๎วให๎ดียิ่ง ๆ ขึน้ไป พร๎อมทั้งแก๎ไขป๓ญหาที่ยังคงมีเหลืออยูํให๎ลดน๎อยลง หรือขจัดให๎หมดสิ้น
ไป ทั้งนี้จะแบํงประเภทของป๓ญหาตามขั้นตอนในการทํางาน ออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

1) กํอนเริ่มทําการประมง (ออกจากทํา) คือ ขั้นตอนการแจ๎งเรือออก 
2) ระหวํางทําการประมงคือการบันทึกสมุดการทําประมงอวนล๎อมจับ และเบ็ดมือ การ

บันทึกแบบจัดเวลาพักงาน และการบันทึกสาเหตุการขัดข๎องพร๎อมตําแหนํงพิกัดในใบแจ๎งเหตุเมื่อเรือ
ไมํสํงข๎อมูล VMS 

3) หลังทําการประมงเสร็จ (กลับเข๎าทํา) คือ ขั้นตอนการแจ๎งเรือเข๎า 
โดยระยะเวลาที่ดําเนินการศึกษาตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม

พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช๎การศึกษาแบบผสมทั้งเชิงปริมาณ โดยใช๎ข๎อมูลจากรายงานสรุป
จากผู๎บริหาร และจากผลการตรวจสอบย๎อนกลับของกรมประมง มาเปรียบเทียบกันและเชิงคุณภาพ  
โดยวิธีการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ  (Action Learning)  เพ่ือหาวิธีแก๎ไขป๓ญหาการแจ๎งเรือเข๎า-ออกผําน
ระบบe-PIPO ที่ยังมีความผิดพลาดอยูํของไต๎ก๐งทั้ง 9 คน ซึ่งทําให๎เสียเวลาและเสียโอกาสในการออก
ทําประมงได๎เร็วกวําคูํแขํง รวมถึงใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมคุณลักษณะของไต๎ก๐งที่
ดีโดยสัมภาษณ๑จากกลุํมตัวอยํางท่ีเกี่ยวข๎องคือพนักงานในบริษัททั้งหมด 80 คน 

1.  การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาข๎อผิดพลาดเกี่ยวกับการแจ๎ง

เรือเข๎า-ออกผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ หัวใจสําคัญของการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ คือ การคิดใครํครวญ
โดยมีกระบวนการการซักถาม การทบทวนเพื่อหาหนทางแก๎ป๓ญหา เมื่อสมาชิกในกลุํมได๎คิดใครํครวญ
ป๓ญหาที่ผํานมาแล๎ว เป็นการสะท๎อนวิธีการทํางานของไต๎ก๐งแตํละคน เพ่ือหาแนวทางในการแก๎ไข
ป๓ญหาความผิดพลาดที่ทําให๎ต๎องยกเลิกการแจ๎งเรือเข๎า-ออก และเป็นจุดเริ่มต๎นในการสร๎างการมีสํวน
รํวมในการแก๎ไขป๓ญหารํวมกันภายในบริษัทอยํางแท๎จริง 

2.  ขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรม 
ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการจัดประชุมสมาชิกกลุํมทุกคน จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดในการ

ประชุมแตํละครั้ง ดังนี้ 
ประชุมพบปะครั้งที่ 1 เสนอป๓ญหาพร๎อมทั้งรับฟ๓งผลกระทบที่ได๎รับจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ

ระบบe-PIPOและหาที่มาของป๓ญหาและให๎ไต๎ก๐งแตํละคนไปคิดวิธีการแก๎ไขป๓ญหา  และสามารถชํวย
ให๎เกิดการเรียนรู๎จากสภาพการทํางานจริง สํงผลให๎กลุํมสมาชิกได๎ตระหนักถึงป๓ญหา และมีสํวน
รํวมกับหาแนวทางแก๎ไข  ที่จะเลือกนําไปใช๎จริงในการประชุมพบปะครั้งที่ 2 ตํอไป 

การประชุมพบปะครั้งที่ 2 ระดมความคิด ข๎อเสนอแนะ  วิธีการในแก๎ไขป๓ญหาที่มีความ
เป็นไปได๎ของไต๎ก๐งแตํละคน เมื่อกลุํมสมาชิกตกลงเลือกแนวทางที่จะใช๎แก๎ป๓ญหาและนําไปใช๎ปฏิบัติ
จริง เพ่ือแก๎ป๓ญหาการยกเลิกแจ๎งเรือเข๎า-ออก อันเกิดจากความผิดพลาดที่สามารถควบคุมได๎ 
นอกจากนี้กํอนมีการประชุมสมาชิกกลุํมจะมีการกําหนดประเด็นเพ่ือให๎สมาชิกกลุํมได๎คิดมากํอน
ลํวงหน๎า เพ่ือให๎การประชุมเป็นไปตามกรอบที่ต๎องการ การแสดงความคิดหรือการมีสํวนรํวมของ
สมาชิกเป็นป๓จจัยสําคัญที่จะทําให๎การแก๎ไขป๓ญหาด๎วยการเรียนรู๎จากการปฏิบัติประสบผลสําเร็จ 
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การประชุมพบปะครั้งที่ 3 เพ่ือติดตามการนําผลจากการประชุมพบปะครั้งที่ 2 หรือแนวทาง
แก๎ไขป๓ญหาไปใช๎ปฏิบัติจริง ติดตามข๎อจํากัดอุปสรรคในการนําไปปฏิบัติ สรุปและรายงานผล
ผลสําเร็จจากการทําการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การพบปะครั้งที่ 1 จากที่สมาชิกกลุํมได๎ระดมความคิดวิเคราะห๑ข๎อมูลจากจํานวนการ

ยกเลิกแจ๎งเรือออก ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 มีสูงถึง 20 ครั้ง จากทั้งหมด 81 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ
24.69 ลงสูํแผนผังก๎างปลาหรือเรียกวําแผนผังสาเหตุและผล วําป๓ญหาที่ทําให๎เรือไมํสามารถออกได๎
ตามกําหนดเวลาเดิม ต๎องเสียเวลารอคอยในการแจ๎งออกใหมํอีกครั้ง สรุปสาเหตุของป๓ญหาได๎ ดังนี้  

สาเหตุหลักท่ี 1 ความรู๎ความสามารถของไต๎ก๐งแตํละคนพ้ืนฐานความรู๎ และความสามารถใน
การเรียนรู๎ประสบการณ๑และความชํานาญในการทํางานที่แตกตํางกัน 

สาเหตุรอง คือ อายุและระยะเวลาการทํางาน, การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง, ความเข๎าใจในงานที่
ต๎องรับผิดชอบเพ่ิมเติมและความใสํใจการทํางาน, การปรับตัวกับเทคโนโลยีสมัยใหมํที่ต๎องอาศัย
ความถี่ในการฝึกฝน 

สาเหตุหลักท่ี 2 กฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงบํอย ทําให๎กระบวนการทํางานต๎อง
เปลี่ยนแปลงตาม และต๎องเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

สาเหตุรอง คือ การให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ เมื่อเปลี่ยนกฎระเบียบใหมํ และการบังคับใช๎เร็ว 
ไมํให๎เวลาปรับตัว  

สาเหตุหลักที่ 3 ระบบสารสนเทศที่ใช๎ยากและความสามารถในการรองรับชํวงที่มีการใช๎งาน
พร๎อมกันมาก ๆ 

สาเหตุรอง คือ ระยะเวลาที่ใช๎ในการแก๎ไขระบบที่ลํมควรมีระบบอ่ืนสํารองด๎วย กรณีไฟฟูา
ดับเป็นเวลานานในฤดูฝนจนทําให๎สัญญาณโทรศัพท๑ลํมเชํนกัน 

สาเหตุหลักท่ี 4 เทคโนโลยี/การสื่อสารที่ใช๎ติดตํอระหวํางเรือกําลังเดินทางเข๎าฝ๓่ง 
สาเหตุรองคือความพร๎อมสนับสนุนด๎านระบบสารสนเทศของบริษัทแตํความแรงของสัญญาณ

อินเตอร๑เน็ตไมํรองรับเทคโนโลยี,ภาษาตํางประเทศที่ใช๎สื่อสารอาจทําให๎เข๎าใจไมํตรงกัน เชํนเลข 4 
กับ 10 ที่พมําออกเสียงเหมือนกัน ต๎องชูนิ้วเพ่ือยืนยันความถูกต๎องด๎วย  

สาเหตุหลักท่ี 5 สภาวะแวดล๎อมคลื่น ลม พายุฝนที่ทําให๎เรือต๎องวิ่งเข๎า หรือห๎ามออกทะเล 
สาเหตุรอง คือ การพยากรณ๑อากาศที่ไมํแนํนอน,เรือวิ่งตามหรือทวนกระแสน้ํา 
สาเหตุหลักที่ 6 ระบบงานที่แตกตํางกันระหวํางชุดสหวิชาชีพและยังไมํรวมเป็นระบบ

เดียวกันทั้งหมด 
สาเหตุรอง คือ ต๎องประสานงานกันหลายฝุายและนโยบายการอํานวยความสะดวกไมํ

เหมือนกัน เชํนกรมเจ๎าทําเปิดบริการเพ่ิมในวันเสาร๑-อาทิตย๑ให๎ แตํกรมประมงและกรมจัดหางานกลับ
หยุด ทําให๎การเปลี่ยนเอกสารลูกเรือเสร็จไมํทันตามกําหนดเวลาที่ควรจะเป็น 

2.  การพบปะครั้งที่ 2 มีการจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือเสนอวิธีการในแก๎ไขป๓ญหาที่มี
ความเป็นไปได๎ของไต๎ก๐งแตํละคน เมื่อตกลงกันได๎ก็นําไปใช๎ปฏิบัติจริงนั้น สมาชิกกลุํมทั้งหมด จํานวน 
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12คนได๎มาเข๎ารํวมประชุม จากนั้นสมาชิกกลุํมเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาลดข๎อผิดพลาดการ
แจ๎งเรือเข๎า-ออก ที่เกิดจาก6 สาเหตุ ตามคําถามการวิจัย ที่วํา 1) ประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออก
ผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ของไต๎ก๐งเรืออวนล๎อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด ในป๓จจุบันเป็นเชํน
ไร ทําได๎ครบทั้งกระบวนการแล๎วหรือไมํและ 2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ๎งเรือเข๎า-ออก
ผํานวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ของไต๎ก๐ง เรืออวนล๎อมจับ บริษัท เอ็นทีพีฟิชเชอรี่ จํากัด ควรเป็นเชํนไร ที่
เหมาะสมกับระบบ Fishing Info (PIPO) สอดคล๎องกับระบบ VMSและการตรวจสอบย๎อนกลับโดยใช๎
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องมาเป็นกรอบแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหา ได๎แกํ ใช๎แนวทางการดําเนิน
ตามกระบวนการประยุกต๑การเรียนร๎ูจากการปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ในการน้ี ผู๎อํานวยการ
กลุํม (Learning Coach) กระตุ๎นให๎สมาชิกแตํละคนสะท๎อนความคิดจากการประชุมพบปะ สมาชิก
กลุํมได๎รํวมกันแสดงความคิดเห็นในการแก๎ไขป๓ญหาผํานกระบวนการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของ
กลุํม สมาชิกกลุํมได๎คิดใครํครวญป๓ญหาที่ผํานมา แล๎วสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ออกมาให๎เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดหยุํน เป็นการสะท๎อนความแตกตํางตามมุมมองจากประสบการณ๑ของสมาชิกกลุํม มี
แนวทางดําเนินการแก๎ไขป๓ญหา ดังนี้ 

1)  การเพ่ิมความรู๎ความสามารถของไต๎ก๐ง 
2)  การเปลี่ยนแปลงบํอยของกฎระเบียบ ทําให๎กระบวนการทํางานเปลี่ยนแปลงตาม 

ทําให๎ไต๎ก๐งสับสน และจะต๎องใช๎เวลาในการปรับตัวใหมํอยูํเสมอ 
3)  การสนับสนุนด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ต๎องจัดเตรียมให๎พร๎อมกับทุกลํา 
4) การแปลการสื่อสารภาษาตํางประเทศ ด๎วยการใช๎ลํามที่เข๎าใจทั้ง 2 ภาษา เป็นอยําง

ดีภาครัฐใช๎คนพมําท่ีพูดและอํานภาษาไทยได๎  แตํที่บริษัทเลือกใช๎คนไทยที่พูดและอํานภาษาพมําได๎ 
5)  การประเมินสภาพอากาศ ต๎องติดตามพยากรณ๑อากาศอยํางใกล๎คิด และต๎องใช๎

เว็บไซต๑พยากรณ๑อากาศลํวงหน๎าที่แมํนยํา เชํน Wind Guru และ Wind Finder มาชํวยประกอบการ
ตัดสินใจด๎วย สํวนการคํานวณเวลาเรือเข๎า-ออก ดูจากระดับน้ําในคลอง ต๎องใช๎ตารางน้ําขึ้นน้ําลง ตาม
มาตราน้ําของกรมอุทกศาสตร๑ กองทัพเรือ เป็นหลัก 

6)  การปรับปรุงระบบการทํางาน และข้ันตอนในการประสานงาน ให๎เข๎าใจตรงกัน 
3.  การพบปะครั้งที่ 3 เป็นการประชุมในลําดับสุดท๎าย สรุปและรายงานผลจากการทํา

ศึกษาแบบการเรียนรู๎จากการปฏิบัติวําผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จมากน๎อยเพียงใด 
จากการเรียนรู๎ของกลุํมที่นําข๎อเสนอแนะแนวทางไปปฏิบัติในครั้งที่ผํานมา พร๎อมทั้งระบุป๓ญหา 
อุปสรรค ความสําเร็จ กระบวนการ สถิติข๎อมูล หลักฐานตําง ๆ หลังจากที่ผํานกระบวนการมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจของกลุํม ในการกําหนดแนวทางดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาแล๎ว ขอให๎สมาชิกทุกคนได๎
รายงานผลป๓ญหาอุปสรรคตําง ๆ ที่เกิดขึ้น จากนั้นเลขานุการกลุํมนําเสนอข๎อมูลที่ได๎จากระบบ 
Fishing Info พบวําจํานวนการยกเลิกแจ๎งเรือออกในชํวงระหวํางวันที่ 28กันยายน ถึง 21 ตุลาคม 
2561 มีทั้งหมด 9 ครั้ง จากการแจ๎งออกรวม 69 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 13.04  จากนั้น ประธานกลุํม
สรุปผลการยกเลิกแจ๎งเรือออก วํามีจํานวนที่ลดลงจากเดือนกํอนได๎ถึงร๎อยละ 11.65 ซึ่งสะท๎อนผล
ของการปฏิบัติที่เป็นที่นําพึงพอใจ แตํอยํางไรก็ดียังไมํลดลงถึงระดับที่ต่ํากวําร๎อยละ 10.00  หรือไมํมี
เลย เหตุผลในการยกเลิกการแจ๎งออกที่ทําให๎เสียเวลาในการแจ๎งใหมํ (2-5 ชั่วโมง) เกิดจากการแก๎ไข
เพ่ิมจํานวนลูกเรือ เรือติดแห๎งออกไมํทันตามเวลาที่แจ๎ง,ซํอมเครื่องยนต๑เสร็จไมํทันเวลาที่แจ๎งออกและ
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คลื่นสูงไมํสามารถออกทําการประมงได๎  สํวนเหตุผลในการยกเลิกการแจ๎งเข๎าคือ ขอแก๎ไขเวลาใหมํ
เนื่องจากแจ๎งผิดลํา และขอวางอวนตํออีก 1 คืนเนื่องจากสัตว๑น้ําไมํเพียงพอตํอการเข๎า 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการดําเนินการ ALP ข๎อเสนอแนะ และ การสะท๎อนบทเรียนร๎ูของสมาชิกจากข๎อมูล
สภาพป๓ญหา สามารถสรุปป๓ญหาขององค๑การ คือ การยกเลิกการแจ๎งเรือออก ที่ทําให๎เสียเวลารอคอย
ในการแจ๎งออกใหมํอีกครั้ง ทั้ง ๆ ที่สามารถควบคุมไมํให๎เกิดความผิดพลาดได๎ หากมีการติดตํอสื่อสาร
และประสานงานกันเป็นอยํางดี  จากการถูกควบคุมและตรวจสอบที่หลากหลายทําให๎ขั้นตอนการ
ทํางานมีความแตกตํางกันในรายละเอียดและลําดับกํอนหลัง ทําให๎โอกาสในการบันทึกผํานระบบ  
Fishing Info เกิดความผิดพลาดขึ้นได๎ จากพนักงานผู๎รับผิดชอบ ตั้งแตํการตรวจสอบความถูกต๎อง
ของเอกสารที่สํงไลน๑มา จากการสํารวจข๎อมูลพบวํา ประสบป๓ญหาเรื่องจํานวนการยกเลิกแจ๎งเรือออก
ในชํวงระหวํางวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2561 มีทั้งหมด 20 คร้ัง จากการแจ๎งออกรวม 81 
ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 24.69 ซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมาก อีกทั้งในรอบปี 2561 ที่ผํานมา มีอัตราการยกเลิก
แจ๎งเรือออกดังกลําวอยํางตํอเนื่อง อยูํที่ร๎อยละ 12.82 ถึง 32.39 

 จากการค๎นหาสาเหตุป๓ญหา จากการประชุมพบปะครั้งที่ 1 และศึกษาวิเคราะห๑ตามทฤษฎี
ก๎างปลา พบสาเหตุป๓ญหาหลัก 6 สาเหตุที่สํงผลให๎ต๎องยกเลิกการแจ๎งเรือออกดังนี้ 

1)  สาเหตุที่ 1 ความรู๎ความสามารถของไต๎ก๐งแตํละคน 
2)  สาเหตุที่ 2 กฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงบํอย 
3)  สาเหตุที่ 3 ระบบสารสนเทศที่ใช๎ยาก 
4)  สาเหตุที่ 4 เทคโนโลยี/การสื่อสารที่ไมํชัดเจน อาจทําให๎เกิดความเข๎าใจที่ไมํตรงกัน 
5)  สาเหตุที่ 5 สภาวะแวดล๎อมคลื่น ลม พายุฝน 
6)  สาเหตุที่ 6 ระบบงานที่แตกตํางกันของชุดสหวิชาชีพ 
ทําให๎มีการดําเนินการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ คือ การนําข๎อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของป๓ญหาการ

ยกเลิกการแจ๎งเรือออก ที่ได๎จากการประชุมพบปะครั้งที่ 1 มาประชุมหารือเพ่ือเสนอและกําหนด
แนวทางแนวทางแก๎ไขป๓ญหา ในการประชุมครั้งที่ 2 ผลการตัดสินใจของกลุํมในการพบปะนี้ เป็นไป
เพ่ือการถกอภิปรายตํอแนวทางการดําเนินการแก๎ไข ดังนั้นจากข๎อประเด็นป๓ญหาที่เกิดขึ้น คือการ
ยกเลิกการแจ๎งเรือออกทั้งๆที่สามารถควบคุมไมํให๎เกิดความผิดพลาดได๎ จึงถูกอภิปรายผํานประเด็น
คําถามที่ตั้งไว๎เพ่ือหาคําตอบในการแก๎ไขและเรียนรู๎จากป๓ญหา จากการประชุมพบปะ สมาชิกกลุํมได๎
รํวมกันแสดงความคิดเห็นในการแก๎ไขป๓ญหา ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจของกลุํม 
สะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ออกมาให๎เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางดําเนินการแก๎ไข๎ป๓ญหา ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
นําแนวทางการประยุกต๑การเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือแก๎ป๓ญหาการยกเลิกการแจ๎งเรือออก 

ทั้งๆที่สามารถควบคุมไมํให๎เกิดความผิดพลาดได๎ ไปเป็นนโยบายของผู๎ประกอบการประมง เพ่ือให๎
ไต๎ก๐งได๎นําไปประยุกต๑ใช๎และปฏิบัติตาม รวมถึงสามารถนําแนวทางการเรียนรู๎จากการปฏิบัติไปใช๎ใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค๑การการประเมินผลการแจ๎งเรือเข๎า-ออก
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ของไต๎ก๐งผําน e-PIPO วัดประสิทธิภาพได๎จากข๎อมูลประวัติการทํารายการในระบบ MDFishing 
fpipo และการได๎รับใบแจ๎งเตือนตําง ๆ จากศูนย๑ PIPO ตามใบ ศจร.6/1, ศฝป.7.1, 7.2 , ศฝป.4,2,1 
และ ศจร.3, 4 

เพ่ือให๎การแจ๎งเรือเข๎า-ออกผํานระบบ e-PIPO ของไต๎ก๐ง  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  บริษัทจึง
ต๎องลงทุนจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค๑ในการใช๎งาน ซึ่งก็คือ สมาร๑ทโฟน 
พร๎อมสัญญาณอินเตอร๑เน็ต โดยเลือกรํุนที่ใช๎งานงําย มีขนาดใหญํ กล๎องต๎องคมชัด กันน้ําได๎ มีการ
ฝึกอบรมวิธีการใช๎อยํางละเอียด และมีเครื่องสํารองไว๎ยามฉุกเฉินด๎วยอยํางน๎อย 1 เครื่อง  เพ่ือ
แก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการความไมํชัดเจนของสมุดบันทึกการทําประมง และแบบจัดเวลาพักงาน ทํา
ให๎การตรวจเอกสารทางไลน๑มีโอกาสผิดพลาดสูง 

1)  การเตรียมความพร๎อมด๎านทรัพยากร 
  (1)  ไต๎ก๐งทั้ง 9 คน ต๎องนําผลประเมินที่ได๎ มาพัฒนาเป็นรายบุคคล 

 (2)  ทีมงาน ต๎องหมั่นประชุม และมีรหัสลับในการสื่อสารทางวิทยุ ปูองกันการถูกดักฟ๓ง 
 (3)  งบประมาณ บริษัทต๎องลงทุนอุปกรณ๑การสื่อสารในเรือทุกลําให๎เป็นยี่ห๎อหรือรุํน

เดียวกัน เพื่อสะดวกในการใช๎งานและบํารุงรักษา 
 (4) เทคโนโลยี บริษัทต๎องจัดหา พ็อกเก็ตไวไฟ ให๎เรืออวนล๎อมจับทุกลํา เพ่ือไมํให๎พลาด

การติดตํอและรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่รวดเร็ว ฉับไว  
 (5)  กฎระเบียบของทางราชการ เชํนป๓จจุบัน อนุญาตให๎ใช๎ได๎เฉพาะวิทยุมดดําที่มี

ทะเบียนและใบอนุญาตเทํานั้น ห๎ามใช๎วิทยุโมบาย และวิทยุใหญํที่มีกําลังสํงแรง ก็ต๎องปฏิบัติตาม
อยํางเครํงครัดห๎ามฝุาฝืนโดยเด็ดขาด 

 (6) การปรับปรุงระบบการทํางาน และข้ันตอนในการประสานงาน ให๎เข๎าใจตรงกัน 
2)  สมรรถนะของไต๎ก๐งที่เป็นผู๎นําให๎เกิดความรํวมมือกันเป็นทีม จะต๎องเกํงทั้งในหน๎าที่หลัก 

และยังต๎องมีจิตวิทยาในการนําพาทีมงานให๎ประสบผลสําเร็จ  รวมถึงยังต๎องประสานงานได๎ดีกับ
แผนกอ่ืนทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หาผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถด๎านไฟฟูาและไอที รวมถึงเข๎าใจขั้นตอนการแจ๎งเข๎า

ออกเรือ มาเสริมให๎กับลําที่ไมํเกํงด๎านนี้ แตํเกํงในการหาปลา เป็นสิ่งที่ควรวิจัยตํอเป็นอยํางยิ่ง ถ๎า
สามารถชํวยแบํงเบาภาระงานของไต๎ก๐งออกไปได๎มาก แล๎วชํวยสร๎างผลกําไรได๎เพ่ิมขึ้นอยํางมี
นัยสําคัญ 

2) จัดให๎มีการสนทนากลุํม (Focus Group) ของกลุํมไต๎ก๐ง เพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง ความ
คิดเห็น ความเชื่อ หรือทัศนคติ หรือแนวคิด โดยจําเป็นต๎องคัดเลือกกลุํมอยํางเหมาะสม เชํนกลุํม
สมาร๑ทไต๎ก๐ง เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ๑สอดคล๎องกับความต๎องการ  

 3)  มีการประชุมรํวมกับชุดสหวิชาชีพ เพ่ือสะท๎อนป๓ญหาที่ไต๎ก๐งและผู๎ประกอบการไมํ
สามารถทําได๎ กลับไปยังทางกรมประมงและกรมเจ๎าทํา ให๎รับทราบถึงความเดือดร๎อน และผลกระทบ
ที่มากมาย จะได๎มีการปรับปรุงพัฒนาให๎ดีขึ้น และลดภาระงานที่ซ้ําซ๎อนกันระหวํางหนํวยงานลง 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการและการศึกษาครั้งต่อไป  
 1)  เมื่อประเมินแล๎วได๎ไต๎ก๐งที่มี Best Practice บริษัทต๎องทําอยํางไรจึงจะรักษาไว๎ได๎

นาน  โดยต๎องหาให๎ได๎วํา แรงจูงใจใดที่มีอิทธิพลทําให๎ไต๎ก๐งมีความจงรักภักดีกับบริษัท ไมํคิดที่จะย๎าย
ไปอยูํกับคูํแขํง 

 2) สามารถนํามาสร๎างเป็นเกณฑ๑มาตรฐานในการคัดเลือก ไต๎ก๐งคนใหมํเข๎ามารํวมงาน  
ถํายทอดความรู๎จากประสบการณ๑ในการหาปลา มาจัดเก็บเป็นคูํมือให๎ได๎ 

 3) วิธีการสร๎างความสามัคคีและความรํวมมือภายในบริษัทให๎เกิดอยํางตํอเนื่องอยูํเสมอ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วีระวัฒน์ ชายสวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และ 2) เพ่ือศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ขอโครงการฝึกงานกับผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากการฝึกงานของนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ แล้วน าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีผล
การศึกษา 2 ด้านหลักดังนี้ 
 1) ผลด้านการศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาว่ามี
แนวทางการปฏิบัติอย่างไร พบว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี
นโยบายที่ให้ความส าคัญด้านประสบการณ์ท างานของนักศึกษาในระดับปริญญาโท โดยปรับสถานะ
ของโครงการฝึกงานจากเดิมที่เป็นโครงการปกติให้เป็นโครงการที่สามารถลงทะเบียนและออกผลการ
เรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ได้ ซึ่งก าหนดให้มีค่าน้ าหนักอยู่ที่ 3 หน่วยกิต เทียบเท่าหนึ่ง
รายวิชาเรียนในหลักสูตร โดยเริ่มปรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ผู้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาก าหนดให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาฝึกงานทุกคน 
และแนวทางปฏิบัติคือ นักศึกษาที่ประสงค์ฝึกงานต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
ของคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.30 จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนฝึกงานได้ ก าหนดให้ระเวลาในการฝึกงานรวมแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 135 ชั่วโมง และเมื่อครบ
ก าหนดเวลาฝึกงานต้องน าเสนอผลการฝึกงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผล
นักศึกษาฝึกงานเป็นรายบุคคลซึ่งเกรดที่ได้จากการประเมินผลจะแสดงในใบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) ของนักศึกษาซึ่งเปน็รูปแบบเดียวกันกับรายวิชาเรียนปกติในหลักสูตร 
 นอกจากนี้ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานพบว่ามี 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

                                         
* นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และ 2) เพ่ือศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ขอโครงการฝึกงานกับผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากการฝึกงานของนักศึกษาคณะรัฐ
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โครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ แล้วน าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีผล
การศึกษา 2 ด้านหลักดังนี้ 
 1) ผลด้านการศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาว่ามี
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นโยบายที่ให้ความส าคัญด้านประสบการณ์ท างานของนักศึกษาในระดับปริญญาโท โดยปรับสถานะ
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ของคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.30 จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนฝึกงานได้ ก าหนดให้ระเวลาในการฝึกงานรวมแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 135 ชั่วโมง และเมื่อครบ
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(Transcript) ของนักศึกษาซึ่งเปน็รูปแบบเดียวกันกับรายวิชาเรียนปกติในหลักสูตร 
 นอกจากนี้ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานพบว่ามี 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

                                         
* นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ 3) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงชีวิตการปฏิบัติงานจริง 
 ส าหรับค าแนะน าต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกงานจากการสัมภาษณ์
พบว่า สามารถแบ่งค าแนะน าออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 2) ด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงาน 3) ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ฝึกงาน และ 
4) ด้านการพิจารณาเพิ่มเงินทุนสนับสนุนส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
 2) ผลด้านการศึกษาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานกับผลสัมฤทธิ์ที่
ได้หลังจากการฝึกงานของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พบว่านักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการฝึกงานอันประกอบไปด้วยประสบการณ์ตรงจาก
การได้ปฏิบัติงานจริงตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้เลือกฝึกงานกับหน่วยงานที่ฝึกงานต่าง ๆ  และนักศึกษา
ฝึกงานยังสามารถน าองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติโดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์
ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการท างานจริง ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลมีความ เห็นตรงกันว่า
โครงการฝึกงานช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ทั้งประสบการณ์ตรงจากลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติรวมถึงประสบการณ์โดยอ้อมจากการท างาน ซึ่ งผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่าการฝึกงานเป็น
กระบวนการพัฒนาตนเองรูปแบบหนึ่งที่ผสานระหว่างการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและการเรียนรู้ พร้อม
กับการลงมือท าในภาคปฏิบัติ 
 ส าหรับค าแนะน าต่อความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานกับผลสัมฤทธิ์ที่
ได้หลังจากการฝึกงาน ผลการสัมภาษณ์พบว่า ในด้านวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ที่ระบุว่าเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์
เสนอว่าคณะควรพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกทักษะการปฏิบัติงานจริง อาทิ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการประยุกต์ความรู้ส าหรับการท างานให้มากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การฝึกงาน ประสบการณ์ตรง ทักษะ  
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บทน า 
 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์การขนาดเล็กหรือองค์การขนาดใหญ่ หากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องย่อม
ส่งผลดีในหลายด้าน ทั้งตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเองที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นและส่งผลดีต่อองค์การที่ได้
สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อองค์การ 
เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการ โดยกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างให้
บุคลากรมีสมรรถนะในการท างานที่สูงขึ้นนั้นสามารถท าได้ในรูปแบบของการพัฒนาทักษะทางด้าน
ความรู้ (Hard Skill) คือการพัฒนาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับงานที่ท า หรือการพัฒนาทักษะทางด้าน
อารมณ ์(Soft Skill) อันจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นขึ้น อาทิ การพัฒนาด้าน
มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น   
 ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าเริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณค่า
เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จและขับเคลื่อนองค์การต่าง ๆ 
โดยสถาบันการศึกษามีหน้าที่ส าคัญในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองในหลาย
ด้าน นอกเหนือจากภาคทฤษฎีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐานแล้ว การพัฒนาตนเองผ่าน
การปฏิบัติจะเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ตนมีอยู่หรือที่ได้เรียนรู้มา 
โดยน ามาปรับใช้ผ่านการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กันไปนี้ก็เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพที่ตนได้เลือกเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโลกของการท างาน เรียนรู้จาก
การท างานร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงการตัดสินใจที่จะเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ใดเพ่ิมเติม หรือตัดสินใจ
ที่จะเพ่ิมทักษะใดให้กับตนเองก่อนที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรและก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการท างานจริง
ในอนาคต 
 การฝึกงาน (Internship) จึงเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งการฝึกงานนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาว่าสามารถสร้าง
ประโยชน์ในด้านการท างานให้กับนักศึกษาได้จริง เป็นการปูพ้ืนฐานทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน
ให้กับนักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นกับตนเองท าให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการ
ท างาน ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ได้ทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากการได้ลงมือท า เกิดการ
เรียนรู้จากการท างานภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แรงกดดัน วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมร่วม ฝึกการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะองค์การที่ไม่ได้มี
เขียนไว้ในต ารา โดยนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ในหน่วยงานจริงของแต่ละองค์การที่นักศึกษาได้เลือก
ฝึกงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผลการส ารวจพบว่าบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยให้น้ าหนักกับประสบการณ์ในการฝึกงาน
ค่อนข้างมาก และน าเอาปัจจัยนี้มาใช้ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร (บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด, 2559) 
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 ซ่ึงผลส ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยจาก North Dakota State University ที่พบว่า
การฝึกงานเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองที่ยอดเยี่ยมส าหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ นักศึกษา
จะได้เกิดประสบการณ์จากโลกของการท างานจริง (Real-World Work Experience) ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกงานจะได้เรียนรู้ในทักษะที่สร้างคุณค่าในงาน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และได้รับการสอนงาน
จากมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ท างานมาก่อน ทั้งนี้การตัดสินใจให้ได้รับการจ้างงานกับองค์การ
นายจ้างมักมองหาความสัมพันธ์ของบุคคลกับประสบการณ์ท างานที่ผ่านมาซึ่งการฝึกงานจะช่วยให้
ผู้สมัครมีประสบการณ์ท่ีนายจ้างมองหาได้  (Kimberly Dawn Domholt, 2018)  
 ในประเทศไทยแต่ละมหาวิทยาลัยล้วนให้ความส าคัญกับการฝึกงานของนักศึกษา และจัดให้
การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริง
ในองค์การ นักศึกษาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในองค์การตามระยะเวลาที่ก าหนด การ
ฝึกงานท าให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองของการท างานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและการ
สอนงานจากบุคลากรในแผนกหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ตนสังกัดแทนอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านการ
ฝึกงานกับองค์การที่นักศึกษาสนใจ เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานในองค์การที่ตนประสงค์จะ
เข้าท างานเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร หรือในบางกรณีทางมหาวิทยาลัยได้ท าข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับองค์การที่มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน การฝึกงานจึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมเสมือนจริงให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่โลกของการท างานจริงในอนาคต 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญใน
จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มุ่งเน้น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรได้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการทั้งในการบริหารงานภาครัฐและการบริหารงานในภาคเอกชน ทั้งนี้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถแล้ว การน าตนเอง
เข้าสู่การฝึกปฏิบัติจริงในองค์การจึงนับเป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่งที่ช่วย
ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานที่มากขึ้น ดังนั้นการฝึกงานจึงเป็นเรื่องที่
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากการท างานจริง 
 โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นไปเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้
นักศึกษาเข้าใจและพัฒนาตนเองนอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการในชั้นเรียน ให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ (Multi – Disciplinary) และสามารถมอง
ปัญหาในลักษณะองค์รวมได้ (Holistic Approach)  
สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ การ
รู้จักแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับการท างานจริง เพ่ือให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ในการท างาน 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวม 
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 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนานักศึกษาด้วยการฝึกงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้
ที่ได้เรียนมา ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะทราบถึงนโยบายด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ได้พัฒนาตนเองผ่าน
โครงการฝึกงาน อีกทั้งสนใจที่จะศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากการฝึกงานของนักศึกษา ด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลตลอด 5 ปี
ย้อนหลังมาวิเคราะห์และท าเป็นข้อเสนอแนะที่อาจช่วยสร้างประโยชน์ต่อโครงการฝึกงานของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ทีเ่หมาะสมมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษานโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาว่ามีแนว
ทางการปฏิบัติอย่างไร  

2)  เพ่ือศึกษาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานกับผลสัมฤทธิ์ที่ได้
หลังจากการฝึกงานของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์
จากฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับ
บุคลากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) และนักศึกษาผู้เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 
ทั้งนี้ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อมูลที่เป็นความจริง มีคุณภาพ สามารถน าข้อมูลมา
ตรวจสอบหาความถูกต้องของข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ ตลอดจนน าเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในล าดับต่อไป ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขั้นตอนการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูล 
 1) ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)  
  ใช้การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร บทความ รายงานการประชุม ระเบียบ 

ค าสั่ง แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คู่มือโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการ แนวคิด 
หรือทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมไปแล้วในบทที่ 2 ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
ประการใด 
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2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) ซึ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้เคยเข้าร่วม
โครงการฝึกงาน 

โดยหลังจากท่ีได้ท าการประมวลข้อมูลจากเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีบทบาทส าคัญในการฝึกงานโดยตรงนั่นก็คือนักศึกษา
ที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานจ านวน 8 ราย และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับถัดไป 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยเลือกใช้หน่วยวิเคราะห์
(Unit of Analysis)  ที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา โดยศึกษากรณีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานส าคัญในด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้จัดการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ในระดับองค์การ (Organization 
Analysis) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงาน โดยเป็นการ
สัมภาษณ์บุคลากรของคณะที่ปฏิบัติงานด้านการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานในนโยบายและวิธีการ
ด าเนินการ และสัมภาษณ์นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2556 -  
พ.ศ. 2560 จ านวน 8 ราย จากทั้งหมด 18 ราย โดยระบบในการสุ่มเลือกตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบเป็นระบบอย่างง่าย (Simple Systematic Sampling) เงื่อนไขเพียงเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วม
โครงการฝึกงานเท่านั้น  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ผู้วิจัยเลือกการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth  Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนจึงก าหนดค าถามออกเป็น 4 ส่วน
ส าคัญ ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน 2) ประสบการณ์ด้านการฝึกงาน 3) การบูร
ณาการความรู้สู่การปฏิบัติ และ 4) การบริหารโครงการฝึกงาน ทั้งนี้ก่อนท าการสัมภาษณ์จริงผู้วิจัยได้
ท าการเสนอชุดค าถามแบบมีโครงสร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า โดยน าค าแนะน าที่
ได้มาปรับปรุงชุดค าถามให้มีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์จริงในล าดับต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มาจากทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data)  ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการน า
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) ที่ได้จากการวรรณกรรมในลักษณะ
แนวคิด ทฤษฎี มาพิจารณาร่วมกันกับข้อมูลในส่วนที่สอง คือข้อมูลในเชิงประจักษ์ (Empirical) อัน
ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview) ของบุคลากรกร
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รวมถึงข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์จากผู้เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงาน และน าข้อมูลทั้งสองส่ วนมาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันเชิงในเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์จะเป็นในลักษณะข้อความแบบ
บรรยาย (Descriptive)  โดยน าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาสร้าง
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เป็นข้อสรุป รวมถึงสร้างเป็นข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
โครงการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ได้ในอนาคต 
  

ผลการศึกษา 
  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน  
 จากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนทั้งหมด 8 คน ที่เข้ารับการฝึกงานตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 – 2560  
ที่ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ระบบอย่างง่าย พบว่าเป็นเพศชาย 5 คน เป็นเพศหญิง 3 คน ปัจจุบันผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้งหมดมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 27 ปี  ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรสจ านวน 1 คน และเป็น
ผู้ที่มีสถานภาพโสดจ านวน 7 คน ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21,000 บาท โดยสถานภาพการ
มีงานท ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์นี้ท างานในระบบราชการจ านวน 3 คน ท างานรัฐวิสาหกิจจ านวน 2 คน 
ท างานบริษัทเอกชนจ านวน 1 คน และยังไม่ได้ท างานเนื่องจากก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
จ านวน 2 คน 
 2.  เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติของแต่ละคน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัย
สามารถแบ่งเหตุผลหลักได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1)  กลุ่มที่ตระหนักถึงความส าคัญต่อประสบการณ์ที่จะ
ได้รับจากการฝึกงานเป็นหลัก และ 2)  กลุ่มท่ีไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อประสบการณ์ที่จะได้รับ
จากการฝึกงานเป็นหลัก แต่มุ่งหวังให้ผลของการฝึกงานเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพของตนเองใน
อนาคต โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ส าหรับกลุ่มที่ 1 กลุ่มท่ีตระหนักถึงความส าคัญต่อประสบการณ์ท่ีจะได้รับจากการฝึกงานเป็น
หลัก โดยนักศึกษากลุ่มนี้ต้องการทราบถึงกระบวนการท างานจริง ๆ ในองค์การว่ามีลักษณะเป็น
อย่างไร มีมาตรฐานการท างานและตัวชี้วัดใดบ้าง รวมถึงการเก็บข้อมูลเพ่ือเข้าใจภาพรวมของ
หน่วยงานที่ฝึกงานมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษากลุ่มนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและจะพยายามแสวงหาทักษะ
การท างานที่จ าเป็นส าหรับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือที่จะได้น าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงในภายภาคหน้าเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เช่น การให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งดังนี้ 
 “...อยากได้ประสบการณ์จากการท างานจริง โดยเฉพาะประสบการณ์กับองค์การที่มีขนาด
ใหญ่และมีชื่อเสียง เพราะจะท าให้เราได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างทั้งระบบงาน วัฒนธรรมในการ
ท างาน วิธีคิด แนวทางปฏิบัติ ว่าท าอย่างไรถึงจะท างานให้ออกมาดีได้หรือที่เรียกว่า Best Practice 
และเชื่อว่าเมื่อมีประสบการณ์ก็จะท าให้เราเก่งขึ้น สามารถท างานได้ดีขึ้นในสายงานที่เราต้องการท า
หลังเรียนจบ หรืออย่างน้อยก็ได้รู้จักพ่ี ๆ ในองค์การที่เราไปฝึกเผื่อไว้มีโอกาสได้ติดต่อประสานงาน
ด้วยในอนาคต ซึ่งก็ท าให้เราได้ฝึกมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนในการท างานด้วยอีกอย่างหนึ่ง...” 
 



467

บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

467 
 

 

 จากให้สัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักศึกษาในกลุ่มนี้ที่ต้องการจะเข้าไป
ศึกษาลักษณะงานจากหน่วยงานที่ฝึกงานเพ่ือให้ตนเองได้รับประสบการณ์ตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติ โดย
เป็นความพยามยามในการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่านกระบวนการท างานจริง ให้รู้ลึกถึงวิธีการ
ท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองสนใจเพ่ือประกอบ
อาชีพในอนาคต ทั้งนี้การได้เข้าไปทดลองท างานที่สนใจจะช่วยให้เห็นภาพของงานนั้นชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ทราบกระบวนการท างาน (Process) ในต าแหน่งงานที่เลือกฝึกว่าต าแหน่งดังกล่าว
จ าเป็นต้องใช้สมรรถนะใดในการท างาน (Functional Competency) หรือมาตรฐานการท างาน 
(Performance Standard) เป็นอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการฝึกงานมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง สร้างทักษะ (Skill) ที่เหมาะสมกับสายอาชีพท่ีต้องการ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การ  
 นอกจากนี้ยังพบว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นั้น
ช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกการท างานจริงได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าการสร้าง
ความพร้อมให้กับตนเองส าหรับการปฏิบัติงานจริงช่วยลดความประหม่า ความตื่ นเต้น และความ
กดดันต่าง ๆ ได้พอสมควร ซึ่งการปฏิบัติงานในสถานะนักศึกษาฝึกงานเป็นโอกาสที่ดีที่ท าให้ได้ค่อย ๆ 
เรียนรู้และฝึกงานในหน้าที่ไปทีละอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้ลองผิดลองถูกในงานที่ไม่เคยท า
มาก่อน  
 ส าหรับกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อประสบการณ์ที่จะได้รับจากการ
ฝึกงานเป็นหลัก แต่มุ่งหวังให้ผลของการฝึกงานเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคต 
โดยนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นอ่ืน ๆ อันจะส่งผลในเชิงบวกต่อประวัติส่วนตัวของ
ตนเอง (Profile) ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฝึกงานสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานนั้นมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นในงานและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์การได้ เป็น
การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้สรรหาบุคลากรในการพิจารณาเอกสารข้อมูลส่วนตัวที่ประกอบด้วยข้อมูล
การศึกษาและประสบการณ์ท างาน (Resume or Curriculum Vitae) เช่นการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลรายหนึ่ง ดังนี้  
 “...ตอนที่ลงทะเบียนฝึกงานก็คิดว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะอย่างน้อย ๆ 
การฝึกงานยังท าให้มีเกรดโชว์อยู่ในใบผลการเรียนด้วย เวลาจะไปสมัครงานที่ไหนคนที่สัมภาษณ์เราก็
จะได้รู้ว่าเรานั้นผ่านการฝึกงานมาจริง ๆ ไม่ใช่เป็นการแต่งเรื่องว่าเคยท างานที่นั่นที่นี่ ซึ่งหากตอน
ฝึกงานเราตั้งใจเรียนรู้และตั้งใจท างานการประเมินก็จะออกมาดีก็จะท าเกรดในส่วนนี้ออกมาได้ดีด้วย 
เป็นเหมือนการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประวัติส่วนตัวของเราเองตอนสมัครงานอีกด้วย...” 
 จากให้สัมภาษณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการฝึกงานในอีกมุมหนึ่งซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มแรกที่เน้นประสบการณ์ที่ตนเองจะได้รับ แต่ในกลุ่มนี้เน้นการสร้างประวัติส่วนตัวให้ดู
น่าเชื่อถืออันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าท างานในองค์การ ทั้งนี้
เน่ืองจากโครงการฝึกงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่คณะให้ความส าคัญ ทางคณะจึงจัดให้ผลของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถ
ออกเป็นผลการเรียนของนักศึกษาได้ โดยน้ าหนักคะแนนเทียบเท่ากับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ปกติของคณะ และผลการเรียนจะปรากฏอยู่ในใบแสดงผลการเรียน (transcript) ของนักศึกษาด้วย
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เช่นกัน ท าให้นักศึกษาในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับผลของการฝึกงานที่ปรากฎอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรที่บันทึกอยู่ในใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับมากกว่าที่จะตระหนักถึงประสบการณ์ที่ตนจะได้รับ
จากการฝึกงาน 
 3.  เหตุผลในการเลือกหน่วยงานที่ฝึกงาน 
 การเลือกหน่วยงานที่ฝึกงานส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความสนใจของนักศึกษา และนักศึกษาเอง
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกองค์การ โดยที่คณะไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติขององค์การไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้
ผู้วิจัยพบว่าเหตุผลในการเลือกหน่วยงานที่ฝึกงาน มีด้วยกัน 2 ประการคือ 1) ความช านาญเฉพาะ
ด้านของหน่วยงาน และ 2) ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ประการที่ 1 ความช านาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน โดยความช านาญนี้แต่ละหน่วยงานก็จะ
มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจุดเด่นหรือความช านาญเฉพาะด้านของหน่วยงานต่าง ๆ จะช่วย
สร้างความดึงดูให้นักศึกษาเลือกไปฝึกงานกับหน่วยงานตามที่นักศึกษาสนใจในสายงานนั้น ๆ โดยผู้ให้
สัมภาษณ์บางคนที่ให้น้ าหนักไปที่ความช านาญของหน่วยงานที่ท าอยู่เป็นประจ า เช่น งานด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง ดังนี้ 
 “... คือเห็นแล้วว่าตัวเองอยากเรียนรู้งานด้านการวิเคราะห์ ก็เลยมองหาหน่วยงานที่เห็นว่า
น่าจะมีความรู้ความช านาญด้านการวิเคราะห์ ก็เลยเลือกหน่วยงานนี้เป็นที่ฝึกงาน...”  
 จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์เลือกฝึกงานโดยพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานนั้นปฏิบัติอยู่เป็นประจ า และเชื่อว่าจะมีคลังความรู้ในด้านนั้น ๆ ที่สั่งสมอยู่อย่างมาก ทั้ง
ความรู้ที่เป็นในลักษณะของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว  
 ประการที่ 2 ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยภาพลักษณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดจากความพยายามของ
หน่วยงานหรือองค์การในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และความพยามยามในการ
ด าเนินงานดังกล่าวกอปรกับระยะเวลาที่พิสูจน์ความเข้มแข็งของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการยอมรับจน
เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีจากประชาชนหรือคนภายนอกองค์การ ท าให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งตัดสินใจเข้ารับ
การฝึกงานจากหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ดี เช่น การให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลราย
หนึ่ง ดังนี้ 
 “...ที่เลือกฝีกงานกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือที่เราเรียกกับว่า ปตท. เพราะ
พิจารณาจากความเป็นองค์การที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีขนาดใหญ่และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเข้าไป
เรียนรู้งานในสถานะนักศึกษาฝึกงานในองค์การที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ แค่นี้ก็ท าให้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจในตนเองและเป็นการพิสูจน์ความสามารถของตนเองในระดับหนึ่งแล้ว..”  
 ค าอธิบายจากผู้ให้สัมภาษณ์รายนี้บ่งบอกได้ว่าภาพลักษณ์ของหน่วยงานมีส่วนส าคัญในการ
สร้างแรงดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้าไปฝึกงาน ซึ่งข้อได้เปรียบขององค์การในลักษณะนี้คือจะนักศึกษา
ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกงานเป็นจ านวนมากจึงสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่จัดอยู่ในประเภท
คนเก่งได้ เมื่อนักศึกษาที่เก่งได้แสดงความรู้ความสามารถออกมาให้หน่วยงานได้เป็นที่ประจักษ์ มี
โอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกและบรรจุให้เป็นบุคลากรของหน่วยงานนั้นหลังส าเร็จการศึกษา ท าให้
หน่วยงานมีคนเก่งเข้ามาช่วยพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณา
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ให้เข้าฝึกงานก็มักจะได้พบเจอหรือได้ร่วมงานกับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกัน
หรือเหนือกว่า ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 
 4.  ประสบการณ์ด้านการฝึกงาน  
 ประสบการณ์ด้านการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานแต่ละคนที่ปฏิบัติงานต่างต าแหน่งหน้าที่
และต่างหน่วยงานที่ฝึกงานกันนั้นย่อมส่งผลให้ประสบการณ์ตรงที่ได้รับนั้นแตกต่างกันออกไป 
นอกจากนี้ยังมีปปัจจัยอ่ืน ๆ อีก เช่น ภาระหน้าที่ในต าแหน่งงานที่เลือกฝึก การพิจารณาจากพ่ีเลี้ยง
ในการมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกงานได้ปฏิบัติ ความขยันใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงาน ทัศนคติ
และประสบการณ์เดิมที่อยู่ในตัวของนักศึกษาฝึกงานเองอันส่งผลต่อประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เข้ามา
ระหว่างฝึกงาน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีจากผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าเคยร่วมโครงการฝึกงานทั้ง 8 คน 
ผู้วิจัยแบ่งประสบการณ์ด้านการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานออกได้เป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
ประสบการณ์โดยทางตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติ และ 2) ด้านประสบการณ์โดยทางอ้อมจากการเข้าร่วม
โครงการฝึกงาน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านประสบการณ์โดยทางตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติ โดยประสบการณ์ในส่วนนี้จะไม่
สามารถเกิดข้ึนได้หากนักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงนักศึกษาฝึกงาน
จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลงมือท าไปทีละส่วน ๆ จากงานที่มีความสลับซับซ้อนน้อยหรือ
เป็นงานที่ไม่ค่อยมีความส าคัญนัก ไปจนถึงงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความพยายามเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเหล่านั้นบรรลุผลส าเร็จ ทั้งนี้ทุก ๆ ขั้นตอนที่ท้าทายขึ้นของการปฏิบัติงานจะช่วยเพ่ิม
ประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาฝึกงาน เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งอธิบายว่า 
 “...งานที่ท าเกี่ยวกับการวางแผนบุคลากร ในฐานะนักศึกษาฝึกงานในตอนนั้นก็ได้เรียนรู้ทั้ง 
HRM และ HRD พ่ีที่สอนงานก็จะช่วยแนะน าว่าการท างานต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรท าอย่างไร เช่น 
ต้องรู้จักระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลในองค์การ การดึงข้อมูล การบันทึกข้อมูล การน าแผนปี
ก่อน ๆ มาเปรียบเทียบโดยเอาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวตั้ง ซึ่งจากการได้ท า
จริงก็ท าให้เราเข้าใจลักษณะการท างานในสายงานด้านนี้มากข้ึน...” 
 จากค าอธิบายข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการได้ปฏิบัติจากหน้างานจริงส่งผลต่อประสบการณ์โดย
ทางตรงของนักศึกษาฝึกงาน ท าให้นักศึกษาเมื่อได้เข้ามาฝึกงานแล้วเห็นภาพการปฏิบัติงานได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนและเรียนรู้หัวใจส าคัญของกระบวนงานในสายอาชีพที่ตนเลือกฝึกงาน ทั้งนี้
นอกจากจะเข้าใจและสามารถอธิบายงานที่ปฏิบัติผ่านมาด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบแล้ว ยัง
สามารถน าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการฝึกงานไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตน
ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงสามารถน าประสบการณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จากการท างานจริงภายหลังส าเร็จการศึกษา 
 ด้านที่ 2 ด้านประสบการณ์โดยทางอ้อมจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ซึ่งประสบการณ์
ทางอ้อมนี้เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง แต่จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) กิจกรรม
กลุ่มชมรมในหน่วยงานที่ฝึกงาน และการสื่อสารกับผู้อ่ืนในระหว่างการท างาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดประสบการณ์โดยอ้อม โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนท าให้ได้ประสบการณ์
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานที่ท า ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งอธิบายว่า 



บทความการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

470470 
 

 

 “...เมื่อเข้าไปฝึกงานในองค์การท าให้ได้รู้ว่าคนในองค์การนี้เรียกผู้บังคับบัญชาว่า พ่ี และ
ผู้บังคับบัญชาเรียกตัวผู้ใต้บังคับบัญชาว่า น้อง ก็รู้เลยว่าคงต้องการเน้นท าให้เกิดบรรยากาศการ
ท างานที่ผ่อนคลาย  โดยการอยู่ร่วมกันเหมือนพ่ีกับน้อง ไม่แบ่งชั้นวรรณะระหว่างกันมีการเคารพสิทธิ
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และก็มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลที่ได้คือเกิดการ
สื่อสารที่ฉับไวและเม่ือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคผู้ใต้บังคับบัญชากล้าที่จะสื่อสารกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชา
อย่างตรงไปตรงมา...” 
 ดังจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากงานโดยตรง แต่เป็น
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการสื่อสารระหว่างคนในองค์การด้วยกันเอง ว่ามีรูปแบบการ
สื่อสารอย่างไร กลายเป็นประสบการณ์โดยอ้อมที่นักศึกษาจดจ าและน าไปใช้สื่อสารกับคนในองค์การ
ระหว่างฝึกงานในหน่วยงานที่ฝึกงาน  
 5.  การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ 
 การน าความรู้ที่ได้เรียนในวิชาต่าง ๆ ไปบูรณาการหรือน าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติคือแก่น
ส าคัญของการฝึกงาน โดยการฝึกงานท าให้นักศึกษาฝึกงานจ าเป็นต้องบูรณาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานจริง ทั้งนี้จะสามารถบูรณาการความรู้ตามที่ได้เรียนมาได้มาก
หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานของต าแหน่งที่นักศึกษาเลือกฝึกงานว่ามีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่เรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากนักศึกษาเลือกฝึกงานที่ต่างไปจากการเรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต หรือการเรียนในหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
เป็นอย่างมากก็มักจะบูรณาการได้น้อย แต่หากฝึกงานที่สอดคล้องกันก็มีแนวโน้มว่าจะบูรณาได้
มากกว่า โดยผู้วิจัยแบ่งการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้เป็น  2 แบบ คือ 1) แบบความรู้เดิมที่
สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได ้และ 2) แบบความรู้เดิมที่ไม่สามารถบูรณาการได้ โดยสามารถ
อธิบายได้ดังนี้  
 แบบที่ 1 แบบความรู้เดิมที่สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได้  โดยมากแล้วนักศึกษา
ฝึกงานจะเลือกฝึกงานในต าแหน่งที่ได้มีโอกาสน าความรู้จากที่ได้เรียนในห้องเรียนมาปรับใช้ เช่น 
ฝึกงานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝึกงานในต าแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์  ฝึกงานใน
ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัย เป็นต้น โดยมีงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติสามารถมองออกได้ในเบื้องต้นว่างาน
นี้เกี่ยวกับอะไร และต้องใช้องค์ความรู้ใดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังเห็นได้จากผู้ให้สัมภาษณ์
รายหนึ่งอธิบายว่า  
 “...ผมได้ประยุกต์ในเรื่องของการวางแผนงาน แผนโครงการภายในฝ่าย โดยได้น าความรู้ใน
เชิงทฤษฎีมาเป็นกรอบในการวางแผน เช่น การวิเคราะห์โดยน าหลักการของ SWOT Analysis มา
ช่วยในการประเมินความเป็นไปได้ประกอบการวางแผน ด้วยการที่เคยเรียนจึงท าให้มีความรู้ในส่วนนี้
อย่างลึกซึ้งท าให้ผมมีหลักคิดในการวิเคราะห์งานต่าง ๆ ได้อย่างรัดกุมยิ่งข้ึน...”  
 จากการอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากนักศึกษาได้ฝึกงานในขอบเขตหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้มาก่อนหน้าจะท าให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดั งกล่าวกับงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างราบรื่นกว่าการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่างานนั้นเกี่ยวกับอะไร และต้องท า
อย่างไร ทั้งนี้ก็เนื่องจากนักศึกษาฝึกงานเคยเรียนในสิ่งนั้นจึงท าให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องท าและรู้
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ว่าจะต้องด าเนินงานนั้นอย่างไรเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าจะสามาร
ปฏิบัติงานชิ้นนั้นให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง 
 แบบที่ 2 แบบความรู้เดิมที่ไม่สามารถบูรณาการได้ ซึ่งโดยมากแล้วหากนักศึกษามีความ
สนใจที่ต่างไปจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนในหลักสูตรจะส่งผลให้การบูรณาการความรู้
เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความท้าทายให้กับนักศึกษาฝึกงานหากต้องการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ราบรื่นไปด้วยดี แต่ถึงอย่างไรก็ดีการฝึกงานที่ตรงกับสายที่เรียนก็ใช่ว่าจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่
ได้อย่างเต็มที่ในทุกชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นถึงวิธีการ
แก้ปัญหาเมื่อพบว่าความรู้ที่ได้เรียนมาไม่สามารถน าไปใช้ท างานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เช่น ผู้ให้
สัมภาษณ์รายหนึ่งอธิบายว่า  
 “....สิ่งที่จะท าเป็นอันดับแรกคือจะพยายามค้นคว้าหาความรู้ในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน เช่น 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน เพราะอาจได้วิธีการ
แก้ปัญหาจากผู้เคยมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันมาก่อนและน ามาประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาของเรา หรือ
อาจเขียนกระทู้ถามเพ่ือขอรับความคิดเห็นจากสมาชิกเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างเว็บไซต์
พันทิป (Pantip.com)...”  
 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกรายกล่าวว่า  
 “...หากองค์ความรู้ที่มีนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะขอค าปรึกษาจากพ่ีเลี้ยงที่สอนงานเรา
เป็นอันดับแรกเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากความไม่รู้...”  
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองรายนี้มีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกัน โดยไม่ว่าจะเป็นงานใดก็
ตามองค์ความรู้ที่เรามีอยู่อาจไม่สามารน ามาใช้เพื่อด าเนินงานหรือการปัญหางานที่ได้รับมอบหมายได้
ทั้งหมด จ าเป็นที่นักศึกษาฝึกงานจะต้องพยายามขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขอรับค าปรึกษาจากพ่ีเลี้ยงที่รับหน้าที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ 
 6.  การบริหารโครงการฝึกงาน   
 ในการด าเนินโครงการฝึกงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัว
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานนั้น การบริหารโครงการฝึกงานที่บริหารโดยคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันให้นักศึกษาสามารถฝึกงานใน
หน่วยงานที่ฝึกงานได้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบบายและวัตถุประสงค์ของการฝึกงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  
ทั้งนี้ในด้านการบริหารโครงการฝึกงานผู้วิจัยได้แบ่ง 2 ส่วนส าคัญคือ 1) การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการฝึกงาน และ 2) การประเมินผลการฝึกงานรายบุคคล โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงาน จากการศึกษาพบว่าคณะมีการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงานในระดับหนึ่งโดยมีการแจกคู่มือส าหรับนักศึกษาฝึกงาน มีการให้
เงินทุนสนับสนุนกับนักศึกษาฝึกงานตามจ านวนวันที่เข้ารับการฝึกงาน โดยจัดสรรให้วันละ 100 บาท 
ต่อคน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คณะให้ค าแนะน าในการเขียนรายงานและการน าเสนอผลการฝึกงานเมื่อ
ฝึกงานครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด จากอย่างไรก็ดีในด้านการเตรียมความพร้อมผู้ให้สัมภาษณ์ราย
หนึ่งให้ความคิดเห็นว่า  
 “...คณะไม่ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกงานท าให้ท าตัวไม่ถูกเพราะไม่เคยท างาน
มาก่อน อย่างน้อยถ้ามีการปฐมนิเทศบ้างก็อาจท าให้เรารู้สึกจริงจังขึ้น คือในตอนรู้สึกว่าเหมือนเป็น
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โครงการเล็ก ๆ เป็นแค่การไปท างานตอนซัมเมอร์ แต่ในใจก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเป็นการ
ท างานครั้งแรก ก็เลยท าให้เรารู้สึกวิตกกังวลหน่อย ๆ บางทีถ้าคณะมีการปฐมนิเทศอย่างที่บอกไปก็
อาจจะท าให้เรารู้สึกฮึกเหิม ผ่อนคลาย ไม่ค่อยเครียดเท่าเดิม..” 
 จากการให้สัมภาษณ์ข้างต้นสะท้อนว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานบางส่วนมีความ
กังวลต่อการเข้าสู่การฝึกงานจริงในหน่วยงานที่ฝึกงาน เนื่องด้วยนักศึกษาฝึกงานบางคนเมื่อเรียนจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยที่ยังไม่เคยผ่านการท างานมาก่อน 
ทั้งนี้หากคณะจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการฝึกงานจะช่วยให้เกิดการชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกงาน ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการ
ฝึกงานของคณะและของแต่ละองค์การ ท าความเข้าใจในกระบวนการฝึกงานที่นักศึกษาจะต้องพบ
เจอในอนาคต ย้ าเตือนถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและสิ่งใดควรหลีกเลี่ยง ให้ก าลังใจ
และปลุกไฟในตัวนักศึกษาให้พร้อมส าหรับการฝึกงานที่ท้าทาย รวมไปถึงการถาม ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ 
ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความวิตกกังวลให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง 
 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการฝึกงานรายบุคคล โดยคณะจัดให้มีแบบฟอร์มขึ้นมาชุดหนึ่ง
ส าหรับหน่วยงานที่นักศึกษาเลือกฝึกงานเพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงานแล้วให้
ส่งกลับมายังคณะเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าการพิจารณาประเมินผลการน าเสนอผล
การฝึกงานแล้วจึงออกเกรดให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เข้ารับการฝึกงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 -2560 ทั้ง 8 คน เป็นชาย 5 คน 
และหญิง 3 คน มีอายุเฉลี่ยที่ 27 ปี ส่วนใหญ่มีสภานภาพโสด และมีรายได้โดยเฉลี่ยที่ 21,000 บาท 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท างานอยู่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 8 คนนี้มี
อยู่ 2 คนที่ยังไม่ได้ท างานเนื่องจากก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท  
 2.  เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 
 ส าหรับเหตุผลหลักของการเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ คือ 
1)  กลุ่มท่ีตระหนักถึงความส าคัญต่อประสบการณ์ที่จะได้รับจากการฝึกงานเป็นหลัก และ 2)  กลุ่มที่
ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อประสบการณ์ที่จะได้รับจากการฝึกงานเป็นหลัก แต่มุ่งหวังให้ผลของ
การฝึกงานเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคต 
 3.  เหตุผลในการเลือกหน่วยงานที่ฝึกงาน 
 ส าหรับเหตุผลหลักของการเลือกหน่วยงานที่ฝึกงานผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 
1) ความช านาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน และ 2) ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  
 4.  ประสบการณ์ด้านการฝึกงาน 
 ส าหรับประสบการณ์ด้านการฝึกงานผู้วิจัยแบ่งประสบการณ์ด้านการฝึกงานของนักศึกษา
ฝึกงานออกได้เป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านประสบการณ์โดยทางตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติ และ 2) ด้าน
ประสบการณ์โดยทางอ้อมจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 
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 5.  การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ 
 ส าหรับการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1) แบบความรู้
เดิมที่สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานได้ และ 2) แบบความรู้เดิมที่ไม่สามารถบูรณาการได้  
 6.  การบริหารโครงการฝึกงาน   
 ส าหรับการบริหารโครงการฝึกงานผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการบริหารออกเป็น 2 ส่วนส าคัญคือ 
1) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงาน และ 2) การประเมินผลการฝึกงานรายบุคคล  
 7.  ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอในการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
โครงการฝึกงานตามนโยบายฝึกงานของคณะ และ 2) ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกงานและผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึกงาน ดังนี้ 
   1)  ด้านการบริหารโครงการฝึกงานตามนโยบายฝึกงานของคณะ ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ที่คณะควรมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานที่จูงใจนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน การติดต่อ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับหน่วยงานที่ฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การฝึกงานที่คณะควรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน การจัดให้มีการทดสอบความรู้ทั้งก่อน
และหลังการฝึกงาน การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติให้กับนักศึกษาก่อนเข้าที่จะเข้ า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ฝึกงาน การที่คณะควรพูดคุยเพ่ือวางแผนการพัฒนารายบุคคลกับนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฝึกงาน รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายรายวันส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  
  2)  ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกงานและผลสัมฤทธิ์ที่ได้
จากการฝึกงาน ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของโครงการฝึกงานที่ตั้งไว้ว่าเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะควรจัดให้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้มากขึ้นอันจะส่งให้นักศึกษาฝึกงานมีไหวพริบในการประยุกต์ความรู้
เพ่ือน ามาใช้ในงานหรือเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างฝึกงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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