
1 

 

 

 



ก 

ค ำน ำ 
 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัด
อุดรธานี รุ่นที่ 24 ในวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 
2562 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องลาวเจริญศรี, ห้องลาวเสี่ยงเทียน และห้องศรีชมชื่น ณ โรงแรม
เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการ
บริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขออภัย
มา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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กำรศึกษำปัญหำอุปสรรคกำรบริหำรงำนกิจกำรขนส่งสินค้ำในจังหวัดอุดรธำนี  
กรณีศึกษำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรของแม่ขนส่ง บริษัท ฮ่องจอืจั่นขนส่ง 

(2518) จ ำกัด บริษัท โชคบุญน ำพัฒนำขนส่ง จ ำกัด 
 

กนกวรรณ บรรจงจิตร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหา/อุปสรรคในการบริหารงานกิจการ
ขนส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง, บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง 
(2518) จ ากัด และบริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา/
อุปสรรค อันน าไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยใช้ค าถามแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รูปแบบการศึกษา (Research Design) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
คือพนักงานของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง, บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด, บริษัท 
โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด ต าแหน่ง ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งหมด 
813 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่น ามาเป็นตัวแทนในกาศึกษาครั้งนี้ ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละบริษัทออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารบริษัทละ 1 คน ระดับหัวหน้างานบริษัทละ 1 -2 
คน และระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงานบริษัทละ 2-3 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 14 คน     

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัด
อุดรธานี แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านความปลอดภัยใน
การขนส่ง 4) ด้านเส้นทางการคมนาคม สามารถสรุปจ าแนกสาเหตุของปัญหาได้ 2 สาเหตุ คือ ปัญหา
อุปสรรคที่จากตัวหน่วยงานเอง และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ จากผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยมีการแก้ไขท้ังในระดับหน่วยงาน
เจ้าของกิจการขนส่งสินค้า ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การจัดการองค์กร รวมถึงการ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และตัวภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามามีบทบาทในการ

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: kanokwun99love@gmail.com 
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แก้ไขปัญหาทั้งการสร้างและส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเส้นทางกรคมนาคมขนส่ง ด้านการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน ในพ้ืนที่อ่ืน
ด้วย รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือจะได้ทราบตัวเลข
ทางสถิติด้วย 

ค ำส ำคัญ: การขนส่งสินค้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
 
1. บทน ำ 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น ประเทศ
ไทยได้เปรียบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ 
2545 และเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 2 ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าระหว่างไทยและ
อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย สมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย 
ประมาณ 20% ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และนักท่องเที่ยว 4.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
30% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนการค้าจากประเทศ
จีน ลงมาที่มาเลเซียก็ต้องผ่านประเทศไทย กัมพูชาจะไปพม่าก็ต้องผ่านประเทศไทย เป็นต้น ประเทศ
ไทยถือว่ามีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ  
E-Commerce ซึ่งต้องพ่ึงพาการขนส่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัล ทั้งเป็นผลมาจาก
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย ในส่วนของการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ ที่ใช้รถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วง 
ในการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ก็ต้องพร้อมในการปรับตัวเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจและการให้บริการ
ขนส่งสินค้าสามารถเจริญเติบโต และแข่งขันในตลาดได้ ในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากในการ
ท าธุรกิจทุกประเภท ปัจจุบันการบริการด้านโลจิสติกส์ มีผู้ประกอบการจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
แข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น การช่วงชิงความได้เปรียบในการบริการจะท าให้ผู้ประกอบการพัฒนา
ความเจริญเติบโตในธุรกิจของตัวเองได้ ในยุคที่การขนส่งโลจิสติกส์ก าลังเติบโต ในจังหวัดอุดรธานีก็
เช่นกันมีผู้ประกอบการด้านการบริการขนส่งโลจิสติกส์ จ านวนมาก มีการแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งบริษัท
ที่น่าสนใจและเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง 
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด และบริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด 

เหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง 
(2518) จ ากัด และบริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด เพราะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้าน  
โลจิสติกส์รายใหญ่ของ จังหวัดอุดรธานี ในส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง ถือว่าประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในการท าธุรกิจ ซึ่งด าเนินธุรกิจยาวนานมากว่า 35 ปี จากประวัติการก่อตั้งมีการ
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ขยายกิจการและเส้นทางการขนส่งสินค้าครอบคลุมทั้ง 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เส้นทางภาคเหนือทั้ง 16 จังหวัด แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และความสามารถในการบริหารของ
ผู้บริหารที่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน แสดงถึงศักยภาพในการบริหาร จึงเป็นบริษัทที่มี
ความน่าสนใจและควรแก่การศึกษาว่าบริษัทที่ถือว่าเป็นรายใหญ่และประสบความส าเร็จจะมีปัญหา
ในการบริหารงานกิจการโลจิสติกส์มากน้อยเพียงใด ส่วน บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด ก็ไม่
ต่างจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พรของแม่ที่ประกอบธุรกิจมานานกว่า 30 ปี เช่นเดียวกัน และมีพนักงาน
กว่า 290 คน ทั้งที่มีพ้ืนที่การให้บริการในภูมิภาคเดียวกันแต่ก็คงด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันได้
แสดงถึงความยังมีศักยภาพอย่างมากจึงเป็นบริษัทที่มีความส าคัญและน่าสนใจที่จะท าการศึกษา
ค้นคว้า และสุดท้าย บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 14 ปี ซึ่งน้อย
กว่า 2 บริษัทแรก กล้าที่จะด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งที่มีบริษัทที่เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ในการขนส่ง
อยู่แล้วถึง 2 แห่งและสามารถบริหารจัดการมาได้และคาดว่าจะเติบโตได้อีก สะท้อนให้เห็นว่าการ
ขนส่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานกิจการโลจิสติกส์จึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา และยกเป็นกรณีศึกษา เพ่ือน าไปสู่การวางแนวทางการพัฒนาระบบการ
ขนส่งโลจิสติกส์และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของภาครัฐในการจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่ง 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือให้สามารถหาวิธีการ กลยุทธ์ในการจัดการและแก้ไขปัญหานั้น ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาการบริการด้านขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และ
การก าหนดนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัญหา/อุปสรรคในการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง, บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด และบริษัท  
โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุสรรค อันน าไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

3. วิธีกำรศึกษำและแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้ทบททวนวรรณกรรม 4 ประเด็นหลักได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการขนส่ง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารงานกิจการ
ขนส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง 
(2518) จ ากัด บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด โดยได้ก าหนดประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับ 
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ปัญหาด้านกฎหมายที่บังคับใช้ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและ
บริการ และสุดท้ายปัญหาด้านเส้นทางการคมนาคมขนส่ง เพ่ือทราบว่าผู้ประกอบกิจการทั้ง 3 แห่งมี
ปัญหาในการบริหารกิจการอย่างไร เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา รวมถึงการ
เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ 
ในการบริหารประเทศ  

ขอบเขตในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัญหาอุปสรรคของ
หุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง, บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด และบริษัท โชคบุญน าพัฒนา
ขนส่ง จ ากัด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ของบริษัทที่ประกอบ
กิจการขนส่งโลจิสติกส์จังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง 2. บริษัท 
ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด 3. บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด ซึ่งในศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 4 เดือน มีนาคม 2562 – มิถุนายน 2562    

ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือพนักงานของ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พรของแม่ขนส่ง มีบุคลากรทั้งหมด 437 คน ประกอบด้วย พนักงานส านักงาน 20 คน พนักงาน 
ขับรถ 417 คน บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 290 คน ประกอบด้วย 
พนักงานส านักงาน จ านวน 60 คน พนักงานขับรถ จ านวน 230 คน บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง 
จ ากัด มีบุคลากรทั้งหมด 86 คน ประกอบด้วย พนักงานส านักงาน จ านวน 4 คน พนักงานขับรถ จ านวน 
70 คน พนักงานขนถ่ายสินค้า จ านวน 12 คน รวมจ านวนประชากรทั้ง 3 แห่ง จ านวน 813 คน   

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่น ามาเป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
ค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ ลักษณะของกลุ่มที่ เลือกเป็นไปตามวั ตถุประสงค์ของการศึกษา  
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างของแต่ละบริษัทออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารบริษัทละ 1 คน ระดับ
หัวหน้างานบริษัทละ 1-2 คน และระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงานบริษัทละ 2-3 คน รวมประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 14 คน   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ค าถามแบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก รูปแบบค าถามวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน/พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ศึกษา “การศึกษาบริหารงานกิจการขนส่งในจังหวัดอุดรธานี แยกตามหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ของผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ 
เพศ อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน และประวัติการท างาน 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานกิจการขนส่งในจังหวัดอุดรธานี” 
ได้แก่ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านขนส่งโลจิสติกส์ ปัญหา 4 ด้าน คือ 
ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรในหน่วยงาน 
ปัญหาและอุปสรรคด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และปัญหาและอุปสรรคด้านเส้นทางการ
คมนาคม/พ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะ 

แนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารงานด้านการขนส่งของบริษัทที่ท าการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ของทั้ง 14 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานกิจการโลจิสติกส์ใน
จังหวัดอุดรธานี โดยการจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องด้าน
บุคลากรในหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และด้านเส้นทางการคมนาคม/พ้ืนฐานการ
ขนส่งสาธารณะ 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 4.1 ผลกำรศึกษำปัญหำของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรของแม่ขนส่ง 
 จาการศึกษาค้นคว้าปัญหาอุปสรรคของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง สามารถสรุปแยก
เป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 ปัญหำด้ำนกฎหมำย  

1) การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการใช้บังคับกฎหมาย มาใช้ความรู้ความเข้าใจแก่
หน่วยงาน 

2) การบังคับใช้กฎหมายเรื่องที่ใช้ระบบ GPS เข้ามาตรวจสอบ ท าให้หน่วยงานมีต้นทุนสูงขึ้น 
เนื่องจากพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย 
 ปัญหำด้ำนบุคลำกร 

1) การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ไม่มีการอบรมให้
ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2) พนักงานขับรถบรรทุก ไม่ตระหนักและปฏิบัติตาม ข้อก าหนดของหน่วยงานเรื่องความ
ปลอดภัย และการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย (ได้รับใบแจ้งเสียค่าปรับ) 
 3) หน่วยงานไม่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ไม่มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้ภายในองค์กร 
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 ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
 1) เส้นทางการขนส่งไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ ช่วงกลางคืนเป็นอุปสรรค และมีป้าย
เตือนต่าง ๆ น้อย เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 2) จุดพักรถมีน้อย ไม่มีจุดพักรถส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพ่ือให้พนักงานขับรถบรรทุก
สินค้าจอดพักผ่อนระหว่างขนส่งสินค้า 
 ปัญหำด้ำนเส้นทำงกำรคมนำคม 

1) ถนนมีความช ารุด บกพร่อง 
2) มีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า ตลอดทั้งปี 

4.2 ผลกำรศึกษำปัญหำของบริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ำกัด 
จาการศึกษาค้นคว้าปัญหาอุปสรรคของ บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัดสามารถสรุป

แยกเป็นประเดน็ได้ดังนี้ 
ปัญหำด้ำนกฎหมำย  
1) การตั้งด่านหรือจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2) ปัญหาพนักงานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
3) ข้อบังคับการบรรทุกสินค้าน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนด 
ปัญหำด้ำนบุคลำกร 
1) พนักงานขับรถไม่เพียงพอ 
2) พนักงานลาออกบ่อย 
3) ขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ 
4) ปัญหาการสื่อสาร การสื่อสารมีความคาดเคลื่อน ท าให้เสียเวลาในการคุยงานกันใหม่เพ่ือ

ท าความเข้าใจหลายรอบ 
5) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้ายังขาดวิจัยในการจราจร 
ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
1) อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนนช ารุด รถบรรทุกได้รับความสียหายจากสภาพถนนที่ช ารุด

ไม่ได้มาตรฐาน 
2) จุดพักรถมีน้อย ไม่มีจุดพักรถส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพ่ือให้พนักงานขับรถบรรทุก

สินค้าจอดพักผ่อนระหว่างขนส่งสินค้า 
3) เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการ ขนย้ายสินค้ายังไม่ครอบคลุมกับประเภทสินค้า 
ปัญหำด้ำนเส้นทำงกำรคมนำคม 
1) ถนนมีความช ารุด เสียหาย 
2) ป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยในเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ยังไม่เพียงพอ 
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4.3 ผลกำรศึกษำปัญหำของบริษัท โชคบุญน ำพัฒนำขนส่ง จ ำกัด 
 จาการศึกษาค้นคว้าปัญหาอุปสรรคของ บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด สามารถสรุป
แยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

ปัญหำด้ำนกฎหมำย  
1) การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด 
2) การตั้งด่านหรือจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3) การจ ากัดพ้ืนที่ในการจอดรถ พ้ืนที่ห้ามจอด เป็นอุปสรรคในการขนถ่ายสินค้า 
ปัญหำด้ำนบุคลำกร 
1) พนักงานไม่ตรงต่อเวลา 
2) พนักงานไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าของลูกค้า 
3) พนักงานไม่เพียงพอ เช่น พนักงานขนถ่ายสินค้า  
4) บุคลากรระดับหัวหน้างาน มีน้อยการบริหารจัดการไม่ทั่วถึง 
5) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้ายังขาดวิจัยในการจราจร 
6) พนักงานขาดความสามัคคี  
ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
1) อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนนช ารุด รถบรรทุกได้รับความสียหายจากสภาพถนนที่ช ารุด

ไม่ได้มาตรฐาน 
2) พนักงานขับรถบรรทุกประมาทขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
3) พนักงานขับรถบางคนมีการใช้สารเสพติดในระหว่างขับรถ ซึ่งหน่วยงานได้มีมาตรการห้าม

แล้ว และมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
ปัญหำด้ำนเส้นทำงกำรคมนำคม 
1) ถนนมีความช ารุด  
2) ราคาน้ ามันแพง 

 
5. สรุป อภิปรำยผลและข้อสนอแนะ 

5.1 สรุปปัญหำและอุปสรรค  
จากการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้ง 3 แห่งแล้ว พบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านการ
ขนส่งภาพรวมที่คล้ายคลึงกันและสามารถสรุปภาพรวมปัญหาและและอุปสรรคของทั้ง 3 แห่งที่
ท าการศึกษา ดังนี้ 
 ด้ำนกฎหมำย 
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1) ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกฎหมายก าหนด โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องในการด้านกฎหมาย มาใช้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน 

2) การบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องของการใช้ระบบ GPS ติดตามควบคุมรถบรรทุกสินค้า  
เมื่อพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จึงท าให้เกิดต้นทุนของหน่วยงานที่จะต้องรับภาระในการเสียค่าปรับ
ตามกฎหมาย 

3) การตั้งด่านหรือจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ขนส่งสินค้า  

4) พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
5) การบรรทุกสินค้าน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
6) การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจนเกินไป เช่น การตั้งด่าน การบรรทุกน้ าหนัก ความเร็ว

ข้อห้ามต่าง ๆ 
7) การที่กฎหมายก าหนดจ ากัดพ้ืนที่ในการจอดรถ พ้ืนที่ห้ามจอด เป็นอุปสรรคในการขนถ่าย

สินค้า เกิดความล่าช้าและต้องใช้พนักงานในขนถ่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือความรวดเร็ว เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนท าให้หน่วยงานต้องรับภาระเพ่ิมขึ้น 

ด้ำนบุคลำกร 
1) บุคลากร พนักงานขับรถขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย  
2) พนักงานขับรถบรรทุก ไม่ตระหนักและขาดจิตส านึกในการปฏิบัติตาม ข้อก าหนดของ

หน่วยงานเรื่องความปลอดภัย และการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดวินัยในการจราจร 
3) หน่วยงานไม่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ไม่มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้แก่บุคลากร

ของหน่วยงาน 
4) พนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขนถ่ายสินค้า 
5) พนักงานลาออกบ่อย 
6) ขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเชียวชาญ 
7) ปัญหาการการสื่อสารของบุคลากร การสื่อสารคาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน เข้าใจไม่ตรงกันท า

ให้ประสิทธิภาพในการบริการลดลง เสียเวลาในการคุยงานกันใหม่หลายรอบ 
8) พนักงานขับรถบรรทุกไม่ตรงต่อเวลา คือเมื่อได้รับตารางนัดหมาย ในการขนสินค้าแล้วไม่

ไปรับสินค้าตามเวลาที่ก าหนด สร้างความไม่พอให้ให้กับลูกค้า  
9) พนักงานไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าของลูกค้า ท าให้สินค้าช ารุดเสียหาย ซึ่ง

เป็นความรับผิดชอบของบริษัท 
10) การบริหารจัดการไม่ทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรระดับหัวหน้างานมีน้อย ดูแลพนักงานไม่

ทั่วถึง  
11) พนักงานในบริษัทขาดความสามัคคี 
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 ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
1) ถนนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ ช่วงกลางคืนเป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้า ป้ายเตือน

ต่าง ๆ น้อย เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
2) จุดพักรถตามไหล่ทางมีจ านวนน้อย ไม่มีจุดพักรถส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพ่ือให้

พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าจอดพักผ่อนระหว่างขนส่งสินค้า 
3) ถนนมีสภาพช ารุดเสียหาย ท าให้รถบรรทุกสินค้าได้รับความสียหายจากการใช้เส้นทาง

สัญจร 
4) เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการ ขนย้ายสินค้ายังไม่ครอบคลุมกับประเภทสินค้า ท าให้สินค้า

ได้รับความเสียหาย  
5) พนักงานขับรถบรรทุกประมาทขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
6) พนักงานขับรถบรรทุกมีการใช้สารเสพติด/หรือสารกระตุ้นในระหว่างขับรถ 

 ด้ำนเส้นทำงกำรคมนำคม 
1) ถนนมีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า อีกทั้งท า ให้

รถบรรทุกได้รับความเสียหาย และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
2) มีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าตลอดทั้งปี  
3) ป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยในเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ยังไม่เพียงพอ  
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ แล้วสามารถจ าแนกสาเหตุของปัญหาได้ 2 สาเหตุ คือ ปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดจากตัวผู้ประกอบการเองและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องมี
การวางแนวทางและนโยบายในการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของตัวผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 

5.2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  
จากการศึกษาท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าใน

จังหวัดอุดรธานีแล้ว และทราบว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในองค์การ  
นั่นคือตัวผู้ประกอบการเอง และปัจจัยภายนอกองค์การคือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งสอง
ส่วนต้องมีการวางแผนและก าหนดมาตรการ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้า ที่จะส่งผลต่อการพัฒนากิจการด้านการ
ขนส่ง ทั้งในระดับองค์การภาคเอกชน และการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้ำนกฎหมำย 
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย หลักการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หน่วยงาน

ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี
จิตส านึกตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร  
จะส่งผลเสียและสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอ่ืน รวมทั้งตัวผู้ฝ่าฝืนเอง การสร้างการรับรู้ถึง
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ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมาหากไม่มีกฎหมายและไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย ตัวหน่วยงานเองต้อง
ตระหนักและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมกับภาครัฐ 
รวมทั้งประสานงานการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านกฎหมายและ
ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าอย่าง
เคร่งครัด 

2) ผู้ประกอบการต้องก าหนดบทลงโทษ พนักงานขับรถที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งเรื่องของกฎ
จราจร การควบคุมความเร็ว การฝ่าฝืนกฎหมายทุกประเภท รวมทั้งการใช้สารกระตุ้นหรือสารเสพติด
ต่าง ๆ  

3) ปัญหาเรื่องการตั้งด่านตรวจแล้วส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้า ผู้ประกอบการต้องมีการ
วางแผนมีกรอบในการบริหารงานที่ชัดเจน การศึกษาเส้นทางและการวางแผนในการเดินทาง การมี
พนักงานขับรถที่เพียงพอ สามารถเปลี่ยนกันขับรถได้ ก็สามารถลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง
สินค้าได้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องจัดการเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นไปด้วยความโปร่งใส การดูแลความปลอดภัยในท้องถนน ไม่สร้างภาระให้กับ
ประชาชน หรือเรียกรับเงิน มีมาตรการก าหนดจุดตรวจที่แน่นอน 

4) พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ต้องมี
บทลงโทษให้พนักงานนั้น ๆ ร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าท่ีฝ่าฝืน ในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้การก าหนดในเรื่องจ ากัดอัตราความเร็ว และการใช้ระบบ GPS และเครื่องบงชี้
พนักงานในการติดตามรถบรรทุก เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่าง
ยั่งยืน เห็นว่าเป็นมาตรการที่ดีอย่างมาก ในการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ แต่ในมุมของ
ผู้ประกอบการมองว่าเป็นปัญหาและอุปสรรค สร้างภาระเพ่ิมต้นทุน และท าให้การขนส่งล่าช้าจากการ
จ ากัดความเร็ว 

5) การบรรทุกสินค้าน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ผู้ประกอบการในระดับผู้บริหารต้อง
เห็นความส าคัญ และเคร่งครัดในการด าเนินการ ไม่ปล่อยปะละเลยให้มีการบรรทุกสินค้าน้ าหนักเกิน  

6) การที่กฎหมายก าหนดจ ากัดพ้ืนที่ในการจอดรถ พ้ืนที่ห้ามจอด เป็นอุปสรรคในการขนถ่าย
สินค้า เกิดความล่าช้า การแก้ไขปัญหาใช้พนักงานในขนถ่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือความรวดเร็ว  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์การ 
การบริหารจัดการที่ดีในการจัดหาน้ าเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีมาช่วยในการขนถ่ายสินค้า 

ด้ำนบุคลำกร 
การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัญหาภายในองค์การของผู้ประกอบการเอง ในการ

แก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ผู้บริการขององค์การต้องใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการบริหาร
จัดการ ดังนี้ 
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1) ปัญหาพนักงานขาดความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งต้องวางแผนในการพัฒนาในระดับองค์การซึ่ง
ได้แก่ การจัดฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย สร้างความ
ตระหนักและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ เมื่อมีการจัดอบรมแล้วต้องมีการประเมินผลว่าพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายมากข้ึนหรือไม่   

2) พนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขนถ่ายสินค้า 
แนวทางการแก้ไข ผู้ประกอบการต้องมีกรอบการบริหาร และเป้าหมายที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการ 
ทั้งด้านบุคลกร เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพ่ือความเหมาะสมและตอบสนองผู้ใช้บริการให้ได้รับการ
บริการที่ดี องค์กรต้องมีโครงการองค์การที่ชัดเจน เมื่อทราบว่าพนักงานไม่เพียงพอ ก็ต้องมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรขยายต าแหน่งงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับงานและความเหมาะสมระหว่างจ านวน
บุคลากร และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์หน่วยงานอยู่เสมอ เพ่ือทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน ของตนเองและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือทราบสภาพสังคม เศรษฐกิจ คู่แข่ง
ทางการค้า เพ่ือทราบถึงโอกาส หรืออุปสรรคในการบริหารงานด้านขนส่งโลจิสติกส์ 

3) ปัญหาพนักงานลาออกบ่อย ผู้ประกอบการไม่ได้ศึกษาสาเหตุที่ท าให้พนักงานลาออกจาก
งานบ่อย และยังไม่มีการแก้ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหาคือ ต้องมีการวิ เคราะห์เพ่ือทราบสาเหตุ
ของปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาได้ ว่าการที่พนักงานลาออกบ่อยมีสาเหตุมาจากสิ่งใด เช่น เกิดจาก
ภาระงานมากเกินไป ค่าตอบแทนน้อย ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีความมั่นคงในสายงาน หรือไม่มีการเติบโต
ในสายงาน เมื่อทราบแล้วจะได้จัดการได้ตรงประเด็น โดยการสร้างแรงจูงใจค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และการจัดการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ให้กับพนักงานได้
ถูกต้องเหมาะสม  

4) ขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเชียวชาญ ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทุกด้าน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีวิธีสรรหาบุคลากรที่ได้มาตรฐาน  
วัดความรู้ความสามารถ 

5) ปัญหาการการสื่อสารของบุคลากร การสื่อสารคาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน เข้าใจไม่ตรงกันท า
ให้ประสิทธิภาพในการบริการลดลง เสียเวลาในการคุยงานกันใหม่หลายรอบ แนวทางการแก้ไข  
ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน และการสร้างให้พนักงานเข้าใจไปในทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร  

6) ปัญหาบุคลากรด้านอ่ืน ๆ แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้การบริหารทรัพยากรมนุษณ์เป็น
แนวทางในแก้ไขก็เช่นเดียวกัน  

ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
ปัญหาและอุปสรรคด้านความปลอดภัย มีแนวทางการแก้ไขคือ  
หน่วยงำนภำครัฐ  
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1) ต้องตระหนักและเข้ามามีบทบาท ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่ง ที่มีผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ถนนช ารุด ไม่ได้มาตรฐานหรือ
เสื่อมสภาพการใช้งาน การจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง การพัฒนาระบบการขนส่งให้มีโครงข่าย
ครอบคลุม และให้ได้มาตรฐานสากล การใช้ระบบ GPS และเครื่องบงชี้พนักงานในการติดตาม
รถบรรทุก เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน 

2) ก าหนดจุดพักรถให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในจุดพักรถ เช่นห้องน้ า ที่นอนที่สามารถให้พนักงานขับรถพักผ่อนได้ 
 ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 

1) การก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน เคร่งครัดในการปฏิบัติตาม 
2) การประเมินตนเองและพัฒนาระบบความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยในการด าเนินการ   
3) การจัดหาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการ ขนย้ายสินค้าให้ครอบคลุมกับประเภทสินค้า  

ท าให้สินค้าไม่ได้รับความเสียหาย  
4) มีบทลงโทษ พนักงานขับรถบรรทุกประมาทขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  
5) ห้ามมิให้พนักงานขับรถใช้สารเสพติด/หรือสารกระตุ้นเด็ดขาด 
ด้ำนเส้นทำงกำรคมนำคม 
จากปัญหาด้านเส้นทางการคมนาคม เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดหา ปัจจัยพ้ืนฐานในการ

คมนาคมขนส่ง และเป็นการยกระดับการขนส่งของประเทศ ให้สามารถแข่งขัน และสร้างรายได้ให้
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ให้ได้
มาตรฐานและเป็นสากล เกิดความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ต่อไป โดยการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านเส้นทางการคมนาคม ในทุกพ้ืนที่ และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ 

5.3 อภิปรำยผล  
จากผลการสรุปการศึกษาค้นคว้า สามารถอภิปรายได้ว่า สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคการ

บริหารงานกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง, 
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด, บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด เกิดจากผู้ประกอบการ
เอง ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เป็นปัญหาของการบริหารจัดการภายในองค์การ และ 
สาเหตุที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ อาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผู้ประกอบการ เป็นปัญหาในเรื่องของข้อบังคับของกฎหมายและเส้นทางการคมนาคม 

สาเหตุจากผู้ประกอบการเองที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การบริหารจัดการ
องค์การ โดยทั้ง 3 หน่วยงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา มีปัญหาที่คล้ายกันที่ส าคัญคือเรื่องของการ
บริหารทรัพยากรมนุษณ์ และการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ บุญอนันต์ พนัยทรัพย์ (2552) วิจัยเรื่อง องค์การกับการจัดการความรู้: ศึกษาองค์การที่
ประสบความส าเร็จในภาคธุรกิจ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า “การจัดการความรู้ที่สนับสนุนให้องค์การ
ธุรกิจประสบผลส าเร็จ องค์การสามารถด าเนินการโดยวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ มีการสร้าง
ความรู้ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การเป็นองค์การเรียนรู้ที่
ประสบผลส าเร็จ องค์การจะต้องเอาระบบย่อย 5 ระบบ คือ การเรียนรู้ องค์การ คน ความรู้ และ
เทคโนโลยี มาประสานเข้าด้วยกัน” เมื่อน ามาปรับใช้กับทั้ง 3 องค์การแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหา 
ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการภายในได้ ซึ่งจะท าให้การประกอบธุรกิจด้านการขนส่งประสบ
ความส าเร็จได ้

สาเหตุที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ข้อบังคับของกฎหมาย และการก ากับควบคุม
หน่วยงานที่บังคับกฎหมายไม่ให้ใช้กฎหมายในการเอาเปรียบประชาชน การจัดการบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องของถนนที่ยังเป็นอุปสรรคในการขนส่ง ไฟฟ้าส่องสว่าง และความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทางในการสัญจร ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญและเป็นผู้ แก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับการการคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ที่จะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจภาะรวบของประเทศ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารงานกิจการขนส่งในจังหวัด

อุดรธานี กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรของแม่ขนส่ง, บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จ ากัด, 
บริษัท โชคบุญน าพัฒนาขนส่ง จ ากัด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนที่มีลักษณะทางภูมศาสตร์ กายภาพท่ีแตกต่างกันด้วย 

2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารด้านการขนส่งสินค้า ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบกับปัญหาการบริหารของการประกอบกิจการด้านอื่น  

3) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพ่ือทราบข้อมูล
หลายด้าน เพ่ือน ามาปรับปรุงและก าหนดนโยบายในการบริหารภาครัฐต่อไป 

4) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในระดับจังหวัด เป็นการศึกษาเล็ก ๆ ที่สามารถเป็น
ตัวอย่างของปัญหาการบริหารงานด้านขนส่งสินค้าได้ และรัฐบาลสามารถน าไปเป็นเสียงสะท้อนใน
การก าหนดนโยบายในการบริการประเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการคมนาคมขนส่ง และการ
สนับสนุนการประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ 

5) การศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไปควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงปริมาณเพ่ิมเติมด้วย
เพ่ือที่จะให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
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บทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรบริหำรกำรปกครองท้องที ่
พื้นที่เทศบำลต ำบลเฝ้ำไร่ 

 

กฤตธัช ดาหา* 
 

บทคัดย่อ 

ผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบ บทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารการปกครองท้องที่ พ้ืนที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย และเพ่ือให้ทราบลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรม ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชาชนต้องการ  
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 392 คน จากประชากรในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ านวน 
17 หมู่บ้าน ประชากรรวม 10,992 คน ผลการศึกษาพบว่าบทบาท อ านาจ หน้าที่ ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉลี่ยและรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น 
นโยบายการเปลี่ยนวาระการด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้อยู่ในวาระ 5 ปี และความส าคัญของ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยจะอยู่
ที่ระดับปานกลาง 

ค ำส ำคัญ: บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การบริหารการปกครองท้องที่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
 
1. บทน ำ 

เดิมชนบทของไทยเรามีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนอาศัยกันเป็นกลุ่มในแต่ละกลุ่มมี
หัวหน้าท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในสมัยสุโขทัยแบ่งการปกครอง
ออกเป็นมณฑลแต่ละมณฑลมีเมืองในสังกัดแยกออกเป็นเมืองเอก เมืองโท ตรี และจัตวา  (กรมการ
ปกครอง, 2552) จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการ
ปฏิรูปประเทศเนื่องจากขณะนั้นประเทศตะวันตกมีอังกฤษและฝรั่งเศส โดยอังกฤษได้แผ่ขยายอาณา
นิคมจากอินเดียเข้าพม่าและมาลายู ส าหรับฝรั่งเศสได้เข้ายึดอาณานิคมทางอินโดจีน ท าให้ประเทศ
สยามในขณะนั้นถูกขนาบด้วยประเทศมหาอ านาจทั้งสอง (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2544: 14) ซึ่ง
ประเทศในเอเชียยุคอาณานิคมต่างก็พยายามปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปของประเทศสยามได้รับ
แนวคิดมาจากชาติตะวันตกโดยปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยนั้น และได้มีการทดลองตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านและก านันขึ้นครั้งแรกที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณ น่าน สงวนพงษ์ , 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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อัชกรณ์ วงปรีดี และวสันต์ เหลืองประภัสร์, 2559) จนกระทั่งถึงปัจจุบันในยุคท่ีมีกระแสการกระจาย
อ านาจการด ารงอยู่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็ยังมีความส าคัญมากเพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่  
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอความ
ต้องการของราษฎรในท้องที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นไปตามกฎหมาย และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ ซ้ าซ้อนกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่เป็นการมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการด าเนินการนโยบาย
บริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ในขณะที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่
ในการดูแลด้านการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรม  (กรมการ
ปกครอง , 2559) แม้ว่าจะมีการแก้ ไขกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 ได้ก าหนดว่าหากกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอื่น และ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้เพ่ิมเติมหน้าที่ของเทศบาลให้มีหน้าที่รักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว และเมื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 จะมีการเปลี่ยนฐานะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง 
ซึ่งหากมีการจ ากัดบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้วอาจท าให้รอยต่อระหว่างภาคราชการกับ
ประชาชนมีช่องว่างเกิดขึ้น ในการปฏิบัติ งานของก านัน ผู้ ใหญ่บ้านจะมีกฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 เป็นกฎหมายแม่บทของ
ฝ่ายปกครอง ซึ่งมีสาระ ส าคัญของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แต่ละฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2440–2552 ได้ดังต่อไปนี้   

1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) สาระส าคัญ คือ เป็นการ
แก้ไขเรื่องคุณสมบัติของก านันและผู้ใหญ่บ้าน โดยก าหนดให้ต้องเป็นชายที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปี  
มีวาระการด ารงต าแหน่งจนหมดอายุ และพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
เป็นการเลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บ้าน และก านันมาจากการเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้น  

2) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ .ศ. 2457 สาระส าคัญ คือ เป็นการก าหนด
คุณสมบัติของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องเป็นชายฆราวาส อายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นคนในบังคับของ
สยาม มีวาระการด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต และพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้าม เป็นการเลือกตั้งโดยราษฎรเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านและก านัน มาจากการเลือกโดยผู้ใหญ่บ้าน
ในต าบล ให้มีแพทย์ประจ าต าบลรวมทั้งสามารถจัดตั้งกิ่งอ าเภอได้  
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3) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 สาระส าคัญ คือ เป็นการ
แก้ไขเรื่องคุณสมบัติของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องเป็นชาย สัญชาติ ไทย อายุ ไม่เกิน 60 ปี เป็นหรือ
เคยเป็นต ารวจหรือทหาร มีความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ มีวาระการด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต 
เป็นการคัดเลือกโดยกรรมการอ าเภอเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนก านัน มาจากการคัดเลือกโดย
กรมการอ าเภอ ให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการต าบล และปลัดอ าเภอประจ าต าบล รวมทั้งให้มี 
หน้าที่ฝึกหัดอบรมให้ คนไทยรู้จักหน้าที่และกระท าการในเวลารบ  

4) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2489 สาระส าคัญ คือ เป็นการ
แก้ไขเรื่องคุณสมบัติของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องเป็นชายเจ้าบ้าน สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้วมี
อายุ ไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องไม่เป็น
ข้าราชการประจ าวาระการด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต และพ้นต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้าม โดยราษฎรเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านด้วยวิธีเปิดเผยหรือลับก็ได้ ส่วนก านัน มาจากการเลือกโดย
ผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นด้วยวิธีเปิดเผยหรือลับก็ได้  

5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  4) พ .ศ . 2510 สาระส าคัญ  คือ
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  และปราบปรามโจร
ผู้ร้ายภายในเขตหมู่บ้านเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ใหญ่บ้าน แต่ในปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านยังมี
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในด้านอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ที่มีตามกฎหมายอย่างกว้างขวางและผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีแต่เพียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในกิจการต่าง  ๆ ตามที่ผู้ใหญ่จะ
มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และปราบปรามโจรผู้ร้ายโดยตรง จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ในด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ปราบปรามโจรผู้ ร้ายยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรก าหนดให้มี “ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำ
ควำมสงบ” ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และปราบปรามโจรผู้ร้ายและ
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน จึงได้เปลี่ยนชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเป็น 
“ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง” โดยให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกได้ไม่เกิน 5 คน 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และพ้นต าแหน่งจากการขาดคุณสมบัติและให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน
อยู่ในต าแหน่ง 5 ปี  

6) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 3 เมษายน 2515 และฉบับที่ 365 ลงเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2515 สาระส าคัญ คือ เป็นการเพ่ิมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละ 2 คน เว้นแต่มี
ความจ าเป็นต้องมีมากกว่า และมีคุณสมบัติต้องเป็นชายอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี มีพ้ืน
ความรู้ไม่ต่ ากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น พ้นจากต าแหน่งเมื่ออายุ ครบ 60 ปี โดยราษฎรเป็น ผู้
เลือกผู้ใหญ่บ้านด้วยวิธี เปิดเผยหรือลับก็ได้ และก านัน เลือกตั้งโดยราษฎรในต าบล 

7) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516 สาระส าคัญคือ เป็นการให้
ละเว้น ลดหย่อนคุณสมบัติ พ้ืนความรู้ของผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านในบางท้องที่   
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8) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2525 สาระส าคัญ คือ เป็นการ
แก้ไขเรื่องคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 
ปี ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง และการให้สตรีมีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้    

9) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527 สาระส าคัญคือ เป็นการ
เพ่ิมเติมจ านวนทุนทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมในการเปรียบเทียบความแพ่ง  

10) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532 สาระส าคัญคือ เป็นการ
ให้สิทธิก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการลาอุปสมบทได้ ไม่ เกิน 120 วัน   

11) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535 สาระส าคัญคือ เป็นการ
ก าหนดพ้ืนความรู้ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ยกเว้นในท้องที่ที่ไม่อาจคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัตินี้ได้ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของก านัน ผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 25 
ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนานที่สุดถึง 35 ปี ประกอบกับ
การก าหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน
สมควรก าหนดระยะเวลาการอยู่ในต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นวาระคราวละ 5 ปี และก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพ่ิมข้ึนอีกและก านันเลือกตั้งโดยราษฎรในต าบล   

12) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่  10) พ .ศ . 2535 สาระส าคัญ คือ 
เนื่องจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลให้ท าหน้าที่แทนราษฎรควรมีหลักเกณฑ์ ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 105 บัญญัติให้ผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 
1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขสิทธิ เลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังกล่าวแล้ว สมควรแก้ไขอายุของผู้ มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญด้วย และโดยที่การก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ผู้มีสิทธิจะได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนการออกจากต าแหน่งของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ  ยังบัญญัติไว้ไม่สอดคล้องกัน 
รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ต้องออกจากต าแหน่ง เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากต าแหน่งไว้ ด้วยเพ่ือให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับต าแหน่ง
ใหม่สามารถคัดเลือกตัวบุคคลมาร่วมปฏิบัติงานในท้องที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ตามความต้องการ
แก่การบริหารและการปกครองท้องที่ และให้ด ารงต าแหน่ง คราวละ 5 ปี และพ้นต าแหน่งตาม
ผู้ใหญ่บ้าน 

 13) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 สาระส าคัญคือ การให้ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็นผู้เสียสิทธิกรณี ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ถูกเพิก
ถอนสิทธิทางการเมือง มีวาระการด ารงต าแหน่งและพ้นต าแหน่ง เมื่ออายุครบ 60 ปี โดยราษฎรเป็นผู้
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เลือกผู้ใหญ่บ้านโดยวิธีลับส่วนก านันให้มาจากการเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้นด้วยวิธี ลับโดยให้
นายอ าเภอเป็นประธานประชุมผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก ๆ 5 ปี โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมประเมินด้วย และให้มี
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่   

14) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 สาระส าคัญคือ โดยที่ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่มี
ความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ ผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีบทบาทอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ปี พ.ศ. 2457 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
และแก้ไขปัญหากรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และ
จัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎร
เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ  เพ่ือให้คงมีต าแหน่ง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าตบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในทุกต าบล และหมู่บ้านต่อไป  

  
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 
 3.1 บทบาทอ านาจหน้าที่ของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารปกครองท้องที่ พื้นที่เทศบาล
ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีมากน้อยเพียงใด 
 3.2 พฤติกรรมของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชาชนต้องการมีลักษณะอย่างไร 
 
4. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

4.1 เพ่ือให้ทราบ บทบาท อ านาจหน้าที่ของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารปกครองท้องที่ 
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

4.2 เพ่ือให้ทราบลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรม ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชาชนต้องการ 
 
5. ขอบเขตกำรศึกษำ    

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
เป็นการศึกษาบทบาท อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่อยู่ในเขตกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ว่ามีความส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินและต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด  
โดยศึกษาในเขตเทศบาลต าบล ซึ่งมีทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นอยู่
ในพ้ืนที่เดียวกัน 

ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
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อ าเภอเฝ้าไร่ เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 5 ต าบล 72 หมู่บ้าน  
การปกครอง มี 1 เทศบาลคือเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ และอีก 4 องค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษา
บทบาท อ านาจหน้าที่ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ จ านวน 17 หมู่บ้าน 

ขอบเขตประชำกร 
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน จากประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

พ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ านวน 17 หมู่บ้าน ประชากรรวม 10,992 คน การ
วิจัยครั้งนี้ใช้การกลุ่มตัวอย่างประเภทเป็นไปตามโอกาสหรือความน่าจะเป็นทางสถิติโดยประมาณ
ค่าเฉลี่ยประชากรแต่ละหมู่บ้าน  

ขอบเขตด้ำนเวลำ  
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใดเมื่อ

เทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ทราบถึงพฤติกรรมของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนต้องการ 
 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษา “บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารการปกครองท้องที่พ้ืนที่เทศบาล

ต าบลเฝ้าไร่” มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

7.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย  
1) แนวคิดบทบาทหน้าที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การจะเป็นผู้น าที่ดีได้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้อง

แสดงบทบาทที่เหมาะสมและสอคล้องกับกับความคาดหวังของสังคม (บงกชมาศ เอกเอ่ียม, 2557: 
49) หรือปฏิบัติตามหน้าที่โดยแสดงออกทางพฤติกรรมตามความคิดของตนและตามที่ผู้ อ่ืนคาดหวัง 
(ฉลวย พ่วงพลับ, 2548: 10)  

2) ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลักษณะงานตามระเบียบ กฎหมาย  
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีมายมาย “ครอบจักวาล” และบางงานถูกมองว่าซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึง เจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ระบบงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

3) ความประพฤติของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นที่ศรัทธาหรือได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการทุ่มเท ก าลังกาย ก าลังใจ ในการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้กับประชาชน (โชคสุข กรกิตติชัย, 2559: 25)              
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4) นโยบายด้านการเมือง นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการรักษาสถานะบทบาท อ านาจ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความพยายามจากนักการเมืองในการผลักดันให้รัฐบาลยุบเลิกต าแหน่ง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน            

5) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ในบริบทของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พบว่าแม้จะมีการ
กระจายอ านาจและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านหลายครั้ง แต่ไม่ได้ท าให้บทบาทของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลดลงแต่อย่างใด (ไททัศน์ มาลา, 2559) 

7.2 กำรก ำหนดประชำกรและก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คน จากประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

พ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ านวน 17 หมู่บ้าน ประชากรรวม 10,992 คน การ
วิจัยครั้งนี้ใช้การกลุ่มตัวอย่างประเภทเป็นไปตามโอกาสหรือความน่าจะเป็นทางสถิติโดยประมาณ
ค่าเฉลี่ยประชากรแต่ละหมู่บ้าน  

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
ผู้ท าการวิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี 3 ขั้นตอน 
1) เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้าน  
2) เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านต่าง ๆ 
3) ความประพฤติของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชาชนต้องการ 
ในข้อ 2 และ 3 แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย  

7.4 เก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้การออกภาคสนาม 

7.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
โดยเกณฑ์การตัดสินใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแบ่งเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด  = 3 − 1 
                                          3 

จ านวนระดับ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.66 คือ น้อย 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.67–2.33 คือ ปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.00 คือ มาก  

ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้
แบบสอบถาม โดยลงพ้ืนที่พบกลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้วิจัย เห็นว่าความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลนับเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ต าบล
เฝ้าไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่จึงเป็น
พ้ืนที่ที่ประชาชนอยู่ในหน่วยบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลและใน
ขณะเดียวกันก็อยู่ในเขตการปกครองของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

 
8. ผลกำรศึกษำ  

การศึกษาบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในการบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งศึกษาเฉพาะกรณี
ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 392 คน จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์ 392 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย ผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาน าเสนอด้วยการบรรยายประกอบตาราง ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์บทบาท อ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
จากการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม รวม 392 คน  

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงทั้งสิ้น 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 เป็นเพศชาย ทั้งสิ้น 160 คน คิดเป็น ร้อยละ 
40.8 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม รวม 392 คน  
ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 51-60 ปี ซึ่งมีทั้งสิ้น 174 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และรองลงมาได้แก่ มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีทั้งสิ้น 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 มีอายุ 31-40 ปี มีทั้งสิ้น 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.4 มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และมีอายุ  20-30 ปี มีทั้งสิ้น 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.1  

จากการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม รวม 392 คน  
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีทั้งสิ้น 196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มัธยมศึกษา ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 และรองลงมาได้แก่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้น 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 จบระดับปริญญาโทข้ึนไป มีทั้งสิ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

จากข้อมูลที่ท าการศึกษาพบว่าบทบาท อ านาจ หน้าที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเฝ้าไร่ ด้านกฎหมายโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง X̅=1.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. = .48 ยังพบว่าการก าจัดผักตบชวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมา ได้แก่การจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ ส าหรับค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดได้แก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน 
และการทะเบียนราษฎร ในด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่ในระดับปานกลาง 

บทบาท อ านาจ หน้าที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่  ด้านนโยบาย
รัฐบาลโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง X̅=1.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = .56 ซึ่งมี
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ค่าเฉลี่ยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็น 5 ปี สูงสุด และการที่จะให้
ยุบเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ค่าเฉลี่ยรวมน้อยสุด 

และสุดท้ายการส ารวจพฤติกรรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนต้องการ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง X̅=1.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = .48 พฤติกรรมที่ประชาชนต้องการ
มากที่สุดคือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม รองลงมาความซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และน้อยที่สุดคือพฤติกรรมอย่างไรก็ได้ขอให้งานส าเร็จ   

 
9. สรุปผลกำรศึกษำ  

9.1 ประชากรในพื้นที่ต าบลเฝ้าไร่มีจ านวน 10,992 คน เพศชาย 5,487 เพศหญิง 5,505 คน 
(ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) กลุ่มเป้าหมาย
ที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม รวม 392 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี และระหว่าง  
41-50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มากสุด และรองลงมาได้แก่ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาแล้ว 16 ปีขึ้นไป 

9.2 เมื่อพิจารณาบทบาท อ านาจ หน้าที่ ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ ในแต่ละ
ด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

1) บทบาท อ านาจ หน้าที่ ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านกฎหมาย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางเกือบทั้งหมด ยกเว้นด้านการทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ในระดับน้อย 

2) บทบาท อ านาจ หน้าที่ ของก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านนโยบายรัฐบาลโดยเฉลี่ยและ
รายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น นโยบายการเปลี่ยนวาระการด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ให้อยู่ในวาระ 5 ปี และความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่
ระดับปานกลาง 

3) พฤติกรรมของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประชาชนต้องการ ค่าเฉลี่ยด้านความซื่อสัตย์ 
การท างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นคนมีความรู้ความสามารถ การศึกษาในระดับปริญญาตรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง และน้อยคือสุดพฤติกรรมที่ใช้อ านาจเด็ดขาด แต่งานส าเร็จ  

 
10. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

1) ก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ตามบทบาทที่กฎหมายก าหนดให้มากยิ่งขึ้น           
ควรศึกษาหาความรู้เรื่องกฎหมายและมีความรู้โดยเฉพาะกฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา 

2) การส ารวจและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สมควรน ามาพิจารณาก าหนดบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านให้เหมาะสม 
 3) ภาครัฐควรจัดอบรมให้ความรู้วิทยากรสมัยใหม่ ๆ แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 
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 4) ก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชน  
 5) ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติได้จริง กับสิ่ง
ที่ประชาชนคาดหวัง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคมท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติทดสอบสมมุติฐาน 
ดังนี้ ค่าสถิติ t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบการเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
ของ LSD (Least Significant Difference) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การและความสุขในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 590 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 238 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากสูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 การค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสายงานใช้วิธีการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 238 คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 อายุของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-
29 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 120 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 50.4 มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000-20,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 และมี

                                   
*ร้อยเอกหญิง, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบพยาบาล จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 การ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการรับรู้วัฒนธรรม
แบบเครือญาติอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาเป็นการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรม
องค์การแบบปรับตัว และวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จเป็นอันดับสุดท้ายความสุขในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความสุขในด้านความรักในงาน
อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านการเป็นที่ยอมรับ และ
ด้านความส าเร็จในงานเป็นอันดับสุดท้ายการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
กับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พบว่าการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติมีความสัมพันธ์สู งสุดในทิศ
ทางบวกกับความสุขในการปฏิบัติงานภาพรวม กล่าวได้ว่า เมื่อการรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติอยู่ใน
ระดับสูง ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมสามารถเพ่ิมการรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติได้ โดยอาจจัดให้มีการ
เดินเยี่ยมของหัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ไม่เพียงแต่ท าเฉพาะในกองหรือแผนก
ของตัวเองเท่านั้นควรจัดให้มีการเดินเยี่ยม หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้ง
โรงพยาบาล โดยอาจจะจัดตามวงรอบทุก 3 เดือน ตามไตรมาส เพ่ือให้มีความใกล้ชิดกับบุคลากรใน
องค์การมากข้ึน และยังได้ทราบถึงปัญหาเชิงลึกที่อาจจะไม่ถูกรายงานด้วย และเมื่อพิจารณาการรับรู้
วัฒนธรรมด้านมุ่งผลส าเร็จ อยู่อันดับสุดท้าย ซึ่งวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จนี้จะมีลักษณะนิยมการ
แข่งขันเชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล การท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างมากภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ข้อมูลในการศึกษานี้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ เช่น วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีอยู่ว่า  
“เราจะเป็นโรงพยาบาลทหารระดับทุติยภูมิที่ให้บริการเป็นเลิศ ภายในปี 2564” การที่จะให้บริการที่
เป็นเลิศได้นั้นต้องมีการเปรียบเทียบแข่งขันกับโรงพยาบาลอ่ืน ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี วิจัย หรือนวัตกรรม ผู้บริหารอาจต้องมีการกระตุ้นผลักดัน ให้
บุคลากรมีการแข่งขันในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น มีการจัดประกวดงานวิจัย นวัตกรรมภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นร่วมมือร่วมใจกันท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนด 

ค ำส ำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยม ความสุขในการปฏิบัติงาน 
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1. บทน ำ 
ภายใต้กระแสโลกโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีการขยายตัวและมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ท าให้สังคมต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพ่ือความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะท าให้มีความได้เปรียบเพ่ิมมากขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ 
องค์การต้องมีทรัพยากรที่ดี  โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ องค์การที่จะอยู่รอดได้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้ จ าเป็นต้องใช้แนวทางในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) การวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมให้แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ (Business Strategic Plan) สามารถบรรลุเป้าหมาย
ภายใต้แรงกดดันจากสภาพแวดล้อม การมีทุนมนุษย์ที่ดีจะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้ างสรรค์
ผลงาน มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้องค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น
พยายามสร้างแรงขับเคลื่อนองค์การให้เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศโดยใช้ความรู้ในเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์การเข้ามาเป็นตัวช่วย เพราะวัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) เป็น
สภาพแวดล้อมที่จะสามารก าหนดรูปแบบพฤติกรรมและการด าเนินงานขององค์การ เป็นกลไกที่มีผล
ต่อการท างานของพนักงาน โดยท าให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน มีความผูกพันกับ
องค์การ จะน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศขององค์การ ดังนั้นจะเห็นว่าหัวใจส าคัญที่ สุดในการ
บริหารองค์การยุคใหม่คือ การบริหารบุคลากรในองค์การ ทุนมนุษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญ สามารถเพ่ิม
ศักยภาพองค์การ สามารเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้องค์การอยู่รอดและฟันฝ่าวิกฤติต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการรักษาทุนมนุษย์ให้อยู่กับองค์การคือ การท าให้บุคลากรใน
องค์การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข (Happiness Workplace) เนื่องจากการท างานเป็นภาระหน้าที่ที่
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หากบุคลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดความขัดแย้งในองค์การได้อีกด้วย  

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 
บนเนื้อที่ 83 ไร่ มีภารกิจให้การสนับสนุนแก่มณฑลทหารบกที่ 24 และหน่วยใกล้เคียง ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การบริการรักษาพยาบาล และการส่งกลับสายแพทย์ 
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้ เข้าร่วมโครงการ Hospital Accreditation ในฐานะ
โรงพยาบาลน าร่อง เมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 และพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง จนได้รับการับรองคุณภาพในโรงพยาบาลหรือ Hospital Accreditation จากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ครั้งที่ 2 (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และได้รับการประเมิน
คุณภาพครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546 พร้อมได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 
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9002 : 1994 ในมาตรฐานการให้การบริการการแพทย์ทั้งองค์การ เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และ
ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 นับได้ว่าเป็น
โรงพยาบาลภาครัฐแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งสองระบบ และยังคงมีการ
พัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 44 ปี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมี
บุคลากรจ านวนมากที่เริ่มใกล้ถึงเวลาเกษียณอายุราชการ จึงเริ่มมีการรับบุคลากรใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานเป็นจ านวนมากในหลายต าแหน่ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
บุคลากรเก่าที่เริ่มเกษียณอายุทุกปี การท างานร่วมกันของบุคลากรที่มีความหลากหลายเจเนอเรชั่น 
ท าให้เป็นที่น่าสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสุขของบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรทั้งเก่าและใหม่มีความสุข มีความรักความสามัคคี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
เพ่ือน าผลการวิจัยนี้ ไปใช้ เป็นแนวทางในการบริหารองค์การ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะช่วยสนับสนุนการท างานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงองค์การให้เป็นองค์การแห่งความสุขต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือไม่ 

3.2 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหรือไม ่

 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4.1 วัฒนธรรมองค์กำร 
ควำมหมำยของวัฒนธรรมองค์กำร 
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วัฒนธรรมองค์การเป็นรูปแบบของความเชื่อ และค่านิยมที่คนในองค์การยึดถือ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรม วิธีปฏิบัติ การแสดงออกซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ขององค์การนั้น ๆ แต่ละองค์การ
จะมีลักษณะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทขององค์การ มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ของวัฒนธรรมองค์การไว้หลากหลายแนวคิด ดังนี้ 

วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546: 20) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ  
ที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบภายในองค์การและเป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์การ
นั้น วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์การ 

พร ภิเศก (2546: 27) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็น
กลุ่มค่านิยมร่วมที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรและช่วยให้สมาชิกใน
องค์การเข้าใจว่าการปฏิบัติใดที่ได้รับการพิจารณาว่ายอมรับได้ และเกิดแนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมา 
อีกท้ังค่านิยมนี้มักจะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวและสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ปัญญา ผ่อนผัน (2550: 31) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง
วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์
การด าเนินชีวิต โดยแนวทางในการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจากคณะบุคคลท าเป็นตัวแบบ 
แล้วคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมี
การค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและตอบสนองของคนในสังคม 

กิติมา อรุณรัตตโนภาส (2551: 13) ได้อธิบายวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผนและ
กรอบการประพฤติปฏิบัติของกลุ่มคนในองค์การที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาโดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
หรือสร้างขึ้นในองค์การ มี อิทธิพลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ การก าหนดยุทธศาสตร์ 
กระบวนการท างาน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของสมาชิก 

พินิจ หนูเกตุ (2551: 21) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็น
ตัวแทนของค่านิยม และความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในองค์การ โดยค่านิยมเหล่านี้แสดงให้เห็นจาก
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นความเชื่อขององค์การ ซึ่งองค์การคาดหวังและสนับสนุนให้บุคคลมีส่ วนร่วมเพ่ือที่จะ
สามารถด ารงตนให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกขององค์การ 

จากความหมายของวัฒนธรรมองค์การที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรม
องค์การ หมายถึง รูปแบบ ความรู้สึกนึกคิดและวิธีการปฏิบัติของสมาชิกในองค์การที่เป็นตัวก าหนด
ความแตกต่างของสมาชิกในแต่ละองค์การ และเป็นแบบแผน ความเชื่อที่ยึดถือร่วมกันเพ่ือให้คนที่อยู่
ในองค์การทราบว่า การกระท าใดที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับได้โดยต้องมีการสื่อสารถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้เข้าใจตรงกัน ทุกระดับทั่วทั้งองค์การ รวมถึงการเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้
องค์การมีประสบการณ์ เมื่อสมาชิกมาอยู่ร่วมกันเกิดการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน ท าให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ 
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ควำมส ำคัญของวัฒนธรรมองค์กำร 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ ไว้ดังนี้ 
วัชรพล ศุภจักรวัฒนา (2549: 125) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญ ดังนี้ 
1) ช่วยสนับสนุนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่องค์การยอมรับ เกิดจากสมาชิกในองค์การได้เรียนรู้

วิธีคิด วิธีการท างานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากสมาชิกเก่าหรือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
วิธีการสังเกต ซึ่งวิธีการนั้นเมื่อท าแล้วจะประสบผลส าเร็จ หรือเมื่อท าแล้วจะถูกต าหนิ สิ่งเหล่านี้
สมาชิกในองค์การจะได้รับการเรียนรู้จากการมือปฏิบัตินั่นเอง  

2) ช่วยจัดระเบียบขององค์การ เมื่อสมาชิกได้เรียนรู้จนเกิดการปฏิบัติและกลายเป็นบรรทัด-
ฐานของกลุ่ม จนอาจกล่าวได้ว่าบรรทัดฐานนั้นกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งถ้าสมาชิกฝ่ าฝืนก็จะ
ได้รับการลงโทษ ท าให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้และมีการวางกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และวัฒนธรรม
องค์การยังสามารถเป็นตัวตัดสินว่าวิธีการคิดใด มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

3) ช่วยให้สมาชิกเข้าใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมและความเป็นไปต่าง ๆ ในองค์การของตนเอง 
และแยกผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกองค์การออกจากผู้เป็นสมาชิกองค์การด้วย เพราะส่วนใหญ่สมาชิกองค์การ
จะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในองค์การได้อย่างถูกต้อง 

4) ลดความจ าเป็นที่จะต้องตัดสินในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่เสมอ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ
เป็นค่านิยม ความเชื่อและแนวทางที่สมาชิกองค์การท าอยู่เป็นปกติ จนเกิดความเคยชิน จนกลายเป็น
นิสัย ดังนั้นสมาชิกในองค์การจะกระท ากิจกรรมนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องตัดสินใจมากว่าในแต่ละ
ช่วงต้องท าสิ่งใด 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญต่อองค์การในเรื่องของการส่งเสริม ให้
บุคลากรเข้าใจในความเป็นมาขององค์การ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพในการท างาน แต่เนื่องจาก
วัฒนธรรมองค์การไม่ได้เขียนเป็นตัวบทกฎหมายหรือระเบียบองค์การ แต่เป็นเรื่องของบุคลากรที่
ยอมรับ และน ามายึดถือปฏิบัติ จึงท าให้วัฒนธรรมองค์การกลายเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางขององค์การ
และยังมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย  

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กำร 
Daft (2001: 319) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การสามารถใช้สร้างกลยุทธ์เพ่ือให้องค์การก้าว

ไปสู่เป้าหมายได้ ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท โดยอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย 2 อย่างคือ 
1) ความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อมในการแข่งขันว่า 

ต้องการความยืดหยุ่น (Flexibility) แปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
หรือต้องการความคงท่ี (Stability) ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก 
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2) การมุ่งเน้นกลยุทธ์ว่าต้องการมุ่งเน้นภายใน ( Internal) องค์การยึดกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมา
จากในองค์การบริษัทแม่หรือเน้นจากภายนอก (External) องค์การใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้า
มาเปน็เกณฑ์ในการก าหนดกลยุทธ์ เช่น คู่แข่ง ตลาด เป็นต้น 

เมื่อทั้งสองปัจจัยผสมผสานกันจะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การขึ้น 4 แบบ โดยแต่ละแบบ
มุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว หมายถึง การรับรู้ลักษณะองค์การที่ ให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอกมาก เช่น เศรษฐกิจเทคโนโลยี สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นต้น พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจเองและพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความ
จ าเป็น เพ่ือสนองตอบต่อลูกค้าเป็นส าคัญ ผู้น ามีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ขึ้นกับองค์การด้วยการกระตุ้นพนักงานให้กล้าเสี่ยง กล้าทดลองคิดท าในสิ่งใหม่ และเน้นการให้รางวัล
ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ และมีการมอบหมายอ านาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน 

2) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ หมายถึง การรับรู้ลักษณะองค์การที่ชัดเจนใน
เป้าหมายและการด าเนินงานให้ประผลส าเร็จ เช่น ยอดขาย ก าไร ส่ วนแบ่งการตลาด เป็นต้น 
องค์การมุ่งเน้นให้บริการเฉพาะลูกค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ไม่จ าเป็นที่ต้องมี
ความยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พนักงานคนหนึ่งอาจรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
นิยมการแข่งขันเชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และพึงพอใจต่อการท างานหนักในระยะยาว 
จนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย องค์การจะพิจารณาพัฒนาในการท างาน โดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

3) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ หมายถึง การรับรู้ลักษณะองค์การที่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์การ เน้นความต้องการของพนักงาน บรรยากาศ
การท างานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ 
ความเป็นธรรมและเสมอภาค การให้ความเอาใจใส่ เอ้ืออาทร ทั้งพนักงานและลูกค้า ยึดมั่นในการให้
ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด 

4) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการหมายถึง การรับรู้ลักษณะองค์การที่ ให้
ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เน้นความคงเส้นคงวาในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการท างาน มุ่งการยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ยึดหลักการประหยัด แต่พนักงานมีส่วนร่วมในการท างานต่ า 

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบใด ล้วนสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การได้
ทั้งสิ้น การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจุดเน้นด้านกลยุทธ์ขอ ง
องค์การ และความจ าเป็นของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นส าคัญ และองค์การหนึ่ง ๆ  
อาจมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าหนึ่งแบบหรือผสมผสานกัน 
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ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา และอธิบายความหมายของความสุข ไว้แตกต่างกันดังนี้ 
กฤษฎา ลดาสวรรค์ (2554: 10) ได้สรุปว่า ความสุขแยกเป็นความสุขทางกายและทางใจ 

ความสุขทางกาย คือ การตอบสนองความต้องการของร่างกาย เช่น การปราศจากโรค ส่วนความสุข
ทางใจมีหลายระดับข้ัน 

1) ระดับการตอบสนองความต้องการทางใจ ได้แก่ความส าราญ การได้ในสิ่งปรารถนา การมี
ครอบครัวที่อบอุ่น การอยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง 

2) ระดับของการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ความนับถือตนเอง การมีเป้าหมาย
ของชีวิต ความกลมกลืนของสิ่งที่คิด พูด ท า 

3) ระดับสูงของจิตใจ คือ ไม่เห็นแก่ตัว ความสงบของจิตใจ และสภาพจิตที่เป็นปกติ อิสระ 
จากกการให้ความหมายของความสุขที่นักวิชาการได้ให้ไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความสุข 

หมายถึง ภาวะที่จิตใจของมนุษย์เกิดความรู้สึกในทางบวก ท าให้เกิดความสุขใจ ความรัก ความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและพร้อมที่จะท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วย 

ส าหรับความหมายของความสุขในการปฏิบัติงาน ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
ลักษมี สุดดี (2550: 31) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความสุขในการปฏิบัติงานหมายถึง 

ความคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคลที่มีต่อการท างาน และจากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตตนเองที่ได้รับรู้ รู้สึกพอใจในงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน รู้สึกตนเองมีคุณค่า สนุกสนานกับการท างาน พยายามที่จะปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ให้ผลต่ออารมณ์ทางบวกมากกว่าทางลบ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์
สิ่งดีงามบนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม  

สุภณัฐ โอ่งวัลย์ (2554 : 6) ได้อธิบายว่า ความสุขในการปฏิบัติงาน หมายถึง บุคคลมี
ความรู้สึกที่ดีหรือชื่นชอบ รัก และศรัทธาที่ได้รับจากการท างานนั้น โดยบุคคลนั้นเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับงานที่ท า รู้สึกว่าได้ท างานที่ดีและมีความภาคภูมิใจในงานที่ท า รู้สึกว่าได้
ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดี รับรู้ว่างานที่ท าอยู่นั้นมีความส าคัญรับรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าในงาน ที่ท า 
มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า รู้สึกสนุก และมีความสุขที่ท างาน รู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริม
พลังในการท างาน 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตย์ และคณะ (2556: 33) ได้อธิบายว่า ความสุขในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ประสบการณ์และความรู้สึกของคนท างาน ที่ต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคน
ทั่วไป การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา อย่างทั่วถึง 
การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา การมีเพ่ือนร่วมงานที่จริงใจ การได้รับสวัสดิการที่
เพียงพอ และการได้รับความปลอดภัยจากการท างาน ถ้าคนท างานได้รับสิ่งต่าง  ๆ ดังกล่าว อย่าง
บ่อยครั้งและต่อเนื่อง คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข 



35 

จากการให้ความหมายของความสุขในการปฏิบัติงาน ที่นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น
นั้น สามารถสรุปได้ว่า ความสุขในการปฏิบัติงานหมายถึง การที่บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกที่ดี  
มีอารมณ์ทางบวกอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน รู้สึกภูมิใจในงานที่
ปฏิบัติ เกิดความรู้สึกรักและเป็นสุขเม่ือได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงาน
ที่ปฏิบัติ 

องค์ประกอบของควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
Manion (2003: 656) ซึ่งได้ศึกษาองค์ประกอบของความสุขในการท างานจากกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นพยาบาล และได้เสนอแนะในตอนท้ายของงานวิจัยว่า องค์ประกอบความสุขในการปฏิบัติงานนี้
สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารขององค์การ ซึ่งสามารถน าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรรู้สึกอยากท างาน เพราะเมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจ มีความรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วมอยากท างานแล้ว ความสุขในการท างานก็จะตามมาและตามความคิดของ Manion 
องค์ประกอบของความสุขในการท างานประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) หมายถึง บุคลากรรับรู้ถึงสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคลากร กลุ่มผู้ร่วมงานที่เกิดขึ้นในสถานที่ท างาน โดยมีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ดูแลกัน มีการสนทนาพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน 
ท าให้เกิดมิตรภาพระหว่างปฏิบัติงานและเกิดความรู้สึกเป็นสุข และรับรู้ว่าได้อยู่ท่ ามกลางเพ่ือน
ร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 

2) ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง บุคลากรรับรู้ว่าตนเองมีความรักและ
ผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นกับงาน รับรู้ถึงพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีที่จะปฏิบัติ
ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของงาน ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในงานท่ีตนได้รับมอบหมาย 

3) ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง บุคลากรได้รับรู้ว่าตนเองปฏิบัติงาน
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยได้รับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีอิสระใน
การท างาน ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย เกิดผลลัพธ์
ทางบวกในการปฏิบัติงาน รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต มีความภูมิใจที่จะพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จและ
เกิดความก้าวหน้า ตลอดจนได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้องค์การ
เกิดการพัฒนา  

4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง บุคลากรรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและ
เชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีการ



36 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงาน การได้รับมอบหมายให้ท าโครงการพิเศษและมีความรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กรรณิการ์ รัตนซ้อน (2553) ท าการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กร 

กรณีศึกษา ส านักมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร อยู่ในระดับ
มาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปฏิบัติงานกับวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กัน 

วรรณศิริ เชื่อมวราศาสตร์ (2553) ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างาน
กับความสุขของข้าราชการส านักงานสรรพากรภาค 6 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่
อายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ปัจจัยในด้านการท างานที่ส่งผลต่อความสุข คือความส าเร็จในการ
ท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ  

ชิดชนก แตงอ่อน (2557) ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร
และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีกับการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาล
วิภาวดีกับการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กัน โดยมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร
แบบราชการมากท่ีสุด  

มัณฑนา อ่อนน้อม (2558) ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนคร ราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์การของเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กับความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กัน โดยมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบพันธกิจมากที่สุด และมี
ความสุขในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) และมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรที่ท างานในโรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคม ทั้งหมด 590 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยค านวณจากสูตรของยา
มาเน่ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2560) โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และก าหนดระดับความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % จากการค านวณ ได้กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ านวน 238 คน มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Stratified Random Sampling) ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามโดยได้
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้รวมต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียว 

ลักษณะส่วนบุคคล 

-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพสมรส 
-ระดับการศึกษา 
-รายได ้
-ระยะเวลาการท างาน 
-ต าแหน่งงาน 
 

วัฒนธรรมองค์กำร 

-การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบ ปรับตัว 

-การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบ มุ่งผลส าเร็จ 

-การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบ เครือญาติ 
-การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบ ราชการ 
 
 

ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกรโรงพยำบำล 
ค่ำยประจักษ์ศิลปำคม 

 
  -การติดต่อสมัพันธ์ 
  -ความรักในงาน 
  -ความส าเรจ็ในงาน 
  -การเป็นท่ียอมรับ 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

แสดงความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ พิจารณาจากระดับคะแนน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-
ended Questions) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท าการ
ทดลอง (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล,  2553: 232) จากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคของแบบสอบถาม พบว่า มีค่า 0.913 

 
6. ผลกำรวิจัย 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา

คม จ านวน 238 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 อายุของบุคลากร
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000-20,000 บาท จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.1 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบพยาบาล จ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 

2) ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคมแสดงในตารางที่ 1  
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

ตัวแปร �̅� SD ระดับ 

กำรรับรู้วัฒนธรรมองค์กำร    
1. แบบปรับตัว 3.96 0.54 มาก 
2. แบบมุ่งผลส าเรจ็ 3.85 0.54 มาก 
3. แบบเครือญาต ิ 4.25 0.61 มำกที่สุด 
4. แบบราชการ 4.06 0.46 มาก 

รวม 4.02 0.47 มำก 
ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน    
   1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 4.301 0.58 มากที่สุด 
   2. ด้านความรักในงาน 4.348 0.58 มากที่สุด 
   3. ด้านความส าเร็จในงาน 4.034 0.55 มาก 
   4. ด้านการเป็นท่ียอมรับ 4.039 0.60 มาก 

รวม 4.17 0.50 มำก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรในการวิจัย ด้านการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การ พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรม
องค์การเป็นแบบเครือญาติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 และมีความคิดเห็นว่า
วัฒนธรรมองค์การในแบบปรับตัว แบบมุ่งผลส าเร็จ และแบบราชการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96, 3.85, และ 4.06 ตามล าดับ 

ความสุขในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีความสุขใน
การปฏิบัติงานในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือด้านความรักในงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.348 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.301, 4.034 และ 4.039 ตามล าดับ 

6.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตอบค ำถำมกำรศึกษำ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือไม่ 

(1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
ส าหรับการตอบค าถามการศึกษา จะใช้วิธีทดสอบสมมุติฐาน ตัวแปรเพศจะทดสอบ

สมมุติฐานโดยใช้การทดสอบค่าใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระกัน (Independent Samples  
t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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เมื่อพบว่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ส่วนตัวแปรอ่ืนที่มีการเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้นไป จะใช้
การทดสอบที่มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA) โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมุติฐานอยู่ที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อพบว่า
ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 สรุปเป็นภาพรวม ได้ตามตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การแตกตา่งกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล กำรรับรู้วัฒนธรรมองค์กำร 
แบบปรับตัว แบบมุ่งผลส ำเร็จ แบบเครือญำติ แบบรำชกำร 

เพศ - - - - 
อำย ุ - - - - 

สถำนภำพสมรส - - - - 
รำยได้ - - - - 

ระดับกำรศึกษำ - √ - - 
ระยะเวลำกำรท ำงำน - - - - 
ต ำแหน่งงำน √ √ √ √ 

หมำยเหตุ:  √ หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  - หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ 
อายุ สถานภาพสมรสรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการท างาน ในภาพรวมและรายด้านระดับการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมไม่มีความแตกต่างกันระดับ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จด้านเดียวที่ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันต าแหน่งงาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ระดับการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน จะมีระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกัน  

(2) ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับการตอบค าถามการศึกษา จะใช้วิธีทดสอบสมมุติฐาน ตัวแปรเพศจะทดสอบ

สมมุติฐานโดยใช้การทดสอบค่าใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระกัน  (Independent Samples  
t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานที่ 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
เมื่อพบว่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ส่วนตัวแปรอ่ืนที่มีการเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้นไป จะใช้
การทดสอบที่มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA) โดยใช้ระดับ
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ความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมุติฐานอยู่ที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อพบว่า
ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 สรุปเป็นภาพรวม ได้ตามตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรติดต่อ

สัมพันธ ์
ด้ำนควำมรักใน

งำน 
ด้ำนควำมส ำเร็จใน

งำน 
ด้ำนเป็นที่ยอมรับ 

เพศ √ - √ - 
อำย ุ - - - - 
สถำนภำพสมรส - - - - 

รำยได้ - - - - 
ระดับกำรศึกษำ - - - √ 
ระยะเวลำกำรท ำงำน - - - - 
ต ำแหน่งงำน √ √ √ √ 

หมำยเหตุ:  √ หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  - หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
เปรียบเทียบการความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศใน

ภาพรวมระดับความสุขในการปฏิบัติงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านความส าเร็จในงาน ที่มี
ระดับความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอายุ และสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านระดับความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันระดับ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานด้าน
การเป็นที่ยอมรับด้านเดียวที่ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ต าแหน่งงาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน จะมีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

2) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหรือไม่ 

ใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

กำรรับรู้
วัฒนธรรม
องค์กำร 

ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนกำรติดต่อ
สัมพันธ ์

ด้ำนควำมรัก
ในงำน 

ด้ำนควำมส ำเร็จ
ในงำน 

ด้ำนกำรเป็นที่
ยอมรับ 

รวมทุกดำ้น 

แบบปรับตัว 0.577 
(0.000**) 

0.575 
(0.000**) 

0.588 
(0.000**) 

0.593 
(0.000**) 

0.675 
(0.000**) 

แบบมุ่งผลส าเร็จ 0.487 
(0.000**) 

0.499 
(0.000**) 

0.581 
(0.000**) 

0.525 
(0.000**) 

0.606 
(0.000**) 

แบบเครือญาต ิ 0.688 
(0.000**) 

0.625 
(0.000**) 

0.603 
(0.000**) 

0.621 
(0.000**) 

0.735 
(0.000**) 

แบบราชการ 0.602 
(0.000**) 

0.577 
(0.000**) 

0.571 
(0.000**) 

0.626 
(0.000**) 

0.689 
(0.000**) 

ภำพรวม 0.676 
(0.000**) 

0.659 
(0.000**) 

0.681 
(0.000**) 

0.681 
(0.000**) 

0.781 
(0.000**) 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวัฒนธรรมองค์การกับความสุขใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการปฏิบัติงานในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.781 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์
กันในทิศทางบวกกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ -ศิลปาคม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน โดยที่ การ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวมีความสัมพันธ์สูงสุดกับความสุขในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่
ยอมรับ (r=0.593) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จมีความสัมพันธ์สูงสุดกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในงาน (r=0.581) วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติมีความส าพันธ์สูงสุด
กับความสุขในการปฏิบัติงานด้านการติดต่อสัมพันธ์ (r=0.688) และวัฒนธรรมองค์การแบบราชการมี
ความสัมพันธ์สูงสุดกับความสุขในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ยอมรับ (r=0.626) จากตารางที่ 3 ได้
ท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้ Collinearity Statistics เป็นการ
พิจารณาว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยการพิจารณาจากค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่า VIF ตั้งแต่ 1.845-2.659 ซึ่งมีค่าสูงสุดไม่เกิน 10 แสดงว่า ตัว
แปรที่น ามาวิเคราะห์ ไม่มีปัญหา หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 
2553: 326) 
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7. สรุปผลกำรวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาน าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา

คม จ านวน 238 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 อายุของบุคลากร
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000-20,000 บาท จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.1 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบพยาบาล จ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 

2) การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พบว่า 

(1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าการรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว และวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จเป็นอันดับ
สุดท้าย 

(2) ความสุขในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่ามีความสุขในด้านความรักในงานอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ ด้านการเป็นที่ยอมรับ และด้านความส าเร็จในงานเป็นอันดับสุดท้าย 

3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้รวมต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน 

(1) เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากร

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเพศชายกับเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกันอายุ พบว่า ในภาพรวม
และรายด้านระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอายุที่
ต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกันสถานภาพสมรส พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน
ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกันระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมระดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่ง
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ผลส าเร็จด้านเดียวที่ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีระดับวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันรายได้ต่อเดือน 
พบว่า ในภาพรวมและรายด้านระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคมที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกันระยะเวลาการท างาน 
พบว่า ในภาพรวมและรายด้านระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคมที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การไม่แตกต่างกัน
ต าแหน่งงาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุค ลากร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน จะมีระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
แตกต่างกัน  

(2) เปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ พบว่า ในภาพรวมระดับความสุขในการปฏิบัติงานระหว่างเพศชายและเพศ

หญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน  
ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ พบว่า มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และ
ด้านความส าเร็จในงาน ที่มีระดับความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอายุ พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้านระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอายุที่ต่างกัน 
มีความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันสถานภาพสมรส พบว่า ในภาพรวมและรายด้านความสุขใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความสุข
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลค่าย-ประจักษ์ศิลปาคมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ยอมรับด้านเดียวที่
ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกันรายได้ต่อเดือน พบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้านระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ที่มีรายได้ต่างกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้านระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีมีความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันต าแหน่งงาน พบว่า 
ในภาพรวมและรายด้าน ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา
คมที่มีต าแหน่งงานต่างกัน จะมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง 
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8. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับการวิจัยของ กรรณิการ์รัตนซ้อน (2553) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การ กรณีศึกษา ส านักมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี พบว่า
วัฒนธรรมองค์การเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษีมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ชุนถนอม (2551) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิภาพองค์การ กรณีศึกษา ส านักงานเทศบาลต าบลในเขต
อ าเภอสามพราน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่า ส านักงานเทศบาลในเขตอ าเภอสามพราน มีแบบ
แผน มีความคิด มีค่านิยม ที่คนในองค์การร่วมกันปฏิบัติตามกันมาอย่างเหนียวแน่นท าให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การขึ้น 

จาการศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมแบบปรับตัว วัฒนธรรม
แบบมุ่งผลส าเร็จ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ วัฒนธรรมแบบราชการ พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมใน
รูปแบบของเครือญาติอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจาก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ก่อตั้งมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ผ่านการประเมินจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลหรือ Hospital 
Accreditation ในวันที่ 17 พ.ย. 2542 อีกทั้งยังผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 
28 มี.ค. 2545 นับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลภาครัฐแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งสอง
ระบบ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่ชัดเจน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
และมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับปลูกฝังค่านิยมของโรงพยาบาลอย่าง
เต็มที่ ท าให้มีการติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ความร่วมมือในการท างาน เมื่อเกิดปัญหามี
การแก้ไขหาสาเหตุของปัญหาร่วมกันและจัดการหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า การ
ท างานเป็นทีมกลายเป็นค่านิยมที่ท าให้ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติอยู่ในระดับ
มากที่สุดนั่นเอง  

2) ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา อ่อนน้อม (2558)  
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากร
ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อันดับแรก คือด้านความรักในงาน ท าให้สามารขับเคลื่อนองค์การเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
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กิจ ของกรมสรรพากรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัตน (2554) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ความสุขในการท างาน กรณีศึกษา บริษัทวิศวกรรม
ก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครพบว่าพนักงานมีความสุขในการท างานภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง อันดับแรกคือความส าเร็จในงาน รองลงมาคือการเป็นที่ยอมรับ ด้านการติดต่อสัมพันธ์และ
สุดท้ายเป็นด้านความรักในงาน เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องมีมาตรฐานของเนื้องาน ความส าเร็จใน
งานจึงท าให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพนั่นเอง 

จากการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
พบว่ามีระดับความสุขในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความรักในงานเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความส าเร็จในงานและด้าน
การเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับสุดท้าย ด้านความรักในงานเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์การขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อบุคลากรอยู่ในต าแหน่งงานที่รัก ก็จะท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะมีการ
ประเมินบุคลากรตามวงรอบในการปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ท าหรือไม่ และจะ
มีแบบสอบถามเมื่อท างานครบตามวาระว่า จะมีความต้องการในการย้ายหน่วยงานหรือไม่ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดสรรก าลังพลให้เหมาะสมกับงานนั่นเอง ในส่วนความสุขในด้านการติดต่อสัมพันธ์ด้วย
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม นอกจากจะให้บริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีพันธกิจหลักในการ
ดูแลก าลังรบ ทหาร และครอบครัวทหาร ซึ่งก็คืองานเวชศาสตร์ทหารนั่นเอง ด้วยหน้าที่นี้โรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จึงมีการติดต่อสัมพันธ์กันในหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
และหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล ท าให้รู้จักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลซึ่งกันและกันของบุคลากร
ในโรงพยาบาล ท าให้ความสุขในด้านการติดต่อสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาจากด้านความรัก
ในงานนั่นเอง 

3) วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคมมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มัณฑนา อ่อนน้อม (2558) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรใน
เขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติมีความสัมพันธ์สู งสุดในทิศทางบวกกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานภาพรวม ดังนั้นถ้าโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแบบเครือ
ญาติเพ่ิมขึ้นก็จะท าให้ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเพ่ิม
สูงขึ้นด้วย 
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9. ข้อเสนอแนะของกำรวิจัย 
1) ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ  
จากการศึกษาพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบเครือ
ญาติอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าเป็นองค์การที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุ คลากรใน
องค์การ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ ความเป็นธรรมและเสมอภาค 
การให้ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรทั้งบุคลากรและลูกค้า เมื่อพิจารณาการรับรู้วัฒนธรรมด้านมุ่งผลส าเร็จ 
อยู่อันดับสุดท้าย ซึ่งวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จนี้นี้จะมีลักษณะนิยมการแข่งขันเชิงรุก ความสามารถ
ริเริ่มของบุคคล การท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ข้อมูลในการศึกษานี้ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ได้ เช่น วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม มีอยู่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาล
ทหารระดับทุติยภูมิที่ให้บริการเป็นเลิศ ภายในปี 2564” การที่จะให้บริการที่เป็นเลิศได้นั้นต้องมีการ
เปรียบเทียบแข่งขันกับโรงพยาบาลอ่ืน ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเทคโนโลยี วิจัย หรือนวัตกรรม ผู้บริหารอาจต้องมีการกระตุ้นผลักดัน ให้บุคลากรมีการ
แข่งขันในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น มีการจัดประกวดงานวิจัย นวัตกรรมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นร่วมมือร่วมใจกันท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

2) ความสุขในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม มีความสุขในการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความสุขด้านความรักในงานอยู่ในระดับ มากที่สุด 
หมายถึงบุคลากรรู้ว่าตัวเองมีความรักและผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นกับงาน มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน รู้สึกเป็นสุขเม่ือได้ปฏิบัติงาน มีความภูมิใจในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย แสดงถึงการ
บริการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ การให้บุคลากรท างานในต าแหน่งที่เหมาะสมและมีความ
ถนัดจะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุข และจะเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดอีกด้วย 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงาน  
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความสุขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติมีความสัมพันธ์สูงสุดในทิศทางบวกกับความสุขในการ
ปฏิบัติงานภาพรวม กล่าวได้ว่า เมื่อการรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติอยู่ในระดับสู ง ความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ก็จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย โรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคม สามารถเพ่ิมการรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติได้ โดยอาจจัดให้มีการเดินเยี่ยมของ
หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ไม่เพียงแต่ท าเฉพาะในกองหรือแผนกของตัวเอง
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เท่านั้นควรจัดให้มีการเดินเยี่ยม หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งโรงพยาบาล 
โดยอาจจะจัดตามวงรอบทุก 3 เดือน ตามไตรมาศ เพ่ือให้มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในองค์การมาก
ขึ้น และยังได้ทราบถึงปัญหาเชิงลึกท่ีอาจจะไม่ถูกรายงานด้วย  
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พฤติกรรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลนำแก้ว
อ ำเภอโพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 

ฉวีวรรณ ศรีสวัสดิ*์ 
 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จ านวน 358 
ครัวเรือน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test Scheffe’s method  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพน

นาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป (ค่าเฉลี่ย 3.23) รองลงมาคือ การคัดแยกขยะ 
(ค่าเฉลี่ย 3.15) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ (ค่าเฉลี่ย 
3.02) 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

2.1 จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับ
การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว และรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน เพศ พบว่า พฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย ของประชาชน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

2.2 จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพของหัวหน้าครอบครัว พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการน าขยะ 
มูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย มาซ่อมแซม 2) ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียน
กลับมาใช้หรือแปรรูป  

ค ำส ำคัญ: ขยะมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะ  

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ปัญหาขยะ เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญประการหนึ่งของชุมชนทุกประเทศท่ัวโลกจาก

ความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันผลิตสินค้าเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างมากมายซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์มีการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อนเมื่อทิ้งแล้วก็ยากแก่การก าจัดหรือท าลาย อีกทั้งประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญในการคัดแยกขยะและของเสียส่งก าจัดโดยวิธีที่ถูกต้อง มีการทิ้งโดยทั่วไป จึงส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหามลพิษจากขยะ ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เกิดเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์น าโรค น าเชื้อโรคมาสู่คน เกิดภูมิทัศน์
ที่ไม่เหมาะสม ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความร าราญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง เป็นปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่น สู่
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก (อังคณา ชมนาวัง, 2555) ส าหรับประเทศไทยการ
ด าเนินงานเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ได้มากขึ้น ท าให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก แม้
จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น แต่ยังมีหลายพ้ืนที่ที่ยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถก าจัดขยะมูล
ฝอยได้ถูกสุขลักษณะตามที่ได้ออกแบบไว้ได้และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจนไม่
สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ซึ่งจากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,759 แห่ง ในปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล
ฝอยรวม 26.17 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอยร้อยละ 75.12 มาจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดแบบถูกต้อง จ านวน 7.88 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 30 ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ก าจัดแบบไม่ถูกต้อง 6.91 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขนท าให้
ตกค้างในพ้ืนที่ 6.56 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 25 และปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
4.82 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 19 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจและหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความส าคัญมากในกระบวนการจัดการขยะให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการ
ขยะที่ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งแต่ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลงมาจนถึงบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่วนท้องถิ่นและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน โดยส่วนใหญ่มีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลรับผิดชอบในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ความสะอาดเรียบร้อย การ
เก็บกวาด และการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อน าไปด าเนินการก าจัดตามกระบวนการ 
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สถานการณ์ขยะมูลฝอยในเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มี
แนวโน้มที่จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นจากอัตราการก่อให้เกิดขยะมูลฝอย  (Waste Generation Rate) 
ของประชาชนที่สูงขึ้น รวมทั้งจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยองค์ประกอบหลักของขยะมูลฝอย 
ได้แก่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ร้อยละ 30 ขยะมูลฝอยพลาสติกร้อยละ 30 ขยะมูลฝอยขายได้ร้อยละ 25 
และขยะมูลฝอยจ าพวกกระดาษร้อยละ 15 ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบใน
หลุมฝังกลบซึ่งไม่มีระบบจัดการน้ าขยะมูลฝอย (Leach ate) และระบบติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้
จะใช้วิธีการเทกอง (Open Dumping) ในการก าจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงขยะมูลฝอยอันตรายและ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอีกด้วย ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ คือ ประการแรก ประชาชนยังไม่มีจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาด ประการที่สอง 
ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และประชาชนจ านวน
หนึ่งที่น าเอาเศษขยะมูลฝอยไปทิ้งตามสถานที่สาธารณะ ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นปัญหาที่
ท าให้ทัศนียภาพในตัวเมืองไม่สวยงาม ประชาชนบางส่วนมีความคุ้นเคยในการเผาขยะมูลฝอย อันเป็น
สาเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในเขตชุมชนแออัด ประการที่สามขาดระบบ
การประชาสัมพันธ์ที่ดีในการแยกขยะมูลฝอย จึงท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น ขาดการ
จัดการเศษขยะมูลฝอยธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ประการที่สี่ โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ยังมี
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานในการอนุรักษ์พัฒนาและป้องกันการเกิดปัญหาเศษเหลือใช้
ของชุมชน แต่สิ่งที่ส าคัญคือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  ยังไม่สามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประชาชนบางหมู่บ้านยังใช้การจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาและฝังกลบเองในแต่ละครัวเรือน เหตุของปัญหาที่ตามมาก็คือ ปัญหากลิ่น
เหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวันและสัตว์น าโรคชนิดต่าง ๆ ปัญหาควันจากการเผาขยะมูลฝอย 
ปัญหาน้ าเสีย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง และในระยะยาวปัญหาขยะมูล
ฝอย ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการด้านสาธารณสุขของชุมชนอีกด้วย 

ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ที่มีเพ่ิม
มากขึ้นทุกวัน ในขณะที่ขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขจัดการขยะมูลฝอยมีอยู่
อย่างจ ากัดทั้งในแง่ของบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่รองรับ หากรอการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหรือทันต่อ
เหตุการณ์ ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมืองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องของประชาชน จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ทั้งจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือจาก
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ประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร” เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับเทศบาลต าบลนาแก้ว ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผน  ส่งเสริม สนับสนุน 
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามส าหรับการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพน
นาแกว้ จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับใด 

2) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพน
นาแก้ว จังหวัดสกลนคร แตกต่างกันหรือไม่เม่ือจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ประชาชนที่มีครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จ านวน 3,396 ครัวเรือน  (ส านักทะเบียน 
กรมการปกครอง ณ เดือน มกราคม, 2562) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนใน
เขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จ านวน 358 ครัวเรือน การหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการค านวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane,1973: 127; อ้างถึงใน อรุณ 
จิรวัฒน์กุล, 2557: 26) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อย
ละ 5 และจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย จะใช้ตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว เป็นกลุ่มตัวอย่าง ครัวเรือนละ 1 
คน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว อาชีพของหัวหน้า
ครอบครัว และรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน) และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการขยะ
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มูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว และพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ เทศบาลต าบลนา
แก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  
 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย และก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยได้ดังภาพที ่1 
                 ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตำม 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  
(Check List) ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ และตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะ 
มูลฝอย ของเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครลักษณะแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ด าเนินการโดยทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  
เอกสาร นิยามศัพท์เฉพาะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการ
ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม และข้อค าถาม สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยน า คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ และน า
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร มาก าหนดเป็นตัวแปรตาม เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินค่าตามความคิดเห็น 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ประกอบด้วย 

1. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
2. ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 
3. อาชีพของหัวหน้าครอบครัว 
4. รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน 
 

พฤติกรรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบล 

นำแก้ว อ ำเภอโพนนำแก้ว จังหวัดสกลนคร 
   1. การคัดแยกขยะ 
   2. การลดปริมาณขยะมูลฝอย 
   3. การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ 
   4. การน าขยะมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
เสียหาย มาซ่อมแซม 
   5. การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียน
กลับมาใช้หรือแปรรูป 
   6. การหลีกเลี่ยงวัสดุที่ท าลายยาก 
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และก าหนดข้อค าถามโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นข้อ
ค าถามวัดระดับ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือตรวจแก้ไข
เนื้อหา และความถูกต้อง 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงนายกเทศมนตรีต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว 
จ านวน 358 ครัวเรือน โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและการลงพ้ืนที่จริง เพ่ือน า
แบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่าง ในหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ความมุ่ง
หมายของการออกแบบสอบถาม 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
พรรณนาข้อค้นพบจากการวิจัย และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิติออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่า 
ร้อยละ (Percentage) บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร อันประกอบด้วย จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว อาชีพ
ของหัวหน้าครอบครัว และรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน  ใช้ค่า ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ระดับ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อ
จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปร
อิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่ตัว
แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัย
ท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนา
แก้ว จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ เป็นครัวเรือนที่มีสมาชิก 4–5 คน คิดเป็นร้อยละ 37.15 หัวหน้า
ครอบครัวมีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.71 หัวหน้าครอบครัว
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.44 และครัวเรือนมีรายได้รวมต่อเดือน ไม่
เกิน 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.41 ตามล าดับ 
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2. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพน
นาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.10) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป (ค่าเฉลี่ย 3.23) รองลงมาคือ การคัดแยกขยะ 
(ค่าเฉลี่ย 3.15) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ (ค่าเฉลี่ย 
3.02) โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

2.1 ด้านการคัดแยกขยะ ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ท่านมีการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะเสมอ  (ค่าเฉลี่ย 3.23) 
รองลงมาคือ ท่านทิ้งขยะตรงตามเวลานัดที่ทางเทศบาล มาเก็บเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.19) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านทิ้งขยะเปียกต้องมีภาชนะรองรับเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.07) 

2.2 ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านซื้อสินค้าชนิดเติม  (Refill) เพ่ือลดปริมาณขยะ (ค่าเฉลี่ย 
3.17) รองลงมาคือ ท่านบอกกล่าวให้สมาชิกภายในบ้านให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะน้อยที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 
3.19) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการช่วยลดขยะมูลฝอย  
(ค่าเฉลี่ย 3.00) 

2.3 ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแก้วท่านน ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09) รองลงมาคือ ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ ท่านเก็บไว้ขายหรือ
น ากลับมาใช้งานได้อีก (ค่าเฉลี่ย 3.07) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช้
งานได ้น ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก (ค่าเฉลี่ย 2.93) 

2.4 ด้านการน าขยะมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย มาซ่อมแซม ในภาพรวม  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านเมื่อใช้ของแล้วเสียจะมีการ
น ามาซ่อมแซมแทนการซื้อใช้ใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.21) รองลงมาคือ ครัวเรือนของท่านมักจะใช้เศษไม้มา
แก้ไขดัดแปลงเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีก (ค่าเฉลี่ย 3.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครัวเรือนขอ
ท่านได้น าเศษสิ่งของที่ท้ิงบางอย่างมาซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่นเก้าอ้ี (ค่าเฉลี่ย 2.99) 
  2.5 ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป ในภาพรวม  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านเก็บรวบรวมขวดหรือ
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กระป๋องน้าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วเพ่ือขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า (ค่าเฉลี่ย 3.26) รองลงมา
คือ ครัวเรือนของท่านน าขยะมูลฝอยสด หรือเศษอาหารมาหมักท าปุ๋ย (ค่าเฉลี่ย 3.23) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านได้คัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะยังใช้ได้  เช่น แก้ว พลาสติก 
กระดาษ ฯลฯ ไว้เพ่ือขาย(ค่าเฉลี่ย 3.22) 

2.6 ด้านการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ท าลายยาก ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากโฟม (ค่าเฉลี่ย 3.20) 
รองลงมาคือ ครัวเรือนของท่านหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติ ก เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 3.09) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านเลือกใช้สินค้าที่หลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติก (ค่าเฉลี่ย 3.05) 
 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ของตัวแทน
ครัวเรือน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  3.1 เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
  3.2 จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
  3.3 จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพของหัวหน้าครอบครัว พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการน าขยะมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุด
เสียหาย มาซ่อมแซม และ 2) ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า 
   3.3.1 ด้านการน าขยะมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย มาซ่อมแซม  
พบว่า 1) ครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปฏิบัติมากกว่าครัวเรือนที่
หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และ 2) ครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัว
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีการปฏิบัติมากกว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพ
รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 
   3.3.2 ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป 
พบว่า 1) ครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีการปฏิบั ติมากกว่า
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ครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และ 2) ครัวเรือนที่หัวหน้า
ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีการปฏิบัติมากกว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัว
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
  3.4 จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะของเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังนี้ 
  4.1 เทศบาลต าบลนาแก้วควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้รับทราบ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
  4.2 เทศบาลต าบลนาแก้วควรจัดเตรียมสถานที่  รองรับขยะมูลฝอยให้มีความ
เพียงพอกับปริมาณขยะที่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต   
  4.3 เทศบาลต าบลนาแก้ว ควรด าเนินการจัดโครงการอบรมการ คัดแยกขยะมูลฝอย
ให้ถูกวิธีให้กับประชาชนได้รับทราบ และควรมีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง  
  4.4 เทศบาลต าบลนาแก้ว ควรจัดให้มีสถานที่รับซื้อขยะน ากลับมาใช้ใหม่ในพ้ืนที่
เพ่ือส่งเสริมประชาชนน าขยะไปขายเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่งและส่งเสริมด้านพฤติกรรมการน ากลับมา
ใช้ใหม่ เพ่ือประชาชนจะได้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4.5 เทศบาลต าบลนาแก้ว ควรจะมีการออกกฎหรือมาตรการไว้ลงโทษหรือควบคุม 
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการท้ิงขยะมูลฝอย 
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 
 1) จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป (ค่าเฉลี่ย 3.23) 
รองลงมาคือ การคัดแยกขยะ (ค่าเฉลี่ย 3.15) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การน าขยะมูลฝอย
เศษวัสดุมาใช้ใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.02) 

โดยด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปรรูป ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านเก็บรวบรวมขวดหรือกระป๋องน้าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว
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เพ่ือขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า (ค่าเฉลี่ย 3.26) รองลงมาคือ ครัวเรือนของท่านน าขยะมูลฝอยสด หรือ
เศษอาหารมาหมักท าปุ๋ย (ค่าเฉลี่ย 3.23) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครัวเรือนของท่านได้คัด
แยกขยะรีไซเคิลหรือขยะยังใช้ได้ เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ ฯลฯ ไว้เพ่ือขาย (ค่าเฉลี่ย 3.22) 

ส่วนด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เมือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ยมากที่สุด คือ ขยะ
ประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแก้วท่านน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.09) รองลงมาคือ 
ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ ท่านเก็บไว้ขายหรือน ากลับมาใช้งานได้อีก (ค่าเฉลี่ย 
3.07) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช้งานได้ กลับน ามาใช้ใหม่ได้อีก 
(ค่าเฉลี่ย 2.93) 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ คงพิรุณ (2559) ได้ท าการศึกษา 
ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในหมู่บ้านโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดการขยะมูลฝอยยังคงอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 67.77) สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจิตต์ จันทร์นาหว่า (2557) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 394 ราย มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนการก าจัด โดยมีการคัดแยกมากถึงร้อย
ละ 75.00-79.80 แต่มีการคัดแยกประเภทขยะอันตรายเพียงร้อยละ 22.30-57.20 พฤติกรรมที่นิยม
ใช้มากท่ีสุดในการก าจัดขยะประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตรายคือการน าไปทิ้งในถังขยะที่
เทศบาลจัดไว้ให้ ส่วนขยะประเภทรีไซเคิลนิยมก าจัดโดยการน าไปขาย พฤติกรรมการน ากลับมาใช้
ใหม่พบค่อนข้างน้อย คือ มีเพียงร้อยละ 26.70-53.0 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาณี อุปราสิทธิ์ 
(2557) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมของ
ครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน  อยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  อยู่ในระดับปานกลาง 
พฤติกรรมด้านการน าไปใช้ต่ออยู่ระดับปานกลาง และพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย อยู่ใน
ระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชาติ แสไพศาล (2556) การศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับพอใช้ด้านพฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ส่วนในด้านพฤติกรรมการน ากลับมาใช้ใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ 
 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว และรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน เพศ พบว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
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เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพของหัวหน้าครอบครัว พบว่า พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการน าขยะมูลฝอย วัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย มาซ่อมแซม 2) ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้หรือแปร
รูป  

ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมัชญา หนูทอง (2556) ได้ท าการศึกษาความรู้
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผู้น าท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้และความรู้ที่แตกต่างกัน พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์  ช่างฉาย (2556) ได้ท าการศึกษา รูปแบบการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีเพศต่างกัน หรือมี
ระดับการศึกษาต่างกัน หลังการอบรมมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่
แตกต่างกัน (p>.05) และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระดับการศึกษา แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัลยาณี อุปราสิทธิ์ (2557) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เพศอายุ รายได้ต่อเดือน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการ
น าไปใช้ต่อ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 

1) ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเรื่อง การลดการเกิดขยะมูลฝอย 
และเรื่องการน าขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ โดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการใช้ตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 

2) ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล และเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อ
กระตุ้นให้ครัวเรือนตื่นตัวในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนให้เพิ่มมากข้ึน 

3) เทศบาลต าบลนาแก้ว ควรจัดให้มีสถานที่ จุดรวบรวมขยะอันตรายเพ่ือน าไปก าจัดให้ถูก
หลักสุขาภิบาลต่อไป 

4) เทศบาลต าบลนาแก้วควรใช้งบประมาณในการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยมากกว่าใช้ใน
การก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัด 
 5) เทศบาลต าบลนาแก้วควรจัดหานวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของครัวเรือน 
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 6) เทศบาลต าบลนาแก้วควรจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบที่มีครัวเรือนจัดการขยะมูลฝอยได้ดี 
 7) เทศบาลต าบลนาแก้วควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างท่ัวถึง 

8.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยท าการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เพ่ือที่จะได้ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

2) ควรท าการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มาก
ขึ้น 
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กำรตัดสินใจของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกำรลงคะแนนเลอืกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร  

ในวันอำทิตย์ท่ี 24 มีนำคม 2562 
 

ชนะพล ค าบอนพิทักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  
ต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562จ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพการเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 
มีนาคม 2562 ของเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินในเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาเรื่องการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค ำส ำคัญ: ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชน การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 
 
1. บทน ำ 

ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 
ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้น  
เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน แต่กลับพบว่า ตลอดระยะเวลา 87 
ปีที่ผ่านมา การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีการแก่งแย่งต่อสู้ ช่วงชิงอ านาจทางการเมือง
ของบรรดากลุ่มผู้น า ประชาชนไม่ใช่เจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง แต่กลับเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่าน
อ านาจจากกษัตริย์ ไปสู่ผู้น าที่ มีอ านาจทางการเมืองเท่ านั้น  จึงพบว่า หลังจากประกาศใช้
พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ก็มีเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่ส าคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่ยุคความรุ่งเรืองของอมาตยาธิปไตย การสละราชสมบัติของ
รัชกาลที่ 7 มีการก าเนิดของระบบพรรคการเมือง การก้าวสู่อ านาจของผู้น าทางทหารแบบเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ จนกระทั่งในภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นการเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีเหตุการณ์ที่
ประชาชนต่อต้านการกลับมาของเหล่าอดีตผู้น ากลุ่มในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และการต่อสู้
เคลื่อนไหวของประชาชนในช่วงวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่เรียกกันว่า “พฤษภาทมิฬ หรือ 
พฤษภามหาวิปโยค” ที่เป็นการต่อสู้กับระบอบอ านาจนิยม ที่พยายามสืบทอดอ านาจจากการ
รัฐประหารในวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ตามทั้ง 3 เหตุการณ์การเข้าร่วมของ
ประชาชนในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ก็มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าร่วม โดย
เหตุการณ์ต่อสู้วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นขบวนการ
ต่อสู้ของกลุ่มนักศึกษา ส่วนผู้ เข้าร่วมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นกลุ่มประชาชนที่มีความ
หลากหลายในกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มพรรคการเมือง ชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง 
(จ าลอง พรมสวัสดิ์, 2554)  

จากสภาพปัญหาการเมืองไทยที่มีเหตุวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาระบบการเมืองไทยทั้งระบบ ด้วยกระแสเรียกร้องอย่างต่อเนื่องจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญ
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็น
ฉบับที่ 16 และก าหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองให้
ปรากฏเป็นจริง ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
มากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
กลับพบว่า การเมืองไทยเข้าสู่ยุคธนาธิปไตย ฝ่ายการเมืองมีอ านาจเข้มแข็ง และใช้อ านาจดังกล่าว
ร่วมกับกลุ่มนายทุน ทุจริต คอรร์ัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เกิดวิกฤติความแตกแยกทางการเมือง
มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองหลากหลายกลุ่ม  ทั้ งจากกลุ่ม เสื้อเหลือง เสื้อแดง กลุ่ ม
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จนน าไปสู่การท ารัฐประหารจากผู้น าทางทหารอีก 2 
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ครั้ง คือ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งหลังจากการท า
รัฐประหารแต่ละครั้งก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศ
ถึง 20 ฉบับ ในเวลา 87 ปี โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นฉบับ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  

จากที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการที่ส าคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ  
การก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน การเลือกตั้งเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างหนึ่งของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการทางการเมืองที่
ส าคัญ เป็นการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองเพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหาร
ประเทศ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) นอกจากนี้ การเลือกตั้งยังเป็นกระบวนการสรรหาผู้ปกครอง
หรือรัฐบาลโดยสันติวิธี เนื่องจากกระบวนการเลือกตั้งจะสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อ านาจของ
รัฐบาลหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งท าให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองสามารถกระท าการต่าง ๆ 
ในนามประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะได้รับอ านาจโดยความนิยมจาก
ประชาชน อีกท้ังการเลือกตั้งยังเป็นกลไกแห่งการสืบทอดอ านาจโดยสันติ เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละ
ครั้งอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศหรือเปลี่ยนกลุ่มการเมืองที่เข้ามาท าหน้าที่ในการเป็น
รัฐบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากผลการเลือกตั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงตามครรลองและ
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนด เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี ไม่ท าให้เป็นปัญหา
หรือวิกฤตการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น (สุขุม นวลสกุล, 2543) นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่มี
ความสม่ าเสมอ เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองมีปัญหา ความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง แทนที่จะ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแต่กลับเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้ก าลังยึดอ านาจ ท ารัฐประหาร ถึงแม้ว่าจะมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่พ้นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองติดบ่วงระหว่างเผด็จการรัฐประหารกับเผด็จ
การรัฐสภา มีการใช้เครื่องมือคือ รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง ในการเปลี่ยนแปลงสลับวงจรอุบาทว์ 
โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะมีการเลือกตั้งสรรหาผู้ปกครองบริหารประเทศ เมื่อ
บุคคลเหล่านี้บริหารประเทศไปสักระยะหนึ่ง ก็มีการใช้อ านาจในทางมิชอบ มีการทุจริต  คอร์รัปชั่น 
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์ในประเทศไม่
สงบ เกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ ฝ่ายผู้น าทางทหารจึงใช้สถานการณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างในการท า
รัฐประหาร ยึดอ านาจยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ใหม่ เป็นวังวนหมุนเวียนกัน หลังจากที่พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าการรัฐประหารเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท าประชามติ และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 20 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ภายใต้
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การบริหารประเทศของรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งด าเนินมาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย พร้อมกับมีการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการจัดการเลือกตั้ง
โดยเร็ว จึงมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 โดยมีการก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญ และเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ทั้งนี้รูปแบบ
การเลือกตั้งยังมีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุดที่มีผลทางกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2554 บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ าแย่จากความขัดแย้งที่
ด าเนินมา จนมีการรัฐประหาร และอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ผู้ศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่  5 เห็นว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร การติดป้ายประกาศหาเสียง รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงได้มีการศึกษาการตัดสินใจของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร 
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

เพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งในการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษา การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่              
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เขตเลือกตัง้ที่ 5 จังหวัดสกลนคร  

 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถประเมินการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และนายกรัฐมนตรี ของ
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนครได้ 
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5. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562”  
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการตัดสินใจของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 
จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และฐานะตามทะเบียนบ้าน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่  การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง และการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
การเมือง นายกรัฐมนตรี ได้แก่ คุณลักษณะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี และ
นโยบายของพรรคการเมือง 
  ทั้งส่วนที่ 1-3 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check–list) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบ 
 
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งหลังจาก
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยค่าสถิติที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
น าเสนอโดยการใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และการวิเคราะห์ความ
แตกต่างกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ช่อง
ทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  หาความสัมพันธ์ของการตัดสินในเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้สถิติ Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผล
ต่อการตดัสินในเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มตัวอย่าง 
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8. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562”  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า  

8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ70.00 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  60 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 107 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.80 รองลงมาคือ มีอายุอยู่ระหว่าง 26–35 ปี มีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 
และน้อยที่สุด คือ ผู้มีอายุระหว่าง 36–45 ปี มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มีจ านวน 299 คน  
คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมา คือ โสด มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และน้อยที่สุด คือ
หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่ามีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ 
ต่ ากว่ามีจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 และน้อยที่สุดคือมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 

อาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง มีจ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน มีจ านวน 99 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.80 และน้อยที่สุดคือ ประกอบอาชีพเกษียณอายุ/ว่างงาน มีจ านวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.30 

สถานะตามทะเบียนบ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าบ้านมีจ านวน 182 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.50 และเป็นผู้อยู่อาศัย มีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 348 คน  

คิดเป็นร้อยละ 87.00 และไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกแสดงความคิดเห็นทาง การเมืองผ่าน  สื่อสังคมออนไลน์ 
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 โทรศัพท์ไปรายการวิทยุ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.80 ร่วมฟังเสวนา/เวทีวิชาการ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ส่ง SMS รายการโทรทัศน์ 
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จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ช่องทางเลือกอ่ืน ๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ
ส่งจดหมาย/สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้ง
ตามก าหนดในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 เลือกตั้งล่วงหน้า  
ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ไม่แน่ใจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.80 และไม่ไปแน่นอน จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 โทรทัศน์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 เวทีสัมมนา/
ปราศรัย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 หนังสือพิมพ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
หัวคะแนน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 โปสเตอร์หาเสียง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
รถหาเสียงจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และวิทยุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมือง 
และนำยกรัฐมนตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาลชุดต่อไป
ด าเนินการแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 แก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.30 โครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่งเสริมราคาสินค้า/
พืชผลทางการเกษตร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่า
เทียม ไม่เลือกปฏิบัติ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยใช้ปัจจัย ชอบพรรค/นโยบายของพรรค ที่ผู้สมัครสังกัด จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.30 ต้องการได้ ส.ส. หน้าใหม่ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 เป็นบุคคลที่มีผลงาน
ประจักษ์ท าประโยชน์ในพ้ืนที่หรือต่อประเทศไทย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ชื่นชอบเป็น
การส่วนตัว จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 ต้องการได้นายกรัฐมนตรี ตามมติของพรรคที่
ผู้สมัครสังกัด จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.00 เป็นอดีต ส.ส. หรือ นักการเมืองในพ้ืนที่ หรือเป็น
ญาตินักการเมืองในพ้ืนที่ จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1.00  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยใช้ปัจจัย ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.30  คุยโม้ โอ้อวด พูดเกินจริง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ไมช่่วยเหลือชาวบ้าน เห็นแก่
ตัว เอาเปรียบ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ชอบใส่ร้าย โจมตี ยุยง ปลุกปั่นจ านวน 15 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.80 และ ไม่ลงพ้ืนที่ ไม่หาเสียง ไม่เข้าหาประชาชน จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขต
เลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 พรรคพลังประชา
รัฐ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 พรรคอนาคตใหม่ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 
พรรคเสรีรวมไทย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 พรรคชาติพัฒนา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 พรรคภูมิใจไทย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.30 และพรรคเพื่อชาติ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 
9. สรุปผลกำรศึกษำ 

การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และความสัมพันธ์ของปัจจัย ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่  5 จังหวัดสกลนคร โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบ บแบ่งกลุ่ม (Cluster 
sampling) จ านวน 400 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด
สกลนคร และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ โดยโปรแกร ม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS พบว่า 

ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ งที่ ช่ วงอายุ ระหว่ าง 18–35 ปี  ตั ดสิ น ใจ เลื อกผู้ สมั ค ร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ มากท่ีสุด มีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ช่วงอายุ 36-59 ปี ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
พรรคพลังประชารัฐมากที่สุด มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือไทย มากที่สุด มี
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ตัดสินใจเลื อกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือไทย มากท่ีสุด มีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกอบอาชีพรับราชการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ มากท่ีสุด มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้รับราชการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือไทย 
มากที่สุด มีจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ท างาน/
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ว่างงานจะตดัสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ มากที่สุด มีจ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาแล้ว จะตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือไทย มากที่สุด มีจ านวน 163 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.75 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาก่อน
จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ มากท่ีสุด มีจ านวน 31 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.75 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จะตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่เลือกใคร มากที่สุด มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองบางครั้ง จะตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือไทย มากที่สุด มีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 
และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองตลอด จะตัดสิ นใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75  

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางสื่อมวลชน
หลัก (โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์) จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรค
เพ่ือไทย มากที่สุด มีจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือก
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางของผู้สมัครโดยตรง (โปสเตอร์หาเสียง , เวทีสัมมนา/
ปราศรัย, รถหาเสียง, หัวคะแนน) จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือ
ไทย มากที่สุด มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ มากที่สุด มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

 
10. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 อายุ มีผลต่อการตัดตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย กลิ่นบัวแก้ว และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา” ที่พบว่า ประชาชนที่มีอายุและอาชีพแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากอายุ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากกว่าผู้สมัครพรรคอ่ืน ๆ ร้อยละ 18.00 และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 18-
35 ปี ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารั ฐ มากที่สุด 
ร้อยละ 16.50 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 36–59 ปี ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด ร้อยละ 17.75 สามารถอภิปรายได้ว่า กลุ่มช่วงอายุ 60 ปี
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ขึ้นไปยังคงมีความยึดติดกับพรรคการเมืองเดิมที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าจะ
เปลี่ยนตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และยังแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ระยะเวลาจะผ่าน
ไปนานไม่มีการเลือกตั้งมานาน แต่ประชาชนยังมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และผูกพันในพรรคเพ่ือไทย
(พรรคไทยรักไทยเดิม) แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคไปแล้วก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่
เป็นอนุรักษ์นิยม  
 ระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ เติมสมเกตุ และคณะ (2553) 
ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ ศึกษากรณี เทศบาลนคร
เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ที่พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได้
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคเพื่อไทยมากที่สุด ร้อยละ 36.00 และกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ตัดสินใจที่
จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด ร้อยละ 11.50 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มี
จ านวนมากกว่าการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปเนื่องจากพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาเป็นชุมชนชนบท เป็น
ชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาเท่าที่ควร 
 อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จะพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกอบอาชีพรับราชการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้รับราชการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
พรรคเพ่ือไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.50 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ท างาน/ว่างงาน
จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย กลิ่นบัวแก้ว และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา” ที่พบว่า ประชาชนที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อคุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่แตกต่างกัน 
 การที่ เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ งที่ เคยเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) มาแล้ว จะตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพ่ือไทย มากที่สุดมีจ านวน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาก่อน จะตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคอนาคตใหม่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.75 ข้อมูลตรงนี้
ชี้ให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ ได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์ที่ส าคัญทางด้านการเมืองตั้งแต่มีการ
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ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 น าไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย มีการชุมนุม
เรียกร้องจากกลุ่มต่าง ๆ จนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นอีก 2 ครั้ง โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการเคย
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเปรียบเทียบระหว่างประชากรกลุ่มที่เคย
เลือกตั้งกับกลุ่มที่ไม่เคยเลือกตั้ง พบว่า การเคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่า 
กลุ่มประชากรศึกษาที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับกลุ่มประชากรศึกษาที่ไม่เคยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จะมีลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้วิเคราะห์ประเด็นเรื่องอายุ ดังที่ กล่าวมาข้างต้น คือ กลุ่มนี้เป็น
ที่ผ่านเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2540 ที่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 น าไปสู่
การจัดตั้งรัฐบาลยุคนายทักษิณ ชินวัตร ที่น านโยบายประชานิยมมาใช้และได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนชั้น รากหญ้ามากจนได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ มา ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการ
สร้างกระแสความนิยมทางการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นทั่วประเทศ  
 การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่เลือกใคร  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.25 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
บางครั้ง จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 39.50 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองตลอด จะตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.75 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วสันต์ ทองสุข (2542: 62) ที่พบว่า การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข่าวสารทางการเมือง
มากจะมีทัศนคติต่อการเลือกตั้งสูงกว่าผู้ที่ได้รับข่าวสารทางการเมืองน้อย และบรรยงค์ กุค าใส 
(2544) วิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ศึกษาเฉพาะกรณี
ประชาชนในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าประชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลาย
ประเภท มีความรู้และทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่า คนที่ไม่รับข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า ประชาชนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารทางการเมือง ตัดสินใจไม่เลือกใคร 
เพราะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัคร ก็เลยไม่เลือกใครดีกว่า ส่วนประชาชนที่มีการติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองเป็นบางครั้ง ส่วนมากท่ีเลือกพรรคเพ่ือไทย ก็เพราะมีความยึดติดกับพรรคการเมืองเดิมที่
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎร แต่ประชนยังมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และผูกพันในพรรคเพ่ือไทย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
หัวหน้าพรรคไปแล้วก็ตาม 
 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการตัดตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งความ
สอดคล้องกับ ผลงานการวิจัยของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  (2538) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติทาง
การเมืองของเยาวชนในเขต กทม. พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับการการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
สามารถอธิบายระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนได้ และกาญจนา พันธุ์เอ่ียม
และคณะ (2556) วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ผู้น าชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  ผู้น าชุมชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากสื่อหลากหลายรูปแบบ เป็นผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ซึ่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างติดตามมากที่สุดคือ ช่องทางสื่อมวลหลัก 
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เลือกพรรค เพ่ือไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.25 และ
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เลือกพรรคอนาคตใหม่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.25 ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การใช้สื่อที่เข้าถึงการรับรู้ของประชาชนได้ง่ายที่สุด เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ และ
นอกจากนี้ แม้กระทั้งในส่วนของพรรคการเมืองเองก็ดี จะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในรัฐบาล
ของพรรคไทยรักไทย พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการที่พรรคการเมืองใดสามารถท่ีจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับ
รู้ ข้อมูลของพรรคการเมืองนั้น ๆ หรือเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนได้ดีกว่าก็มีโอกาสที่เป็นผู้ชนะใน
การเลือกตั้งได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นการด าเนินนโยบายทางการเมืองในรูปแบบ
การตลาดการเมือง (political marketing) ซึ่งเห็นได้จากชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ใน
การเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งล่าสุด (ที่เป็นทางการ) ของพรรคไทยรักไทย และล่าสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้
พรรคอนาคตใหม่เลือกใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook สร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นจ านวนมาก ท าให้พรรค
อนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศเป็นจ านวนมาก เป็นอันดับสาม รองจากพรรค
พลังประชารัฐ และพรรคเพ่ือไทยตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานของ วสันต์ 
ทองสุข (2542: 62) ที่พบว่า การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข่าวสารทางการเมืองมากจะมีทัศนคติต่อการ
เลือกตั้งสูงกว่าผู้ที่ได้รับข่าวสารทางการเมืองน้อย 
 จากการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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11. ข้อเสนอแนะ 
 1) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่  5 
จังหวัดสกลนคร ต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็น
การศึกษาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ
ทางการเมืองของประชาชนหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ด้วย 
 2) ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในปัจจุบัน ส่งผลต่อทัศนคติทาง
การเมือง จึงควรมีการศึกษาเจาะลึกในประเด็นเรื่อง สื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติทางการเมืองของ
ประชาชนด้วย 
 3) สื่อมวลชน ต้องน าเสนอข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ปราศจากอคติ ไม่โน้มเอียงไปทาง
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางรายการต่าง  ๆ เพ่ือน าไปสู่
ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนที่ถูกต้อง 
 4) ควรมีการศึกษาทัศนคติทางการเมืองเจาะลึกในกลุ่มวัยรุ่น ที่ยังไม่เคยผ่านการเลือกตัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน (New Voters) ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในอนาคต 
 5) ในการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งแบบนี้นอกจากจะคาดเดาผลการ
เลือกตั้งแล้ว ภายหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลควรมีการประเมินผลในเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และควรท าอย่างไรในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 6) ภาคประชาชน การเมืองเป็นเรื่องใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นทุกคนควรให้ความสนใจ
ข่าวสารการเมืองการปกครอง หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 7) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประชากรในจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
จังหวัดในเขตภาคใต้ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางการเมืองที่แตกต่างไปจากจังหวัดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กำรพัฒนำกลยุทธ์เชิงรุกด้ำนกำรตลำดน้ ำมันสู่ประชำชนต่อกำรเป็นผู้
ให้บริกำรแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มโอกำสและขีดควำมสมำรถในกำรขยำยธุรกิจ 

 

ชินวุธ อุชชิน* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระดัวยรูปแบบการวิจัยเพ่ือเพ่ือประเมินความต้องการของการเป็น  
ผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาของสถานีน้ ามันพีที (ชินวุธบริการ) สู่ประชาชน
ระดับรากหญ้า และความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการ
ขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ
และความพึงพอใจของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชน
ระดับรากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีด
ความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที 
(PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี กับกลุ่มตัวอย่าง จากต าบลนางัวและต าบลน้ าโสม 
อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เลือกสุ่มจากตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ จ านวน 300 คน ประเมิน
ความต้องการของประชาชนด้วย แบบประเมินความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) 
ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า กลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม กลยุทธ์เชิงรุก
แบบก้าวกระโดด และกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง แต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 6 ข้อ รวม 24 ข้อ ด้วยมาตรระดับการประเมิน 5 ระดับ แล้วแปรความหมายด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ยของ Likert (1932) และแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบ
ครบวงจร ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ ด้วยมาตร
ระดับการประเมิน 5 ระดับ แล้วแปรความหมายด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 5 รับตามแนวคิดของ Likert 
(1932) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาณ ผลของการประเมินน าเสนอใน
รูปแบบการพรรณนาตามมาตรระดับที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า  
 1) เครื่องมือวิจัยทั้งสองเครื่องมือมือมีคุณภาพทั้งค่าความเที่ยงและความเชื่อมั่นเมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อด้วยสถิติ Factor Loading Analysis (0.64-0.84) วิเคราะห์ด้วยสถิติความเชื่อมั่นของ 
ครอนบาค (α-Reliability=0.80-0.88)  

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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2) สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.0) อายุเฉลี่ย 
31.54 ปี ยานพาหนะเป็นจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ (ร้อยละ 55.7) ใช้บริการบ่อยที่สุดจ านวน 7 
ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 63.7) สถานีบริการน้ ามันให้บริการน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ 91 ปริมาณมากที่สุด 
(ร้อยละ 56.3) และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการอื่น ๆ นอกจากเติมน้ ามันเท่านั้น (ร้อยละ 56.3)   

3) กลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือประเมินความต้องการของประชาชนต่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ทั้ง 4 ด้าน
มีมาตรระดับการประเมินระดับมากทุกรายข้อและทุกรายด้าน ส าหรับ ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่ง

หน้า (�̅�=3.53, S.D.=0.65) ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม (�̅�=3.60, S.D.=0.65) ด้านกลยุทธ์เชิง

รุกแบบก้าวกระโดด (�̅�=3.55, S.D.=0.73) ด้านกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (�̅�=3.50, 

S.D.=0.79) โดยภาพรวม (�̅�=3.54, S.D. (Scale mean) =14.97) ค่าความแปรปรวน เท่ ากับ 

212.29 ค่าความเที่ยงและความเชื่อมั่นของครอนบาค (α-Reliability=0.94) และ F-test=2.57 
(p<.001)  

4) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้ มน้ ามัน พีที (PT) มีมาตรระดับที่
ระดับในระดับมาก ( x =3.59, S.D.=0.65) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 35.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม 6.45 ค่าความแปรปรวน 41.64 ค่าความเชื่อม่ันของครอนบาค (α-Reliability=0.91) 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ความต้องการ) และ
ตัวแปรตาม (ความพึงพอใจ) ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ในทิศทางทั้งเดียวกันทิศตรงข้ามหรือทิศ
ทางบวกกับตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สองมีระดับค่อนข้างต่ าแต่มีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 (R=0.477, p<.05) และค่า Coefficient 
Determination Predictive Value (R2=0.228, p<.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 68 คน
เท่านั้นที่เชื่อว่าการที่สถานีบริการน้ ามันจะด าเนินการการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่
ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจ
ตามทีป่ระชาชนเพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการของประชาชนได้เท่านั้น 

 

ค ำส ำคัญ: การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา กลยุทธ์เชิงรุก การตลาดน้ ามัน การบริการแบบครบวงจร  
การเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจ ขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ  
 
1. บทน ำ 

จากเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กร ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้องค์กร ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผลของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้ เช่น เงินทุน ทักษะ เวลา 
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ก าลังคน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องตัดสินใจว่าเวลาใดควรที่จะมีการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์หรือเวลาใดจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสูง จะต้องเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และ
มีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหารองค์กร 
ธุรกิจที่จะต้องมีความตื่นตัว เฉลียวฉลาดในการที่จะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล เพราะ
องค์กรธุรกิจในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ซึ่งท าให้การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและการคาดการณ์เพ่ือเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าท าได้ยาก กลยุทธ์การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงต้องเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้การด าเนินงานขององค์กร ธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ 
ซึ่งต้องอาศัยการท าความเข้าใจร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความสามารถของผู้บริหาร รวม
ไปถึงความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร จึงจะท าให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการจัดการการเปลี่ยนแปลงมักจะได้รับการต่อต้านจากบุคลากรใน
องค์กร ดังนั้นผู้บริหารองค์กรในฐานะที่เป็นผู้น าในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะและความรอบคอบในการจัดการ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลง การวางบทบาทของตนเองในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง และต้องสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะน ามาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในองค์กรซึ่งเป็นวิธีที่บริหารได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร (สนั่น เถาวชาลี, 2552) 

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารองค์กร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กรให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้น ปัญหาส าคัญที่องค์กรมักจะต้องเผชิญ คือ การต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงจากบุคลากรในองค์กร เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่จะเกิดความไม่มั่นใจและเกรงว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท าให้เกิดความยุ่งยากตามมาได้ ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของ
องค์กร เพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงควรพิจารณาถึงความร่วมมือ และความพร้อมในการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร โดยที่ควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปสู่สิ่ง
ที่ยากจึงจะท าให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรมี 2 ปัจจัยหลักด้วยกันคือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน (สนั่น เถาชาลี, 
2551)  

ปัจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานของการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้แก่ องค์กรต้องมีการวาง
แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี  ผู้น าที่ เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้น าที่ กระตือรือร้น (Active 
leadership) การจัดการด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร เป้าหมายและประโยชน์ที่องค์กรต้องการนั้นต้อง
มีความชัดเจนประสิทธิภาพของการสื่อสารถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความถี่ของการสื่อสารด้วย  การ
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือสนับสนุนสภาพแวดล้อมใหม่ขององค์กร 
การจัดการด้านระบบของการตอบแทนหรือการให้รางวัล (นิคม อ่อนละมัย, 2559) 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินกรอบแนวคิดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบจากภายนอกองค์กร สภาวะ
เศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร คู่แข่งขัน มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ด้านการตลาดในการหาลูกค้าใหม่ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตทาง
การตลาด เทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีการผลิตและการปฏิบัติงาน (Production and 
Operations Technology) เทคโนโลยีการบริหารงาน (Management Technology) การใช้เทคโนโลยี
ทั้งสามด้านอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะมีอิทธิพลและช่วยเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) นอกจากนี้ยัง
มีปัจจัยจาก การเมืองและกฎหมาย มีผลท าให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการท างาน ระบบ
บริหารงาน สังคมและประชากร ค่านิยมของสังคมในการบริโภคสินค้า ท าให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ มีผลต่อต้นทุนการผลิตขององค์กร ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ 
โครงสร้างองค์กร ทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาคเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของบุคลากร การ
ปรับปรุงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน หรือการท างานเป็นทีมส่งผลให้องค์กรมีผลิตภาพ
เพ่ิมขึ้นและมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (สนั่น เถาชาลี, 2551) 

กลยุทธ์ จะเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์กร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลยุทธ์จะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กรเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เกิดจากการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรได้ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ส าคัญได้แก่ การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และเนื่องจากลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่อง
การบริการ และราคาเป็นส าคัญ ดังนั้นกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรมุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าให้มีราคาที่
ถูก และมีคุณภาพสูง มิตรภาพและการบริการลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสมาคมต่าง ๆ 
ความท้าทายในการจัดการการเปลี่ยนแปลง คือ การบริหารในอนาคตจะมีความแตกต่างจากใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมากท้ังในด้านการควบคุม โครงสร้างองค์กร อ านาจ และทฤษฎีในการจัดการองค์กร 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตจะมีผลกระทบต่อล าดับชั้น และบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ใน
องค์กร (สนั่น เถาชาลี, 2551) 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กลยุทธ์ที่ส าคัญ ผู้บริหารสามารถจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับองค์กร กลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลง 
ควรใช้กลยุทธ์การปรับรื้อระบบ ซึ่งท าได้โดยการออกแบบกระบวนการท างานใหม่ ที่มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ สัมพันธ์กัน เช่น บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้าง แรงจูงใจ และค่านิยม ปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้การปรับรื้อระบบในองค์กรประสบความส าเร็จ คือ การวางแผน ความร่วมมือ และการยอมรับ
จากผู้บริหารระดับสูง (Art, 1999) กลยุทธ์แบบประชาธิปไตย เป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้
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สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง มีการกระจายอ านาจและให้ความส าคัญกับบุคลากร 
การน าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใช้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เสริมประสิทธิภาพการท างานโดยเพ่ิมความ
เข้าใจ สร้างบรรยากาศในการท างาน และปรับปรุงระบบการสื่อสารให้ดีขึ้น การใช้กลยุทธ์แบบนี้จะ
ท าให้เกิดความมีอิสระในการท างาน สมาชิกในองค์กรมีความพึงพอใจในการท างาน และเป็นวิธีการที่
ท าให้เกิดการต่อต้านน้อย เนื่องจากสมาชิกมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิด แต่การใช้วิธีนี้
จะต้องใช้เวลานานและใช้งบประมาณสูง (Heuser, 2010) ไปสู่การพัฒนาธุรกิจต่อไป 

ในภาวะแห่งการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบันนี้ การอยู่เฉย ๆ เท่ากับการถอยหลัง เพราะคู่แข่ง
ไม่อยู่เฉยด้วย ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การที่จะรอภาครัฐมาช่วยท าให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเพียง
ฝ่ายเดียวคงไม่ทันการ การหาทางดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดเป็นปัจจัยที่ต้องมีการพิจารณา เจ้าของ
กิจการจึงต้องหันมาพัฒนาตลาด (Marketing Development) ด้วยการมุ่งไปที่กลยุทธ์ใหม่ ๆ การ
พัฒนาด้วยกลยุทธ์เชิงรุกนั้นเป็นการด าเนินการที่ตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างน้อยก็เป็น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ทั้ งนี้ เพราะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง วิถีชีวิตและการท างานจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่
รอด ดังนั้นองค์การจึงต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้าของกิจการต้องสามารถวางแผน
ก้าวรุกไปข้างหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมาถึง ในอดีตการประกอบธุรกิจด าเนินไปเรื่อย ๆ ใน
ลักษณะการตั้งรับ (Reactive) แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การด าเนินธุรกิจแบบตั้งรับไม่สามารถ
ท าให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้  จึงต้องเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่เป็นการท างานเชิงรุก (Proactive 
Approach) จะมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เริ่มต้นจากการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง รู้ข้อก าหนดที่ส าคัญของกล
ยุทธ์เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์ที่น ามาปฏิบัติต้องเป็นการท างานเชิงรุก มีวิธีการ
ป้องกันการเกิดปัญหา มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดี ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และมีการ
เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้กลยุทธ์ต้องมีการลดต้นทุนในการท างานโดยการ
ขจัดงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมออกจากกระบวนการท างาน เพ่ือให้มั่นใจว่างานที่ท าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริงต่อธุรกิจและบริการจนเกิดเป็นประสิทธิภาพ (ปัชฌา ตรีมงคล, 2559) 

ราคาน้ ามันที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว
สังคมไทย ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่หลายฝ่ายมองว่าไม่สดใสท าให้การปรับตัวแต่ละครั้งของราคา
กลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่น้อย ท่ามกลางข้อถกเถียงจ านวนมาก
และการรณรงค์ไม่เติมน้ ามันที่ปั๊ม ด้วยโครงสร้างราคาน้ ามันนั้นประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ราคา
น้ ามันส าเร็จรูปที่ออกจากโรงกลั่น ภาษีและเงินกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษีสรรพสามิต ภาษี
ท้องถิ่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
ค่าการตลาดของโรงกลั่นและผู้ประกอบการปั๊มน้ ามัน เนื่องจากราคาน้ ามันดิบมีราคามาตรฐาน 
ต่างกันที่ค่าขนส่ง ขณะที่โรงกลั่นแต่ละแห่งก็มีมาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายพอ ๆ กัน ค่าการกลั่นจึงอยู่ใน
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ระดับที่ไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งโครงสร้างน้ ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรท าความเข้าใจและมีเหตุมีผลใน
การมองปัญหาด้านอื่น ๆ (วรรณโชค ไชยสะอาด, 2561)  

กลยุทธ์ค่าการตลาดผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ หลังทุกค่ายแห่ขยายปั๊มเพ่ิม รักษามาร์เก็ตแชร์  
ดันยอดพุ่ง 2.4 หมื่นแห่ง เอสโซ่-คาลเท็กซ์รุกหนักเปิดกว้าง ดีลเลอร์เลือกรูปแบบปั๊ม ดีลเลอร์ ปตท.
ร้องขอเพ่ิมมาร์จิ้น อ้างลงทุนสูง แต่ยอดขายตก ในขณะที่สังคมยุคใหม่ใช้น้ ามันจ านวนมาก และ
อุตสาหกรรมพลังงานเป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐาน และการด ารงของสั งคมในเกือบทุก
ประเทศ ความต้องการพลังงานที่แพร่หลายอาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสาธารณูปโภคด้านพลังงาน 
และการจัดตั้งตลาดพลังงานค้าปลีก สังเกตได้จากการปรากฏตัวของภาคบริการ “การตลาดพลังงาน
และการบริการลูกค้า” (EMACS) ส่วนย่อย (Allen, 1998) หลังราคาน้ ามันในตลาดโลกลดลงมาอยู่ที่ 
40-50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และมีแนวโน้มว่าไม่มีโอกาสกลับไปแตะที่กว่า 100 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล ช่วง 2-3 ปีนี้ ธุรกิจค้าปลีกน้ ามันในประเทศกลับมาคึกคัก เพราะผู้บริโภคหันกลับมาใช้น้ ามัน
มากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  และมีจ านวนปั๊มน้ ามันปั๊มน้ ามันทะลุ 2.4 
หมื่นทัว่ประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) 

ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานระบุว่า ช่วงไตรมาส 2/2560 มีสถานีบริการน้ ามันรวมทั้งสิ้น 
24,459 แห่ง เทียบกับไตรมาส 4 /2559 ที่ 23,664 แห่ง เท่ากับ “เพ่ิมขึ้น” ถึง 795 แห่ง โดยผู้ค้า
น้ ามันที่มีสถานีบริการมากที่สุด ขณะนี้คือ บมจ. ปตท. มีรวม 1,721 แห่ง รองลงมาคือ บมจ.พีทีจี 
เอ็นเนอยี หรือ PTG 1,506 แห่ง บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น 1,082 แห่ง บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
542 แห่ง บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย 507 แห่ง บจ.เชฟรอน (ประเทศไทย) เจ้าของสถานีบริการคาล
เท็กซ์ 369 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นผู้ค้าน้ ามันอิสระแม้จ านวนสถานีบริการน้ ามันทั่วประเทศจะสูงถึง 
24,459 แห่งแล้ว แต่ผู้ค้าน้ ามัน “ทุกราย” ยังมีแผนขยายสถานีบริการต่อเนื่อง เพ่ือรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด โดย ปตท.ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด 41% ทั้งนี้ ตามแผนการลงทุน 5 ปี (2559-
2563) ปตท.ต้องการขยายสถานีบริการรวม 100 แห่ง/ปี ด้านพีทีจีฯมีแผนขยาย 400 แห่ง/ปี 
เป้าหมายปี 2565 จะมีสถานีบริการรวม 4,000 แห่ง, เอสโซ่มีแผนขยายเพ่ิม 20 แห่ง/ปี ขณะที่คาล
เท็กซ์จะขยาย 25 แห่ง/ปี และบางจาก 400 แห่ง ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ (2559-2564) (กรมธุรกิจ
พลังงาน, 2560) 

ส าหรับรูปแบบการขยายที่ผู้ค้าน้ ามันใช้คือ รูปแบบที่ผู้ค้าน้ ามันเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด หรือที่
เรียกว่า COCO (Company Own Company Operate) และผู้แทนจ าหน่าย หรือดีลเลอร์ ลงทุนเอง
ทั้งหมด หรือ DODO (Dealer Own Dealer Operate) โดยบริษัทน้ ามันส่วนใหญ่ คือ ปตท., คาล
เท็กซ์, เอสโซ่, เชลล์ เลือกขยายในรูปแบบของดีลเลอร์เป็นหลัก มีเพียงพีทีจีฯ เรายเดียวในขณะนี้ที่
ลงทุนเองทั้งหมด ธุรกิจค้าปลีกน้ ามันและธุรกิจเสริม (Nonoil) ยังน่าสนใจเข้ามาลงทุน แม้ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง 40-100 ล้านบาท (ไม่รวมราคาที่ดิน) และขึ้นอยู่กับว่าลงทุนภายใต้เครื่องหมายการค้าอะไร 
รวมถึงขนาดของสถานีบริการด้วย ซึ่งการตัดสินใจว่าจะเลือกเป็นผู้แทนจ าหน่ายให้กับผู้ค้าน้ ามันราย
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ใดนั้น จะพิจารณาจากค่าการตลาด (Marketing Margin) รวมถึงธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ ามันนั้น 
ๆ ว่าได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนพิจารณาจากค่าการตลาดโดยประมาณของผู้ค้าน้ ามันในส่วน
บริษัทข้ามชาติอย่างเชลล์ เอสโซ่ และคาลเท็กซ์อยู่ที่ 0.90-1.20 บาท/ลิตร ซึ่งในส่วนของเชลล์และ
บางจาก หากดีลเลอร์ท ายอดขายน้ ามันได้ “มากกว่า” ยอดการันตีจะได้รับส่วนแบ่งก าไรส่วนต่างด้วย 
ในขณะที่ค่าการตลาดของ ปตท. ผู้ค้าน้ ามันที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด มีค่าการตลาดที่ให้กับดีล
เลอร์ 90 สตางค์/ลิตรเท่านั้น โดย ปตท.ให้เหตุผลที่ไม่ขยับค่าการตลาดกับดีลเลอร์ ว่า เนื่องจาก
ภายในสถานีบริการมีธุรกิจเสริมที่สร้างรายได้ค่อนข้างดีคือ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน และร้านสะดวก
ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น การลงทุนเริ่มต้นส าหรับร้านคาเฟ่อเมซอนอยู่ที่ 4-5 ล้านบาท แต่ก าไรที่ได้ต่อแก้ว
ต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของ ปตท. และดีลเลอร์ ส่วนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นลงทุนเริ่มต้นที่ 10 
ล้านบาท ก าไรจากการขายสินค้าจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนผู้ลงทุนร้อยละ 81 และส่วนของ บมจ.ซี
พีออลล์ ร้อยละ 19 

ภายใต้การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกน้ ามันที่ดุเดือดนี้ ได้เปลี่ยนภาพจากเดิมที่บริษัทน้ ามันจะ
เป็นผู้ก าหนดรูปแบบสถานีบริการน้ ามัน ว่าผู้ลงทุนควรใช้รูปแบบใด เปลี่ยนมาเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้เลือก 
นอกจากค่าการตลาดที่จะเป็นตัวดึงดูดผู้สนใจเข้ามาลงทุนเปิดสถานีบริการน้ ามันภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของเอสโซ่แล้ว ยังต้อง “เปิดกว้าง” ให้ผู้ลงทุนเลือกว่าภายในสถานีบริการควรจะมีธุรกิจเสริม
อะไรบ้าง โดยเอสโซ่จะให้ค าปรึกษาทั้งความเหมาะสมรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ด้วย (มงคล
นิมิตร เอ้ือเชิดกุล, 2560) ในขณะบริษัทคาลเท็กซ์ก าหนดยุทธ์ศาสตร์เชิงรุกด้วยนโยบายที่แผนขยาย
สถานีบริการ 25 แห่ง/ปีต่อเนื่อง ช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีสถานีบริการใหม่ 100 แห่ง ขณะนี้ มองโอกาส
การขยายใน 3 รูปแบบ คือ พ้ืนที่ที่ยังไม่เคยพัฒนาเป็นสถานีบริการ ที่ดินที่หมดสัญญาเช่าและ
ต้องการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า และสถานีบริการอิสระที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า ทั้ง 3 รูปแบบจะ
ช่วยให้คาลเท็กซ์สามารถขยายสถานีบริการโดยลงทุนที่น้อยที่สุด (บุญญฤทธิ์ ศรีอ่อนคง, 2560) 

ในส่วนของผู้แทนจ าหน่ายน้ ามัน ปตท. ได้ท าหนังสือถึง ปตท .ขอให้พิจารณาข้อเสนอ  
1) ปรับเพ่ิมค่าการตลาดอีก 0.50 บาท/ลิตร ให้สอดคล้องกับการลงทุน แต่ ปตท.พิจารณาให้เพียง 
0.10 บาท/ลิตร (เมื่อ 13 ส.ค. 60) เมื่อรวมกับของเดิมท าให้ค่าการตลาดอยู่ที่ 90 สตางค์เท่านั้น โดย 
ปตท.ให้เหตุผลว่า อัตราดังกล่าวสะท้อนภาวการณ์การลงทุนในปัจจุบันแล้ว ที่ส าคัญในสถานีบริการ
น้ ามัน ปตท.ยังมีธุรกิจอ่ืน ๆ อย่างร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อช่วยสร้างรายได้  แต่เมื่อประเมิน
ผลตอบแทนทั้งหมดแล้วก็ยังไม่คุ้มค่าการลงทุน ปัจจุบัน ปตท.มีดีลเลอร์รวม 1,400 แห่ง มีเพียงร้อย
ละ 25 เท่านั้น ที่มียอดขายดีระดับ 500,000 ลิตร/เดือน มีก าไรเหลือพอช าระเงินกู้ ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 75 ก าลังมีปัญหาในการน าธุรกิจค้าปลีกน้ ามันและค้าปลีกอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาการทับซ้อน
ของสถานีบริการที่ท าให้ยอดขายน้ ามันของสถานีบริการเดิมที่มีอยู่ลดลงไปด้วย (บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (2560) สะท้อนการลงทุนของดีลเลอร์แล้ว เนื่องจาก ปตท.ยังมีส่วนอ่ืนที่ต้องลงทุนด้วย
เช่นกัน ที่ส าคัญในสถานีบริการน้ ามันของ ปตท.นอกจากขายน้ ามันแล้ว ได้จัดหาธุรกิจเสริมต่าง ๆ 
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เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับดีลเลอร์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน เซเว่นอีเลฟเว่น บริการอ่ืน ๆ 
ในมุมกลับกัน หากดีลเลอร์มีปัญหาจริง การยื่นขอใช้เครื่องหมายการค้าของ ปตท.ก็ควรลดลงไปด้วย 
แต่กลับมีผู้สนใจยื่นขอมากขึ้น เฉพาะพ้ืนที่เดียวกันยื่นขอมามากกว่า 4 ราย ประเด็นเหล่านี้อยู่
ระหว่างการแก้ไขในส่วนของดีลเลอร์ควรลงทุนขยายสถานีบริการตามศักยภาพทางการเงินให้
เหมาะสม ระหว่างการกู้เงินและการใช้เงินลงทุนของตัวเอง ซึ่ง ปตท.มั่นใจว่ารูปแบบของสถานีบริการ
ของ ปตท.ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Compact Model ไปจนถึงสถานีบริการขนาดใหญ่อย่าง 
Life Station ล้วนให้ผลตอบแทนผู้ลงทุนในระดับที่ดี ในภาวการณ์การแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน 
(อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์, 2560)  

ในส่วนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินธุรกิจน้ ามันครบวงจรที่มีคุณภาพ
ของคนไทย ต้องการขยายสถานีบริการน้ ามันแฟรนไชส์ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สู งกว่าเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจน้ ามันที่มั่นคง ในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสถานีบริการน้ ามัน
ทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่แตกต่าง ท าให้ PTG เติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบโตของปริมาณการขายที่มากกว่าอุตสาหกรรมที่ CAGR 20% ต่อปี และมี
ยอดขายผ่านสถานีบริการมากกว่า 94% ของยอดขายทั้งหมด สถานีบริการทั้งหมด 1,609 แห่ง และ
มีแผนขยายเพ่ิม 300-350 สถานีบริการต่อปี โดยคาดการณ์ว่าปริมาณขายจะเพ่ิมขึ้นอีก 20% ในปีนี้ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสถานีบริการน้ ามันและการขยายฐานลูกค้า ในอดีตสัดส่วนการขายน้ ามัน
ดีเซลและเบนซินอยู่ที่ 75% และ 25% ตามล าดับ แต่ในทุก ๆ ปีจะเห็นว่าปริมาณการขายน้ ามัน
เบนซินเพ่ิมขึ้นปีละ 1% จากลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้รถเก๋ง ดังนั้นสัดส่วนการขาย
น้ ามันดีเซลและเบนซินในปัจจุบันจึงกลายเป็น 72% และ 28% ตามล าดับ ทั้งนี้การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์เชิงรุกต่อการสร้างพลังของเครือข่ายถึงประชาชนระดับรากหญ้า ท าให้วันนี้ไม่
เพียงแต่เครือข่ายในธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งใน
ธุรกิจน้ ามัน (oil) และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ ามัน (non-oil) ในอนาคต(พิทักษ์ รัชกิจประการ, 2562)  

รากหญ้ามีที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Grassroots เป็นค าศัพท์ที่ใช้อย่างกว้างขวางในช่วง
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสองสมัย ใช้เปรียบเทียบหมายถึง ประชาชนชั้น
ล่างของสังคมไทย โดยมากเป็นเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย มีภาวการณ์การ
ครองชีพต่ า โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด รากหญ้าจึงเป็นเป้าหมายของการใช้นโยบายประชา
นิยม ซึ่งถือกันว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง และกลุ่มรากหญ้านี่เองที่เป็นฐานเสียงให้แก่ พ.ต.ท.
ทักษิณ และพรรคไทยรักไทย ในช่วงกลางของการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ ทักษิณ ชินวัตร 
ให้เปลี่ยนการเรียกขานจากค าว่ารากหญ้าไปเป็นรากแก้วแทน โดยมีการเปิดตัวงานนิทรรศการ 
“เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว” (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2547) โดยอ้างการหมดไป
ของความยากจนจากผลงานของรัฐบาล และยกระดับรากหญ้ าขึ้นเป็นรากฐานของสังคมเปรียบ
เหมือนรากแก้วของต้นประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อวิพากษ์ถึงผลการแก้ไขปัญหาความยากจน



86 

ว่าเป็น เพียงมายาคติวาดฝันแต่งตัวเลข (ประชาไท, 2548) และเป็นแค่การน าเงินไปแจก 
(ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2547) มิได้เป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืน จุดก าเนิดการใช้ค าว่า “รากหญ้า” โดย
เป็นค าอุปมาทางการเมืองนั้นไม่แน่ชัด ในสหรัฐอเมริกา การใช้วลี “รากหญ้าและรองเท้าบูท” คาดกัน
ว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยสมาชิกวุฒิสภา อัลเบิร์ต เจเรไมอาห์ เบเวอร์ริดจ์ แห่งรัฐอินเดียนา จากพรรค
ก้าวหน้าในปี ค.ศ. 1912 ในค ากล่าวที่ว่า “พรรคนี้มาจากรากหญ้า มันเติบโตมาจากดินแห่งความ
ต้องการอย่างแรงกล้าของประชาชน” (Beveridge, 2006) 

จากกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบ
ครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอื่น ๆ 
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักธุรกิจประกอบการ
ธุรกิจปั๊มน้ ามันสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าโสม ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งของ
จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 ต าบล 
84 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 742.129 ตารางกิโลเมตร ประชากร 59 ,642 คน (พ.ศ. 2560) ส่วนใหญ่ปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ มีการอาศัยน้ าฝนเป็นส่วนใหญ่ บางแหล่งอาศัยน้ าชลประทาน ซึ่งพืชที่ปลูกมาก จะเป็น
พืชไร่-ไมผ้ล ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ สุกร ส าหรับโค–กระบือ มีการ
เลี้ยงน้อย เนื่องจากมีการใช้เครื่องทุ่นแรงแทน ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ สภาพพ้ืนที่สูง 
ๆ ต่ า ๆ เป็นลาดเขา มีการชะล้างการพังทลายดินสูง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่สู งชัน สมรรถนะอุ้ม
น้ าได้ดี ดินบางพ้ืนที่เหนียวผสมดินลูกรัง เหมาะแก่การปลูกพืชได้ดี ด้านคมนาคมขนส่งจึงมีปัญหา
มาก ดังนั้นทุกครัวเรือนจึงมียานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ และรถขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมขนาด
เล็ก (รถอีแต๋น) จึงมีความสะดวกที่จะเดินทางด้วยยานพาหนะเป็น รถจักรยานยนต์ แต่สภาพภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่ไม่เหมาะที่จะตั้งสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันในปัจจุบัน 
อ าเภอน้ าโสมมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ประชาชนทั่วไปเดินทางไปสักการะ แต่ปรากฏว่าไม่มี
สถานีบริการน้ ามันให้บริการแบบครบวงจรดั่งเช่นสถานีบริการของบริษัท ปตท. คาลเท็กซ์ หรือ กลุ่ม
อ่ืน ๆ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับ
รากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความ
สมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าโสม ตามแหล่งชุมชมที่เหมาะสม คุ้มทุน และสามารถใช้รูปแบบของผลการวิจัยใน
ครั้งนี้เพ่ือประเมินกลยุทธ์ในความคิดเห็นของประชาชนในระดับรากหญ้า ซึ่งจะสะท้อนถึงความ
เหมาะสมถึงการประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

จากที่รายงานถึงความส าคัญและที่มาของปัญหาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก
ด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการ
ขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
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ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) การออกแบบการวิจัยในการวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยสร้างแบบประเมินความคิดจ านวน 2 เครื่องมือ เครื่องมือแรกเป็นแบบประเมิ นความ
คิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามารับการบริการเติมน้ ามันที่ปั๊มน้ ามันชินวุธบริการ อ าเภอน้ าโสม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชาชนในระดับรากหญ้า หรือพนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และข้าราชการ ในอ าเภอน้ าโสม 
ต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามกรอบแนวคิดของ สนั่น เถาชาลี (2551, 2552) เกี่ยวกับกล
ยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์เชิงรุกทางการตลาดของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ด าเนินธุรกิจน้ ามันครบวงจรที่มีคุณภาพของคนไทย ต่อนโยบายขยายสถานีบริการ
น้ ามันแฟรนไชส์ (2562) ประเมินความคิดเห็นด้วยข้อค าถาม 24 ข้อ ด้วยมาตรระดับคะแนนตาม
แนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่ ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (Always) 
(5 คะแนน) ระดับมาก (Often) (4 คะแนน) ระดับปากลาง (Sometime) (3 คะแนน) ระดับน้อย 
(Seldom) (2 คะแนน) และระดับน้อยที่สุด (Almost Never) (1 คะแนน) เรียกเครื่องมือวิจัยนี้ว่า 
แบบประเมินความต้องการของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้ม
น้ ามัน พีที (PT) 

เครื่องมือที่สอง เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการแบบครบวงจรใน
สถานีชินวุธบริการ ตามกรอบแนวคิดของปัชฌา ตรีมงคล (2559) เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการความรู้เชิงรุกส าหรับชุมชน และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับนโยบายขยาย
สถานีบริการน้ ามันแฟรนไชส์ ด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ ประเมินความพึงพอใจด้วยมาตรระดับ
คะแนนตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด (Always) (5 คะแนน), ระดับมาก (Often) (4 คะแนน), ระดับปากลาง (Sometime) (3 
คะแนน), ระดับน้อย (Seldom) (2 คะแนน), และระดับน้อยที่สุด (Almost Never) (1 คะแนน) 

ส าหรับการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการ
อภิปรายกลุ่มต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ไห้ข้อมูลสนับสนุนผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ และเพ่ือให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์ที่จะตอบสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยในฐานะเคยผ่าน
การด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากสองเครื่องมือ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อ
การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการ
ขยายธุรกิจเสริมด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT)  
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
2.1 เพ่ือประเมินความคิดเห็นต่อความต้องการของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตาม

แผนการขยายสาขาของสถานีน้ ามันพีที (ชินวุธบริการ) สู่ประชาชนระดับรากหญ้า อ าเภอน้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี 



88 

2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตาม
แผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน  ๆ ในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความพึงพอใจของการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบ
ครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอื่น ๆ 
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัด
อุดรธานี 
 

3. วิธีกำรศึกษำและค ำถำมกำรวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยรูปแบบการส ารวจข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัยแป็นแบบประเมิน
ความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีความเหมาะสมและ
สามารถตอบโจทย์ของผลการวิจัยอย่างแท้จริง ถ้าเครื่องมือวิจัยมีความเที่ยงและความเชื่อมั่นในแต่ละ
ข้อค าถาม และแต่ละด้านตามระดับการประเมินตามมาตรระดับของ Likirt’s scale วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติชั้นสูง กับงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่
ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจ” 
ในบทนี้จะน าเสนอตามรายละเอียดตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร 
 จ านวนประชากรของอ าเภอน้ าโสม จ านวน 59,682 คน ประกอบด้วย 3 เทศบาล

ต าบล และ 7 องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลน้ าโสม มียานพาหนะ เป็นรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งรถที่นั่งส่วนบุคคล จ านวน 8,461 คัน และรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 17,383 คัน สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 6 สถานี มีแหล่งท่องเที่ยงมากมาย การเดินทางจึง
จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถขนส่งสินค้าขนาดเล็ก เช่น รถอีแต๋น ความ
จ าเป็นในการบริโภคน้ ามันจึงมีความจ าเป็นมาก ดังนั้นประชาการที่จะสุ่มในการด าเนินการวิจัยในครั้ง
นี้ ทั้งหมด จ านวน 59,682 คน ในการวิจัยในครั้งนี้จะสุ่มประชากรจากจ านวน 2 ต าบล เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง จาก 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลนางัว จ านวน 5,927 คน และต าบลน้ าโสม จ านวน 9,958 คน 
รวม 15,885 คน 

1.5.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนในอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี 

ขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ 7 ต าบล 84 หมู่บ้าน เลือกกลุ่มตัวอย่าง จาก 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลนา
งัว จ านวน 5,927 คน และต าบลน้ าโสม จ านวน 9,958 คน รวม 15,885 เลือกสุ่มจากตารางส าเร็จรูป
ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่า
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สัดส่วนของประชากร จ านวน 15,885 โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 
และระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ จากตารางส าเร็จรูปที่
ก าหนดประชากร 15,885 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 342 คน จาก 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลนางัว และ
ต าบลน้ าโสม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน ต าบลละ 120 คน รวม 240 
คน และบุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการสถานีน้ ามันชินวุธบริการ 60 คน ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2562  

3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
     3.2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 

     ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเป็นระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินความคิดเห็น
ต่อความต้องการของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที 
(PT) ด้วยมาตรระดับ 5 มาตรระดับ ระหว่าง 1-5 จากเครื่องมือประเมินแบบประเมินความต้องการ
ของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ประเมิน
ความคิดเห็น จ านวน 4 ด้าน ๆ ละ 6 ข้อ รวม 24 ข้อ 

3.2.2 ตัวแปรตำม 
  ตัวแปรตาม เป็นระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ
ของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงรุกส าหรับชุมชน และบริษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับนโยบายขยายสถานีบริการน้ ามันแฟรนไชส์ ด้วยข้อค าถามจ านวน 10 
ข้อ ประเมินความพึงพอใจด้วยมาตรระดับคะแนนตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 
ระดับ 

3.3 เครื่องมือวิจัย 
3.3.1 แบบประเมินควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรเป็นผู้ให้บริกำรแบบครบ

วงจรของสถำนีบริกำรปั้มน้ ำมัน พีที (PT)  
  เครื่องมือวิจัยนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างค าถามจ านวน 12 
แนวแนวคิดของต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามกรอบแนวคิดของ สนั่น เถาชาลี (2551 , 
2552) เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์เชิงรุกทางการตลาดของบริษัท พีทีจี 
เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินธุรกิจน้ ามันครบวงจรที่มีคุณภาพของคนไทย ต่อนโยบายขยาย
สถานีบริการน้ ามันแฟรนไชส์ (2562) ด้านละ 6 ข้อค าถาม รวมเป็น 24 ข้อ ประกอบด้วย กลยุ ทธ์
ด้านเชิงรุกแบบจู่โจม กลยุทธ์ด้านเชิงรุกแบบโอบอ้อม กลยุทธ์ด้านเชิงรุกแบบก้าวกระโดด และกล
ยุทธ์ด้านเชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง ซึ่งก าหนดมาตรระดับคะแนนตามแนวคิดของ Likert’s 
scale (1932) จ านวน 5 ระดับ เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อระดับความต้องการในการให้บริการครบ
วงจรของสถานีน้ ามันชินวุธบริการ ในระดับต่าง ๆ ได้แก่  
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มาตรระดับคะแนน 5 หมายถึง ในระดับมากท่ีสุด (Always) 
มาตรระดับคะแนน 4 หมายถึง ในระดับมาก (Often)  
มาตรระดับคะแนน 3 หมายถึง ในระดับปากลาง (Sometime)  
มาตรระดับคะแนน 2 หมายถึง ในระดับน้อย (Seldom) 
มาตรระดบัคะแนน 1 หมายถึง ในระดับระดับน้อยมาก (Never)  

          การก าหนดมาตรระดับการแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ ยตามแนวคิดของ 
Likert’s scale (1932) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่  

มาตรระดับคะแนน 4.21–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
(Always) 

มาตรระดับคะแนน 3.41–4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมาก 
(Often)  

มาตรระดับคะแนน 2.61–3.60 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับปาน
กลาง (Sometime)  

มาตรระดับคะแนน 1.81–2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เกือบจะไม่เห็นด้วยหรือใน
ระดับน้อย (Seldom) 

มาตรระดับคะแนน 1.00–1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือในระดับ
ระดับน้อยมาก (Never)  

3.3.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรเป็นผู้ให้บริกำรแบบครบ
วงจร ของสถำนีบริกำรปั้มน้ ำมัน พีที (PT) 
                   ตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริม
ด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ
ประกอบการ การใช้เครื่องมือวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนระดับรากหญ้าต่อการ
ให้บริการแบบครบวงจรในสถานีชินวุธบริการ ตามกรอบแนวคิดของปัชฌา ตรีมงคล (2559) เกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงรุกส าหรับชุมชน และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับนโยบายขยายสถานีบริการน้ ามันแฟรนไชส์ ด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ ประเมินความพึง
พอใจด้วยมาตรระดับคะแนนตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 ระดับ ก าหนดมาตร
ระดับคะแนนตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่  

มาตรระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความพอใจในระดับมากท่ีสุด (Very Satisfied) 
มาตรระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความพอใจในระดับมาก (Satisfied)  
มาตรระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความพอใจในระดับปากลาง (Somewhat 

Satisfied)  
มาตรระดับคะแนน  2 หมายถึง มีความพอใจในระดับน้อย (Dissatisfied) 
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มาตรระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความพอใจในระดับระดับน้อยมาก (Almost 
Dissatisfied)  

การก าหนดมาตรระดับการแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ Likert’s scale 
(1932) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่  

มาตรระดับคะแนน 4.21–5.00 หมายถึง มีความพอใจในระดับมากที่สุด (Very 
Satisfied) 

มาตรระดับคะแนน 3.41–4.20 หมายถึง มีความพอใจในระดับมาก (Satisfied)   
มาตรระดับคะแนน 2.61–3.60 หมายถึง มีความพอใจในระดับปากลาง (Somewhat 

Satisfied) 
มาตรระดับคะแนน 1.81–2.60 หมายถึง มีความพอใจในระดับน้อย (Dissatisfied)  
มาตรระดับคะแนน 1.00–1.80 หมายถึง มีความพอใจในระดับระดับน้อยมาก 

(Almost Dissatisfied)  
 

3.4 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
 1) ศึกษาต ารา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   (1) ศึกษากรอบแนวคิดของนักการศึกษา นักวิจัย ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT)  

(2) สร้างและออกแบบเครื่องตามกรอบแนวคิด ได้เครื่องมือวิจัยจ านวนสอง
เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความต้องการของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของ
สถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) จ านวน 24 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยาย
ธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT)  

(3) น าเครื่องมือวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในด้านเนื้อหา ด้านสถิติและ
ด้านภาษา และด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) สุ่มตัวอย่าง แบบไม่เจาะจงของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน จาก 2 ต าบล ได้แก่ ต าบล
นางัว และต าบลน้ าโสม ต าบลละ 120 คน รวม 240 คน และบุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการสถานี
น้ ามันชินวุธบริการ 60 คน  
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 2) แจกแบบเครื่องมือวิจัย จ านวน 300 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และรับกลับด้วย
นักวิจัย 
 3) เลือกสุ่มสัมภาษณ์ จ านวนร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยสุ่มแบบไม่
เจาะจง 
 4) เลือกสุ่มการสังเกตและอภิปรายจากชุมชนที่มีส่วนร่วมกับประชาชนระดับรากหญ้าต่อการ
เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยาย
ธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) 
 5) น าข้อมูลเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

3.6 ระเบียบวิธีวิจัย 
          รูปแบบกำรวิจัย 

          รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรและข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน แล้วแปรความหมายของผลการวิเคราะห์น าเสนอด้วยการพรรณนา 

   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1) ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 2) ตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัย ด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
 

4. ผลกำรศึกษำ 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 5 ด้าน และตัวแปรตาม ด้วยสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ของความถดถอย (Standardized Regression Weight Satisfaction: β) พบว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ได้แก่ด้าน กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า (β=0.187, p<.05) และด้านกลยุทธ์
เชิงรุกแบบโอบอ้อม (β=0.183, p<.05) และความถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีทิศ
ทางตรงข้ามหรือทางลบ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด (β=-0.187, p<.05) และกลยุทธ์เชิงรุก
ด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (β=-0.182, p<.05) 

วิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 0.00–1.00 ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Multiple Correlation: R) พบว่า ระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีระดับนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 (R=0.477, p<.05) หมายความว่า 
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองอยู่ ในระดับร้อยละ 47.7 ซึ่งตามมาตรฐานสากล 
ความสัมพันธ์ควรมีระดับที่สูงกว่า 0.70 
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วิเคราะห์การพยากรณ์ของความสัมพันธ์ของความต้องการและความพึงพอใจต่อการพัฒนา
กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อเพ่ิมโอกาสและ
ขีดความสมารถในการขยายธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยด้วยปัจจัยชี้วัดของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ (Coefficient Determination Predictive Value: R2) ผลการวิจัย พบว่า 
ค่ า  Coefficient Determination Predictive Value (R2=0.228, p<.05) ห มายความว่ า  กลุ่ ม
ตัวอย่างจ านวน 68 คนเท่านั้นที่เชื่อว่าการที่สถานีบริการน้ ามันจะด าเนินการการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก
ด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมา
รถในการขยายธุรกิจตามที่ประชาชนเพื่อให้เกิดผลตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
       1) ความส าคัญของการวิจัย 
 ท าไมต้องวิจัย ทั้งนี้เพราะกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อ
การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการ
ขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอน้ าโสม ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 
แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 ต าบล 84 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 742.129 ตารางกิโลเมตร ประชากร 
59,642 คน (พ.ศ. 2560) ส่วนใหญ่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการใช้เครื่องทุ่นแรงแทน ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ สภาพพ้ืนที่สูง ๆ ต่ า ๆ เป็นลาดเขา มีการชะล้างการพังทลาย
ดินสูง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่สูงชัน ด้านการคมนาคมขนส่งจึงมีปัญหามาก ดังนั้นทุกครัวเรือนจึงมี
ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ และรถขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมขนาดเล็ก (รถ อีแต๋น) จึงมีความ
สะดวกที่จะเดินทางด้วยยานพาหนะเป็น รถจักรยานยนต์ เป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยหลักจึงอยู่ที่น้ ามัน
เชื้อเพลิงในสถานีบริการ 
       2) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกของการแข่งขันด้านการตลาดน้ ามัน 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อ
การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการ
ขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) การประเมิน
ความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามารับการบริการเติมน้ ามันที่ปั๊มน้ ามัน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในระดับ
รากหญ้า หรือพนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และข้าราชการ ในอ าเภอน้ าโสม ต่อการเป็นผู้ให้บริการ
แบบครบวงจรตามกรอบแนวคิดของ สนั่น เถาชาลี (2551 , 2552) เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์เชิงรุกทางการตลาดของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 3) รูปแบบของการวิจัย 
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
เครื่องมือวิจัย จ านวน 2 เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบประเมินความต้องการของประชาชนต่อ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานี
บริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) เป็นแบบประเมินความคิดเห็นจากการด าเนินการให้บริการแบบครบวงจร 
ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า กล
ยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด และกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง 
แต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ รวม 24 ข้อ ด้วยมาตรระดับการประเมิน 5 ระดับ 
แล้วแปรความหมายด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยของ Likert (1932) และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 10 ข้อ ด้วยมาตรระดับการประเมิน 5 ระดับ แล้วแปรความหมายด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ยของ Likert (1932) 

4) การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือวิจัยทั้งสองเครื่องมือถูกวิเคราะห์เป็นรายข้อด้วยสถิติ Factor Loading Analysis 

ซึ่งพบว่ามีค่าความเท่ียงและเชื่อมั่นสูงกว่าค่าท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลที่ระดับ 0.30 และวิเคราะห์
รายด้วยด้วยสถิติ Internal Consistency Cronbach Alpha Reliability (α-Reliability) ซึ่งพบว่า
แต่ละด้านของเครื่องมือมีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมรับในระดับสากลที่ระดับ 0.60 และวิเคราะห์คาดหวังของ
การพยากรณ์ของความสัมพันธ์ระอย่างตัวแปรมีความความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนในอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป  
ที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ 7 ต าบล 84 หมู่บ้าน เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลนางัว 
จ านวน 5,927 คน และต าบลน้ าโสม จ านวน 9,958 คน รวม 15,885 คน เลือกสุ่มจากตาราง
ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% เพ่ือก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 342 คน ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน ต าบลละ 120 คน รวม 240 คน 
และบุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการสถานีน้ ามันชินวุธบริการ 60 คน ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2562 

1) สรุปผลสถำนภำพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
  (1) เพศ 
  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 219 คน (ร้อยละ 73.0) และเพศหญิง 
จ านวน 81 คน (ร้อยละ 27.0) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.445 และความแปรปรวนของข้อมูล 
=0.198 ที่เข้ามาใช้บริการสถานีน้ ามันชินวุธบริการ 
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  (2) อายุ 
              อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อายุน้อยที่สุด 13.0 ปี อายุมากที่สุด 65 ปี พิสัยของ
อายุ 52 ปี อายุเฉลี่ย 31.54 ปี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.38 และความแปรปรวนของ
ข้อมูล =179.06 ที่เข้ามาใช้บริการสถานีน้ ามันชินวุธบริการ 

(3) ชนิดของยานพาหนะ 
               ชนิดของจ านวนของยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ยานพาหนะ
ชนิดจักรยานยนต์ มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 197 คัน (ร้อยละ 55.7) รองลงมาเป็นรถเก๋งหรือรถยนต์ 
จ านวน 52 คัน (ร้อยละ 17.3) รถบรรทุก จ านวน 24 คัน (ร้อยละ 8.0) รถสามล้อสกายแล๊ป จ านวน 20 
คัน (ร้อยละ 6.7) รถพ่วงข้าง จ านวน 16 คัน (ร้อยละ 5.3) รถรับจ้างทั่วไป จ านวน 11 คัน (ร้อยละ 3.7) 
และรถอีแต๋น จ านวน 10 คัน (ร้อยละ 3.3) ตามล าดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.92 และ
ความแปรปรวนของข้อมูล =3.68 

(4) จ านวนครั้งที่ใช้บริการน้ ามันต่อสัปดาห์ 
              จ านวนครั้งที่ใช้บริการน้ ามันต่อสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการ พบว่า 
จ านวนครั้งที่เข้ามาใช้บริการ จ านวน 7 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด (ร้อยละ 63.7) รองลงมาได้ แก ่
จ านวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์  จ านวน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ และจ านวน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 25 คน 
(ร้อยละ 8.3) จ านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 5.7) และจ านวน 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.7) ตามล าดับ โดยเฉลี่ยผู้มาใช้บริการในสถานีน้ ามัน 5.68 ครั้ งต่อสัปดาห์  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.95 และความแปรปรวนของข้อมูล =3.81 

(5) ชนิดของน้ ามันที่ให้บริการน้ ามันต่อวัน 
    ชนิดของน้ ามันที่ให้บริการน้ ามันต่อวันที่เข้ามาใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
สถานีบริการน้ ามันให้บริการน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ 91 จ านวนครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 56.3) รองลงมา
ได้แก่ บริการน้ ามันดีเซล จ านวน 113 ครั้ง (ร้อยละ 8.3) จ านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 17 คน 
(ร้อยละ 37.7) บริการน้ ามันเบนซิน 13 ครั้ง (ร้อยละ 4.3) และบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ อี 20 จ านวน 
5 ครั้ง (ร้อยละ 4.3) ตามล าดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 
  (6) การใช้บริการอื่น ๆ 
               การใช้บริการอ่ืน ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการ พบว่า ไม่เคยใช้บริการอ่ืนๆ 
นอกจากเติมน้ ามันเท่านั้น จ านวน 239 คน (ร้อยละ 56.3) เป็นจ านวนครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 56.3)  
รองลงมาไดแก่ การเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง จ านวน 41 คน (ร้อยละ 13.7) การใช้บัตรโปรโมชั่นจ านวน 
15 คน (ร้อยละ 5.0) การใช้บริการศูนย์อาหาร จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.3) และการใช้บริการร้านค้า
บริการ จ านวน 1 ครั้ง (ร้อยละ 0.3) ตามล าดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 และความ
แปรปรวนของข้อมูล เท่ากับ 0.40 
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 5.3 สรุปผลกำรวิจัย   
      การสรุปผลการวิจัย จะแบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อย ดังนี้ 

1) สรุปผลการประเมินความคิดเห็นต่อความต้องการของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร
ตามแผนการขยายสาขาของสถานีน้ ามันพีที (ชินวุธบริการ) สู่ประชาชนระดับรากหญ้า อ าเภอน้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี 

การประเมินความคิดเห็นต่อความต้องการของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตาม
แผนการขยายสาขาของสถานีน้ ามันพีที (ชินวุธบริการ) สู่ประชาชนระดับรากหญ้า อ าเภอน้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี ประเมินด้วยเครื่องมือวิจัย แบบประเมินความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน 
พีที (PT) ด้วยกลยุทธ์ จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า กลยุทธ์เชิงรุก
แบบโอบอ้อม กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด และกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง การ
ก าหนดมาตรระดับการแปรความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) 
จ านวน 5 ระดับ ได้แก่  

มาตรระดับคะแนน 4.21–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
(Always) 

มาตรระดับคะแนน 3.41–4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมาก 
(Often)  

มาตรระดับคะแนน 2.61–3.60 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับปาน
กลาง (Sometime)  

มาตรระดับคะแนน 1.81–2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เกือบจะไม่เห็นด้วยหรือใน
ระดับน้อย (Seldom) 

มาตรระดับคะแนน 1.00–1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือในระดับ
ระดับน้อยมาก (Never)  

สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ กลยุทธ์แต่ละด้านประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ คะแนนต่ าสุด 
6 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 21.03  
(กลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง) และค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 21.57 (กลยุทธ์เชิงรุก
แบบโอบอ้อม) ค่าความเที่ยงและความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach α-Reliability) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.80 (กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า) ถึง 0.88 (กลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง) 
ซึ่งทุกค่าสูงกว่าค่าที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ค่า 0.60 ค่าความแปรปรวนของข้อมูล 

(σ2=15.28–22.89) และค่าความเป็นไปได้ต่อความคาดหวังในการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร (F-test=2.97–3.12, p<.05) 
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ในด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า สรุปได้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด ในข้อที่ 1 ภูมิทัศน์ของสถานีน้ ามันมีความร่มรื่น และให้ความสะดวกต่อลูกค้า 

(�̅�=3.59, S.D.=0.82) และต่ าสุดในข้อที่ 3 สถานีน้ ามันให้การบริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง น่า

ประทับใจ (�̅�=3.45, S.D.=1.02) และทั้ง 6 ข้อแปรความหมายของความต้องการประชาชนต่อ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานี
บริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในระดับมาก และโดยภาพรวม ความต้องการของประชาชนอยู่ในมาตร

ระดับความต้องการในระดับมาก (�̅�=3.53, S.D.=0.65) 
ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม สรุปได้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสูงสุด ในข้อที่ 11 สถานีน้ ามันมีน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะให้บริการเช่นปั๊มใหญ่  ๆ (�̅�= 
3.64, S.D.=0.87) และต่ าสุดในข้อที่ 7 สถานีน้ ามันให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่หลากหลายที่ลูกค้า

ต้องการ (�̅�=3.48, S.D.=0.94) และทั้ง 6 ข้อแปรความหมายของความต้องการประชาชนต่อ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานี
บริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในระดับมาก และโดยภาพรวม ความต้องการของประชาชนอยู่ในมาตร

ระดับความต้องการในระดับมาก (�̅�=3.60, S.D.=0.65) 
ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสูงสุด ในข้อที่ 17 และ 18 สถานีน้ ามันให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่รวดเร็ว มี
มาตรฐานสถานีน้ ามันมีศักยภาพสูงต่อการบริการลูกค้า สถานีน้ ามันมีน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะ

ให้บริการเช่นปั๊มใหญ่ ๆ (�̅�=3.61, S.D.=0.92) และ (�̅�=3.61, S.D.=0.96) และต่ าสุดในข้อที่ 14 

สถานีน้ ามันให้ความส าคัญดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพ่ีน้องใน (�̅�=3.47, S.D.=0.96) และทั้ง 6 
ข้อแปรความหมายของความต้องการประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในระดับมาก และโดย

ภาพรวม ความต้องการของประชาชนอยู่ในมาตรระดับความต้องการในระดับมาก (�̅�=3.55, 
S.D.=0.73) 

ด้านกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสูงสุด ในข้อที่  21 สถานีน้ ามันเป็นสถานีแบบเติมความสุขให้กับลูกค้า (�̅�=3.58, 
S.D.=0.99) และต่ าสุดในข้อที่ 19 และ 20 รูปแบบของการบริการลูกค้าของสถานีน้ ามันให้ความ

ประทับใจ และสถานีน้ ามันมีตู้ เอทีเอ็มหลาย ๆ ธนาคารให้บริการ (�̅�=3.44, S.D.=0.99) และ 

(�̅�=3.44, S.D.=0.95) และท้ัง 6 ข้อแปรความหมายของความต้องการประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที 
(PT) ในระดับมาก และโดยภาพรวม ความต้องการของประชาชนอยู่ในมาตรระดับความต้องการใน

ระดับมาก (�̅�=3.50, S.D.=0.79) 
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โดยภาพรวมสรุปได้ว่า ด้านกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้
ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด ในข้อที่ 21 สถานีน้ ามันเป็นสถานีแบบเติมความสุขให้กับลูกค้า (�̅�=3.54, 
S.D. (Scale mean) =14.97) ค่าความแปรปรวน เท่ากับ 212.29 ค่าความเที่ยงและความเชื่อมั่น

ของครอนบาค (α-Reliability=0.94) F-test=2.57 (p<.001) และการแปรความหมายของระดับ
ความคิดเห็นของความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT)  

2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร
ตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตาม
แผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน  ๆ ในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ประเมิน
ความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร 
ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) จ านวน 10 ข้อ ตามมาตรระดับ 5 มาตรระดับ เช่นเดียวกับ
เครื่องมือวิจัยที่ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชาชน จากการประเมิน
ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ของสถานีบริการ
ปั้มน้ ามัน พีที (PT) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปรความหมายของ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม ค่าความ

แปรปรวน ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (α-Reliability) พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด ในข้อที่ 3 ถ้าลูกค้าได้รับบริการอย่างกระตือรือร้นจากการบริการของสถานี

น้ ามัน (�̅�=3.75, S.D.=0.89) และต่ าสุดในข้อที่ 7 สถานีน้ ามันให้การสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน (�̅�=3.50, S.D.=0.87) และทั้ง 10 ข้อแปรความหมายของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานี
บริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในระดับมาก และโดยภาพรวม ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ใน

มาตรระดับความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�=3.59, S.D.=0.65) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 35.90 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 6.45 ค่าความแปรปรวน 41.64 ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (α-
Reliability) 0.91 ของเครื่องมือวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการ
แบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) 

3) สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความพึงพอใจของการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็น 
ผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยาย
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ธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอ
น้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 

4 ด้าน กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า (�̅�=3.52) กลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม (�̅�=3.59) กลยุทธ์เชิง

รุกแบบก้าวกระโดด (�̅�=3.55) กลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (�̅�=3.50) และค่าเฉลี่ยของ

ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจ (�̅�=3.65) 
วิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วิเคราะห์ด้วย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Simple Correlation: r) พบว่า ตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางบวกกับตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า (r=1.980, p<.05) และพบว่า ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามหรือทิศทางลบกับตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ และ
กลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม (r=-1.973, p<.05) ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด (r=-1.974, 
p<.05) และด้านกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (r=-1.953, p<.05) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 5 ด้าน และตัวแปรตาม ด้วยสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ของความถดถอย (Standardized Regression Weight Satisfaction: β) พบว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ได้แก่ด้าน กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า (β=0.187, p<.05) และด้านกลยุทธ์
เชิงรุกแบบโอบอ้อม (β=0.183, p<.05) และความถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีทิศ
ทางตรงข้ามหรือทางลบ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด (β=-0.187, p<.05) และกลยุทธ์เชิงรุก
ด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (β=-0.182, p<.05) 
 วิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 0.00–1.00 ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Multiple Correlation: R) พบว่า ระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีระดับนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 (R=0.477, p<.05) หมายความว่า ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองอยู่ในระดับร้อยละ 47.7 ซึ่งตามมาตรฐานสากล ความสัมพันธ์ควร
มีระดับที่สูงกว่า 0.70 

วิเคราะห์การพยากรณ์ของความสัมพันธ์ของความต้องการและความพึงพอใจต่อการพัฒนา
กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อเพ่ิมโอกาสและ
ขีดความสมารถในการขยายธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง วิ เคราะห์ด้วยด้วยปัจจัยชี้วัดของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ (Coefficient Determination Predictive Value: R2) ผลการวิจัย พบว่า 
ค่ า  Coefficient Determination Predictive Value (R2=0.228, p<.05) ห ม าย ค ว าม ว่ า ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจ านวน 68 คนเท่านั้นที่เชื่อว่าการที่สถานีบริการน้ ามันจะด าเนินการการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก
ด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมา
รถในการขยายธุรกิจตามที่ประชาชนเพื่อให้เกิดผลตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
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5.4 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย  
การอภิปรายผลการวิจัย จะน าเสนอรายการเป็น 4 ตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 
1) อภิปรายผลวิธีการด าเนินการวิจัยและสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศชายเป็นส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ย 31.54 ปี ใช้ยานพาหนะเป็น

ยานพาหนะชนิดจักรยานยนต์ จ านวนครั้งที่เข้ามาใช้บริการ จ านวน 7 ครั้งต่อสัปดาห์ สถานีบริการ
น้ ามันให้บริการน้ ามันประเภทแก๊สโซฮอลล์ 91 และไม่เคยใช้บริการอ่ืน ๆ นอกจากเติมน้ ามันเท่านั้น 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ สถานีบริการน้ ามันชินวุธบริการเป็นสถานีน้ ามันขนาดเล็ก การบริการอ่ืน ๆ 
จึงยังไม่ครบวงจร ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้น่าจะเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบัติต่อการพัฒนากลยุทธ์
เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีด
ความสมารถในการขยายธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจต่อไป 

2) อภิปรายผลการประเมินความคิดเห็นต่อความต้องการของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรตามแผนการขยายสาขาของสถานีน้ ามันพีที (ชินวุธบริการ) สู่ประชาชนระดับรากหญ้า อ าเภอ  
น้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

จากการสรุปผลการประเมินความคิดเห็นต่อความต้องการของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรตามแผนการขยายสาขาของสถานีน้ ามันพีที (ชินวุธบริการ) สู่ประชาชนระดับรากหญ้า อ าเภอน้ า
โสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยรูปแบบของกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า 
กลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด และกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตี
ด้านข้าง จากแบบประเมินความคิดเห็นต่อความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน  พีที (PT) 
แต่ละด้านประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ คะแนนต่ าสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 21.03 กลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง 

มาตรระดับความต้องการในระดับมาก (�̅�=3.53, S.D.=0.65) 

ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม ความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.60, 
S.D.=0.65) กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด ความต้องการประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT)  

ในระดับมาก (�̅�=3.55, S.D.=0.73) และกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง ความต้องการของ

ประชาชนอยู่ในมาตรระดับความต้องการในระดับมาก (�̅�=3.50, S.D.=0.79) 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ประชาชนมีความต้องการภูมิทัศน์ของสถานีน้ ามันมีความร่มรื่น 

และให้ความสะดวกต่อลูกค้า บริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การบริการที่รวดเร็ว  
เป็นกันเอง น่าประทับใจ ร้านค้าสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟไว้คอยบริการ จัดที่จอดรถลูกค้า
อย่างเพียงพอและมีบริการฟรี Wi-Fi มีการรวบรวมสินค้าจากชุมชนให้บริการในรูปแบบของฝาก 
ให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิงที่หลากหลายที่ลูกค้าต้องการ ให้บริการน้ ามันเฉพาะตามประเภท
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ยานพาหนะของลูกค้า ให้นโยบายการบริการที่หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดต่อลูกค้า กลุ่มลูกค้ามี
ความรู้สึกว่าสถานีน้ ามันไม่ได้ถูกแข่งขัน มีน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะให้บริการเช่นปั๊มใหญ่  ๆ มี
โปรโมชั่นบริการเพิ่มต่อลูกค้าดว้ยระบบออนไลน์อย่างทั่วถึง 

นอกจากนี้สถานีน้ ามันให้บริการครบวงจรที่ลูกค้าต้องการ ให้ความส าคัญดูแลชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมของพ่ีน้องในชุมชน ให้บริการที่พักจอดรถบรรทุกขนาดใหญ่และเน้นความปลอดภัย  
มีนโยบายจะขยายสถานีน้ ามันไปสู่แหล่งชุมชนอ่ืนที่เหมาะสม ให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน มีศักยภาพสูงต่อการบริการลูกค้า รูปแบบของการบริการลูกค้าของสถานีน้ ามัน
ให้ความประทับใจ มีตู้เอทีเอ็มหลายๆธนาคารให้บริการ เป็นสถานีแบบเติมความสุขให้กับลูกค้า ช่วย
สร้างแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในชุมชน ร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่คนไทยเป็นเจ้าของ 
และมีนโยบายการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นท่ี 

3) อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ  
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัด
อุดรธานี 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตาม
แผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้าน อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยแบบ
ประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ของสถานี
บริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) จ านวน 10 ข้อ ด้วยมาตรระดับความพึงพอใจ 5 มาตรระดับ พบว่า ค่า

คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ (�̅�=3.59, S.D.=0.65) แปรความหมาย
ของความพึงพอใจของประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้
ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ในระดับมาก  

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค าถามของเครื่องมือวิจัย เป็นค าถามเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจนั้น  
กลยุทธ์ของการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจมีรูปแบบที่ผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งด้านภูมิทัศน์ภายในสถานีบริการท าให้ลูกค้ามีอิสระและผ่อนคลาย มี
รูปแบบบริการลูกค้าท าให้ลูกค้าประทับใจ ถ้าลูกค้าได้รับบริการอย่างกระตือรือร้นจากการบริการของ
สถานีน้ ามัน สถานีน้ ามันมีบริการครบวงจรทั้งร้านสะดวกซ้ือ ศูนย์อาหาร และอ่ืน ๆ ในระหว่างรอการ
บริการ สถานีบริการมีสิ่งอ านวยความสะดวกคอยบริการ 

สถานีน้ ามันมีที่พักผ่อน ห้องสุขา อย่างพอเพียงต่อลูกค้า สถานีน้ ามันควรมีโปรโมชั่นอ่ืน  ๆ  
ไว้คอยบริการลูกค้าที่หลากหลาย ให้การสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ความส าคัญและ
เป็นศูนย์กลางต่อสินค้าในท้องถิ่น และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทุก ๆ กิจกรรม จึงจะ
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สามารถด าเนินการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบ
ครบวงจรเพื่อเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจได้ 

4) อภิปรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความพึงพอใจของการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็น  
ผู้ให้บริการแบบครบวงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยาย
ธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอ
น้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

สืบเนื่องจากรูปแบบการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
(ความต้องการของประชาชน) และตัวแปรตาม (ความพึงพอใจของประชาชน)การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนระดับรากหญ้าต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรตามแผนการขยายสาขาเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจเสริมด้านอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) (ชินวุธบริการ) อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
เป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง (Interference Statistics) ด้วยสถิติที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าเครื่องมือ
วิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นจะมีคุณภาพที่สูงมาก และมีความเหมาะสมที่จะด าเนินการวิจัย แต่จ านวน
กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย และมีความหลากหลายของวัย เพศ และปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะ
ควบคุมตัวแปรเหล่านี้ได้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ไม่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ทั้งเวลา และ
ความเร่งรีบของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผลการวิจัยจึงชี้ให้เห็นชัดว่าระดับความสัมพันธ์ที่จะพยากรณ์
ระหว่างตัวแปรจึงค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เพราะ 

(1) ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เป็นทิศทางในทิศทางเดียวกัน 
ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วิเคราะห์ด้วย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Simple Correlation: r) พบว่า ตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางบวกกับตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า (r=1.980, p<.05) และพบว่า ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามหรือทิศทางลบกับตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ และ
กลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม (r=-1.973, p<.05) ด้านกลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด (r=-1.974, 
p<.05) และด้านกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (r=-1.953, p<.05) 

(2) น้ าหนักของความพึงพอใจต่อความต้องการมีความถดถอยไม่อยู่ในกลุ่มก้อนกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 5 ด้าน และตัวแปรตาม ด้วยสัมประสิทธิ์สัมพันธ์

ของความถดถอย (Standardized Regression Weight Satisfaction) พบว่า ตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ได้แก่ด้าน กลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า (r=0.187, p<.05) และด้านกลยุทธ์
เชิงรุกแบบโอบอ้อม (r=0.183, p<.05) และความถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมี
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ทิศทางตรงข้ามหรือทางลบ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด (r=-0.187, p<.05) และกลยุทธ์เชิง
รุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง (r=-0.182, p<.05) 

(3) ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรยังไม่ลู่เข้าสู่เป้าหมายที่ 1.00 
ระดับความสัมพันธ์ประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 0.00–1.00 ด้วยสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Multiple Correlation: R) พบว่า ระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีระดับนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ .05 (R=0.477, p<.05) หมายความว่า 
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองอยู่ ในระดับร้อยละ 47.7 ซึ่งตามมาตรฐานสากล 
ความสัมพันธ์ควรมรีะดับท่ีสูงกว่า 0.70 

(4) การคาดคะเนหรือการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง  
                     การคาดคะเนหรือการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง วิเคราะห์ด้วย
ด้วยปัจจัยชี้วัดของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ (Coefficient Determination Predictive 
Value: R2) ผลการวิจั ย  พบว่า ค่ า Coefficient Determination Predictive Value (R2 =0.228, 
p<.05) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 68 คนเท่านั้นที่ เชื่อว่าการที่สถานีบริการน้ ามันจะ
ด าเนินการการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบ
วงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจตามที่ประชาชนเพ่ือให้ เกิดผลตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

5.5 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะ จะรายงานข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ตอน 
 1) ข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ 

(1) รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความ
ต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของ
สถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ต่อการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่ประชาชนต่อการ
เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจ ของสถานีบริการ
น้ ามันชินวุธบริการ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริหารของการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) จ านวน 
4 ด้าน ประกอบด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแบบจู่โจมซึ่งหน้า กลยุทธ์เชิงรุกแบบโอบอ้อม กลยุทธ์เชิงรุกแบบ
ก้าวกระโดด และกลยุทธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบโจมตีด้านข้าง ด้วยเครื่องมือวิจัย 2 เครื่องมือ ได้แก่ แบบ
ประเมินความต้องการของประชาชนต่อยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของการเป็นผู้
ให้บริการแบบครบวงจรของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ของสถานีบริการปั้มน้ ามัน พีที (PT) ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างที่ผู้ประกอบการจะด าเนินการการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดน้ ามันสู่
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ประชาชนต่อการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสมารถในการขยายธุรกิจ
ด้วยความรอบคอบและเรียนรู้จากผลการวิจัยได้อย่างแท้จริงง 

(2) เครื่องมือวิจัยนี้มีคุณภาพสูงทั้งความเที่ยงและความเชื่อมั่นทางสถิติ ดังนั้นการ
วิจัยกับกลุ่มแต่จ านวนกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย และมีความหลากหลายของวัย เพศ และปัจจัยอื่น ๆ 
ซึ่งไม่สามารถที่จะควบคุมตัวแปรเหล่านี้ได้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ไม่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน 
ทั้งเวลา และความเร่งรีบของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผลการวิจัยจึงชี้ให้เห็นชัดว่าระดับความสัมพันธ์ที่จะ
พยากรณ์ระหว่างตัวแปรจึงค่อนข้างต่ า แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง 
 2) ข้อเสนอแนะเพื่อด ำเนินกำรวิจัยในครั้งต่อไป 
 ถ้านักการศึกษา นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย หรือท่านผู้ที่สนใจที่จะน า
รูปแบบการวิจัยเช่นนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของท่าน สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างควร
เป็นจ านวนมาก ท่านต้องเข้าใจสถิติที่จะวิเคราะห์ได้อย่างลึกซ้ึง  
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรต่อยอดธุรกิจจำกรุน่สู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y) 
กรณีศึกษำ ธุรกิจในเขตเทศบำลนครอดุรธำน ี

 

ณัฐนิชา ตั้งหลักม่ันคง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y) 
กรณีศึกษาธุรกิจในเขตเทศบาลนครอุดรธานี” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะศึกษาถึงลักษณะการต่อยอดธุรกิจ
ภายในครอบครัว จากเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี ตลอดจน
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวในมุมมองของทายาท รวมถึงเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวจากเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่น
หนึ่งต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  
หลักทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y) จ านวน 20 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่มเจเนอเรชั่น 
ได้แก่ ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการครอบครัว จ านวน 20 คน และผู้ที่จะมารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว
หรือทายาทจ านวน 20 คน เพ่ือให้ทราบถึงผลของปัญหาและอุปสรรคที่ในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่น 
สู่รุ่น และน าความคิดเห็นมาวิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในการต่อยอดธุรกิจครอบครัว 

จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจครอบครัวในจังหวัดอุดรธานีถือเป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี ทรัพยากรค่อนข้างครบถ้วนและมี
เครือข่ายวงจรธุรกิจที่ค่อนข้างแน่นหนา ส่วนมากเป็นธุรกิจของคนที่มีเชื้อสายจีนและเชื้อสาย
เวียดนาม โดยสร้างและด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพ่ือรอให้ทายาทเข้ามารับช่วงบริหารต่อ ซึ่ง
ทายาทมองว่าปัญหาส าคัญที่ต้องเผชิญ คือ การบริหารแบบคนรุ่นเก่าซึ่งพัฒนายาก พวกเขาต้องใช้
เวลาในการปรับตัว พวกเขาไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา อีกทั้งความต่างทางด้านความคิดของเจ้าของ
กิจการกับพวกเขา และความนิยมของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้โดยการ
พูดคุยกันอย่างมีเหตุผล การให้ทายาทลองท าไปก่อนและคอยให้ค าแนะน าควบคู่ไป รองลงมาคือ ผู้น า
ธุรกิจต้องปรับตัวตามทายาท 
 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: nicha.tmk@gmail.com 
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ค ำส ำคัญ: รุ่น (อายุ) ธุรกิจครอบครัว ผู้น าธุรกิจ ทายาท 

 
1. บทน ำ 

ผู้น า เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความส าเร็จและชัยชนะในทุกยุคทุกสมัย ภาวะผู้น าเป็น
กระบวนการในรูปแบบกิจกรรมที่น าพาสมาชิกในองค์การหรือองค์การไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ
และบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายนั้นได้อย่างแท้จริง โดยอาจจะเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว กิจการ
เล็ก ๆ จากผู้ก่อตั้งเพียงหนึ่งหรือสองคน ก่อนจะค่อย ๆ เพ่ิมบทบาทต่อยอดและขยายธุรกิจให้
ลูกหลานหรือทายาทจนเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

ในการส่งต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจครอบครัวจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนั้น ถือเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่งของผู้ส่งมอบธุรกิจและผู้รับมอบธุรกิจ เนื่องจากการเริ่มต้นธุรกิจนั้นมักเริ่มต้นจาก
ความชอบ และความสามารถของผู้ก่อตั้งธุรกิจในรุ่นแรก ๆ แต่เมื่อช่วงเวลาที่ เปลี่ยนไปความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกธุรกิจ ก็ส่งผลให้เกิดกระบวนการ
ต่อยอดทางธุรกิจเกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว ถือเป็นปัญหาหลัก
ที่ส าคัญที่ผู้ส่งมอบธุรกิจและผู้รับมอบธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การขาดความ
ไว้วางใจจากผู้ใหญ่ ความต้องอิสระในการใช้ชีวิต เกิดความขัดแย้งระหว่างการท างาน รวมทั้งแนวคิด
และทัศนคติที่ขัดแย้งกันในครอบครัว ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องได้รับการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  

ผู้ศึกษา ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีธุรกิจครอบครัว และเป็นธุรกิจ
ครอบครัวที่มีการด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 90 ปี ด้วยการส่งต่อธุรกิจครอบครัวนี้จากรุ่นทวด 
มาสู่รุ่นของผู้ศึกษาหรือรุ่นที่ 4 ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ตรงกันว่าธุรกิจครอบครัวนี้จ าเป็นต้องด าเนิน
ต่อไปข้างหน้า และมีความต้องการอย่างยิ่งให้มีทายาทเข้ามาสืบทอดธุรกิจครอบครัว ผู้ศึกษาจึง
ตัดสินใจท าการศึกษาในเรื่องนี้ เพ่ือต้องการทราบมุมมองของผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ เผชิญกับ
สถานการณ์เดียวกันกับผู้ศึกษา ว่ามีความคิดเห็นตรงกันอย่างไร 

ทั้งนี้ จุดหมายปลายทางของผู้ประกอบการทุกคน ล้วนแล้วแต่อยากจะเห็นธุรกิจครอบครัว 
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน การต่อยอดธุรกิจเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนที่จะช่วยให้
การท าธุรกิจเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่จะเข้ามารับช่วงต่อหรือทายาทควรต้องเรียนรู้ และหา
แนวทางการในต่อยอดธุรกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับธุรกิจของตนให้มากที่สุด  

ดังนั้นผู้ศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาหัวข้อเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจ
จากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y) ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี” จึงมีความคาดหวังว่าผล
ของการท าวิจัยดังกล่าว สามารถท าให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจครอบครัว เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติในการต่อยอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบความส าเร็จอีกทั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
กับงาน และสามารถด าเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์พร้อม 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัว จากเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอ

เรชั่นหนึ่ง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี  
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวในมุมมองของทายาท 

จากเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี  
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวจากเจเนอเรชั่น

หนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่คาดว่า
มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y)  
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ มุมมองใน
ฐานะของเจ้าของกิจการ และมุมมองในฐานะของทายาท จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทสัมภาษณ์
เชิงลึก แล้วน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, Gen Y) จ านวน 20 ครัวเรือน จากทั้งหมดประมาณ 400 
ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะแบ่งการสัมภาษณ์
ออกเป็น 2 กลุ่มเจเนอเรชั่น ได้แก่ ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการครอบครัวในขณะนั้นที่ด าเนินธุรกิจ
ครอบครัวนั้น อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 30 ปี โดยเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นสร้างขึ้นมาเอง ตั้งแต่รุ่นของ
ตัวเอง มีการพัฒนา บริหาร ปรับปรุงและสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน เพ่ือรักษาไว้ให้คงอยู่เป็น
ธุรกิจของครอบครัว และมีความต้องการส่งต่อธุรกิจครอบครัวนี้ ให้แก่ผู้ที่จะมารับช่วงต่อหรือทายาท 
นั่นคือ เป็นการสัมภาษณ์ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ (Gen B และ Gen X) จ านวนรวมทั้งหมด 20 
คน และผู้ที่จะมารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวหรือทายาท (Gen X และ Gen Y) จ านวนรวมทั้งหมด 20 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะใช้การออกแบบสอบถาม โดยการสร้างค าถามให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด ไม่จ ากัด
แนวค าตอบ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นของผู้ตอบบทสัมภาษณ์จริง ๆ จากนั้น
น ามาสรุปประเด็นส าคัญต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในการวิจัย แล้วน ามาเปรียบเทียบกับแนวความคิดที่ได้
ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไว้ก่อนการไปสัมภาษณ์ รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและผลสรุปของ
บทความวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบกับผลการสัมภาษณ์ เพ่ือหาข้อสรุปที่ชัดเจนมาก
ที่สุด กับปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
4.1 กำรศึกษำลักษณะกำรต่อยอดธุรกิจภำยในครอบครัว จำกเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอ

เรชั่นหนึ่ง 
4.1.1 ระดับความเต็มใจที่จะรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว 
ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ต้องการอยากให้ทายาทกลับมารับช่วงในการ

บริหารธุรกิจครอบครัวต่อ (ร้อยละ 100) ในมุมมองของทายาท อยากกลับมารับช่วงในการ
บริหารธุรกิจครอบครัวต่อ (ร้อยละ 45) อยากกลับมาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 25) และไม่อยาก
กลับมา (ร้อยละ 30) โดยมุมมองของทายาทยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Gen X อยาก
กลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัวต่อ (ร้อยละ 50) อยากกลับมาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
16) และไม่อยากกลับมา (ร้อยละ 34) กลุ่ม Gen Y อยากกลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัว
ต่อ (ร้อยละ 42) อยากกลับมาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 29) และไม่อยากกลับมา (ร้อยละ 29)   

ส่วนระดับความฝืนของทายาท ในระดับ Gen X บอกว่ามีความเต็มใจในการกับมา
รับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 67) ยอมรับว่าฝืนที่จะต้องกลับมารับช่วงต่อในการ
บริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 33) ในระดับ Gen Y บอกว่ามีความเต็มใจในการกลับมารับช่วงต่อใน
การบริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 43) และรู้สึกว่าฝืนที่ต้องกลับมารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจ
ครอบครัว (ร้อยละ 57)  

4.1.2 เหตุผลของการรับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจครอบครัว 
ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ มีเหตุผลต้องการให้ธุรกิจครอบครัวมีผู้สืบทอดและ

สามารถด าเนินต่อไปได้ (ร้อยละ 45) อยากได้คนช่วย (ร้อยละ 15) ต้องการพักผ่อนหรือวางมือ  
(ร้อยละ 15) และไม่อยากให้ ธุรกิจครอบครัวปิดตัวลง (ร้อยละ 15) คิดว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคง (ร้อยละ 
10) ในขณะเดียวกัน เหตุผลในมุมของทายาทที่ต้องการกลับมารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจ
ครอบครัว คือ ต้องการกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัวเพราะมองว่าสามารถต่อยอดได้  (ร้อยละ 40) 
เป็นธุรกิจที่เรียนรู้และซึมซับมาตั้งแต่เด็ก (ร้อยละ 30) ไม่อยากให้ธุรกิจครอบครัวปิดตัวลง (ร้อยละ 
30) 

4.2 กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรต่อยอดธุรกิจภำยในครอบครัวในมุมมองของ
ทำยำท จำกเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง 

ทายาทมองว่าปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวที่ส าคัญที่ สุด คือ  
การบริหารธุรกิจภายในครอบครัว กล่าวคือ เป็นการบริหารแบบเก่าที่ยังมีข้อบกพร่องและยังหาจุด
พัฒนาธุรกิจไม่เจอ (ร้อยละ 35) ทายาทต้องใช้เวลาในการปรับตัว (ร้อยละ 25) ทายาทไม่ได้ใช้ความรู้ที่
เรียนมา เนื่องจากไม่ตรงกับสายงานธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 14) ความต่างทางด้านความคิดของ
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เจ้าของกิจการและทายาท (ร้อยละ 14) และความนิยมของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนไป (ร้อยละ 12) 

4.3 กำรศึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรกำรต่อยอดธุรกิจภำยในครอบครัวจำกเจเนอเรชั่น
หนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง  

4.3.1 วิธีแก้ปัญหาการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวระหว่างสองเจนเนอเรชั่น 
ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ได้แก่ Gen B และ Gen X มองว่าการแก้ปัญหาที่

ส าคัญของการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวระหว่างสองเจนเนอเรชั่น คือ การพูดคุยให้เข้าใจอย่างมี
เหตุผล (ร้อยละ 65) การปล่อยให้ทายาทลองท าไปก่อนและคอยดูให้ค าแนะน าควบคู่ไป (ร้อยละ 18) 
ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการจ าเป็นต้องปรับตัวตามทายาท (ร้อยละ 17)  

ในมุมมองของทายาท ได้แก่ Gen X และ Gen Y มองว่าการแก้ปัญหาที่ส าคัญของ
การต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวระหว่างสองเจเนอเรชั่น คือ การพูดคุยให้เข้าใจอย่างมีเหตุผล (ร้อย
ละ 35) การปล่อยให้ทายาทลองท าไปก่อน และคอยดูให้ค าแนะน าควบคู่ไป (ร้อยละ 26) การให้
อิสระกับทายาทในการแสดงความสามารถ ศักยภาพ ของตนให้ผู้ใหญ่มองเห็น (ร้อยละ 26) มองว่าไม่
สามารถแก้ได้ เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่รับฟังความคิดเห็น (ร้อยละ 13) 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 ระดับควำมเต็มใจที่จะรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว ครัวเรือนละ 2 คนทั้งหมด 20 

ครัวเรือน ในมุมมองของผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็น Gen B, Gen X ก็ตาม มีความ
ต้องการอยากให้ทายาทกลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัวต่อ (ร้อยละ 100) จากการ
วิเคราะห์ ธุรกิจครอบครัวส่วนมากเป็นธุรกิจที่มีเชื้อสายจีนและเชื้อสายเวียดนาม ที่ก่อร่างสร้างตัว
เอาไว้ เพ่ือให้ลูกหลาน หลังจบการศึกษาแล้วกลับมารับช่วงบริหารต่อ ซึ่งต่างจากคนไทยนิยมท างาน
นอกบ้าน ท างานในภาคของรัฐและเอกชน ไม่มีธุรกิจครอบครัว บางส่วนยังมีมุมมองในการสอนลูกให้
ท างานรับราชการเพราะคิดว่าเป็นงานที่มั่นคงกว่า ดังนั้น โดยรูปแบบของการท าธุรกิจครอบครัวและ
การสืบเชื้อสายที่มีธุรกิจครอบครัวรองรับ จึงเป็นเหตุผลที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ทายาทจ าเป็นต้องเข้ามารับ
ช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว ส่วนในมุมมองของทายาท จะเห็นว่าทายาทมีแนวคิดที่ อยากกลับมารับ
ช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัวต่อ (ร้อยละ 45) ซึ่งถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งอยากกลับมาสานต่อธุรกิจ
ครอบครัว อยากกลับมาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 25) ซึ่งหากน ามารวมกันถือเป็นค่าที่สูงที่บ่งบอก
ว่าทายาทมีความเต็มใจอยากกลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัวต่อมากพอสมควร เหลือ
เพียง (ร้อยละ 30) ที่ไม่อยากกลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัวต่อ   

หากมองเจาะลึกลงไปกว่านั้น คือ การแบ่งทายาทออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Gen X และ Gen Y  
ทายาทในระดับ Gen X อยากกลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 50) อยากกลับมา
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ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 16) และไม่อยากกลับมา (ร้อยละ 34) ทายาทในระดับ Gen Y อยาก
กลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 42) อยากกลับมาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
29) และไม่อยากกลับมา (ร้อยละ 29) จะเห็นได้ว่า จ านวนทายาทอยากกลับมารับช่วงในการ
บริหารธุรกิจครอบครัวต่อแทบไม่ต่างกัน จึงศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของระดับความฝืนที่ทายาทมีต่อการ
กลับมารับช่วงต่อ ซึ่งทายาทในระดับ Gen X บอกว่ามีความเต็มใจในการกลับมารับช่วงต่อในการ
บริหารธุรกิจครอบครัวสูงถึง (ร้อยละ 67) ในขณะที่ยอมรับว่าฝืนที่จะต้องกลับมารับช่วงต่อในการ
บริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 33) ส่วนทายาทในระดับ Gen Y บอกว่ามีความเต็มใจในการกลับมา
รับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 43) และยอมรับว่าฝืนที่จะต้องกลับมารับช่วงต่อใน
การบริหารธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 57) ซึ่งเห็นได้ว่า Gen X จะมีความเต็มใจอยากกลับมารับช่วงต่อ
ธุรกิจครอบครัวมากกว่า Gen Y โดยเป็นเพราะสมัยก่อน คนล าบากมาก หลังจากสงครามโลกทุกคน
พยายามดิ้นรนหาลู่ทางท ามาหากิน ต าแหน่งงาน สายงาน ถือว่าน้อยหากเทียบกับปัจจุบันท าให้ผู้น า
ธุรกิจหรือเจ้าของกิจการในยุคนั้น พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีธุรกิจส่วนตัว โดยเริ่มจากการค้าขาย
กิจการเล็ก ๆ จากนั้นค่อยขยายมาสู่รุ่นของทายาทในระดับ Gen X บวกกับลักษณะนิสัยของคนกลุ่ม
นี้ที่เด่นชัด คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ มีแนวคิด สร้างความสมดุลในเรื่องงาน และ
ครอบครัว กล่าวคือ ท างานตามหน้าที่ ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเท จึงให้ความส าคัญกับธุรกิจครอบครัว 
ในทางกลับกัน Gen Y มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก และด้วยการที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
จึงไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข มีอิสระในความคิด กล้าซักกล้าถามในทุกเรื่อง
ที่สนใจ ไม่หวั่นกับค าวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก มี Lifestyle ที่รักษาความสมดุลของชีวิตแบบ 
Smart Worker โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน ให้
ความส าคัญกับความสนุกและความสุขกับเพ่ือน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ติดเพ่ือนฝูง ความที่ต้องการอิสระ 
จึงท าให้คนกลุ่ม Gen Y จะรู้สึกฝืนที่จะกลับมารับช่วงในการบริหารธุรกิจครอบครัว มากกว่าคนกลุ่ม 
Gen X 

เหตุผลของกำรรับช่วงต่อในกำรบริหำรธุรกิจครอบครัว 
ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ได้แก่ Gen B และ Gen X ให้เหตุผลที่ต้องการให้ทายาท

กลับมารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจครอบครัว คือ ต้องการให้ธุรกิจครอบครัวมีผู้สืบทอดและสามารถ
ด าเนินต่อไปได้สูงถึง (ร้อยละ 45) เพราะแน่นอนว่าธุรกิจที่ด าเนินกิจการมาเกิน 30 ปี ย่อมมีความ
คาดหวังจากผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการว่าจะมีทายาทในสายเลือดของตนเองกลับมาสานต่อ ต่อ
ยอดธุรกิจครอบครัว รองลงมาคือ อยากได้คนช่วย (ร้อยละ 15) ต้องการพักผ่อนหรือวางมือ (ร้อยละ 
15) และไม่อยากให้ธุรกิจครอบครัวปิดตัวลง (ร้อยละ 15) เนื่องจากช่วงอายุของผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของ
กิจการที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ การด าเนินธุรกิจลองผิดลองถูก จนมาถึงจุดหนึ่งจ าเป็นต้องให้ทายาท
กลับมาช่วยแบ่งเบาภาระ เพ่ือต้องการพักผ่อน บางส่วนสุขภาพไม่ดี ท าต่อไม่ไหว บางส่วนตอบว่า
มาถึงจุดอ่ิมตัวต้องการให้ทายาทเข้ามาช่วยเสนอความคิด วางแผน จัดสรรระบบบริหารใหม่ ๆ ให้ทัน
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กับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือไม่ให้ธุรกิจครอบครัวต้องสูญหาย หยุดพัก หรือปิดตัวลง และเหตุผล
สุดท้าย คือ คิดว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคง สามารถด าเนินต่อไปได้ เป็นธุรกิจที่ไม่มีทางล้มได้ง่าย ๆ หาก
ทายาทกลับมาบริหารต่อก็จะสามารถประสบความส าเร็วได้เร็วและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่
(ร้อยละ 10)   

ในขณะเดียวกันเหตุผลที่ทายาทต้องการกลับมารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจครอบครัว คือ  
มองว่าสามารถต่อยอดได้ จึงต้องการกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 40) เนื่องจากการมีธุรกิจ
ครอบครัวที่มั่นคงเปรียบเสมือนการมีต้นทุนชีวิตมากกว่าคนอื่นอยู่หลายก้าว ไม่จ าเป็นต้องไปเริ่มต้นนับ
หนึ่งใหม่ หากจบการศึกษามาก็มีธุรกิจครอบครัวที่รอสนับสนุนอยู่แล้ว ดังนั้น การมองภาพธุรกิจของ
ตนเองให้ออก บวกกับความสามารถของคนรุ่นใหม่ เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ความรู้
ทางธุรกิจที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้จักการเรียนรู้การปรับตัวให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ การต่อยอด
ธุรกิจก็สามารถด าเนินต่อไปได้ เหตุผลต่อมา คือ เป็นธุรกิจที่เรียนรู้และซึมซับมาตั้งแต่เด็ก (ร้อยละ 30) 
และไม่อยากให้ธุรกิจครอบครัวปิดตัวลง (ร้อยละ 30) กล่าวคือ การถูกซึมซับโดยการมองเห็นพ่อแม่ท า
ธุรกิจไว้ตั้งแต่เด็ก เป็นการสร้างรู้สึกชอบ ความคุ้นชิน และเรียนรู้ไปทีละนิดและอยากท า จนเมื่อโตก็จะ
สามารถลงมือท าสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ลังเลด้วยการพยายามวางแผนและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
เหล่านั้นตลอด เมื่อเติบโตมีความพร้อมแล้วทุกอย่างจะท าให้อยากกลับมาท า ซึ่งมองว่าง่ายกว่าการ
ออกไปหางานท าเอง และได้อยู่ดูแลพ่อแม่ยามแก่ อีกทั้งยังซึมซับได้ถึงความรัก ความผูกพันของพ่อแม่
ที่มีต่อกิจการ ท าให้ทายาทส่วนหนึ่งตัดสินใจที่กลับมาบริหารต่อ เนื่องจากไม่อยากเห็นธุรกิจครอบครัว
ต้องสูญหายหรือปิดตัวลง 

5.2 กำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรต่อยอดธุรกิจภำยในครอบครัวในมุมมองของ
ทำยำท จำกเจเนอเรชั่นหนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง 

ทายาทมองว่าปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวที่ส าคัญที่สุด คือ  
การบริหารธุรกิจภายในครอบครัว กล่าวคือ เป็นการบริหารแบบเก่าที่ยังมีข้อบกพร่องและยังหาจุด
พัฒนาธุรกิจไม่ (ร้อยละ 35) เนื่องจากการบริหารธุรกิจในช่วงยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไป โดยให้
ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเงินค่อนข้างมาก โดยมีความพร้อมและกล้าคิด กล้าลอง
ในสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจทางการเงินที่ถูกต้อง การปรับตัวและปรับปรุงระบบการ
บริหารให้ถูกต้อง เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก เพราะทุกวินาทีของการบริหารที่ผิด ๆ เชื่อมั่นในแบบผิด 
ๆ ขาดการคัดกรอง ปัญหาและอุปสรรคที่รองลงมา คือ ทายาทต้องใช้เวลาในการปรับตัว (ร้อยละ 25) 
ถือเป็นเรื่องที่ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ต้องเข้าใจว่าการท างานของคนที่มีช่วงอายุต่างกันมาก
พอสมควร จ าเป็นต้องใช้เวลาให้การปรับตัวให้เข้าใจ ปรับจูนหาจุดกึ่งกลางของทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้
ระบบการท างานของธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันได้ ทายาทไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียน
มาเนื่องจากไม่ตรงกับสายงานธุรกิจครอบครัว (ร้อยละ 14) ความต่างทางด้านความคิดของเจ้าของ
กิจการและทายาท (ร้อยละ 14) เนื่องจากการประกอบธุรกิจของครอบครัวเกิดจากความพึงพอใจของ
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ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ จึงตัดสินใจประกอบธุรกิจครอบครัวในอาชีพนั้น ๆ แต่ในฐานะทายาทก็
มีจ านวนไม่น้อยที่เลือกเรียนในสาขาอาชีพที่ตนเองชอบ ซึ่งอาจไม่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว ท าให้
เกิดความลังเลใจว่าจะไปท างานที่ตัวเองเรียนมา หรือกลับมาช่วยสานต่อธุรกิจของครอบครัว อีกทั้ง
ความต่างทางด้านความคิดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทายาทไม่อยากกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว เนื่องจาก
ปัญหาความไม่ลงรอย ผู้ใหญ่ปิดกั้นไม่รับฟังความคิดเห็น ผู้ใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพใน
ตัวเอง การยึดตัวเองเป็นส าคัญและก าหนดให้ทายาทต้องท าตาม และปฏิเสธข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
ทายาท ที่ช่วยคิดช่วยเสนอแนะแต่ถูกโต้ตอบกลับมาด้วยค าต าหนิและแสดงถึงความไม่เชื่อ  อีกทั้ง
ความนิยมของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนไป (ร้อยละ 12) ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
คนยุคใหม่ต้องเผชิญ คือการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะต้องน าพาธุรกิจครอบครัวที่สร้าง
มาอย่างยาวนานเดินหน้าต่อไป จึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด 

5.3 กำรศึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรกำรต่อยอดธุรกิจภำยในครอบครัวจำกเจเนอเรชั่น
หนึ่งสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง  

5.3.1 วิธีแก้ปัญหาการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวระหว่างสองเจนเนอเรชั่น  

ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ได้แก่ Gen B และ Gen X มองว่าการแก้ปัญหาที่
ส าคัญของการต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวระหว่างสองเจนเนอเรชั่น คือ การพูดคุยให้เข้าใจอย่างมี
เหตุผล ซึ่งสูงถึง (ร้อยละ 65) เพราะการที่เปิดใจพูดคุยกันจะท าให้ทราบถึงแนวความคิดต่าง ๆ ของ
อีกฝ่าย และหากมีจุดไหนไม่ตรงกัน มีจุดบกพร่องในส่วนใด ก็ต้องรีบแก้ รีบปรับ รีบพัฒนา เพ่ือให้
เข้าใจกันมากขึ้นแล้วมองธุรกิจครอบครัวไปในทิศทางเดียวกันและตัดสินใจลงมือปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง รองลงมา คือ การปล่อยให้ทายาทลองท าไปก่อนและคอยดูให้ค าแนะน าควบคู่ไป (ร้อยละ 
18)บางครั้งผู้ใหญ่อาจยังไม่เชื่อมั่นในตัวของทายาท ท าให้ต้องอาศัยการดูควบคู่ไป ด้วยการค่อย ๆ 
ป้อนความรู้และประสบการณ์ที่ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการมีให้กับทายาท ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของ
กิจการมองว่าจ าเป็นต้องปรับตัวตามทายาท (ร้อยละ 17) เนื่องจากความต่างของวัย การท างาน
ร่วมกันจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับตัวอยู่
ฝ่ายเดียว แต่ต้องปรับทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะผู้ใหญ่มักมองว่าทายาทต้องฟังตลอด จนบางครั้งการอยู่
ร่วมกันก็เปน็เรื่องท่ียาก ฉะนั้น ผู้ใหญ่ต้องยอมอ่อนลงบ้าง และปรับตัวเข้าหาทายาทด้วยเช่นกัน 

ในมุมมองของทายาท ได้แก่ Gen X และ Gen Y มองว่าการแก้ปัญหาที่ส าคัญของ
การต่อยอดธุรกิจภายในครอบครัวระหว่างสองเจนเนอเรชั่น คือ การพูดคุยให้เข้าใจอย่างมีเหตุผล  
(ร้อยละ 35) ซึ่งสามารถตอบได้ว่าไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่ให้คความส าคัญกับการพูดคุยด้วยเหตุผล แต่ใน
กลุ่มของทายาทก็คิดเช่นเดียวกันว่าการพูดคุยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับ
แรก รองลงมา คือ การปล่อยให้ทายาทลองท าไปก่อนและคอยดูให้ค าแนะน าควบคู่ไป  (ร้อยละ 26) 
เพราะเปรียบเสมือนการให้อิสระกับทายาทในการแสดงความสามารถ ศักยภาพ ของตนให้ผู้ใหญ่
มองเห็น มองว่าไม่สามารถแก้ได้ (ร้อยละ 13) เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่รับฟังความคิดเห็น นี่คือสิ่งที่
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ผู้ใหญ่ต้องเปิดใจรับฟังทายาทให้มากขึ้น อย่ายึดติดกับความคิดเดิม ๆ การบริหารแบบเดิม ๆ หรื อ
อาจจะเป็นคนกลัวที่คิดว่าไม่กล้าเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ อันตรายในการบริหารธุรกิจ
ครอบครวั 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Gen B, Gen X, 

Gen Y) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี” ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การต่อยอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นนั้น ย่อมมี
ปัญหาระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่มเป็นเรื่องธรรมดา เพราะในทุก ๆ ธุรกิจย่อมประสบปัญหาในการ
ส่งผ่านธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งสิ่งที่ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการและทายาทต้องท า คือ การหาจุดตรงกลาง
ระหว่างกัน ปรับความความเข้าใจ ปรับตัว และเปิดใจพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผล เพ่ือให้ได้มาซึ่งจุด
ความพอดีของทั้งสองฝ่ายที่จะสามารถท าให้ธุรกิจครอบครัวด าเนินต่อไปได้ เพราะสิ่งที่ทายาทมี คือ 
ความรู้ใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ความสามารถในการมองหาช่องทางใหม่ ๆ และความสามารถที่จะท า
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสิ่งที่ผู้น าธุรกิจหรือเจ้าของกิจการมี คือ ประสบการณ์ ซึ่งสองสิ่งนี้ คือ 
พลังแห่งการขับเคลื่อนธุรกิจที่แข็งแรงและจะสามารถน าพาองค์การหรือธุรกิจของเราไปสู่ความม่ันคง 
ที่ยั่งยืน 

5.5 ข้อเสนอแนะต่อมุมมองของ AI จำกบทสัมภำษณ์ (Gen B, Gen X, Gen Y) 
กลุ่มผู้น าหรือเจ้าของกิจการมองว่า เกินกว่าที่จะเข้าถึง แต่ทราบว่าอนาคต AI จะเข้ามามี

บทบาทมากพอสมควร แต่ยังไม่ค่อยทราบถึงในส่วนของรายละเอียด จึงไม่ค่อยให้ความสนใจ ส่วน
ทายาทคิดว่าตนเองเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงมองว่า AI มีความส าคัญอย่างมากและจะมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต หากรู้จักใช้ รู้จักผนวกเข้ากับธุรกิจครอบครัวจะยิ่งสร้างมูลค่าเพ่ิม จึงเป็นสิ่งที่ทายาท
ต้องแนะน าและแสดงให้กลุ่มผู้น าหรือเจ้าของกิจการได้เห็น แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่รีบเร่ง ไม่ฉาบฉวย เพ่ือให้กลุ่มผู้น าหรือเจ้าของกิจการ ค่อย ๆ ยอมรับและมองเห็นภาพไป
พร้อม ๆ กัน 

ปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องมีประโยชน์กับธุรกิจของครอบครัวจริง ๆ เพราะสิ่งที่มากเกินไปก็ไม่ท าให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งยังใช้ต้นทุนเกินความจ าเป็นและเปล่าประโยชน์ ดังนั้นจึ งจ าเป็นต้องน ามาใช้ให้
ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 

5.6 ข้อเสนอแนะในกำรต่อยอดธุรกิจกับควำมหลำกหลำยของธุรกิจในอนำคต 
ธุรกิจที่จะประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์นั้น นอกจากการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ

ที่สมบูรณ์แล้ว ยังต้องมีเรื่องของการต่อยอดที่ชาญฉลาดควบคู่กัน การต่อยอดธุรกิจเปรียบเสมือนการ
มีต้นทุนอยู่ในมือ แต่การที่จะท าให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการทุกคนควร
ต้องเรียนรู้การหาแนวทางการต่อยอดธุรกิจของตนเอง และต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีวัฏ
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จักรที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยพอใจอะไรง่าย ๆ และถึงแม้ตอนนี้จะพอใจ แต่ในอนาคตข้างหน้าหากมี
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจได้มากกว่า ผู้บริโภคก็พร้อมเปลี่ยนไปทันที ดังนั้นการส ารวจ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรท าความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา 
เช่น ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ บรรจุภัณฑ์แนวใหม่ ความนิยมใหม่ เป็นต้น โดยจะให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนต้อง
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมาบวกกับการตลาดที่ดี โดยการ
น าสิ่งที่มีอยู่มาผสมผสานกับตัวแบบใหม่ แนวคิดใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ 

5.7 ข้อเสนอแนะต่อธุรกิจชุมชน 
ธุรกิจชุมชน ถึงจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ต้องสนใจใฝ่รู้ เข้าถึงวิทยาการใหม่  ๆ และ

ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาน าเสนอ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากผู้ประกอบการโดยตรง 
และพัฒนาต่อยอดลองผิดลองถูกในตอนแรก เพ่ือให้เข้าใจว่าแต่ละธุรกิจสามารถประสบความส าเร็จได้
อย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร รู้จักสังเกตและต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น 
ประเทศจีนมีประชากรมากมายจากประเทศที่ยากจน พัฒนามาสู่ประเทศที่คนจนหายไปทีละหลาย
ร้อยล้านคน ประเทศอเมริกาที่เจริญมาล่วงหน้าก็ยังต้องหวั่นไหวกับปัญหาของประเทศ ดังนั้น
การศึกษาสนใจใส่ใฝ่เรียนรู้ จะท าให้เราปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการเตรียมพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง และก้าวไปให้ทันกับการค้าเสรียุคใหม่ 

5.8 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 
รูปแบบของธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ส่วนมากเป็นร้านค้าของเอกชน เศรษฐกิจของอุดร

ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจย่อย ๆ เปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็ก ๆ แม้จะมีบริษัทใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุน แต่ธุรกิจ
ย่อย ๆ ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้น  องค์การบริหารเอกชน เช่น 
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาท เป็นตัวกลาง
ในการสนับสนุน และคอยรวบรวมธุรกิจเอกชนให้เข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ เพื่อเรียนรู้
กฎเกณฑ์ เรียนรู้กฎหมาย คอยให้ข้อมูลแบบแผนใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน ามาพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กล
ยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับความช่วยเหลือ และสร้างเครือข่ายให้กับ
ผู้ประกอบการ 

5.9 ข้อเสนอแนะต่อภำครัฐ 
อยากให้ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการค้าภายในจังหวัด เช่น หน่วยงานภาครัฐควร

อุดหนุนบุคคลระดับล่าง ระดับกลางมากขึ้น รวมถึงสั่งซื้อของและใช้บริการของร้านค้าภายในจังหวัด 
เพ่ือสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในจังหวัด อีกทั้งภาครัฐควรออกนโยบายใหม่  ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือหรือผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจให้เติบโตและอยู่รอดให้
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สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถประกอบธุรกิจในทุกสาขาได้อย่างมั่นคง 

5.10 ข้อเสนอแนะต่อสถำบันกำรศึกษำท้องถิ่น 
แต่ละท้องถิ่นต้องทราบว่า คนในพ้ืนที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นแบบไหน ประกอบธุรกิจอะไร

ตัวอย่างเช่น ในจังหวัดอุดรธานีมีการสืบสานต่อยอดธุรกิจครอบครัวจ านวนค่อนข้างมากสถาบันการศึกษา
ท้องถิ่นควรมีการจัดอบรมหรือท าวิจัยที่จะสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจ โดยส่งเสริมให้น าองค์ความรู้เดิมมา
เชื่อมต่อกับยุคสมัยใหม่ หรือเป็นแนวทางให้กับเยาวชนที่สนใจอยากต่อยอดธุรกิจครอบครัวในอนาคต
สามารถวางแผนล่วงหน้า ในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่ตรงกับสายงานของธุรกิจ
ครอบครัว 
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ควำมพงึพอใจของตัวแทนออกของต่อกำรบริหำรจัดกำรพิธีกำรศุลกำกร 
ส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจักร ณ ด่ำนศลุกำกรหนองคำย  

อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 
 

ดลดา โพธิ์สาท*        
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัญหาและสาเหตุ  
ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตลอดจนการให้บริการในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 2) 
ศึกษาระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของที่มีต่อการบริหารจัดการพิธีการศุลกากร 3) น าผล
การศึกษาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางศุลกากรของด่านศุลกากร
หนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ตัวแทนออกของซึ่งติดต่อ
กับด่านศุลกากรหนองคาย จ านวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครั้ง โดยใช้ Least-Significant 
Different (LSD) Analysis   

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี ส่วนใหญ่  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการท างานระหว่าง 6 ปี -10 ปี มีรายได้ 10,001-20,000 บาท  
ต่อเดือน ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรพิธีการศุลกากรตัวแทนออกของ  ติดต่อยื่นใบขน
สินค้าขาออกจ านวน 11-20 ฉบับต่อวัน จ านวน 21-30 ครั้ง ต่อเดือน ประเภทสินค้าที่ส่งออกเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภค ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของตัวแทนออกของ พบว่า ตัวแทนออกของ
มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออก และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการศุลกากรพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการบริหารจัดการพิธีการศุลกากรของ
ด่านศุลกากรหนองคาย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของ   
ได้แก่ จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นติดต่อผ่านพิธีการศุลกากรต่อวัน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน รายได้ ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: donladap@gmail.com 
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พิธีการศุลกากร และการผ่านการอบรมหลักสูตรพิธีการศุลกากร ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 
การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนออกของทราบ และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้ ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้มีจ านวนเพียงพอกับงานที่ปฏิบัติ ควรเพ่ิมพูน
ความรู้โดยการจัดกิจกรรมจัดการประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ส่งออก ให้กับเจ้าหน้าที่และตัวแทนออกของเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ อันจะมี
ส่วนช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการส่งออกได้เป็นอย่างมาก ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมศุลกากรให้หลากหลายช่องทางและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เน้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส่เป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
ในการให้บริการมากข้ึน 

ค ำส ำคัญ: พิธีการศุลกากร ส่งออก ตัวแทนออกของ บริหารจัดการพิธีการศุลกากร ราชอาณาจักร  
 
1. บทน ำ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบที่พ่ึงพาการส่งออกเป็นอย่างมาก การส่งออก 
จึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นรายได้หลักที่จะน ามาพัฒนาประเทศชาติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  
ของเศรษฐกิจโลก กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลัก 
ในการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จึงต้องมีการบริหาร
จัดการการให้บริการที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้า 

ด่านศุลกากรหนองคาย มีเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย สนามบิน
อุดรธานีและสนามบินขอนแก่น สถานการณ์ทางการค้าระหว่างไทยกับลาว มีปัจจัยเกื้อกูลหลายอย่าง
ทั้งความใกล้ชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และสื่อบันเทิง ท าให้สินค้าต่าง  ๆ ของไทย
ได้รับความนิยมจากชาวลาว ประกอบกับความเหมาะสมทางด้านพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบด่าน
ศุลกากรหนองคาย อยู่ตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทน์พอดีและช่องทางการค้าต่าง ๆ มีระยะทางในการ
เข้าถึงพ้ืนที่ชุมชน เมืองส าคัญ และตลาดซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าในลาว ได้รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการบริโภคของผู้บริโภคภายในลาว จากสถิติปีงบประมาณ 2561 ด่านศุลกากรหนองคายได้
ดุลการค้ากับลาว จ านวน 44,808,156,536 บาท จึงเป็นด่านศุลกากรที่ได้ดุลการค้ามากที่สุดใน
ส านั ก งาน ด่ าน ศุ ล ก าก รภ าค ที่  2  ป ระก อบ กั บ ตั้ งแ ต่ วั น ที่  2 4  เม ษ ายน  พ .ศ . 2 558 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศก าหนดให้จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตามโครงการบูรณาการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้งบก่อสร้างด่าน
ศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณ 
220,000,000 บาท บนพื้นที่ 40 ไร่ เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุน 

สภาพปัญหาในแต่ละวันที่ด่านศุลกากรหนองคายจะมีรถสินค้าจ านวนมาก รอผ่านพิธีการ
ศุลกากร และเข้าเครื่องเอ็กซเรย์สินค้า ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นมาก  
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หากเกิดความล่าช้าไม่สามารถปล่อยสินค้าออกไปจากอารักขาศุลกากรได้ทันตามก าหนดจะเกิดความ
เสียหายในทางเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการเสียหายมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าขนส่ง ค่าเช่า
รถบรรทุก ค่าจัดเก็บสินค้า ค่าความเสียหายของสินค้าโดยเฉพาะจ าพวกของสดเสียง่าย รวมไปถึงเกิด
ความวุ่นวายในการจัดการจราจรของรถสินค้าที่ต้องวนรถกลับเพราะไม่สามารถส่งออกได้ การบริหาร
จัดการของด่านศุลกากรหนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยงานพ้ืนที่ จึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ 
ผู้ส่งออก กล่าวคือหากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออกมีความรู้ความเข้าใจ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะส่งเสริมให้กระบวนการส่งออกเป็นไปอย่ าง ถูกต้อง 
รวดเร็ว ลดต้นทุนในการส่งออก ด่านศุลกากรหนองคายซึ่งเป็นหน่วยงานพ้ืนที่รับผิดชอบ จึงมีหน้าที่
ในการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการก ากับควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า การอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา 
แนะน า ให้ความรู้ กับตัวแทนออกของ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการให้บริการส่งออกสินค้า ด้วยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ของประเทศไทย 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัญหาและสาเหตุ ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากร
ตลอดจนการให้บริการในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ของด่านศุลกากรหนองคาย 
 2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของที่มีต่อการบริหารจัดการพิธีการ
ศุลกากรของด่านศุลกากรหนองคายในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร   
 2.3 เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทาง
ศุลกากรของด่านศุลกากรหนองคายในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า 
จะมีความสัมพันธ์กับระดับการความพึงพอใจของตัวแทนออกของในการส่งออกสินค้าที่ด่านศุลกากร
หนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ  
ตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุการท างาน รายได้ ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนพิธีการศุลกากร การผ่านการอบรมหลักสูตรพิธี
การศุลกากร จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นผ่านพิธีการศุลกากร) และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึง
พอใจของตัวแทนออกของต่อการบริหารจัดการพิธีการศุลกากรส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ณ 
ด่านศุลกากรหนองคาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาจากระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย 
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1) ขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 
      - ความถูกต้อง รวดเร็ว 
      - ความเอาใจใส่ในการให้บริการ 
      - การให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ  
      - ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที ่
 2) ความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
 3) ความเสมอภาคในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 4) ความเป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตำม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทน
ออกของที่มาใช้บริการกับฝ่ายบริการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ณ ด่านศุลกากรหนองคายใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวนทั้งสิ้น 190 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562) กลุ่มตัวอย่างหา

1. เพศ (X1) 
2. อายุ (X2) 
3. ระดับการศึกษา (X3) 
4. อายุการท างาน (X4) 
5. รายได้ (X5) 
6. ความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน 
พิธีการศุลกากร (X6) 
7. การผ่านการอบรมหลักสูตรพิธีการ
ศุลกากร (X7) 
8. จ านวนใบขนสินค้าขาออก 
ที่ยื่นผ่านพิธีการศุลกากร (X8) 

ควำมพึงพอใจของผู้ส่งออกต่อกำรบริหำรจัดกำรพิธี
กำรศุลกำกรในกำรให้บริกำร 

ส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจกัร ณ ด่ำนศุลกำกร
หนองคำย 

(1) ขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่ง 
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  
- ความถูกต้อง รวดเร็ว (C1) 
- ความเอาใจใส่ในการให้บริการ (C2) 
- การให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ (C3) 
- ความรู้ความสามารถของเจ้าหนา้ที่ (C4) 
(2) ความพร้อมของสถานท่ี วัสดุอปุกรณ์ (C5) 
(3) ความเสมอภาคในการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ี (C6) 
(4) ความเป็นธรรมในการให้บริการ 
ของเจ้าหนา้ที่ (C7) 
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ขนาดจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro, 1973; อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553: 203) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน ± 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 129 ราย โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับตัวแทนออก
ของที่มาใช้บริการส่งสินค้าออก ณ ด่านศุลกากรหนองคาย เป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้ วิจัยมิได้ก าหนด
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเก็บแบบสอบถามอย่างต่อเนื่องทุกวันจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้
ก าหนดไว้ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย SPSS โดย
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือพรรณนาลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรครั้งละหลายคู่ 
โดยใช้ Least-Significant Different (LSD) Analysis ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุประดับความพึงพอใจของตัวแทนออกของและ
ลักษณะของสภาพการบริหารจัดการ ปัญหาและสาเหตุ ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตลอดจนการ
ให้บริการในการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ของด่านศุลกากรหนองคาย ได้ ดังนี้ 

 4.1 ผลกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.10) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 31.00)

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 65.10) อายุการท างานระหว่าง 6 ปี-10 ปี (ร้อยละ 
50.40) มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ต่อเดือน (ร้อยละ 37.20) ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรพิธีการศุลกากรตัวแทนออกของ (ร้อยละ 69.80) ติดต่อยื่นใบขนสินค้าขาออกจ านวน 11-20 
ฉบับต่อวัน (ร้อยละ 42.60) จ านวน 21-30 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 38.00) และผลการวิเคราะห์ความรู้
ความเข้าใจของตัวแทนออกของ พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ตอบค าถามในแต่ละข้อได้ถูกต้อง อยู่ ในช่วง
ระหว่างร้อยละ 60.50 ถึงร้อยละ 78.30 ของผู้ตอบทั้งหมด  

4.2 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรศุลกำกรในกำรส่งออกสินค้ำ ณ ด่ำนศุลกำกร
หนองคำย  

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความถูกต้องและความ
รวดเร็ว ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) 
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ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความเอาใจใส่ในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78) 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านข้อมูล ข่าวสาร ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู้ความสามารถ  
ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความพร้อมของสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71) 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความเสมอภาค ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความเป็นธรรม ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) 

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ด้านผลสรุป 
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) 

4.3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ ได้แก่ จ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ผ่านพิธีการศุลกากร

ต่อวัน ตัวแทนออกของที่มีตามใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นติดต่อผ่านพิธีการศุลกากรต่อวัน ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการในการให้บริการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรของด่าน
ศุลกากรหนองคายโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน 
รายได้ ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนพิธีการศุลกากร และการผ่านการอบรมหลักสูตรพิธีการศุลกากร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้  คือ การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานอย่างชัดเจนให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนออกของทราบ และน าไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้ โดยจัดเจ้าหน้าที่เพียงพอกับงาน
ที่ปฏิบัติ เพ่ิมพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และตัวแทนออกของเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ อันมีส่วนในการ
ลดระยะเวลาในการส่งออกได้ ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรม
ศุลกากรให้หลากหลายช่องทาง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
ให้บริการมากขึ้น 

จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม 
มีควำมสัมพันธ์     ไม่มีควำมสัมพันธ ์

เพศ 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
อายุการท างาน  
รายได้ต่อเดือน 
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน
ขั้นตอนพิธีการศุลกากร 
ผ่านการอบรมฯ 
จ า น ว น ใ บ ข น ฯ ที่ ยื่ น 
ต่อวัน 

ความพึงพอใจของตัวแทนออกของ
ต่ อ ก ารบ ริห ารจั ด ก ารพิ ธี ก า ร
ศุ ลก ากรส่ งสิ นค้ าออก ไปนอก
ราชอาณาจักร 
(1) ขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการ
ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  
- ความถูกต้อง รวดเร็ว  
- ความเอาใจใส่ในการให้บริการ  
- การให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอน 
และวธิีการปฏิบัติ  
- ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
เจ้าหน้าท่ี  
(2) ความพร้อมของสถานที่  วัสดุ
อุปกรณ์  
(3) ความเสมอภาคในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี  
(4) ความเป็นธรรมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี 

 
                                                          
                                                          
                                                           
                                                          
                                                        
 
 

 

  
5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

5.1 ระดับควำมพึงพอใจของตัวแทนออกของที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรพิธีกำรศุลกำกร
ของด่ำนศุลกำกรหนองคำยในกำรส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจักร  

จากการศึกษา พบว่า ตัวแทนออกของที่มารับบริการจากด่านศุลกากรหนองคายในการส่ง
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร มีระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่า ตัวแทนออกของที่มาใช้บริการ ยังไม่ได้ให้ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาก
ที่สุด แต่ก็มีความพึงพอใจทั้งนี้อาจเป็นเพราะด่านศุลกากรหนองคายเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีการ
จัดการเวรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้มีความคล่องตัวในการท างาน แต่ตัวแทนออกของ
ต้องการความรวดเร็วและความสะดวก ขณะที่จ านวนเจ้าหน้าที่อาจมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน ไม่
เพียงพอต่อการบริการในเวลาที่งานเยอะได้ ทั้งนี้จากผลการวิจัยที่ได้รับอยู่ในระดับมากนี้ นับได้ว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ผลวิจัยที่ได้ในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤช กรรณฐสุทธิ์ (2547: 58) ได้
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกต่อการปฏิบัติพิธีการศุลกากร : 
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กรณีศึกษาที่ท าการศุลกากรประจ าเขตอุตสาหกรรมส่งออกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือล าพูน พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรโดยมี
ความพึงพอใจอย่างมากกับ ความจริงใจในการให้บริการ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือและ
ความน่าไว้ใจความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ การใช้ค าพูดที่เข้าใจง่ายและชัดเจน การมีมนุษย์สัมพันธ์
และมีความเป็นกันเอง การรับฟังข้อคิดเห็น การแนะน าเพ่ือแก้ไขปัญหา การแนะน าเพ่ิมเติมทันทีหาก
พบการส าแดง ที่ไม่ครบถ้วนชัดเจน การสลักรายการตรวจปล่อยโดยเร็ว แต่ควรมีการปรับปรุง การ
แก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลและบริการซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบห้องสมุดคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต และยุทธนา กิจงาม (2551:59) ศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนออกของในการรับ
บริการ ส่งสินค้าออกจากฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่าความพึง
พอใจ ของตัวแทนออกของประกอบด้วยความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการ
อย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่องและการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

5.2 กำรบริหำรจัดกำรในกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจักร
ของด่ำนศุลกำกรหนองคำย ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

ความถูกต้อง รวดเร็ว ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ณ ด่าน
ศุลกากรหนองคาย ด้านความถูกต้องและความรวดเร็วในการติดต่อ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ามีการประกันเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ท าให้เกิดมาตรฐานในการท างานกับทุกคน แต่เนื่องการจัดเก็บภาษีอากรนั้น
ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการจัดเก็บภาษีท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบ
ทางเทคนิคนั้นจะไม่อยู่ภายใต้การประกันเวลา นอกจากนั้นนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้มีขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการมากขึ้น ส่งผล
ต่อความล่าช้าในการให้บริการ สอดคล้องกับ ชัยวิทย์ วรคุณพินิจ (2539: 182) ได้ศึกษาวิเคราะห์
มาตรการทางศุลกากรเพ่ือส่งเสริม การส่งออก พบว่าปัญหาความล่าช้า การก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการไม่อาจเร่งรัดให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ส่งออกพอใจได้ เพราะขาด
การบังคับใช้ในการฝ่าฝืน ท าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง ทั้งนี้หากเป็นการ
ล่าช้าเกินสมควร อาจตั้งเป็นความผิดที่ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายได้ ไม่ใช่แค่ผิดคุณธรรมและ
จรรยาบรรณข้าราชการเท่านั้น 

ความเอาใจใส่ในการให้บริการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรในการส่งออกสินค้า  
ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด้านความเอาใจใส่ในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แม้จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังพึงพอใจเนื่องจากเจ้า
หน้าประจ าด่านฯให้บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และมีความเท่าเทียม สอดคล้องกับ วีร์รุทร 
หวันแสง (2546: 70-71) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการปรับปรุงระบบการให้บริการของที่ท าการศุลกากร 
ประจ าเขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน พบว่าสาเหตุหลักที่เป็น
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ปัญหาก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร คือระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่เลือกอ านวยต่อการปฏิบัติงาน ส าหรับการยกเลิกการตรวจปล่อยสินค้าออกจากศุลกากร 
เห็นว่าหากลดขั้นตอนจะช่วยให้ลดความยุ่งยากในการส่งออกได้ แต่ก็เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตได้ 
การปรับปรุงการให้บริการ เห็นว่าควรปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการได้แก่ กิริยา วาจาสุภาพ เต็ม
ใจให้บริการ หรือความถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรม ตรงต่อเวลา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ และ
มีความซื่อสัตย์ ส าหรับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจในการบริการด้านพฤติกรรมบริการและ
ด้านคุณภาพบริการในระดับมาก 

การให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอน และวิธีการปฏิบั ติ ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรใน
การส่งออกสินค้า ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด้านความเอาใจใส่ในการให้บริการ ผลการวิเคราะห์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะมีป้ายแจ้งข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีบริการแนะน าจัดหาเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไฟล์ดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การมีคู่มือ และรายละเอียดในการขอรับบริการ สอดคล้องกับ ดวงฤดี เสือสิงห์ (2547: 60) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพิธีการศุลกากรในการให้บริการส่งสินค้าออกไปนอก
ราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า การที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาบริหารงานของเจ้าหน้าที่ควรค านึงถึง ในเรื่องของการอ านวยความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจนกับตัวแทนออกของพร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์และ
ตั้งใจในการบริหารงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ เอกสาร สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้
มีการส่งสินค้าขาเข้า และขาออกมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรในการส่งออก
สินค้า ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ผลการวิเคราะห์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในหน่วยงาน มีการแบ่งงานตามความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยืดหยุ่นในการท างานภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับได้ ด่านฯควรเพ่ิมการท างานที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการเข้ามารับบริการของตัวแทน
ออกจากที่มารับบริการแต่ละวัน โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่
เปลี่ยนแปลงตามลักษณะงาน สอดคล้องกับ ยุทธนา กิจงาม (2551: 59) ศึกษาความพึงพอใจของ
ตัวแทนออกของในการรับบริการ ส่งสินค้าออกจากฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรลาดกระบัง 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ ของตัวแทนออกของประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
และการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
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ความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรในการส่งออก
สินค้า ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด้านความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ผลการวิเคราะห์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ด่านฯได้มีการจัดท าป้ายขั้นตอนการให้บริการ ท ากระดาน
แจ้งตารางเวรประจ าจุดอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ที่จอดรถอาคารหลักมี
หลังคาและมีจ านวนพอเพียงแก่การให้บริการ แต่ทั้งนี้พ้ืนที่อาคารคลังสินค้าที่เป็นที่ติดต่องานหลัก
ของตัวแทนออกของไม่มีที่จอดรถเป็นสัดส่วน ปะปนกับรถสินค้า จึงเกิดความไม่สะดวกเท่าที่ควร 
สอดคล้องกับ ดวงฤดี เสือสิงห์ (2547: 60) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพิธีการ
ศุลกากรในการให้บริการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า การที่จะปรับปรุงพัฒนาบริหารงานของเจ้าหน้าที่ควรค านึงถึง 
ในเรื่องของการอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ เอกสาร สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
พิธีการศุลกากรต่าง ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้มีการส่งสินค้าขาเข้า 
และขาออกมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

ความเสมอภาคในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรในการ
ส่งออกสินค้า ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด้านความเสมอภาคในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะด่านศุลกากรหนองคาย ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนในการให้บริการ มีการส่งต่องานตามข้ันตอน แต่ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง ผู้ร้องจะถูกลัดคิว
เพราะต้องเรียกรายต่อไปที่พร้อมมาให้บริการก่อนเพ่ือให้กระบวนการต่อเนื่องไปอย่างทันต่อเวลา  
ท าให้เกิดความไม่พอใจเพราะอาจมาจากที่ไกล ๆ เช่น จังหวัดอุดรธานีหรือขอนแก่น ท าให้รู้สึกไม่เป็น
ธรรม ไม่เสมอภาค ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ยุทธนา กิจงาม (2551: 59) ศึกษาความพึงพอใจของตัวแทน
ออกของในการรับบริการ ส่งสินค้าออกจากฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรลาดกระบัง ผลการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจ ของตัวแทนออกของประกอบด้วยความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างเสมอภาค 
การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่องและการให้บริการ 
อย่างก้าวหน้า 

ความเป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการศุลกากรในการ
ส่งออกสินค้า ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ด้านความเป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะด่านฯสามารถกระจายกันติดต่องานที่
ต้องการได้ตามกลุ่มงานที่แบ่งเป็นสัดส่วน การปฏิบัติงานเลือกปฏิบัติ ตรงไปตรงมา มีการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการ แต่สินค้าบางอย่างมีความเข้มงวด เคร่งครัด ซึ่งอาจเกิดท าให้ 
ล้าช้า ขณะที่สินค้าบางอย่างส่งออกทุกวันชนิดจ านวนเท่าเดิมทุกครั้งท าให้การตรวจเสร็จสิ้นอย่าง
รวดเร็ว ตัวแทนออกของอาจเห็นว่ามีความเคร่งครัดกับตนเองมากเกินไป ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับกฤช กรรณฐสุทธิ์ (2547: 58) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
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ส่งออกต่อการปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีศึกษาที่ท าการศุลกากรประจ าเขตอุตสาหกรรมส่งออกนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือล าพูน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติพิธีการ
ตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรโดยมีความพึงพอใจอย่างมากกับความจริงใจในการให้บริการ ความรู้
ความสามารถ ความน่าเชื่อถือและความน่าไว้ใจความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ การใช้ค าพูดที่เข้าใจ
ง่ายและชัดเจน การมีมนุษยสัมพันธ์และมีความเป็นกันเอง การรับฟังข้อคิดเห็น การแนะน าเพ่ือแก้ไข
ปัญหา การแนะน าเพ่ิมเติมทันทีหากพบการส าแดง ที่ไม่ครบถ้วนชัดเจน การสลักรายการตรวจปล่อย
โดยเร็ว แต่ควรมีการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลและบริการซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบห้องสมุดคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) ด้านนโยบาย นายด่านศุลกากรหนองคาย ควรก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน  

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในเรื่องการน าเข้า-การส่งออกมากขึ้น จัดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไป
ศึกษาดูงาน รวมไปถึงสามารถให้ค าแนะน าแก่ตัวแทนออกของ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนออกของทราบถึง นโยบายการบริหารราชการของด่านฯและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและบังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านการปฏิบัติงาน นายด่านศุลกากรหนองคาย ซึ่งเป็นผู้บริหารของหน่วยงานควรให้
ความส าคัญในด้านการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนี้ 

(1) ด้านความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลากรควรมีจ านวนเพียงพอ 
กับงานท่ีปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ 

(2) จัดกิจกรรมการประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ 
ความเข้าใจในการให้บริการตามหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

(3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้บริหารองค์กร ควรเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ตัวแทนออก
ของที่มีจ านวนมาก อีกทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ทักษะการให้บริการที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ในการท างาน 

(4) ด้านความพร้อมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ผู้บริหารองค์กรควร
จัดให้มีการจัดท าป้ายบอกขั้นตอนของแต่ละกระบวนการ ตลอดจนแจ้งรายละเอียดของบุคลากรที่
รับผิดชอบงานและเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนไว้ที่อาคารทุกอาคารและควรจัดเจ้าหน้าที่
ของงานแต่ละส่วนไม่ให้ห่างไกลกันเกินไป 

(5) ด้านข้อมูล ข่าวสาร ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมศุลกากรภายในหน่วยงานให้หลากหลายช่องทางและเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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(6) ด้านความเสมอภาค เน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้มีความโปร่งใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีภาวะผู้น าและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กรด้วยการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการท างาน 

(7) ด้านความเป็นธรรม ในแต่ละขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ผู้บริหาร
องค์กรควรหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องความโปร่งใสและความยุติธรรมในการให้บริการ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญในการบริการศุลกากร ควรพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และน าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการมากขึ้น ตามสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เปลี่ยนแปลงไป  
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ทิพาพร สุขบาง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการเข้ามารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้รับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
ทั้งผู้ป่วยเก่า และ ผู้ป่วยใหม่ จ านวน 385 คน ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
วิ เคราะห์ ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS สถิติ ที่ ใช้  คื อ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย  (𝑋) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) Independent-
Samples T Test : T-Test ,One Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 219 คน มีอายุระหว่าง 
30-40 ปี จ านวน 146 คน เป็นเชื้อชาติไทย จ านวน 228 คน การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 281 คน มี
อาชีพค่าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 138 คน รายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 157 คน และเข้ามา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรมากกว่า 4 ครั้ง จ านวน 169 คน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรของผู้ตอ บ
แบบสอบถาม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ด้านบุคลากรให้บริการอ่ืน ๆ โดยเป็นเรื่องความยิ้มแย้มและความสุภาพ
ของบุคลากรในการต้อนรับและบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านอ่ืน  ๆ 
โดยเป็นความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อผู้รับบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นเรื่องแบรนด์/ชื่อ รพ.
กรุงเทพ ด้านช่องทางการมารับบริการ ด้านราคา และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน กับกลุ่มที่ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนี้  
กลุ่มที่มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเชื้อชาต และอายุ กลุ่มที่ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อจ าแนก
ตามเพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และจ านวนครั้งที่เข้ารับการรักษา 

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ ผู้รับบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: tontarnar@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
โรงพยาบาล (หรืออาจใช้ว่า สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์) เป็นสถานที่ส าหรับการ

บริการทางด้านสุขภาพ โดยมักที่จะมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูภาวะความ
เจ็บป่วย หรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ในประเทศไทยมีการให้บริการทั้งโรงพยาบาล
รัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งคลินิกที่เปิดบริการโดยทั่วไป โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทย เป็นโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ความเข้าใจของประชาชนไทย จะมองถึงการเข้าถึงการบริการโรงพยาบาลที่ดีเป็นเรื่องที่ยาก 
หรือหากจะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนต้องมีรายได้ และหรือสามารถช าระค่ารักษาพยาบาล
อันสูงลิบได้นั้น ท าให้ประชาชนทั่วไปยังต้องไปเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลภาครัฐตามสิทธิพ้ืนฐาน
ของประชาชนชาวไทย โดยใช้สิทธิ์บัตรทอง หรือ สิทธิ์เบิกราชการ ประกันสังคม นั้น แต่ในปัจจุบัน
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการในด้านภาวะฉุกเฉินได้ทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการการรักษาใด ๆ เลย ในช่วงอาการวิกฤติฉุกเฉิน ระยะเวลา
มากสุดได้ถึง 72 ชม. หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิได้ และอีกทั้งใน
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกสบาย การที่จะเข้ารับการตรวจรั กษาทั่วไปใน
โรงพยาบาลรัฐบาลนั้นจะมีความไม่สะดวกสบายในหลายอย่าง ทั้งเรื่องระยะเวลารอคอยที่ต้องรอคอย
ในการที่จะเข้ารับการตรวจรักษาเป็นเวลานานมาก โดยจะปฏิเสธไม่ได้เลยในปัญหาด้านนี้ เนื่องจาก
โรงพยาบาลรัฐบาลเองต้องดูแลประชาชนคนไทนทุกคนและคนต่างด้าวที่มาพ านักในประเทศไทย อีก
ทั้ง ยังส่งผลต่อการให้บริการเนื่องจากมีผู้ป่วยจ านวนมากในโรงพยาบาล แพทย์ และ พยาบาล 
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องให้บริการผู้ป่วยนั้น ต้องแข่งกับเวลาในการให้
การบริการ เพราะมีผู้ป่วยจ านวนมากมารอที่จะเข้ารับการตรวจรักษา อาจจะส่งผลท าให้การบริการ
ต่อผู้ป่วยต่อคนใช้เวลาน้อยเพื่อที่จะได้สามารถตรวจรักษาและให้บริการกับผู้ป่วยได้ทุกคนในแต่ละวัน 
นี่เองก็เป็นปัจจัยหนางที่ท าให้ประชาชนผู้ที่สามารถจะมีก าลังทางด้านการเงิน ไปเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตในการช าระค่าใช้จ่ายด้วย
ตัวเอง หรือไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทต้นสังกัดเอง ทั้งบริษัทเอกชน และ บริษัทรัฐวิสาหกิจ และอีกทั้ ง
ประชาชนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะซื้อประกันชีวิตเพ่ือที่จะใช้ในเวลาป่วยไข้ ไม่สบาย ต้องตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชน โดยไม่ต้องน าเงินตนเองมาจ่ายให้กับโรงพยาบาล และประเด็นหลังนี้ ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ ท าให้เกิดรายได้ทั้งในส่วนของบริษัทประกันเอง 
และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในการรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเอง ก็เป็น
โรงพยาบาลที่รองรับการเข้ามารับการรักษาจากผู้ป่วยหรือที่จะเรียกต่อไปนี้คือผู้รับบริการ  
โดยผู้รับบริการจะรวมถึงผู้ป่วยและญาติ กลุ่มนี้ โดยรองรับผู้รับบริการทุกประเภทการจ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นช าระเอง ประกันชีวิต และบริษัทคู่สัญญา ที่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสัญญา MOU 
ของบริษัทนั้น ๆ ที่มีต่อโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
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โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่อยู่ในกลุ่มเครือรพ.กรุงเทพ บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด โดยประกอบด้วยโรงพยาบาลทั้งหมด 47 โรงพยาบาล  

ในขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้น
มา โดยเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 106 เตียง แบ่งผู้เข้ารับบริการเป็นชาวไทย ชาวลาว 
และชาวต่างชาติอื่น โดยมีสัดส่วนดังนี้  

 

ภำพที่ 1 แสดงสัดส่วนเชื้อชาติของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
  
 แบ่งสัดส่วนรายได้ของเชื้อชาติ ดังนี้ 

 

ภำพที่ 2 แสดงสัดส่วนรายได้ตามเชื้อชาติของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
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 หากแบ่งสัดส่วนรายได้ตามประเภทการช าระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3 แสดงสัดส่วนประเภทการช าระค่ารักษาพยาบาลของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
 
 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีการเจริญเติบโตทั้งจ านวนผู้เข้ารับบริการ และรายได้ เนื่องจาก
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันยุค ทันสมัย อีกทั้งอยู่ในบริษัทที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้บริหารสูงสุดให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยมีอัตราการเจริญเติบโตมาอย่างสม่ าเสมอ  
โดยในปี พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีรายได้ 969.1 ล้านบาท และคาดการณ์ในปี พ.ศ. 
2562 จะมีรายได้รวมทั้งปี 1,024.5 ล้านบาท 

การที่จะท าให้โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรมีรายได้เติบโตตามที่ได้คาดการณ์ไว้นั้น ย่อมเกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้น หากทราบถึงปัจจัยที่ท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร จะเป็นประโยชน์ที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยน าที่ส่งผลในการตัดสินใจ และยังให้ทราบว่า
ด้านใดเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรนั้นต้องพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเพ่ือตอบสนองในการให้
ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ปัญหาในจุดที่ต้องพัฒนาขึ้นไปเพ่ือท าให้เกิดเป็นปัจจัย
เพ่ิมเตมิในการที่ท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจมาใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ รับบริการเข้ามารับการรักษาที่
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

2.2 เพ่ือจัดท าแผนงานในการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

2.3 เพ่ือประเมินผลและเสนอแนะในปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการ
ในมาการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
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3. ขอบเขตกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย คือ ผู้รับบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วย

ใหม ่
 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

ชิฟแมน และ คานุ๊ก (Schiffman & Kanuk, 1987; อ้างถึงใน นิมนต์พร ผลดี) กล่าวว่า 
“พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป้นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมิน หรือ 
การบริโภคผลิตภัณฑ์บริการ และแนวความคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการาตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงิน เวลา และ
ก าลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ” 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548: 107-121) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ 
ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรือการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระท าของคน
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทน ามาใช้
ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (อดุลย์ จาตุรงคกุล, อ้างอิงใน Kotler, 
1997: 92) ส่วนผสมทางการตลาดเป็นแนวคิดที่ส าคัญ ซึ่งแนวความคิดนี้มีบทบาทส าคัญทางการตลาด
เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เรียกว่า 7P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือ สถานที่  (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล 
(People) กระบวนการบริการ (Process) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึง
พอใจ ซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น 

โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง
ความรู้ปะสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่
แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน 

โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 

เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับ
ความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ 
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ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จหรือใด้
รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่ง อย่างไรถ้าคาดหวังหรือมี
ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้
ว่ามีมากหรือน้อย 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 18; อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว, 2546: 17) ความพึงพอใจเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างานเกิดความพึงพอใจในการท างานแล้ว ยัง
จ าเป็นต้องด าเนินการที่จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้าของการ
บริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงจ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญ
ฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

ราณี เชาวนปรีชาศ์ (2538: 18; อ้างถึงใน วฤทธิ์ สารฤทธิคาม, 2548: 31) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดเมื่อความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ ตาม
จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมาย
นั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการจึงเป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการมีต่อ
สถานบริการตามประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ 

อรรถพร ค าคม (2546: 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึง
พอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจาก
พ้ืนฐานของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548 : 32; อ้างถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์ , 2551: 6) ได้ให้ความ
หมายความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาใน
ลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่า
เป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา 

วัลภา ชายหาด (2532 ; อ้างถึงใน ประชากร พัฒนกุล และคณะ , 2550 : 22) ได้ให้
ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการบริการสาธารณะว่า หมายถึง ระดับของความพึง
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พอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในลักษณะของ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  การ
ให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

ทฤษฎีจูงใจ (Motivation Theory) Maslow ได้ตั้งทฤษฎีแรงจูงใจ (Maslow’s general 
theory of the human motivation) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันโดยแพร่หลาย โดยกล่าวว่า ความ
ต้องการของมนุษย์ มีล าดับขั้นความต้องการ เมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว  
ความต้องการระดับสูงขึ้นไปจะเข้ามาแทนที ่

เชลลี่ (Shelly; อ้างถึงใน สุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม, 2541: 9-10) ได้ตั้งทฤษฎีความพึงพอใจว่า  
เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึ กในทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้มีความสุข ความสุขนี้เป้นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับและสามารถท าให้เกิดความสุข
ทางบวกเพ่ิมขึ้นอีก และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน  ๆ ความรู้สึก
ทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบสัมพันธ์มากกว่าความรู้สึกทางลบ 

เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester Barnard, 1939: 142; อ้างอิงใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2533: 
164) ได้กล่าวถึง มูลเหตุที่ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน 

Renner (1994: 3) กล่าวถึงธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ของลูกค้า เจ้าของกิจการ และพนักงาน 

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• เชื้อชาติ 

• การศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได ้

• จ านวนครั้งท่ีเข้ารับการรักษา 

ปัจจัยในกำรตัดสินใจเข้ำมำรับบริกำร
โรงพยำบำลกรุงเทพอุดร 

• ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 

• ด้านราคา 

• ด้านช่องทางการมารับบริการ 

• ด้านบุคลากรให้บริการอื่น ๆ 

• ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

• ด้านอื่น ๆ 
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5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล การด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบการวิจัย  

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้รับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยเก่า 
ผู้ป่วยใหม่ ญาติผู้ป่วย (ผู้ป่วยเด็ก) ในเดือน มิถุนายน 2562 (จ านวนผู้ป่วยทั้งเก่าและใหม่ประมาณ 
10,000 คน) กลุ่มตัวอย่างเชิงที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู้รับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพ
อุดร ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ ญาติผู้ป่วย (ผู้ป่วยเด็ก) ในเดือน มิถุนายน 2562 จ านวน 385 
คน โดยค านวนตามสูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ 
โดยแบ่งออกเป็น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรโดยประกอบด้วย เพศ อายุ  
เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนครั้งที่เข้ารับการรักษา 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามปัจจัยที่ ผลต่อการเข้ามาใช้บริการที่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามด้านราคา แบบสอบถามด้านช่องทางการมา
รับบริการ แบบสอบถามด้านบุคลากรด้านอ่ืน ๆ แบบสอบถามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ 

โดยใช้แบบประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
การมารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ระดับปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ 5 คะแนน  
ระดับระดับปัจจัยที่มีผลมาก คือ 4 คะแนน 
ระดับปัจจัยที่มีผลปานกลาง คือ 3 คะแนน 
ระดับระดับปัจจัยที่มีผลน้อย คือ 2 คะแนน 
ระดับปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

จากการค านวณอันตรภาคชั้น ผู้วิจัยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้คะแนนเฉลี่ย
ของแต่ละข้อเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80  หมายถึง ระดับปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด 
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วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

3) สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
ส่วนที่ 2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 
4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 30 คน  

เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) Cronbach’s Alpha โดยค่าความ
เชื่อมั่นรวมอยู่ที่ 0.814              

5) น าแบบสอบถามไปสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน ค่าความเชื่อมั่น 
Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.817 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(𝑋) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) Independent-Samples T Test : T-
Test, One Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA 

 
6. ผลกำรวิจัย 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล             
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 219 คน (ร้อยละ 56.9)  

มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 146 คน (ร้อยละ 37.9) เป็นเชื้อชาติไทย จ านวน 228 คน (ร้อยละ 
59.2) การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 281 คน (ร้อยละ 73) มีอาชีพค่าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 138 
ค น  
(ร้อยละ 35.8) รายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 157 คน (ร้อยละ 40.8) และเข้ามารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรมากกว่า 4 ครั้ง จ านวน 169 คน (ร้อยละ 43.9) 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

 

 

 



142 

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการที่โรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร 

ปัจจัย ค่ำเฉลี่ย (𝑿) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

แปลผล 

1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 4.48 0.590 มากที่สุด 
2. ด้ำนรำคำ 4.18 0.695 มาก 

3. ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร 4.37 0.613 มากที่สุด 
4. ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ 4.62 0.631 มากที่สุด 

5. ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 3.99 1.033 มาก 
6. ด้ำนอื่น ๆ 4.53 0.572 มากที่สุด 

โดยรวม 4.36 0.506 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมและรายด้านด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑋=4.36) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านบุคลากรให้บริการอ่ืน  ๆ 
(𝑋=4.62) ด้านอ่ืน ๆ (𝑋=4.53) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (𝑋=4.48) ด้านช่องทางการมารับบริการ 
(𝑋=4.37) ด้านราคา (𝑋=4.18) และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (𝑋=3.99) ตามล าดับ 

ตำรำงท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ปัจจัย (ผลิตภัณฑ์และบริกำร) ค่ำเฉลี่ย (𝑿) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
แปลผล 

1. แบรนด์/ชื่อ รพ.กรุงเทพ 4.64 0.643 มากที่สุด 

2. โรงพยำบำลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 

4.35 0.923 
 

มากที่สุด 

3. โรงพยำบำลมีเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย
และครบถ้วน 

4.55 0.664 มากที่สุด 

4. ควำมคำดหมำยผลลัพธ์ด้ำนกำรรักษำพยำบำล 4.57 0.609 มากที่สุด 

5. โรงพยำบำลมีแพทย์เฉพำะทำงหลำกหลำย
สำขำให้บริกำร 

4.52 0.658 มากที่สุด 

6. บุคลำกรพยำบำลมีควำมช ำนำญเชี่ยวชำญใน
กำรให้บริกำร 

4.42 0.770 มากที่สุด 

7. บริกำรของบุคลำกรทำงกำรแพทย์อื่น ๆ เช่น 
เภสัชกร นักเทคนิคกำรแพทย์ 

4.30 0.844 มากที่สุด 

โดยรวม 4.48 0.590 มำกที่สุด 

 



143 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
อุดร ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (𝑋=4.48)  
เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แบรนด์/ชื่อ รพ.กรุงเทพ (𝑋=4.64) 
ความคาดหมายผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล (𝑋=4.57) โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่
ทันสมัยและครบถ้วน (𝑋=4.55) โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาให้บริการ (𝑋=4.52) 
บุคลากรพยาบาลมีความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ (𝑋=4.42) โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ (𝑋=4.35) บริการของบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ เช่น  
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ (𝑋=4.30) 

ตำรำงท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัย(รำคำ) ค่ำเฉลี่ย (𝑿) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
แปลผล 

1. ควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำบริกำรต่ำง 
ๆ 

4.00 0.786 มาก 

2. กำรช ำระเงินท ำได้หลำยช่องทำง เช่น 
เงินสด บัตรเครดิต เบิกประกันชีวิต 

4.35 0.786 
 

มากที่สุด 

โดยรวม 4.18 0.695 มำก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านราคา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  (𝑋=4.18) เมื่อพิจารณารายข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การช าระเงินท าได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เบิกประกันชีวิต (𝑋=4.38) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการต่าง ๆ (𝑋=4.00) 

ตำรำงท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่องทางการมารับบริการ 
ปัจจัย (ช่องทำงกำรมำรับบริกำร) ค่ำเฉลี่ย (𝑿) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
แปลผล 

1. ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำรที่
โรงพยำบำลกรุงเทพอุดร 

4.53 0.573 มากที่สุด 

2. ควำมพร้อมของรถพยำบำลฉุกเฉิน เพ่ือ
ให้บริกำรรับ-ส่ง ตลอด 24 ชม. กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

4.53 0.653 มากที่สุด 

3. บริษัทประกัน, ตัวแทนประกัน หรือ Agency 
อื่น ๆ เป็นผู้แนะน ำให้เข้ำมำรับบริกำร 

4.04 1.137 มาก 

โดยรวม 4.37 0.613 มำกที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่องทางการมารับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋=4.37)  
เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และ ความพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการรับ-ส่ง ตลอด 
24 ชม. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (𝑋=4.53) บริษัทประกัน, ตัวแทนประกัน หรือ Agency อ่ืน ๆ เป็นผู้
แนะน าให้เข้ามารับบริการ (𝑋=4.04) 

ตำรำงท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการด้านอ่ืน ๆ 
ปัจจัย 

(บุคลำกรให้บริกำรด้ำนอื่น ๆ) 
ค่ำเฉลี่ย (𝑿) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
แปลผล 

1. ควำมยิ้มแย้มและควำมสุภำพของ
บุคลำกรในกำรต้อนรับและบริกำร มี
ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 

4.62 0.631 มากที่สุด 

โดยรวม 4.62 0.631 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคลากรให้บริการด้านอื่น ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋=4.62) 

ตำรำงท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ปัจจัย (สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ) ค่ำเฉลี่ย 

(𝑿) 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

แปลผล 

1. ควำมสวยงำมของห้องพักและกำร
ตกแต่งภำยใน 

3.99 1.060 มาก 

2. ห้องพักเป็นระเบียบ สะอำด ไม่มีกลิ่น 
อำกำศถ่ำยเทสะดวก 

3.99 1.032 มาก 

โดยรวม 3.99 1.033 มำก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคลากรให้บริการด้านอ่ืน ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋=3.99) เมื่อ
พิจารณารายข้อแล้ว ความสวยงามของห้องพักและการตกแต่งภายใน และ ห้องพักเป็นระเบียบ 
สะอาด ไม่มีกลิ่น อากาศถ่ายเทสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (𝑋=3.99) 
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ตำรำงท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านอื่น ๆ 
ปัจจัย (อืน่ ๆ) ค่ำเฉลี่ย 

(𝑿) 

ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

แปลผล 

1. ควำมซ่ือสัตย์และจริงใจต่อผู้รับบริกำร 4.60 0.601 มากที่สุด 

2. ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำร 

4.46 0.672 มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.572 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคลากรให้บริการด้านอ่ืน ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋=4.53) 
เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อ
ผู้รับบริการ (𝑋=4.60) ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ (𝑋=4.46) 

ตำรำงที่ 8 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัย ชำย หญิง t p-values 

𝑿 S.D. 𝑿 S.D. 
1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 4.46 0.615 4.49 0.571 -0.556 0.578 
2.ด้ำนรำคำ 4.15 0.723 4.19 0.674 -0.607 0.544 
3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร 4.32 0.608 4.40 0.616 -1.398 0.163 

4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ 4.60 0.669 4.63 0.602 -0.427 0.670 
5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 3.97 1.094 4.00 0.987 -0.330 0.742 
6.ด้ำนอื่น ๆ 4.54 0.529 4.52 0.604  0.406 0.685 

รวม 4.29 0.524 4.32 0.513 -0.631 0.529 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ

บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
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ตำรำงที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ที่มีเชื้อชาติแตกต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งของควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ระหว่างกลุม่ 13.418 2 6.709 21.322 0.000** 
ภายในกลุ่ม 120.195 382 0.315   

รวม 133.613 384    
2.ด้ำนรำคำ ระหว่างกลุม่ 10.386 2 5.193 11.333 0.000** 

ภายในกลุ่ม 175.030 382 0.458   
รวม 185.416 384    

3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร ระหว่างกลุม่ 9.755 2 4.887 13.870 0.000** 
ภายในกลุ่ม 134.608 382 0.352   
รวม 144.383 384    

4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 36.482 2 18.241 59.867 0.000** 
ภายในกลุ่ม 116.391 382 0.305   

รวม 152.873 384    
5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ระหว่างกลุม่ 15.926 2 7.963 7.723 0.001** 

ภายในกลุ่ม 383.532 372 1.031   
รวม 399.457 374    

6.ด้ำนอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 9.729 2 4.864 16.025 0.000** 
ภายในกลุ่ม 115.957 382 0.305   
รวม 125.686 384    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 11.712 2 5.856 24.630 0.000** 
ภำยในกลุ่ม 88.445 372 0.238   

รวม 100.157 374    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ

บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามเชื้อชาติ พบว่า มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 
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ตำรำงท่ี 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ที่มีอายุแตกต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งของควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ระหว่างกลุม่ 12.273 5 2.455 7.667 0.000** 
ภายในกลุ่ม 121.341 379 0.320   

รวม 133.613 384    
2.ด้ำนรำคำ ระหว่างกลุม่ 3.733 5 0.747 1.557 0.171 

ภายในกลุ่ม 181.683 379 0.479   
รวม 185.416 384    

3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับ
บริกำร 

ระหว่างกลุม่ 7.303 5 1.461 4.038 0.001** 
ภายในกลุ่ม 137.080 379 0.362   
รวม 144.383 384    

4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 9.375 5 1.875 4.952 0.000** 
ภายในกลุ่ม 143.498 379 0.379   

รวม 152.873 384    
5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ระหว่างกลุม่ 23.999 5 4.800 4.717 0.000** 

ภายในกลุ่ม 375.458 369 1.018   
รวม 399.457 374    

6.ด้ำนอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 6.076 5 1.215 3.851 0.002* 
ภายในกลุ่ม 119.610 379 0.316   
รวม 125.686 384    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 7.343 5 1.469 5.838 0.000** 
ภำยในกลุ่ม 92.814 369 0.252   

รวม 100.157 374    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ

บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามอายุ พบว่า มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 
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ตำรำงท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารบับริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ที่มีการศึกษาต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งของควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ระหว่างกลุม่ 2.029 2 1.014 2.945 0.054 
ภายในกลุ่ม 131.585 382 0.344   

รวม 133.613 384    
2.ด้ำนรำคำ ระหว่างกลุม่ 0.237 2 0.119 0.245 0.783 

ภายในกลุ่ม 185.178 382 0.485   
รวม 185.416 384    

3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร ระหว่างกลุม่ 1.943 2 0.971 2.605 0.75 
ภายในกลุ่ม 142.440 382 0.373   
รวม 144.383 384    

4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 1.439 2 0.720 1.815 0.164 
ภายในกลุ่ม 151.433 382 0.396   

รวม 152.873 384    
5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ระหว่างกลุม่ 0.761 2 0.381 0.355 0.701 

ภายในกลุ่ม 398.696 372 1.072   
รวม 399.457 374    

6.ด้ำนอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 1.951 2 0.975 3.011 0.50 
ภายในกลุ่ม 123.735 382 0.324   
รวม 125.686 384    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 1.448 2 0.724 2.728 0.067 
ภำยในกลุ่ม 98.710 372 0.265   

รวม 100.157 374    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ

บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
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ตำรำงท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ที่มีการอาชีพต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งของควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ระหว่างกลุม่ 2.383 6 0.397 1.144 0.336 
ภายในกลุ่ม 131.230 378 0.347   

รวม 133.613 384    
2.ด้ำนรำคำ ระหว่างกลุม่ 1.477 6 0.246 0.506 0.804 

ภายในกลุ่ม 183.938 378 0.487   
รวม 185.416 384    

3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร ระหว่างกลุม่ 3.093 6 0.515 1.379 0.222 
ภายในกลุ่ม 141.290 378 0.374   
รวม 144.383 384    

4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 1.777 6 0.296 0.741 0.617 
ภายในกลุ่ม 151.096 378 0.400   

รวม 152.686 384    
5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ระหว่างกลุม่ 13.653 6 2.275 2.170 0.045 

ภายในกลุ่ม 385.805 368 1.048   
รวม 399.457 374    

6.ด้ำนอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 0.848 6 0.141 0.428 0.860 
ภายในกลุ่ม 124.838 378 0.330   
รวม 125.686 384    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 2.148 6 0.358 1.344 0.237 
ภำยในกลุ่ม 98.009 368 0.266   

รวม 100.157 374    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ

บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
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ตำรำงท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ที่มีรายได้ต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งของควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ระหว่างกลุม่ 2.068 3 0.689 1.996 0.114 
ภายในกลุ่ม 131.545 381 0.345   

รวม 133.613 384    
2.ด้ำนรำคำ ระหว่างกลุม่ 0.366 3 0.122 0.251 0.860 

ภายในกลุ่ม 185.049 381 0.486   
รวม 185.416 384    

3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร ระหว่างกลุม่ 1.506 3 0.502 1.338 0.262 
ภายในกลุ่ม 142.877 381 0.375   
รวม 144.383 384    

4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 2.614 3 0.871 2.209 0.087 
ภายในกลุ่ม 150.259 381 0.394   

รวม 152.873 384    
5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ระหว่างกลุม่ 1.686 3 0.562 0.524 0.666 

ภายในกลุ่ม 397.771 371 1.072   
รวม 399.457 374    

6.ด้ำนอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 1.421 3 0.474 1.452 0.227 
ภายในกลุ่ม 124.265 381 0.326   
รวม 125.686 384    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 0.610 3 0.203 0.757 0.519 
ภำยในกลุ่ม 99.548 371 0.268   

รวม 100.157 374    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ

บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามรายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
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ตำรำงท่ี 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรที่มีจ านวนครั้งที่เข้ารับ
การรักษาต่างกัน 

ปัจจัย แหล่งของควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

1.ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ระหว่างกลุม่ 0.521 2 0.261 0.748 0.474 
ภายในกลุ่ม 133.092 382 0.348   
รวม 133.613 384    

2.ด้ำนรำคำ ระหว่างกลุม่ 0.229 2 0.114 0.236 0.790 
ภายในกลุ่ม 185.187 382 0.485   
รวม 185.416 384    

3.ด้ำนช่องทำงกำรมำรับบริกำร ระหว่างกลุม่ 0.171 2 0.086 0.227 0.797 
ภายในกลุ่ม 144.211 382 0.378   

รวม 144.383 384    
4.ด้ำนบุคลำกรให้บริกำรอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 0.958 2 0.479 1.204 0.301 

ภายในกลุ่ม 151.915 382 0.398   
รวม 152.873 384    

5.ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ระหว่างกลุม่ 9.446 2 4.723 4.505 0.012 
ภายในกลุ่ม 390.011 372 1.048   

รวม 399.457 374    
6.ด้ำนอื่น ๆ ระหว่างกลุม่ 1.720 2 0.860 2.650 0.072 

ภายในกลุ่ม 123.966 382 0.325   
รวม 125.686 384    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 0.496 2 0.248 0.927 0.397 

ภำยในกลุ่ม 99.661 372 0.268   
รวม 100.157 374    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
               
 จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับ
บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้ารับการรักษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
7. อภิปรำยผล 

จากการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการที่ เข้ามาใช้บริการที่
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ผู้ศึกษาวิจัยน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้ามารับบริการมากที่สุด พบว่า เป็นปัจจัยด้านบุคลากรให้
การบริการอื่น ๆ โดยเป็นเรื่องความยิ้มแย้ม และสุภาพของบุคลากรในการต้อนรับและบริการ มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี ธรรมสุรัต (2554) ได้ศึกษาปัจจัย
คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้า ของโรงพยาบาล
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาได้พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ให้ความมั่นใจในการให้บริการส่งผลให้ผู้รับบริการมาใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วศิน อวิรุทนันท์ และภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพการบริการ
มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน  

ปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัยด้านอื่น ๆ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอื่น ๆ ทีเ่ป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร คือ ปัจจัยด้านความซื่อสัตย์และจริงใจ
ต่อผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัญญานุช ชัยวิชิต  (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “อิทธิพล
ของความเชื่อมั่นในตราสินค้าและการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค” พบว่าความเชื่อมั่นในตราสินค้า ด้านความน่าเชื่อถือ ความเมตตา และความซื่อสัตย์ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

และถัดมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ามารับบริการในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มากที่สุดคือ แบรนด์/ชื่อ รพ.กรุงเทพ และ รองลงมาคือ
ความคาดหมายด้านผลลัพธ์การรักษาพยาบาล โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของรตนพร บุริประเสรฐ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรณีศึกษาผู้ป่วยนอกนรีเวช
กรรม” พบว่าผู้รับบริการให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาลและบุคคลกรทางการแพทย์อ่ืน ๆ และด้านเจ้าหน้าที่มากกว่าด้านอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาโรคในที่ ๆ ซึ่งสามารถให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย 
1) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้ผู้รับบริการเข้ามารับบริการที่

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เป็นอันดับแรกคือ การให้บริการของบุคลากรด้านอ่ืน ๆ โดยแสดงถึงความ
ยิ้มแย้มและความสุภาพของบุคลากรในการต้อนรับและบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้การ
บริการ ในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรควรจะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาในส่วนของการ
บริการ การต้อนรับ และ Attitude ของบุคลากรในการให้บริการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการรู้สึกถึง
ความคุ้มค่าในการมารับบริการ และรู้สึกประทับใจในการบริการ และเป็นปัจจัยหลักให้ผู้รับบริการได้
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ส่งต่อความประทับใจไปยังผู้อ่ืน และผู้ที่เคยมารับบริการก็ยังกลับมารับบริการเช่นเดิมอีก เนื่องจาก
ได้รับความสะดวกสบาย ความสบายใจ ในการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 

2) ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้รับบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้พบว่า ความซื่อสัตย์และจริงใจ 
เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการให้ความส าคัญมากกว่าผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ในส่วนของ
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ต้องสร้างถึงความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการ หากมีอะไรที่ผิดพลาดจากการ
ให้บริการต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยไม่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความไม่ตรงไปตรงมาของ
โรงพยาบาล จะท าให้ผู้รับบริการส่งต่อไปยังผู้ อ่ืนถึงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ของโรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร 

3) จากผลการศึกษาท าให้โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ไปต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการดูแลลูกค้าโดยยึดหลัก ESB (Excellence Service Behavior) เน้นการให้บริการ
แบบ ESB ในทุกส่วนของการบริการ 

ข้อเสนอส ำหรับกำรศึกษำในครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาค่าเฉลี่ยรายคู่ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

อุดร  
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการของผู้รับบริการของโรงพยาบาลเอกชน

ในจังหวัดอุดรธานี 
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กำรศึกษำวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
กรณีศึกษำ อ ำเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวัดอดุรธำนี 

 

เทเวช ประกายเพชร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาอ าเภอ 
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบ หรือ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 2) เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีวิธีการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จากท่ีท าการปกครองอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี และใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารของอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ข้าราชการ 
ส่วนราชการ และก านัน ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบและวีการประเมิน ดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุก 4 ปีซึ่งการศึกษาพบว่า นานเกินไปควรมีการประเมินทุกปี 2) หลักเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ จ านวน 80 ข้อ มีความ
ครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถ
วัดระดับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ 3) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่  ทั้ ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดย
คณะกรรมการประเมินฯ จะมีความเห็นว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการ
ประเมินที่ “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” ส่วนที่ 2 โดยให้รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อย
กว่า 20 คน เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎร เห็นว่า “ผ่ำน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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คณะกรรมการฯ ก าหนด ถือว่า “ผ่ำน” 4) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านว่า 
“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” มีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการฯ 5) ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้า
รับการประเมิน ทั้งสิ้น 33 คน มีผลการประเมินในระดับ “ผ่านทุกคน แม้ว่า ผลคะแนนที่ได้ในแต่ละ
เกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคน
ออกมาได้ 6) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ดังนี้ (6.1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน
โดยส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะ
เป็นญาติ หรือ คนสนิท กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (6.2) ระยะเวลาในการประเมิน ที่นานถึง 4 ปี ท า
ให้มีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ จากราษฎร ว่า นานเกินไป และมีข้อเรียกร้องให้มีการประเมินก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเร็วขึ้น (6.3) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 
องค์ประกอบ ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่  หรือระดับคุณภาพของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้โดยมีข้อเสนอแนะของงานวิจัย (1) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการประเมิน ทุกปี เช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ (2) ควรมีการก าหนดเกณฑ์และแบบค าถามในการประเมินให้มีความกระชับ และชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคน ได้ (3) คณะกรรมการประเมิน ควรมี
คณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยให้ต้องประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ทุกหน่วยงาน 
เป็นกรรมการ ก านันในพ้ืนที่ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ (4) การรับฟังความ
คิดเห็นจากราษฎรในหมู่บ้าน ไม่ควรเป็น จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน แต่ควรเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  ของจ านวน ราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน และอาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน (5) การรับฟังความ
คิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะ
จะท าให้ราษฎร กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่
แท้จริงได้ (6) ควรเพ่ิมการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎร 
งานนโยบาย และงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 

ค ำส ำคัญ: รูปแบบ วิธีการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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1. บทน ำ 
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยมีที่มาและความส าคัญ ว่า “ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งท่ีมาและอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอดเวลา  

ในเรื่องที่มาของก านันและผู้ใหญ่บ้านนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 
2457 บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บ้าน ในขณะที่ก านันให้มาจาก
การ “คัดเลือกกันเอง” ของผู้ใหญ่บ้าน การมีที่มาลักษณะเช่นนี้ท าให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีความ
เข้าใจว่าตนเองเป็น “ผู้แทน” ของประชาชนในต าบลและหมู่บ้านเช่นเดียวกับนายกองค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2551 ได้แก้ไข
วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านจากวาระ 5 ปี เป็นให้ด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี และ
ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงก านัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้า
ราษฎรในหมู่บ้าน เพ่ือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษา ความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญ จึงได้มีการ
ก าหนดมาตรการในการควบคุม ดูแลอย่างเข้มงวด เช่น การลงโทษทางวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ได้ก าหนด
เหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องท าอย่างน้อย
ทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 
2551 ระบุให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น 
มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ระบุให้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้านด้วย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรวมถึงก านัน 
เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของ
ราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความ
เป็นธรรม ในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การประสาน
อ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการ จากส่วนราชการต่าง ๆ การรับฟังปัญหาและ
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น าความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ การดูแลให้ราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การอบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการให้ความช่วยเหลือในกิจการ
สาธารณะประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอ่ืนตามกฎหมายก าหนด จะเห็น
ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความ
เดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ ท าให้ผู้ใหญ่บ้านนั้น มีความส าคัญ ในการปกครองที่
เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง และหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเป็นบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 

นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
เฉพาะของก านันผู้ใหญ่บ้าน เช่น เป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่มิได้ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น ด าเนินการอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา ในฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามมาตรา 2 (1) (16) มาตรา 72 และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของราษฎรในท้องที่ รวมถึงการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ เช่น พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งช าติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ให้อ านาจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นการเฉพาะ และการ
ปฏิบัติงานภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น น านโยบายที่ส าคัญของรัฐ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐไปปฏิบัติ
ให้สัมฤทธิ์ผล การด ารงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญอย่างมาก เพราะก านันผู้ใหญ่บ้าน มี
หน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอ
ความต้องการของราษฎรในท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นไปตามกฎหมาย และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่เป็นการมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการด าเนินการนโยบาย
บริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ในขณะที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่
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ในการดูแลด้านการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรม รวมถึงการ
เสริมสร้างความมั่นคงในต าบลและหมู่บ้านเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเห็นความส าคัญของสถาบันก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน การคงอยู่ของสถาบันดังกล่าวภายใต้ กระแสความผันผวนทางการเมือง ดังที่ได้กล่าวแล้ว 
ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นการวัดเพ่ือ
น าไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์ โดยให้ประชาชนเข้ามา มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน”   

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ท างานในต าแหน่งปลัดอ าเภอ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ 
และมีความเกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยตรงและมีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับการวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และต้องการวัดผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยต้องการศึกษาว่ารูปแบบ วิธีการ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบฯ สามารถวัดผลงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ได้จริง หรือไม่อย่างไร หรือ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษา มาใช้เป็นข้อมูลเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือยกระดับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบ หรือ วิธี การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
พ.ศ. 2559 

2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อไป 
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3. วิธีกำรศึกษำและค ำถำมกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2559 ว่าวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นั้นสามารถวัดผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร ผู้ศึกษาจึงใช้เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลผลการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของกัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2559 จากที่ท าการปกครองอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความอุ
เคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากนายอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

3.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ข้าราชการ ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
และก านัน ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2559 ประกอบด้วย นายอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ปลัดอ าเภอ เกษตรอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
สาธารณสุขอ าเภอพิบูลย์รักษ์ พัฒนาการอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ก านัน ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ ซึ่ง
ค าถามท่ีใช้เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งแบบสัมภาษณ์ มี 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามปลายเปิดข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -สกุล เพศ อายุ 
สังกัดหน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามปัญหา อุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกาประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการที่ใช้
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

จากนั้น น าข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มาสรุปเป็นคะแนน เป็นตาราง แต่ละด้านของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล 
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(2) ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

(3) ด้านความพึงพอใจ  
และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของนายอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ปลัดอ าเภอ เกษตรอ าเภอ

พิบูลย์รักษ์ สาธารณสุขอ าเภอพิบูลย์รักษ์ พัฒนาการอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ก านัน ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์
รักษ์ ต่อรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และน า
ข้อคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ว่ารูปแบบและวิธีการฯ นั้นสามารถวัดผลการปฏิบัติงาน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาพบว่ามีรูปแบบและวิธีการประเมินดังนี้   
1) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ทุก 4 ปีซึ่งการศึกษาพบว่า  

นานเกินไปควรมีการประเมิน ทุกปี 
2) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 

จ านวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่สามารถวัดระดับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้  

3) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะมีความเห็นว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 โดยให้
รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎรเห็น
ว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ถือว่า “ผ่าน”  

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอเป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ท าหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”  
มีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการฯ  

5) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์มีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ารับการประเมิน ทั้งสิ้น 33 คน มีผลการประเมินในระดับ “ผ่านทุกคนแม้ว่าผล
คะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้ 
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6) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอ
พิบูลย์รักษ์ ดังนี้  (1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน 
โดยส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะ
เป็นญาติ หรือ คนสนิทกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกิดความไม่พอใจ และมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (2) ระยะเวลาในการประเมินที่นานถึง 4 ปี ท าให้มี
เสียงวิพากษ์ วิจารณ์ จากราษฎรว่านานเกินไป และมีข้อเรียกร้องให้มีการประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
เร็วขึ้น (3) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 
ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่  หรือ ระดับคุณภาพของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้  
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 จากการศึกษารูปแบบ วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน 
กรณีศึกษา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยภาพรวมของรูปแบบ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 เป็นเรื่องที่ดีมาก และมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ ในการก าหนดมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจงานและเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้ และตามรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหลักการมีความเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา หรือภารกิจ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว เพียงแต่ต้องมีการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างแท้จริง และสามารถน าข้อมูลการประเมินไป
ก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและพัฒนาศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างตรงจุด ซึ่งจาก
การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี พบว่ า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทีเข้ารับการประเมิน ทั้ง 33 คน มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุกคน แต่ผลการ
ประเมินนั้น ไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้ โดยผล
การศึกษา พบว่า แม้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีผลคะแนนของการประเมินฯ ที่แตกต่างกัน โดยผลการ
ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายของรัฐบาล มีผู้ใหญ่บ้านที่คะแนนต่ าสุดและ
คะแนนสู งสุด  11 คะแนน และคะแนนสู งสุด  20 คะแนน จากคะแนนเต็ม  20 คะแนน  
ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้ใหญ่บ้าน ได้
คะแนนต่ าสุด 23 คะแนน และคะแนน สูงสุด 44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 44 ด้านความพึงพอใจ มี



164 

ผู้ใหญ่บ้าน ได้คะแนนต่ าสุด 14 คะแนน และคะแนนสูงสุด 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 โดยจะ
เห็นได้ว่า แม้ผู้ใหญ่บ้านจะมีคะแนนผลการประเมินที่ต่างกัน แต่ผลการประเมินที่ได้ คือ ทุกคน มีผล
การประเมินในระดับ “ผ่าน” เท่ากัน และไม่ได้มีการจัดระดับคุณภาพของผลการประเมินก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ด้วย จึงท าให้อ าเภอไม่สามารถที่จะทราบระดับคุณภาพและไม่มีข้อมูลที่ได้จากผล
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปใช้ในก าหนดมาตรการ เพ่ือการพัฒนาหรือ 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงมีความยากในการก ากับ ดูแล และติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงจุด แต่อย่างไรจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ท าให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีความตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
สามารถตอบสนองงานตามนโยบาย และให้ความส าคัญและดูแลเอาใจใส่ราษฎรของตนเองมากข้ึน 

และจากการศึกษาในพ้ืนที่ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ 

1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน 
 เนื่องจากมีการก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน  
เมื่อคระกรรมการมีการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎรเสร็จแล้ว ราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิทกับก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎรคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกิดความไม่พอใจ และมีการ
ร้องเรียนว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  

2) ระยะเวลาในการประเมิน ที่นานถึง 4 ปี ท าให้มีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ จากราษฎร ว่านาน
เกินไป เนื่องจากห้วงเวลาหลังจากมีการประเมินผลไป ห้วงนี้จะเกิดช่องว่างนานถึง 3 ปี ในการ
รับทราบสถานะหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในห้วงระยะเวลาหลังการประเมินนี้ ท าให้มีประชาชนไม่พึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีการร้องเรียนและขอให้มีการประเมิลผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า ควรมีการก าหนดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกปี 

3) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ  
ยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ วัดระดับคุณภาพ ท าให้อ าเภอไม่
สามารถก าหนดมาตรการในการพัฒนา หรือส่งเสริมศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงจุด รวมทั้งมี
ความยากในการก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่  

5.2 อภิปรำยผล 
จากการศึกษารูปแบบ วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
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1) การก าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ ทุก 4 ปี  
การที่กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน            

ทุก 4 ปี นั้น มีความเห็นว่า นานเกินไปเนื่องจากห้วงเวลา หลังจากมีการประเมินผลไป ห้วงนี้จะเกิด
ช่องว่างนาน ถึง 3 ปี ในการรับทราบสถานะหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งในห้วงระยะเวลาหลังการประเมินนี้ อาจจะมี
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ การที่ประชาชนไม่พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

2) คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน  

ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ า เภอ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ เห็นว่าในการประเมินฯ ยังมีคณะกรรมการน้อยเกินไป เพราะ 
คณะกรรมการเพียง 3 คน ไม่สามารถที่จะทราบภารกิจหรือครอบคลุมภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทั้งหมด โดยมองว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่และเกี่ยวข้องกับงานของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม 
 3) หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมิน 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ จ านวน ไม่น้อยกว่า 80 ข้อ ได้แก่  
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 2. การประเมินผลด้านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. ด้านความพึงพอใจ (ไม่น้อย
กว่า 20 ข้อ) มีความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มีความชัดเจนด้าน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ ไม่สามารถวัดระดับคุณภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงานงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง อีกทั้งมีความคิดเห็นว่า การน าหลักการทรงงานมาเป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเกณฑ์ที่ยากเกินไปส าหรับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเกณฑ์ด้านนี้ และแบบการประเมินสามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

4) การรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในพ้ืนที่ ไม่น้อยกวา 20 คน โดยแสดงความเห็นด้วยวิธี
เปิดเผยการที่ก าหนดจ านวนขั้นต่ าไว้ ไม่น้อยกว่า 20 คน การศึกษาพบว่า มีจ านวนที่น้อยเกินไป  
ท าให้อาจจะยังไม่ครอบคลุมราษฎร ทุกกลุ่มในหมู่บ้าน โดยที่ผ่านมาราษฎรที่มาแสดงความคิดเห็น
มักจะเป็นญาติ หรือ เป็นคนสนิทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เท่านั้น ซึ่ง 20 คน ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
นี้ อาจจะยังไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นของราษฎร ทั้งหมู่บ้านได้ อีกทั้งการแสดงความเห็นโดยวี
การเปิดเผยอาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากราษฎรอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ อีกทั้งเห็นว่า 
ความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ที่ส่วนราชการและภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 
เพราะการที่ประชาชนจะสนับสนุน หรือ มีความพึงพอใจในบทบาทของงานในภาครัฐ เพียงใดนั้น 
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ก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นหลักส าคัญท่ีจะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นได้ และการ
แสดงความคิดเห็นของราษฎร 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ เพ่ือศึกษารูปแบบ หรือ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 เพ่ือที่จะน าข้อมูลผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางและข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต ซึ่งจากการศึกษามีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลงำนวิจัยไปใช้ 
  1) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการ
ประเมิน ทุกปี เช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
  2) ควรมีการก าหนดเกณฑ์และแบบค าถามในการประเมินให้มีความกระชับ และ
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคนได้ เช่น ให้สามารถวัดระดับ
คุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้ เช่น ระดับ A B C D หรือ ระดับ ดีเยี่ยม 
ดี ปานกลาง และปรับปรุง เป็นต้น โดยเฉพาะการน าเอาหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล หากกรมการปกครองจะใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินต่อไป ควรมีความชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 

3) คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยให้ต้อง
ประกอบด้วย 
   (1) นายอ าเภอ เป็นประธาน 
   (2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ 
   (3) ก านันในพ้ืนที่  
   (4) ปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  4) การรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในหมู่บ้านไม่ควรเป็น จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 
คน แต่ควรเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน ราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน และอาศัยอยู่จริง
ในหมู่บ้าน เนื่องจากเห็นว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่ส่วนราชการและภาครัฐจะต้องให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพราะการที่ประชาชนจะสนับสนุน หรือ มีความพึงพอใจในบทบาทของ
งานในภาครัฐ เพียงใด นั้นก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นหลักส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้
สะท้อนความคิดเห็นได้  
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  5) การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะ
ใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะจะท าให้ราษฎรกล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้ 
  6) ควรเพ่ิมการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียน
ราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดด้านของเวลาในการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษา 

และเป็นการศึกษารูปแบบและวีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
ในประเด็นกว้าง ๆ เท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการเจาะลึกในประเด็นส าคัญ เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัด
ของแบบการประเมิน อีกทั้ง มีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนผู้ให้การสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะยังไม่
ครอบคลุม ทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพียงในพ้ืนที่อ าเภอ
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เท่านั้น จึงอาจจะท าให้ผลการศึกษาไม่ได้เป็นไม่ตรงกับผลการศึกษา 
กรณีศึกษาอ่ืน เมื่อเทียบกับผลการศึกษาจากทุกอ าเภอทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอว่า หากมีผู้ที่
สนใจจะศึกษารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 
2559 สามารถด าเนินการศึกษาต่อไปได้ โดยศึกษาแบบเจาะลึกถึงเกณฑ์การให้คะแนนในแบบ
ประเมินการก าหนดตัวชี้วัดของแบบประเมินเพ่ือให้สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง และควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ อีก 877 อ าเภอ ทั่วประเทศ เพ่ือน าผล
การศึกษาที่ได้ เป็นข้อมูลเสนอแนะต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนารูปแบบ
ประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไป 
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ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อให้กำรบรกิำรของกองร้อยต ำรวจตระเวน
ชำยแดนตำม ตะเข็บชำยแดน จังหวัดนครพนม กรณีศึกษำ นครพนม 

  

ธนพล ท้าวหนู* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม 
และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อคุณภาพการให้บริการของของกองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้ที่มาใช้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน
ตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม จ านวน 246 คน ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดระบบการเฝ้า
ระวังชายแดน 2) ด้านการป้องกันอาชญากรรม 3) ด้านการปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดน
4) ด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน 5) ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนของกองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ที่กลุ่มตัวอย่าง 246 คน จากการค านวณโดยสูตรของ 
Zikmund (2003) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด สรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนมอันดับแรก คือ ด้านการจัดระบบ
การเฝ้าระวัง ร้อยละ 26.82 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.39 ด้านการ
ปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดนค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.26 ด้านการป้องกันอาชญากรรมค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 20.33 และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.20 

ค ำส ำคัญ: ตะเข็บชายแดน การเฝ้าระวัง อาชญากรรม 
 

                                   
*พันต ารวจโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Tarapontha.@hotmail.com  
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1. บทน ำ 
แนวความคิดของรัฐบาลและกรมต ารวจในการจัดตั้ง ตชด. ก็เพ่ือเสริมก าลังต ารวจภูธรในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนและป้องกันการรุกรานของคอมมิวนิสต์ ประหยัดการใช้ก าลัง
ทางทหารในยามปกติรักษาสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบ้านฝึกก าลังต ารวจเพ่ือท าหน้าที่คล้าย
ทหาร และก าลังแบบทหารฝึกก าลังให้กับประเทศใกล้เคียง ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์วัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งต ารวจตระเวนชายแดนเป็นการเตรียมก าลังต ารวจให้พร้อม เพื่อจะปฏิบัติการต่อต้านการรบ
นอกแบบโดยเฉพาะการรบแบบกองโจรเป็นการเตรียมก าลังต ารวจ ให้พร้อมที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของกองทัพอ่ืน ๆ ได้ทันที ถ้าสงครามเกิดขึ้นท าการคุ้มครองพ้ืนที่ของประเทศที่เป็นป่าเขา
ทั่วไปที่การคมนาคมทุกชนิดเข้าไปไม่ถึงด้วยการเดินเท้า หรือโดยการส่งลงทางอากาศท าการ
ปราบปรามโจรผู้ร้ายที่ใช้รอยต่อของจังหวัดและของประเทศเป็นที่ซุกซ่อนกับการสกัดกั้นการลักลอบ
ล าเลียงของหนีภาษี และยาเสพติดเมื่อไม่มีเหตุการณ์ สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดการกินดีอยู่ดี
แก่ประชาชน 

ต ารวจตระเวนชายแดนหรือ ตชด. กล่าวคือต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นกองก าลังเสริมแทน
การใช้ก าลังทหารในการรักษาความสงบตามช่องแนวตะเข็บชายแดน เนื่องมาจากสนธิสัญญากรุงเจนี
วาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ห้ามไม่ให้มีก าลังทหารในช่วงระยะ 25 กิโลเมตรนับจากแนวชายแดน  
ซึ่งวัตถุประสงค์ในช่วงแรกที่ก่อตั้งต ารวจตระเวนชายแดนก็เพ่ือป้องกันกองก าลังคอมมิวนิสต์ที่จะเข้า
มารุกรานในผืนแผ่นดินไทย เพราะในช่วงขณะนั้นคอมมิวนิสต์ก าลังขยายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ  
จึงต้องมีการจัดกองก าลังป้องกันไว้ โดยต ารวจตระเวนชายแดนจะเป็นเพียงหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนใคร 
เพราะเป็นได้ทั้งพลเรือน ต ารวจ และทหาร จึงมีคุณลักษณะหลักท่ีส าคัญอยู่ 3 ประการคือ  

1) สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรับใช้ประชาชนได้อย่างเช่น
ต ารวจ 

2) สามารถท าหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา และราชบัลลังก์ได้อย่างทหาร 
3) สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ ได้อย่างข้าราชการพลเรือน 
ต ารวจตระเวนชายแดน จึงถือเป็นกลไกที่ส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีภารกิจ

หน้าที่ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การด าเนินการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และปกป้องคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดน เป็นต้น ดังนั้น การที่ต ารวจตระเวนชายแดนจะ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุความส าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน 

1) ต้องให้ประชาชนเป็น “ศูนย์กลาง” ในการท างาน โดยจะต้องรับฟังความคิดเห็น ตอบสนอง
ความต้องการและอ านวยประโยชน์ ลดขั้นตอนและภาระในการติดต่อของประชาชน มีระบบการ
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แก้ไขปัญหาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นที่ พ่ึงของ
ประชาชนในยามมีปัญหาและความเดือดร้อน 

2) ปรับเปลี่ยนบทบาทของระบบราชการให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ไม่เป็น
ผู้ด าเนินการเสียเองหรือคงมีอ านาจมากจนเกินไป รวมทั้ง ต้องมีขนาดก าลังคนและการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ไม่พยายามเข้าแทรกแซงและขยายตัวเกินไปจนเป็นภาระของประเทศหรือมี
ผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3) ประสานการท างานกับผู้บริหารราชการแผ่นดินฝ่ายการเมือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศ สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างมีเหตุผล ตั้งมั่นในความถูกต้อง
เป็นกลาง ปราศจากอคติ และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังควรต้องให้
การยอมรับและไม่เข้าไปด าเนินการแทรกแซงบทบาทและอ านาจหน้าที่ซึ่งกันและกัน 

4) มีความพร้อมและทัศนคติในการท างานเป็นทีมสามารถสร้างเครือข่ายร่วมมือกับภาคส่วน
อ่ืน ๆ ในสังคม รวมทั้ง สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงการท างานภายในระบบราชการเองในทุก
ระดับ เข้าด้วยกัน 

5) มีขีดความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ มองไปข้างหน้า และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ตลอดจนมี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว สามารถคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม (Agility) รวมถึงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือขับเคลื่อนและปรับตัวได้อย่างราบรื่นเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม 

6) สร้างระบบธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลตนเองที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความ
เชื่อมั่นศรัทธา เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ รวมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ใช่
เป็นผู้สร้างปัญหาหรือภาระแก่สังคมเสียเอง 

7) ต้องมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างคุณค่าต่อสั งคมในการท างานและการ
ตัดสินใจต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง และทันกาล โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน รวมทั้ง ต้องมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ได ้

8) แสวงหา พัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสร้างค่านิยม
และกระบวนทัศน์อันเหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงการท าให้บุคลากรใน
ระบบราชการตั้งมั่นอยู่ในศักดิ์ศรีและจรรยา สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนจากหน้าที่ทางการ
งาน ไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  โดยเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงานภาครัฐตามแนวคิดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ และ
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น าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพ่ิมมากขึ้น  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2551: 26-27) 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหมวดบริการตามตะเข็บชายแดนนครพนม 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหมวดลบริการแต่ละหน่วยงาน 

จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและอาชีพ 
2.3 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของประชาชน 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประชาชนผู้ที่ มาใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของ
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม และเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อการให้บริการของกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ที่มาใช้
บริการที่มีต่อการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม 
และเป็นผู้กรอกแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพที่มีต่อการ
ให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม  

ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของ
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม และเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อการให้บริการของกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ที่มาใช้
บริการที่มีต่อการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม 
และเป็นผู้กรอกแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพที่มีต่อการ
ให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม  

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้โดย
ได้น าแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) มาใช้ในก ารสร้างแนวคิดในการ
วิจัยได้กรอบแนวคิดดังนี้ 
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ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.85 และเพศหญิง ร้อยละ 47.15 มีอายุ 

31-40 ปี มากที่สุดร้อยละ 36.18 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 31.30 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 
21.96 และกับอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 5.28 ซึ่งเท่ากัน อายุ 61 ปีขึ้นไป เป็นอันดับสุดท้าย สถานภาพ
โสดมากที่สุดร้อยละ 50.00 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 41.06 และสถานภาพ 
หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.94 เป็นอันดับสุดท้าย มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 
87.80 รองลงมาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ10.57 และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 1.63 เป็นอันดับสุดท้าย 
มีอาชีพเกษตรกร/ประมง มากที่สุดร้อยละ 28.05 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
27.64 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20.73 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 8.54 อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.13 และอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 
6.91 เป็นอันดับสุดท้าย มีรายได้ 10,001-20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.35 รองลงมาคือ 
รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 รายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
14.25 และรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.40 เป็นอันดับสุดท้าย 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร/ประมง และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท 

ข้อมูลทั่วไป 
  -เพศ 
  -อายุ 
  -สถานภาพ 
  -ระดับการศึกษา 
  -อาชีพ 
  -รายได ้
เจ้ำหน้ำที่หมวดกองร้อย 
   
 
 

1. ด้านการจัดระบบการเฝ้าระวัง 
2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
3. ด้านการปราบปรามอาชยากรรมในพ้ืนที่
ชายแดน 
4. ด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน 
5. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำร
ให้บริกำรของกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดน

ตำมตะเข็บชำยแดนจังหวัดนครพนม 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม  

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชนชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
ของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับมาก คือด้านการ
จัดระบบการเฝ้าระวังชายแดน เป็นอันดับแรกร้อยละ 26.82 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.39 ด้านการป้องกันอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.33 ด้านการปราบปราม
อาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.26 และอันดับสุดท้ายคือด้านการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.20 

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดระบบการเฝ้าระวังชายแดน 2) ด้านการป้องกัน
อาชญากรรม 3) ด้านการปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดน 4) ด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน และ 5) ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับด้านการจัดระบบการเฝ้าระวังชายแดน เป็นอันดับแรกมาก 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับมาก ด้านการปราบปรามอาชญากรรมในระดับมาก 
ด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือด้านการการพัฒนาและช่วยเหลือใน
ระดับมาก 
 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจ

ตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร/ประมง และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของกองร้อยต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนตำมตะเข็บชำยแดนจังหวัดนครพนม  

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดระบบการเฝ้าระวังชายแดน 2) ด้านการป้องกัน
อาชญากรรม 3) ด้านการปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดน 4) ด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน 5) ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก โดยเรียงล าดับด้านการจัดระบบการเฝ้าระวังชายแดน เป็นอันดับแรกมาก รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับมาก ด้านการปราบปรามอาชญากรรมในระดับมาก ด้านการป้องกัน
อาชญากรรมในระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือด้านการการพัฒนาและช่วยเหลือในระดับมาก 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บ
ชายแดนจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชนชนมีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัด
นครพนมอยู่ในระดับมาก คือด้านการจัดระบบการเฝ้าระวังชายแดน เป็นอันดับแรก ร้อยละ 26.82 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.39 ด้านการป้องกันอาชญากรรมมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.33 ด้านการปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.26  
และอันดับสุดท้ายคือด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.20 

ข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองร้อยต ารวจ

ตระเวนชายแดนตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนม ในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต ารวจ
ตระเวนชายแดนในภาพรวม ควรน าผลจากการส ารวจครั้งนี้น าไปปรับใช้พัฒนาหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อความมั่นคงตามตะเข็บชายแดน
จังหวัดนครพนม และส่งผลต่อความผาสุกของประชาชน ตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนครพนมต่อไป 
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ขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนที่มีต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ของบุคลำกรส ำนักงำนอัยกำรในจงัหวัดอุดรธำน ี

 

นิภาพร จ าปาหอม* 
 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาขวัญก าลังใจในการ
ท างานที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัด
อุดรธานี โดยการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรส านักงานอัยการใน
จังหวัดอุดรธานีทุกส านักงาน จ านวนทั้งสิ้น 74 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกระจายสุ่มโดยวิธีชั้นภูมิ 
แบ่งประชากรออกตามต าแหน่งงาน คือ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, F-test (One-Way ANOVA) วิเคราะห์รายคู่
โดยวิธีเชฟเฟ่ สถิติ Simple Linear Regression และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
1) ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับการศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทข้าราชการธุรการ และมีระยะเวลาในการ
ท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี  

2) ระดับขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี 

พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีระดับขวัญและก าลังใจในการท างานอยู่ในระดับมาก ( x̅=3.61) เมื่อ
วิเคราะห์รายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
สภาพการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน ตามล าดับ 

3) ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี 

พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.02)  
เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ด้านหลักคุณธรรม/

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: chayavanaoy@gmail.com 
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จริยธรรม และมี 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักเปิดเผย/โปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม 
และด้านหลักการมีส่วนร่วม ตามล าดับ 

4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ท างานที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
อัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน   

5) ผลการวิเคราะห์ทดสอบขวัญและก าลังใจในการท างานมีอิทธิพลต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ขวัญและก าลังใจในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัด
อุดรธานี ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีไปในทิศทางเดียวกันทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค ำส ำคัญ: อิทธิพล ขวัญและก าลังใจในการท างาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1. บทน ำ 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวคิดพ้ืนฐานเป็นวิธีการปฏิบัติงานหรือการ
บริหารงานโดยยึดถือระบบคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแนวทางในการจัดการควบคู่กับการ
ควบคุมดูแลการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม ภายใต้ความคาดหวังที่จะท าให้องค์การ
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส คุ้มค่าเงิน 
ค านึงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่
น าไปสู่การพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะท าไม่ได้เลย
หากองค์การ สังคม และประเทศชาตินั้นปราศจาก Good Governance โดยเฉพาะในองค์การทาง
การศึกษา หากน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้กับการบริหารด้วยแล้วจะเป็นต้นแบบการบริหารที่สามารถ
ท าให้ทุกฝ่ายในองค์การสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังใน
การสร้างชาติ อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันหรือ
แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติหรือภยันตรายอันอาจจะมีมาในอนาคตได้ เพราะองค์การที่มีการบริหารอย่างมี
ธรรมาภิบาลย่อมได้รับความเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ และได้รับความศรัทธาจากคนในสังคม การที่
องค์การใช้หลักธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างาน รักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับองค์การ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง
จุดยืนขององค์การ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นที่ยอมรับในสังคม (ลัดดา ผลวัฒนะ
, 2557)   
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องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลจากเดิมระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
บ้านเมืองสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ระบุว่าธรรมาภิบาล มี 6 องค์ประกอบ คือ หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรมและต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็น 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอ
ภาค และหลักมุ่งฉันทามติ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ
แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน 
ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง
ในข้อเสนอแผนการส่งเสริมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย มีดังนี้ 1) การ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) การตอบสนอง (Responsiveness) 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic 
Value) ประกอบด้วย ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) เปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) 3) ประชารัฐ (Participatory 
State) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) 
การกระจายอ านาจ (Decentralization) และ 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative 
Responsibility) ประกอบด้วย คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2555) 

การบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนของการบริหาร ถ้าได้คนดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่  มีความขยันขันแข็ง 
ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพสูง แต่ถ้าหากคนผู้ปฏิบัติงานนั้นมีแต่ความเบื่อหน่าย ขาดความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นขาดขวัญก าลังใจในการท างาน จึงเป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหารที่จะต้องส่งเสริมและบ ารุงขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญก าลังใจอยู่เสมอ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ 
ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์การ ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานที่ให้ความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความ
กระตือรือร้น และมีความภาคภูมิใจในองค์การหรือหน่วยงานของตน นอกจากนี้ยังมีความมั่นใจ
เกี่ยวกับอนาคตในการท างาน ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้โดยง่าย ขวัญก าลังใจของบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพ ขวัญก าลังใจที่ดีก่อให้เกิดการเพ่ิมพลังในการท างานให้สูงขึ้น การส่งเสริมให้
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บุคลากรในองค์การมีขวัญก าลังใจในการท างานสูงจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของงานบริหารบุคคล (อุทา  
บุญสม, 2551)   

ส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ส านักงานอัยการคดีปกครองอุดรธานี 
ส านักงานอัยการคดีแรงงานภาค 4 (อุดรธานี) ส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ส านักงานอัยการคดี
ศาลแขวงอุดรธานี ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ส านักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานของส านักงานอัยการ
สูงสุดตามประกาศคณะกรรมการอัยการเรื่องการแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจหน้าที่ขอ ง
หน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 และตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เพ่ืออ านวยความยุติธรรมในทางอาญา รักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง ด าเนินคดีแพ่งและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย และมีอ านาจหน้าที่
ตามอ่ืนตามกฎหมาย ปัจจุบันจ านวนสถิติคดีและการขอรับค าปรึกษาด้านกฎหมายของส านักงาน
อัยการในจังหวัดอุดรธานี มีปริมาณคดีเพ่ิมข้ึนจากแต่ก่อนเป็นจ านวนมาก 

จากความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับขวัญ
และก าลังใจในการท างานที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการใน
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
บุคลากรที่ดีให้แก่หน่วยงาน และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี  

2.2 เพ่ือศึกษาขวัญก าลังใจในการท างานที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้ก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ( Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ได้แก่ บุคลากรของส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีทุกส านักงาน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 91 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562) ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
บุคลากรของส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีทุกส านักงาน โดยค านวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 74 คน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการส ารวจ (survey) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
ข้อมูลวิธีการแจกแบบสอบถาม คือ ผู้ศึกษาค้นคว้าแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 74 คน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) 
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่า t (t-test) และการทดสอบค่า F (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และน าค่าคะแนน
เฉลี่ยรายคู่ไปวิเคราะห์เพ่ือทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) วิเคราะห์หา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยใช้ค่าสถิติ Simple Linear Regression และ
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ .05 สถิติวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย ของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ       
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา    
4. ประเภทต าแหน่ง 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำลของ
บุคลำกรส ำนักงำนอัยกำรในจังหวัดอุดรธำนี 

 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม/จริยธรรม  
3. หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม  
 

ขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
1. สภาพการปฏิบัติงาน   
2. ความมั่นคงในการปฏิบตัิหน้าที ่
3. ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงาน  
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4. ผลกำรศึกษำ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปผล ดังนี้  
4.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 58.10 มีช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.40 เป็นข้าราชการธุรการ คิดเป็นร้อยละ 52.70 และมี
ระยะเวลาในการท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50   

4.2 ผลระดับขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.61 ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.58 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 3.55 
ตามล าดับ 

4.3 ผลระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.23 ประเด็น
รายด้านของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลัก
เปิดเผย/โปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D.=.79) ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D.=.86) และด้าน
หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ท างานที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
ในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน   

อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานอัยการ
ในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน   

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอยัการในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน   

ประเภทต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน   

ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน   
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4.5 ผลวิเคราะห์ขวัญและก าลังใจในการท างานมีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรมผันแปรตามขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ร้อยละ 41 โดยพบว่าขวัญและก าลังใจในการท างานที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรม ผันแปรตามขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ร้อยละ 39 โดยพบว่าขวัญและก าลังใจในการท างานที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักเปิดเผย/โปร่งใส ผันแปรตามขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ร้อยละ 34 โดยพบว่าขวัญและก าลังใจในการท างานที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักเปิดเผย/โปร่งใส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผันแปรตามขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ร้อยละ 35 โดยพบว่าขวัญและก าลังใจในการท างานที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

เมื่อท าการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ขวัญและก าลังใจในการท างานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้า ได้น าประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
5.1 การวิเคราะห์ระดับขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรส านักงานอัยการใน

จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน ตามล าดับ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Yoder (2012) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบแห่งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่
แสดงออกในรูปของความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการท างานนั้น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ในการท างาน
ของผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ต่อองค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุตม์ บริบูรณ์
วิทยา (2558) ศึกษาเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก   

5.2 การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการใน
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  
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ด้านหลักคุณธรรม/จริยธรรม ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักเปิดเผย/โปร่งใส 
และด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ Morren, Tatiana (2001) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ทั้งในด้านการศึกษา 
และวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือได้ว่า “Governance” หรือการจัดการปกครองเป็นกรอบ
แนวคิดที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ การเน้นบทบาทของการ
บริหารภาครัฐกรอบแนวคิด Governance เป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชนความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ระหว่างรัฐกับภาคเอกชนหรือ
กลุ่มทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชา
สังคม และยังสอดคล้องงานวิจัยของ ธนาเดช ปฏิโยเก (2559) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ อ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ท างานกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง ระยะเวลาในการ
ท างาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองสุข 
ทองสา (2558) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการสรรพากรต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ท าการเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของข้าราชการสรรพากรต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการ
สรรพากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อายุราชการ แตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สระแก้ว 
ไม่แตกต่างกัน 

5.4 การวิเคราะห์ขวัญและก าลังใจในการท างานมีอิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ขวัญและก าลังใจในการท างานมี
อิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี  
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท าการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ขวัญและ
ก าลังใจในการท างานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น 
หากต้องการให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างานในองค์กร จึงควรมีการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน  
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ข้อเสนอแนะ 

 1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรส านักงาน
อัยการในจังหวัดอุดรธานี ในเชิงคุณภาพเพ่ือหาข้อเท็จจริงในการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยมุ่งเน้น
ท าการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีสามัคคี ความสนิทสนมใกล้ชิด ความเคารพนับถือ
กันด้วยความจริงใจ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ การท างานของกันและกันได้ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
ขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป 
 2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
ส านักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานี ในเชิงคุณภาพเพ่ือหาข้อเท็จจริงต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในด้านหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยมุ่งเน้นท าการศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการเปิดโอกาส ให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงทัศนะในการ
บริหารงาน และร่วมเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในหน่วยงานเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
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กำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนโอทอปเพื่อกำรท่องเที่ยว
(OTOP Village Champion: OVC) กรณีศึกษำ บ้ำนน้อย หมู่ที่ 4  

ต ำบลเชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
 

บุณฑริกา เต็มหลวง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว 
(OTOP Village Champion: OVC) ศึกษากรณี บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพึ่งตนเองของการท่องเที่ยวของ
บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว บ้านน้อย 
หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาหมู่บ้านโอทอ
ปเพื่อการท่องเที่ยว 

ผลการวิจัยพบว่า การวางแผน/การบริหารจัดการ คณะกรรมการร่วมไปถึงผู้น า ต้องมีความรู้
ความสามารถนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรม มีความเสียสละ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชุมชน ตลอดจนมีการวางแผนและการตัดสินใจที่ดี รับฟังความคิดเห็น 
โดยได้ด าเนินการแบ่งบทบาทหน้าที่ และการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่าง  ๆ  
ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม การเงิน งบประมาณ ทุนด าเนินการ มีการวางแผนด้านการเงินที่ชัดเจน
ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบหลักในการจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่าย การเปิดบัญชีส่วนรวม ซึ่งการด าเนินการ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมในการคัดเลือกบุคคลเข้ามารับผิดชอบและมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือเป็นหลักฐานให้ทั้งชุมชนและตัวบุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่  ในการด าเนินการเป็นไปอย่าง
โปร่งใสมีการชี้แจงรายรับรายจ่ายของในส่วนร่วมในที่ประชุม พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน ตอบข้อสงสัย
ของที่ประชุมได้ชัดเจน การด าเนินการมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ที่ตกลงร่วมกันของหมู่บ้าน
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป กิจกรรมท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 
กิจกรรมการท่องเที่ยวศึกษาดูงานตาฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมขน  ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร มาเป็นจุดขายในการท า
การตลาดการท่องเที่ยว มีการต่อยอดและพัฒนา ตลอดจนการผลิตที่มีระบบมีการรักษาสิ่งแวดล้อม 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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ไม่ท าลายชุมชน ได้รับมาตรฐาน เช่น อย. มผช. และส่งเสริมให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
ส่งเสริมการขายทางตลาดให้กับสมาชิกในชุมชน   

การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 130 คน ด้านสถานที่การให้บริการ/ 
ผลิตภัณฑ์/สภาพแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยมาก ที่สุดคือ การจัดสถานที่เพ่ือใช้
พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม (ความสะอาด/สวยงาม การตกแต่งด้าน
เหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ) และสถานที่ท่องเที่ยว มีสภาพแวดล้อมสวยงาม น่าท่องเที่ยว และมี
ความเป็นอัตลักษณ์ประทับใจ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน แนวทางการให้บริหาร ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ สถานที่ท่องเที่ยวมีระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนเหมาะสม และ
การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว จากหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายในพ้ืนที่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า,น้ าดื่ม/น้ า
ใช้) มีคุณภาพ ใช้การได้ดี และร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจ านวนเพียงพอ/เหมาะสม/ความ
สะอาด/คุณภาพอาหาร  

ค ำส ำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านโอทอป การท่องเที่ยว (OTOP Village 
Champion: OVC) 
 
1. บทน ำ 

ทามกลางภาวะที่เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ก าลังแข่งขันกันอย่างมากทั้งในด้านการค้าการ
ลงทุน และการแข่งขันด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รัฐบาลได้ด าเนินงาน โครงการหนึ่ งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า 
โดยมีการเข้าไปสนับสนุนด้านความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาใน
ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ คนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
รายได้จากการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่รวมทั้งน าความรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการ
พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและ
บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมสินค้าในชุมชนออกจ าหน่ายในตลาดได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยหวังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น  
มีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 
2) พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 

 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด าเนินโครงการหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว 
(OTOP Village Champion: OVC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 วัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงสินค้า OTOP  
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ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประกวดหมู่บ้านโอทอ
ปเพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion: OVC) และด าเนินการพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านโอทอ
ปเพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion: OVC) เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านดังกล่าวสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้จ่ายในชุมชน สัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท้องที่  
ได้รับประสบการที่อบอุ่น ประทับใจ และอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง โดยการใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือภูมิทัศน์ของชุมชนเอง สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยว
ในชุมชนได้ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดโครงการ (OTOP village champion: OVC) ประกอบด้วย 
4 P คือ 

P : People ด้านชุมชน (คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาหมู่บ้าน OTOP อย่างเข้มแข็ง) 
P : Product ด้านพัฒนาผลิต (มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น) 
P : Place ด้านพื้นที่ท่องเที่ยว (มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 
P : Preserve ด้านการอนุรักษ์ (สามารถรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างเหนียวแน่น) 
บ้านน้อย หมู่ที่  4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น และเข้าร่วมประกวด
หมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion: OVC) และได้การรับรองเป็นหมู่บ้าน
โอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว ประจ าปี 2559 พร้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดจนสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ด้วยตัวของชุมชนเอง เกิดการบริหารจัดการของชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชมด้วย ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจกระบวนการจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
รวมทั้งปัจจัยต่างที่เก่ียวข้อง กับการด าเนินโครงการฯ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ เกื้อหนุนต่อการพ่ึงตนเองของการท่องเที่ยวของบ้านน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว 
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3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้น

ธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิต
และจ าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต าบล 

โครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion: OVC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 วัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและน่วมปฏิบัติ
ตามแผน ตลอดจนการร่วมตรวจสอบ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส่ง
ต่อการด าเนินงานประชาชน ชุมชนและพ้ืนที่ 

คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว  
บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 
4. แนวทำงกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว 
(OTOP Village Champion: OVC) กรณีศึกษา บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย เป็นงานวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการวิจัยเชิงเอกสาร เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
โดยท าการศึกษาจากเอกสารต าราต่าง ๆ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดชุมชน แนวคิดการพ่ึงตนเอง 
ค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน 

 4.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้  
  1) การสังเกตการณ์ (Observation) ได้แก่ การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน กิจกรรมของชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตลอดจนการสังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก  
  2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพ่ึงตนเองของชุมชน  
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ และผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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  ส่วนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาหมู่บ้าน 
โอทอปเพื่อการท่องเที่ยว 
  3) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  และข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลของชุมชนมาแล้ว  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลโดย
พยายามหาคาตอบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพ่ึงตนเองของชุมชนนั้นสอดคล้องตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัยหรือไม ่

4.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาหมู่บ้านโอทอ
ปเพื่อการท่องเที่ยว โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็ด้านต่าง 
  ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและข้อเสนอแนะทั่วไป
และใช้แบบสอบถามดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลการวิจัยเป็นจ านวนร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
 
5. ผลกำรวิจัย 

5.1 เชิงคุณภำพ 
 บริบทในชุมชน/กิจกรรมของชุมชนและปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

บ้านน้อย อยู่ห่างจากอ าเภอเชียงคาน 3 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 211 สายอ าเภอเชียง
คานถึงอ าเภอปากชมมีสภาพเป็นภูเขามีล าห้วยปิงใหญ่และแม่น้ าโขงไหลผ่าน ซึ่งบริเวรน้ าโขงไหลผ่าน
เป็นลักษณะเกาะ แก่งเมื่อถึงฤดูแล้ง ปรากฎมีโขดหินใหญ่น้อยเรียงราย หาดทรายสวยงามตามความ
คดโค้งของสายน้ าโขงเรียกว่าแก่งคุดคู้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ของอ าเภอเชียงคาน และ
จังหวัดเลย 

 จ ำนวนประชำกร 
 มีครัวเรือนอาศัยในพ้ืนที่จ านวน 348 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งสิน้ 712 คน ประกอบด้วย 
เพศชาย 370 คน เพศหญิง 342 คน 

วิถีชุมชน 
ชุมชนหลากหลายเชื้อชาติที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมริมแม่น้ าโขงและแปรรูปผลผลิต

มีชื่อเสียงด้านการท า มะพร้าวแก้ว 
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 อัตลักษณ์ของชุมชน 
 อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านน้อยคือการพูดภาษาไทเลย ที่มีส าเนียงสุภาพ นุ่มนวล ในแบบของ
ตัวเอง โดยบ้านพักของชาวไทเลย ในชุมชนบ้านน้อยจะเป็นเรือนหลังใหญ่ร่มรื่น ยกพ้ืนสูงมีระเบียง
หรือชานท าด้วยไม้ มีเรือนครัวแยกต่างหากส าหรับหลังคาของเรือนนอน มุงด้วยหญ้าคาหรือไม้แป้น
เกล็ด ฝาเรือนพ้ืนเรือนนิยมท าด้วยไม้แผ่นเรียกว่าไม้แป้น ส่วนเสาจะใช้ไม้ เนื้อแข็งเป็นต้น ๆ หรืออิฐ
ก่อเป็นเสาใหญ่ มีบันไดไม้พาดไว้ส าหรับขึ้นลง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าโขง
ชาวบ้านจึงยึดอาชีพประมงสืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังยึดอาชีพเกษตรกรรมทั่วไป
ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน ปลูกฝ้าย และการท าสวนมะพร้าว ถือเป็นอาชีพหลักของชุมชนบ้าน
น้อยแห่งนี ้

แหล่งท่องเที่ยว 
 1. แก่งคุดคู้ ในพ้ืนที่บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน  
 2. วัดท่าแขก มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม พ้ืนที่บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน 

 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
1. วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ้านผาแบ่น 6 หมู่ที่ ต าบลบุฮม  
2. จุดชมวิวภูทอก บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 2 ต าบลเชียงคาน  
3. จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคูณเมือง วัดศรีคุณเมือง ถนนชายโขง หมู่ที่ 1 ต าบลเชียงคาน  
4. ถ้ าวัดผาแบ่น บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ต าบลบุฮม  
5. น้ าตกตาดซ้อ บ้านแก่งม้ี หมู่ที่ 6 ต าบลนาซ่าว   
6. ศูนย์วัฒนธรรมไทด าบ้านนาป่าหนาด บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 และ 12 ต าบลเขาแก้ว  
7. ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ าบ้านนาซ่าว บ้านนาซ่าว หมู่ที่ 1 ต าบลนาซ่าว  
8. พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ (วัดปากน้ าเหือง) บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 4 ต าบล

ปากตม  
9. ถนนคนเดิน บ้านเชียงคาน ต าบลเชียงคาน 

 ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่โดดเด่น 
บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน เป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ าโขง

และมีแก่งคุดคู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอ าเภอเชียงคาน ราษฎรจึงได้อาศัยแหล่งท่องเที่ยวนี้
เป็นที่ประกอบอาชีพในการล่องเรือน าเที่ยวและการจ าหน่ายสินค้าอาหารของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยว โดยราษฎรส่วนใหญ่จะมีอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท ากล้วยทอด 
กล้วยอบเนย เผือกทอด มันรังนก มะขามสามรส มะพร้าวแก้ว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของ
ลูกค้าท้ังไทยและต่างประเทศ คือ 
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มะพร้าวแก้ว ความเป็นมาของมะพร้าวแก้ว เริ่มแรกท าเป็นลักษณะแบบเส้นเล็ก ๆ เคี่ยวกับ
น้ าตาล เมื่อเคียวได้ที่แล้วน ามาพักไว้เป็นเป็นก้อน ๆ ถือเป็นการถนอมอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น
และเป็นของหวานไว้รับประทาน โดยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้แก่ลูกแก่หลาน  
 โดยที่ชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งได้เล็งเห็นว่าใน
ชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันดีคือแก่งคุดคู้ จึงได้เริ่มท ามะพร้าวแก้วจ าหน่ายเป็นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จนกลายเป็นสินค้าที่ระลึกประจ าท้องถิ่น และได้มีการพัฒนาสินค้ากั บ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จดทะเบียนสิ้นค้า OTOP เพ่ือรับการพัฒนากับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 5 ดาว การร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์กับกระทรวงพาณิชย์  

ภายหลังได้รับความนิยมมากขึ้น บางช่วงท าให้วัตถุดิบบางอย่างในการผลิตสิ้นค้าไม่เพียงพอ    
โดยมะพร้าวในพ้ืนที่จะมีเอกลักษณ์คือเนื้อที่หนา จนกระทั่งต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มกัน เรียนรู้และ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อร่อยน่ารับประทานมีมาตรฐาน เช่น มะพร้าวทึนทึกจะน ามาท า
เป็นเส้นบาง ๆ มะพร้าวอ่อนท าเป็นแผ่น เป็นต้น 

มีการแสดงเรื่องราวมีความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและมีนักท่องเที่ยว
สนใจมากและมีการสาธิตการผลิต โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและแนะน าเป็น
ขั้นตอนแก่นักท่องเที่ยวและยังมีกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมคัดสรร โครงการ OTOP ในทุก ๆ ปี ตัวอย่างเช่น 
สตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ได้มาตรฐาน 4 ดาว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ มะพร้าวแก้วเส้น  
ได้มาตรฐาน 3 ดาว 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่น ๆ อีกคือ เผือกทอด กล้วยทอด มันทอด ผักทองทอด เป็นอีก
ผลิตภัณฑ์ที่มีการท าจ าหน่ายและเป็นของฝากควบคู่กัน และเข้ารับการพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ อาทิ กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านน้อย กล้วยสุกทอดกรอบ ได้มาตรฐาน 5 
ดาว จากการเข้าร่วมคัดสรร โครงการ OTOP 

กิจกรรมของชุมชนและปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
ประชาชนในชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนถิ่นเดิม จึงมีความเป็นเครือญาติกัน

สูง มีการไปมาหาสู่กันประจ า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าไร่ ท านา และการประมง ท าให้วิถีชีวิต
จริง ๆ ยังคงอยู่ ถึงแม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวและการท าธุรกิจการขายของฝากของที่ระลึกและบริหาร
ท่องเที่ยวบ้าง แต่ยังคงด าเนินกิจกรรมของชุมชนการท าบุญตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ อย่างเคร่งครัด 
ยังมีการท าบุญตักบาทข้าวเหนี่ยวในตอนเช้า ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งในการบริการ
นักท่องเที่ยว โดยเป็นการสัมผัสถึงกิจกรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่จะมาตักบาตรตอนเช้าเป็นประจ า
อยู่แล้ว  

5.2 เชิงปริมำณ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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1) เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.92 และร้อยละ 43.08 ตามล าดับ 

2) มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เป็นจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 45.38 รองลงมาคือ อายุ
40–50 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.84 

3) มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.53 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

4) อาชีพหลักเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23 รองลงมาคือ
อาชีพรับราชการ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 

5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงสุดคือกลุ่มผู้มีรายได้มากกว่า  15,000 บาท จ านวน 103 คน  
คิดเป็นร้อยละ 79.23 รองลงมาคือกลุ่มผู้มีรายได้ 10,001–15,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.92 

6) จ านวนผู้เคยมาท่องเที่ยว จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 ส่วนผู้มาเป็นครั้งแรก
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 

ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ทัศนคติต่อการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านโอทอป เพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

1. สถำนที่กำรให้บริกำร/ผลิตภัณฑ์/สภำพแวดล้อม   
1.1 มีความคิด เห็นด้วยมาก  
ล าดับที่ 1 คือ การจัดสถานที่เพ่ือใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความ

เหมาะสม (ความสะอาด/สวยงาม, การตกแต่งด้านเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ) คะแนนค่าเฉลี่ย 
3.99 

ล าดับที่ 2 คือ สถานที่ท่องเที่ยว มีสภาพแวดล้อมสวยงาม น่าท่องเที่ยว และมีความ
เป็นอัตลักษณ์ประทับใจ คะแนนค่าเฉลี่ย 3.82 

ล าดับที่ 3 คือ มีบริการ/สินค้าจากชุมชนที่ได้มาตรฐาน (รับรองจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ) บริการ/จ าหน่ายนักท่องเที่ยว คะแนนค่าเฉลี่ย 3.76 

ล าดับที่ 4 คือ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ ให้บริการเลือกซ้ือ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.58 

1.2 มีความคิดด้วย ปานกลาง คือ ท่านคิดว่า สถานที่ให้บริการที่พัก (โรงแรม,  
โฮมสเตย์, รีสอร์ท, อื่น ๆ) มีเพียงพอต่อหนักท่องเที่ยว คะแนนค่าเฉลี่ย 3.36 

2. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน แนวทำง กำรให้บริหำร 
2.1 มีความคิดเห็นด้วยมาก 
ล าดับที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวมีระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนเหมาะสม คะแนน

ค่าเฉลี่ย 3.95 
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ล าดับที่ 2 การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว จากหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย
ในพ้ืนที่ คะแนนค่าเฉลี่ย 3.86 

ล าดับที่ 3 มีค าแนะน าในรูปแบบเอกสารหรือป้ายหรืออ่ืน ๆ ในการให้บริการด้าน
การท่องเที่ยวอย่างชัดเจน เพียงพอ คะแนนค่าเฉลี่ย 3.79 
       2.2 มีความคิดด้วย ปานกลาง คือ 

ล าดับที่ 1 ราคาสิ้นค้าและบริการ เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ คะแนนค่าเฉลี่ย 3.33 
ล าดับที่ 2 มีบุคลากรในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว (นักเล่าเรื่อง, มัคคุเทศก์) 

ให้บริการอย่างเพียงพอ คะแนนค่าเฉลี่ย 3.10 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

3.1 มีความคิดเห็นด้วยมาก 
ล าดับที่ 1 สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า, น้ าดื่ม/น้ าใช้, โทรศัพท์สาธารณะ) มี

คุณภาพ ใช้การได้ดี คะแนนค่าเฉลี่ย 4.02 
ล าดับที่ 2 ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจ านวนเพียงพอ/ราคาเหมาะสม/

ความสะอาด/คุณภาพอาหาร คะแนนค่าเฉลี่ย 3.79 
ล าดับที่ 3 มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว/มีการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.69 
     3.2 มีความคิดด้วย ปานกลาง คือ 

ล าดับที่ 1 ด้านการเดินทางมีความสะดวก/ปลอดภัย/มีป้ายสัญลักษณ์บอกทาง
ชัดเจน คะแนนค่าเฉลี่ย 3.15 
  ล าดับที่ 2 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย คะแนนค่าเฉลี่ย 3.08 
 
6. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว 
คณะกรรมการ/ผู้น า มีความรู้ความสามารถนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ศีลธรรม มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชุมชน ตลอดจนมีการวางแผนและ
การตัดสินใจที่ดี รับฝังความคิดเห็น โดยได้ด าเนินการแบ่งบทบาทหน้าที่ และการบริหารจัดการ  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

ในการบริหารงานของหมู่บ้าน ให้เกิดผลแก่หมู่บ้าน อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีอาชีพและมีการสร้างรายได้ ในการช่วยเหลือครอบครัว
เพ่ิมขึ้น มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การพ่ึงตนเองของคนในชุมชน 
ครัวเรือน ตลอดจนคอยติดตาม ให้ค าแนะน า ชี้แจง ได้มีภาคีท่ีคอยสนับสนุนการด าเนินงาน 
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มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก ชุมชน และกลุ่มอาชีพ มีเอกสารหลักฐานการ
ด าเนินงานของกลุ่มสามารถตรวจสอบได้ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ในการด าเนินงานของกลุ่มและมี
การบริหารจัดการกลุ่ม ชุมชน 

เครือข่ายองค์กรในชุมชน คณะกรรมการหรือผู้น าของหมู่บ้านน้อย มีการขับเคลื่อนเครือข่าย
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ และมีสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในชุมชน มีระเบียบ
ข้อตกลง มีการเอื้ออาทรเกื้อหนุนต่อชุมชน 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น บ้านน้อย เป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ า
โขงและมี แก่งคุดคู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอ าเภอเชียงคาน จึงได้อาศัยแหล่งท่องเที่ยวนี้
เป็นที่ประกอบอาชีพในการล่องเรือน าเที่ยวและการจ าหน่ายสินค้า อาหาร ของที่ระลึก ให้ กับ
นักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะมีอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท ากล้วยทอด กล้วยอบ
เนย เผือกทอด มันรังนก มะขามสามรส มะพร้าวแก้ว เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศคือมะพร้าวแก้ว ซึ่งมะพร้าวแก้วเป็น
ขนมไทยที่มีมานานกว่า 50 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะท าการผลิตแบบต่าง ๆ ต่างคนต่างผลิต ไม่มี
การรวมกลุ่มกันและในอดีตนั้นจะท าการผลิตเพียงมะพร้าวแก้วที่มีลักษณะเป็นแบบเส้นเส้น ๆ จึงได้
คิดค้นสูตรและวิธีการท าขึ้นมาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นท ารับประทานกันเฉพาะในครัวเรือนซึ่งสูตร
ดั้งเดิมคือมะพร้าวแก้วแบบเส้น และเมื่อสิบกว่าปีมานี้เองมีการพัฒนาคิดสูตรมะพร้าวแก้วแบบแผ่นที่
มีรสชาติหอมหวานอร่อยกลมกล่อมมากกว่าเดิม 

ในการนี้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาและกลายเป็นเครือข่ายกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตและการ
จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการบรรจุภัณฑ์ก็ ได้พัฒนาจากแบบดั้งเดิม  
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและเพ่ิมก าลังการผลิตให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภค 

การบริหารการผลิต ในด้านการใช้แรงงาน ในการผลิตเป็นคนในชุมชนเองเป็ นส่วนใหญ่  
ในด้านการผลิตประเภทกล้วย ผู้ผลิตใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเองทั้งหมด ในส่วนการผลิตประเภท
มะพร้าวแก้ววัตถุดิบจากทั้งในพ้ืนที่และต่างจังหวัด ตลอดจนการผลิต ที่มีระบบมีการรักษา
สิ่งแวดล้อมไม่ท าลายชุมชนได้รับมาตรฐานเช่น อย. มผช. และมีการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปีและมี
แสดงขั้นตอนการผลิตได้อย่างครบวงจร 

ชุมชนได้ประโยชน์ ชุมชนได้เกิดเครือข่ายการผลิตมีชื่อเสียง ในการผลิตการบริหารจัดการท า
ให้มีกลุ่ม องค์กรชุมชน ชุมชน อื่นที่ให้ความสนใจมาทัศนศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก อันเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ผลิตและสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้นโดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP และการเข้ามาท่องเที่ยวของคนท าให้เกิดรายได้ทั้งจากบริการอาหาร โฮมสเตย์ เพ่ิมมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
เชิงปฏิบัติกำร 
1. การเพ่ิมความร่วมมือของคนในชุมชนขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว  

ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับแขก 
2. การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานเดียวกัน

หรือไม่ต่ ากว่า กอ่นการจ าหน่าย 
ด้ำนกำรวิจัย 
1. ควรมีการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมเติมเอกลักษณ์   
2. การท าวิจัยผลกระทบจากการท่องเที่ยวในชุมชนกับทรัพยากรและวิถีชุมชนในระยะเวลา

ต่อไป เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงให้ถูกกับความต้องการและป้องกันการเสียหายทางวัฒนธรรมจาก
การพัฒนาที่เพิ่มขึ้น 

3. มีการท าวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นระยะ ๆ เพ่ือการปรับตัวตามสภาพ
สังคม 

เชิงนโยบำย 
1. หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เข้ามาหาแนวทางสนับสนุนการท่องเที่ยวใน

ชุมชนให้ยั่งยืน 
2. สนับสนุนการท าวิจัยติดตาม ประเมิน และต่อยอดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติ
กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัดอดุรธำนี 

 

ประวีณ ประพฤติชอบ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์และปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ 3) เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้รูปแบบการ
อภิปรายผลเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ความชัดเจนของนโยบายมีผลอย่างมากต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพองค์กรและประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง ในการจั ด
โครงสร้างองค์กร ความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากร ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้  
เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินนโยบาย พบว่า สภาพการเมืองท้องถิ่นและการเมือง
ระดับชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังขยายสู่ความเป็นเมือง และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสูง นอกจากนี้ชุมชนในพ้ืนที่มีวัฒนธรรมชุมชนเป็นแบบชนบท โดยมีผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่เป็นผู้น า และฐานชุมชนเป็นระบบเครือญาติ ท าให้มีความใกล้ชิด และเกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความส าเร็จการน านโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไป
ปฏิบัติ ซึ่งต่างจากหมู่บ้านบางหมู่ที่เกิดจากการเข้ามาอยู่ใหม่ ซึ่งยังขาดมิติความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของชุมชน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ การสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงมี
ความส าคัญที่จะส่งผลให้องค์กรบริหารส่วนต าบลโนนสูง น านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: praween_pr@hotmail.com 
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ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงเสนอให้จัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อภาระงานจ านวนมากที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น 
สถานศึกษาในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนและคนรุ่นใหม่ของชุมชน 
เพ่ือสร้าง “เมล็ดพันธุ์” อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ขยะมูลฝอย คือปัญหาของประเทศชาติที่ต้องมีการ
จัดระบบในสังคมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป 

ค ำส ำคัญ: ความชัดเจน นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
1. บทน ำ 

การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส าคัญ แต่สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมาย และในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาด
ระบบการจัดการที่ดี การขาดพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตส านึก ท าให้พฤติกรรมการ
ทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่  จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังส่งผลต่อทัศนียภาพที่ไม่
สวยงาม และไม่เป็นระเบียบ แม้ว่าจะมีการจัดการขยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่ก็ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งก าเนิดของเชื้อโรค 
และพาหะนา โรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน (รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554) 

ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรงมากขึ้ นตลอดทุกปี  เป็นผล
เนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งก าจัดขยะ
มูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตามมา นอกจากนี้ ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือ
แหล่งก าเนิด ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพ่ิมมากขึ้นทุก ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาได้เริ่มมีการปรับทัศนคติ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยโดยมองว่าขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  ซ่ึงถือเป็น
ทรัพย์สิน (Assets) ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 จังหวัดอุดรธานี ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
ประจ าปี พ.ศ. 2557-2560 ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าจังหวัดอุดรธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 
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1,690.02 ตัน/วัน จัดเป็นขยะมูลฝอยที่น ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 1,011.43 ตัน/วัน คิดเป็น
ปริมาณขยะที่ถูกน าไปก าจัดอยู่ที่ 678.59 ตัน/วัน (ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น) และร้อยละ 47.8 ของ
ขยะที่ถูกเก็บขน จะถูกก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ (324.42 ตัน/วัน) อีกร้อยละ 52.2 เป็นการ
ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ (354.17 ตัน/วัน) ซึ่งขยะที่มีการก าจัดไม่ถูกหลักทาง
วิชาการเป็นขยะที่ตกค้างสะสม ทิ้งกองไว้ หรืออยู่ในบ่อของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง 
(คิดรวมเป็น 17,510.28 ตัน) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย” ปี พ.ศ. 
2560 ของจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็น
ร้อยละ 64 ขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 45  

สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี  ในรอบปีที่ผ่านมามีขยะมูลฝอย
เกิดข้ึน รวมทั้งสิ้น 119,994.39 ตัน และเข้าสู่ระบบก าจัดขยะ 207,570.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80.88 
ปริมาณขยะมูลฝอยในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยระยะ 6 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากเดิม ร้อยละ 12.58 ซึ่งเป็นผลจากการ
รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และประชา
รัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 46 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 ชุมชน  
มีจ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง ตามทะเบียนราษฎร์  รวม 10,584 คน 
จ านวน 4,125 หลังคาเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง, 2562) มีปริมาณของขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 6-8 ตัน/วัน เพิ่มข้ึนชัดเจน จากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีปริมาณขยะประมาณ 4.02 ตัน/วัน 
(ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9, 2560) โดยได้น าไปก าจัดรวมที่บ่อก าจัดขยะเทศบาลนครอุดรธานี  
ซึ่งใช้วิธีการก าจัดแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ๆ รวม 
37 แห่ง และหน่วยงานอ่ืนอีกสองแห่ง คือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และบริษัท มอนเดลีซ ประเทศ
ไทยจ ากัด 

ปัจจุบันรัฐบาลเห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และได้ก าหนดให้การแก้ปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ลดการเกิด
ขยะมูลฝอยชุมชนที่แหล่งก าเนิด การนากลับมาใช้ซ้ า ใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสมที่กล่าวมาข้างต้น  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และเห็นได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นระยะ
เวลานาน ขาดความตระหนักในการแก้ปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน และการด าเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการด าเนินการที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การปกครองส่วนต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการส ารวจสถานการณ์และสภาพปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น สภาพพ้ืนที่ เป็นต้น ศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการน า
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลโนนสูง  
ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมเพ่ือใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านบริบทนโยบาย ปัจจัยด้านสภาพท้องถิ่นขององค์กร 
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการด าเนินนโยบาย และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินนโยบาย และตั ว
แปรตาม ที่ได้จากการศึกษา คือ การน านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการก าหนดตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตาม ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาด าเนินการวิจัย ได้แก่ การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และน า
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม คือ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสนทนากลุ่ม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้รูปแบบการอภิปราย
ผลเชิงพรรณนาเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางกลุ่ม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสูง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าบ่อก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี และแกนน าชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการขยายผลน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน แกนน าชุมชนรวม 11 
หมู่บ้าน  
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ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย
รวบรวมข้อมูลจากงานเอกสาร  น ามาวิเคราะห์ร่วมข้อมูลภาคสนาม ประมวลผลข้อมูลตามประเด็น
ของการศึกษาที่ก าหนดและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ในเชิงเหตุผล น าเสนอในรูปแบบของการ
พรรณนา ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของการน านโยบายจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง เป็นการวิเคราะห์เชิงตรรกะ คือ พยายามตั้งสมมติฐาน
และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยมีข้ันตอน คือ การตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรียบทฤษฎีและตัวแบบที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้ว 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ดังนี้ 
 1) สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนสูง  

สภำพองค์กรท้องถิ่น (อบต.) 
- โครงสร้างองค์กร 

- ความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรในองค์กร 

- ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

- การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรด ำเนินนโยบำย 

- สภาพการเมืองท้องถิ่น / ระดับชาติ 
- สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม (ความเป็นเมือง) 
- เทคโนโลย ี

ปัจจัยภำยในทีม่ีผลต่อกำรด ำเนินนโยบำย 

- วัฒนธรรมชุมชน 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- ความตระหนักรู้ของชุมชน 

กำรน ำนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน

ไปปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริบทนโยบำย 

- ความชัดเจนของนโยบายการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน                         
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(1) ระบบกำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง    
อยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองของอ าเภอเมืองอุดรธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
เขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการขยะด้วยการจัดเก็บขยะ และน าไปก าจัดที่บ่อก าจัด
ขยะของเทศบาลนครอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาส าคัญของการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมของ อบต. โนนสูง คือ การขยายตัวของเมือง มีจ านวนประชากรที่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณ
ขยะมูลฝอยจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
และยังไม่เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา 
โดยการจัดซื้อรถขยะเพ่ิมเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพ่ือรองรับการจัดเก็บและขนก าจัดขยะ จัดเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะประชาชนยังไม่คัดแยกขยะ มีการทิ้งขยะอินทรีย์รวมกับขยะทั่วไป ก็จะ
ยังคงเกิดการหมักของขยะ มีการเน่าเสีย และส่งผลต่อการผุพัง ช ารุดของรถจัดเก็บขยะ (เนื่องจากน้ า
ที่ไหลออกมาจากขยะ จนเกิดการกัดกร่อนรถจัดเก็บขยะ ส่วนใหญ่มาจากขยะอินทรีย์ครัวเรือน) ทาง 
อบต.โนนสูงต้องแบกรับค่าซ่อมบ ารุงต่อปีถึง 100,000 บาท  

(2) ระบบกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560–2562 พบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ อบต.โนนสูง อยู่ที่ 132, 142 และ 120 ตัน/เดือน (6–8 ตัน/
วัน) ตามล าดับ คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยที่บ่อก าจัดขยะของเทศบาลนคร
อุดรธานี อยู่ที่เดือนละประมาณ 44,000–48,000 บาท โดยการจัดเก็บขยะจะครอบคลุมชุมชนในเขต
ปกครองของ อบต.โนนสูง ทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน มีรถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะและขนไปก ากัดทั้งสิ้นรวม 3 
คัน ความจุคันละ 3 ตัน จ านวน 2 คัน และคันที่ 3 รับความจุได้ 10 ตัน รวมความจุในการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยได้ทั้งสิ้น 10 ตัน ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ที่ 350 บาท/ตัน ขยะมูลฝอยทั้งหมดที่
เก็บรวบรวมได้ของ อบต.โนนสูง วันละ 6–8 ตัน จะน าไปก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 296 ไร่ ที่ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหนองหาด ต าบลหนองนาค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดด้วยรวม 37 แห่ง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานีรวม 252 ตันต่อวัน การก าจัด
ขยะมูลฝอยท าในลักษณะก าจัดแบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล ซึ่งปัจจุบันมีขยะมูลฝอยกองเต็มพ้ืนที่
มีสภาพเป็นภูเขา และมีขยะมูลฝอยตกค้างอีกจ านวนมาก  

ผู้ท าการศึกษาวิจัยยังได้พบอีกว่าผลพวงจากพฤติกรรมการไม่คัดแยกขยะต้นทาง 
นอกจากจะส่งผลต่อการจัดเก็บโดยรถจัดเก็บขยะแล้ว (ต้องเพ่ิมการซ่อมบ ารุงต่อปี ค่าจัดจ้างพนักงาน
ขับรถท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากรอบการจัดเก็บที่เพ่ิมขึ้น) ยังเป็นผลต่อในระยะยาวที่บ่อก าจัดขยะปลายทาง
อีกด้วย เนื่องด้วยปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น ปะปนไปด้วยขยะหลากหลายประเภท (รวมถึงขยะ
อันตราย) เมื่อมีฝนตกตกจะเกิดการชะเอาสิ่งสกปรก สารพิษจากกองขยะมูลฝอยรวม ไหลรวมเป็นน้ า
เสียที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อก าจัดขยะอีกด้วย 
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(3) กำรด ำเนินกิจกรรมกำรคัดแยกขยะต้นทำง สืบเนื่องจากร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนสูง เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 การก าจัดมูลฝอย ว่าด้วยเรื่อง
การด าเนินการก าจัดมูลฝอย การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองใน
การก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ตลอดจนวิธีการก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลให้
เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง อาทิ ตลาดนัดรีไซเคิล ถังขยะเปียกอินทรีย์ เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกส่งเสริมผ่านการให้วามรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ความรู้เรื่อง 3R น าไปสู่การจัดท า
ตลาดนัดเพ่ือรับซื้อขยะคัดแยก ตลอดจนขยะบางชนิดที่ไม่สามารถซื้อขายได้แต่สามารถเพ่ิมรายได้แก่
คนในชุมชนด้วยการน ามาประดิษฐ์เพ่ือแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมรายได้อย่างน่า
พอใจ เช่น การจัดท าไม้กวาดจากขวดพลาสติกสี เป็นต้น 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต ำบลโนนสูง  

(1) ปัจจัยด้ำนควำมชัดเจนของนโยบำย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง  
ให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายจากส่วนกลางเป็นอย่างมาก นโยบายที่ถูกก าหนดต้องมีความ
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เป็นปัญหาของประชาชน ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม และมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะมูลฝอยต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีมาตรการการติดตาม
ผลและมีการประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธา ยุทธนาโยธิน 
(2550) ที่กล่าวว่า ความชัดเจนของนโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ต้องมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีมาตรการการติดตามผล และประเมินผลในการน าโยบายการก าจัดขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติเข้าใจในนโยบาย  และน านโยบายสู่การปฏิบัติได้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 

ทั้งนี้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน นับว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579) 
เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ในแต่ละช่วงทุก 5 ปี โดยเฉพาะระยะ 5 ปีแรก เรียกว่าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560–2564  

(2) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงองค์กร โครงสร้างองค์กรของ อบต.โนนสูง มีการจัดฝ่าย
งานที่ดูแลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้อยู่กองส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง   
มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คน ในฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การให้ความรู้ การส่งเสริม ตลอดจนการ
ตรวจติดตาม จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในกองงานที่สังกัด ท าให้เกิดการเพ่ิมภาระงาน
ให้กับฝ่ายงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้พบว่าแนวทางการจัดการที่ดีควรมีการก าหนดสายการบังคับบัญชาในด้าน
การรักษาความสะอาดที่มีความเหมาะสม มีการก าหนดหน้าที่ ขอบเขตงานและการจัดท าแผนปฏิบัติ



206 

งานครอบคลุมทุกหน่วยงาน การด าเนินงานก าจัดขยะมูลฝอยได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เป็นอย่างดี มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป และควรมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีการก าหนดวิธีการติดตามผลไว้อย่างชัดเจน  ตามล าดับ (เมธา ยุทธนาโยธิน, 
2550) 

(3) ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมและควำมเพียงพอของทรัพยำกร ผู้ท าการวิจัยพบว่า 
ทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมของชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยนอกจากเจ้าหน้าที่ของ อบต. แล้ว กลุ่มแกนน าและผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญซึ่งจะ
ท าให้การน านโยบายสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จ เจ้าหน้าที่ อบต.ท าหน้าที่รณรงค์ ให้ความรู้ ส่วน
แกนน าและผู้น าชุมชน น าความรู้ที่ ได้สู่การปฏิบัติ ตลอดจนตรวจติดตาม จนเกิดผลสัมฤทธิ์  
นอกจากนี้ทรัพยากรด้านงบประมาณถือเป็นความจ าเป็นที่จะขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมให้
ด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากมีการตระหนักถึงความส าคัญของการลดขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการขยะลงได้ สามารถน างบประมาณไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้อีกหลายทาง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุวชล และคณะ (2560) กล่าวว่า 
การมีบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้ภาพรวมการปฏิบัติงานดี
และน าสู่นโยบายที่ประสบความส าเร็จ เพราะมีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับความพร้อมของเครื่องมือ 
อุปกรณแ์ละงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอด้วย 

ดังนั้น งบประมาณจึงกลายเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีผลกระตุ้นการท างานของ
บุคคลแต่ละคนที่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติตลอดถึงความราบรื่นที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเป็นส าคัญ หากแต่ต้องระวังในเรื่องของการ
แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

(4) ปัจจัยด้ำนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงำน จุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการตอบสนอง และความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ มีผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากทัศนคติของผู้ปฏิบัติไม่เห็นด้วย จะส่งผลให้นโยบายนั้นน าไปปฏิบัติให้
ส าเร็จเป็นไปได้ยาก  

(5) ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นว่า
งานจะประสบความส าเร็จ มีความศรัทธาในองค์กร มีก าลังใจ และมีการประกาศรางวัล หรือคุณงาม
ความดี ถือเป็นแรงจูงใจส าคัญที่จะผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานอยากที่จะท างานนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ 
เช่นเดียวกันประชาชนที่ใส่ใจการคัดแยกขยะเนื่องจากมีแรงจูงใจทั้งด้านรายได้จากการขายขยะคัด
แยก การประกาศคุณงามความดีจากการมุ่งมั่นและอดทนในการลดขยะต้นทาง ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่
ส าคัญในการผลักดันการท างานทั้งภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติของทุก
ฝ่ายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง 
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(6) ปั จจั ยด้ ำนสภำพแวดล้ อมภำยนอกที่ เกี่ ยวข้ องกับ กำรปฏิบั ติ งำน 
สภาพแวดล้อมจากภายนอกส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่
มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน การเกิดชุมชนเมือง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้นโยบายที่
เกี่ยวข้องต้องถูกก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อ เนื่องถึงแม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนทางการเมืองก็ตาม 

 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไป
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ท าการวิจัยได้อภิปรายผล
การศึกษาในครัง้นี้ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรด ำเนินนโยบำย พบว่า สภาพการเมืองท้องถิ่นและการเมือง
ระดับชาติส่งผลต่อการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติงานขององค์กรท้องถิ่น อีกทั้ง สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่ก าลังขยายสู่ความเป็นเมืองของต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนสูง นับเป็นความท้าทายต่อแนวคิดการกระจายอ านาจ  ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาดูแลจัดการปัญหาขยะมูลฝอยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579) ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี มีก าหนดทิศทางการจัดการ
มลพิษของประเทศไทยในระยะยาวโดยเฉพาะระยะ 5 ปีแรก เรียกว่าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560–
2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัด การสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศ ทั้งนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ในเขตพ้ืนที่การ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง ก็มี “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562” ที่สอดคล้องกับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ทั้งนี้เพ่ือการผลักดันการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในห้วงเวลาอันจ ากัดนี้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเร่งหาแนวทางจัดการขยะมูลฝอยโดยการสร้างค่านิยมการลดขยะต้นทาง การคัดแยก
ขยะ และหลักการ 3R  

2) คุณสมบัติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ชุมชนในพ้ืนที่ปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ยังมีวัฒนธรรมชุมชนเป็นแบบชนบท โดยมีผู้น าชุมชน 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่เป็นผู้น า และฐานชุมชนในหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ ท าให้มี
ความใกล้ชิด และเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อความส าเร็จการน านโยบายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไปปฏิบัติ ซึ่งต่างจากหมู่บ้านบางหมู่ที่เกิดจากการเข้ามาอยู่ใหม่ ซึ่งยังขาดมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยเหตุดังนี้ การสร้างความตระหนักรู้ และการ
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มีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งและมีส่วนส าคัญที่จะส่งผลให้องค์กรบริหารส่วนต าบล
สามารถน านโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับไบรอันท์ และไวท์ (Bryant and White, 1982: 112-114) ที่กล่าวว่า ผู้
ปฏิบัติจะเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งในที่นี่จะเน้น
พิจารณาองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญจะอธิบายเป็นภาพรวม คือ ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริง 
และการปรับตัวของผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในระดับพ้ืนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย
นโยบายมากท่ีสุด 

ด้วยเหตุนี้การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนั้น 
ต้องมีคุณสมบัติ คือ ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริง และการปรับตัวของผู้ปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับผู้น าชุมชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง อันจะส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้ 

3) ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ  
มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และทรัพยากรด้านงบประมาณ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีผล
กระตุ้นการท างานของบุคคลแต่ละคนที่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติตลอดถึงความ
ราบรื่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติแต่ละข้ันตอนอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ  
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

(1) เห็นควรเสนอให้จัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อภาระงานจ านวนมากที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ ทั้งนี้
จะน ามาซึ่งการเพ่ิมทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย และการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

(2)  เนื่องจากเกิดสภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดการ
ยอมรับจากรัฐบาลกลางและส่วนภูมิภาคต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่นรับรู้ว่าพวกเขาถูกดูแคลนต่อศักยภาพที่พวกเขามี ในทางกลับกัน จากข้อมูล
เชิงประจักษ์พบว่า รัฐบาลกลางหรือส่วนภูมิภาคยังต้องพ่ึงพิงข้อมูลต่าง ๆ จากท้องถิ่น เพ่ือน าไป
วิเคราะห์สู่การก าหนดนโยบายจากระดับชุมชนสู่ระดับชาติ ด้วยเหตุนี้ การยอมรับของรัฐบาลกลาง
และส่วนภูมิภาคจึงส่งผลต่อความไว้วางใจอย่างยิ่งในการท างานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

(3) เสนอให้รถขยะมีการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เช่น ออกแบบดีไซน์รถ
ให้มีช่องเป็น 3 ช่อง ตามประเภทการคัดแยก กรณีเก็บรอบเดียว หรือถ้ามีการเก็บหลายรอบก็จัดวาง
ตารางการจัดเก็บแยกประเภท ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือผลักดันเป็นกฎหมาย ท าให้น าสู่การออกแบบวัสดุอุปกรณ์ รถขนส่งขยะเป็นช่อง
เพ่ือให้การจัดขยะมีประสิทธิผลสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนคัดแยกแล้ว 



209 

(4) ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่สถานศึกษาในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนและคนรุ่นใหม่ของ
ชุมชน โดยเริ่มต้นจากระดับอนุบาย เพ่ือสร้าง “เมล็ดพันธุ์” และช่วยกันปลูกฝังจิตส านึกอย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้ ขยะมูลฝอย คือปัญหาของประเทศชาติที่ต้องมีการจัดระบบในสังคมจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือความ
ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป 

2) ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
(1) ปฏิบัติงานควรมีการศึกษายุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการ

มลพิษ พ.ศ. 2560–2564 อย่างละเอียดรอบคอบ และเข้าใจรอบด้าน มีทัศนคติที่ดีต่อเป้าหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งนี้ต้องมีกฎข้อบังคับที่
ชัดเจน มีการการตรวจติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

(2)  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  ทั้งนี้ เพ่ือ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้กรอบแนวคิดบน
หลักการของการพัฒนาที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมให้เป็นสังคมของการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและจัดการปัญหามลพิษร่วมกัน  เพ่ือ
น าไปสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) ศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบทการ
ใช้ชีวิตของคนในชุมชน และของคนในประเทศ 

 3) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือมีส่วนก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
อย่างแท้จริงนั้น ต้องเริ่มจากความตระหนัก จิตส านึกและความต้องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด เพราะมิฉะนั้น นโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความยั่งยืนและส่งผลต่อ
ความสูญเสียงบประมาณแห่งรัฐอย่างไม่ต้องสงสัย 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลอืกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. 2562 
ของผู้มีสิทธเิลอืกตั้ง เขตเลอืกตั้งที่ 6 จังหวัดอดุรธำน ี

 

ปรัชญา บุญเลิศ* 
 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อศึกษาถึ งปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 399 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบ t-test for independent samples การทดสอบ F-test (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทาง อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 

91.48 รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 88.97 ป้ายหาเสียง ร้อยละ 68.42 สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 
31.08 สื่อวิทยุ ร้อยละ 27.32 และเวทีปราศรัย ร้อยละ 17.19 ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไป
หาต่ า คือ ด้านนโยบาย รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมืองที่สังกัด ด้าน
การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ด้านสื่อบุคคล ตามล าดับ 

อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ป้ายหาเสียงและ เวทีปราศรัย 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง
ที่ 6 จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ค ำส ำคัญ: การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

                                   
*ว่าที่ ร้อยตรี, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ค าว่า 

“ประชาธิปไตย” แปลว่า “ความเป็นใหญ่ของประชาชน” ประชาชนนั้นต้องมี “สิทธิและหน้าที่ของ
มนุษยชน” อันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมา ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ ที่เรียกว่า “อ านาจอธิปไตย” นั้น ประชาชนจะได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม
ทางการเมืองการปกครองโดยผ่าน “การเลือกตั้ง” การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงเป็น
เหตุการณ์ที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่าอ านาจการปกครองมาจากประชาชน โดยประชาชน
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือไปบริหารบ้านเมือง ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการเลือกตั้ง
มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการแสดงออกทางด้านสิทธิเสรีภาพทางความคิดของประชาชน 
การเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความ
ต้องการของตนเอง ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรม และเป็นกลไกที่จะควบคุมให้
ผู้แทนที่ด ารงต าแหน่งจากการเลือกตั้งตระหนักอยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะ
ประชาชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตทางการเมืองของตน ดังนั้นการเลือกตั้งจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญ และเป็นที่สนใจ
ของประชาชนอย่างมาก ทั้งนี้รูปแบบการเลือกตั้งยังมีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา  
โดย กฎหมายก าหนดให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวน 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ 
ได้แก่ 1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต มีจ านวน 350 คน 2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ มีจ านวน 150 คน โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ จ านวน 38,268,375 
คน จากผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ งทั้ งประเทศจ านวน 51,239,638 คน คิดเป็นร้อยละ 74.69 (ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562) 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยห่างหายจากการ
เลือกตั้งมานานกว่า 7 ปี ประชาชนจึงมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งและคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะถือ
เป็นจุดเปลี่ยนที่จะน าประเทศไทยกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยและก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมีบทบาทส าคัญ ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับ
ประชาชนที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะให้ใครมาเป็นตัวแทนของประชาชน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจ
ที่จะศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี เพ่ือศึกษาถึง สาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนภูมิหลังของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อในการจัดการการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งถัดไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 

2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย 

3.1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน 

3.2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน 

 
4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากรในการศึกษา คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย อ าเภอกุมภวาปี (ยกเว้นต าบลเวียงค า ต าบลสีออ และต าบลท่าลี่) อ าเภอโนน
สะอาด อ าเภอหนองแสง และอ าเภอเมืองอุดรธานี เฉพาะต าบลบ้านตาด ต าบลบ้านจั่น และต าบล
หนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น) จ านวน 205,923 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน (Taro 
Yamane, 1973: 727-728) 

 
5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1) ท าให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 
2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี 

2) ท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 
จังหวัดอุดรธานี 

3) ท าให้ทราบถึงแนวทางส่งเสริมการเลือกตั้ งของผู้สมัครเลือกตั้ ง ในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางส าหรับพัฒนาการ
เลือกตั้ง ในเขตจังหวัดอุดรธานี ต่อไป 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
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6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาก าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภพำที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating scale) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ความถี่ (frequency) และ 
ร้อยละ (percentage) 

ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ใช้การวิเคราะห์ความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) 

ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานีใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรกำรเลือกต้ัง 
1. วิทยุ 
2. โทรทัศน ์
3. หนังสือพิมพ ์
4. อินเตอร์เน็ต 
5. ป้ายหาเสยีง 
6. เวทีปราศรัย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกตั้ง 
1. ด้านคุณลักษณะของผูส้มัคร  
2. ด้านการรณรงค์หาเสียงของผูส้มัคร  
3. ด้านพรรคการเมืองทีส่ังกัด 
4. ด้านนโยบาย  
5. ด้านสื่อบุคคล 
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8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่  ( frequency)  

ค่าร้อยละ (percentage) 
2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ใช้ค่าความถี่ ( frequency)  

ค่าร้อยละ (percentage) 
3) วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 

2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานีใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปโดยใช้ independent 
samples t-test และ F-test (One-wat ANOVA) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
การเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) 

5) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง
โดยใช้ independent samples t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
9. ผลกำรศึกษำ 

1) ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นหญิง ร้อยละ 54.89 รองลงมาเป็นชาย  
ร้อยละ 45.11 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ อายุ ระหว่าง 18-35 ปี ร้อยละ 51.38 รองลงมาคือ ระหว่าง 36-50 
ปี ร้อยละ 32.58 ส่วนใหญ่อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 25.56 รองลงมาคือ พนักงานของรัฐ ร้อยละ 23.56 
ค้าขาย/ธุรกิจ ร้อยละ 23.31 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 89.97 รองลงมา
คือ มัธยมศึกษา ร้อยละ 6.02 ส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 33.83 
รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 18.55 ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 16.04 ตามล าดับ 

 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การเลือกตั้งทาง อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 91.48 รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 88.97 ป้ายหาเสียง 
ร้อยละ 68.42 สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 31.08 สื่อวิทยุ ร้อยละ 27.32 และเวทีปราศรัย ร้อยละ 17.19 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 
ล ำดับ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. สื่อวิทย ุ  109 27.32 
2. สื่อโทรทัศน์ 355 88.97 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 124 31.08 
4. อินเตอร์เน็ต 365 91.48 
5. ป้ายหาเสียง 273 68.42 
6. เวทีปราศรยั 71 17.79 

       รวม 399 100.00 

 
3) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไป
หาต่ า คือ ด้านนโยบาย รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมืองที่สังกัด ด้าน
การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ด้านสื่อบุคคล ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี 

ล ำดับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกตั้ง 
ระดับควำมคิดเห็น 

𝒙 ̅ S.D. แปลควำม อันดับ 

1 ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร  4.01 0.69 มาก 2 
2 ด้านการรณรงค์หาเสียงของผู้สมคัร  3.48 0.51 มาก 4 
3 ด้านพรรคการเมืองที่สังกัด 3.70 0.66 มาก 3 
4 ด้านนโยบาย 4.08 0.73 มาก 1 
5 ด้านสื่อบุคคล 3.37 0.75 ปานกลาง 5 

       รวม 3.73 0.51 มำก  

 
4) การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 

2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 
พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ และระดับการศึกษา ต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 
2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล p – value แปลควำม 

1. เพศ 1.287 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
2. อาย ุ 0.010* ยอมรับสมมตุิฐาน 
3. อาชีพ 0.003* ยอมรับสมมตุิฐาน 
4. ระดับการศึกษา 0.329 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
5. รายได้เฉลี่ย 0.002* ยอมรับสมมตุิฐาน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
5) การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 

2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่  6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
เลือกตั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ป้ายหา
เสียง เวทีปราศรัย มีการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 6 
จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สื่อสิ่งพิมพ์ มีการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตำรำงที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ปี พ.ศ. 
2562 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการเลือกตั้ง 

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเลือกตั้ง p – value แปลควำม 
1. สื่อวิทย ุ 0.006* ยอมรับสมมตุิฐาน 
2. สื่อโทรทัศน์ 0.000* ยอมรับสมมตุิฐาน 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 0.657 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
4. อินเตอร์เน็ต 0.050* ยอมรับสมมตุิฐาน 
5. ป้ายหาเสียง 0.004* ยอมรับสมมตุิฐาน 
6. เวทปีราศรัย 0.004* ยอมรับสมมตุิฐาน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

1) พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งควรให้ความส าคัญกับการเสนอนโยบายที่ช่วยแก้ไข
ปัญหา หรือท าให้ประชาชนที่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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มุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายที่ประชาชนให้ความส าคัญ 
ได้แก่ นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ และนโยบายด้าน
การศึกษา เป็นต้น 

2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นบุคคลบุคคลที่มีความเป็นผู้น า กล้าคิด 
กล้าท า มีวิสัยทัศน์ กล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ประเทศชาติและประชาชน มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้น  
ท าหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส และ ช่วยเหลือประชาชน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพ่ือความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

3) พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งควรให้ความส าคัญกับการรณรงค์หาเสียงในสื่อที่
ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุดในปัจจุบันคือ อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เนื่องจากการใช้
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกระจายข่าวสาร รณรงค์หาเสียง และเป็นช่องทางใหม่
และมีอิทธิพลสูงต่อประชาชนในการรับรู้ข้อมูลการเลือกตั้ง  

4) พรรคการเมืองและผู้สมัครควรมีวิธีการหาเสียงโดยการท างานทางการเมืองแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสมัครบุคลากรทางการเมือง การลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ปัญหา การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้น าในการหาเสียง 
มากกว่าการหาเสียงโดยการใช้ สื่อบุคคล เช่น เครือญาติ หัวคะแนน หรือการอาศัยที่ผู้มีอิทธิพล  
ที่รู้จักในพ้ืนที่ ในการช่วยหาเสียง 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อใช้ในกำรวิจัย 
ของบุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ปริภัทร์ ปู่วัง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล  
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 2 กลุ่ม คือ สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต) ต าบลเมืองหมี อ าเภอหนองคาย มีจ านวนสมาชิก จ านวน 9 คน โดยเลือกผู้ให้
ข้ อมูลส าคัญ  (Key Information Interview) จ านวน  9 คน  และคณ ะท างานส่ งเสริมศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล ต าบลเมืองหมี อ าเภอหนองคาย มีจ านวนสมาชิก จ านวน 15 
คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 4 คน   

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  
1) กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ต าบลเมืองหมี มีการด าเนินการครบถ้วนทุก

ขั้นตอนและกระบวนการการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) การ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลรวมถึงค้นหาสภาพความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน (2) 
การวิเคราะห์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญและ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
น าไปปฏิบัติ  

2) กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลต้องจ าเป็นต้องส่งเสริมและความรู้ก่อนการ
จัดท าแผนเพ่ือให้เกิดภาพความเข้าใจในกระบวนจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลที่ตรงกัน และเมื่อเกิด
ความรู้และความเข้าใจแล้วจะน าซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3) กระบวนการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจ าเป็นต้องสร้างเวทีการพูดคุยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ประชาชน) ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งความถี่ของ
การจัดเวทีพูดคุยสร้างบรรยายการของการมีส่วนร่วมที่จะน าไปสู่การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และการมีเวทีพูดคุยสามารถสร้างโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานได้อย่าง

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และส่งผลต่อระดับความแม่นย าของชุดข้อมูลที่ได้รับเพ่ิม
มากขึ้น  

4) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางจ าเป็นต้องให้
คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลเข้ามาสนับสนุนความรู้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน (SWOT) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
(ศอช.ต) จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องกับ
ของพ้ืนที ่

5) กระบวนการจัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ 
จ าเป็นต้องสร้างเวทีประชาคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมก าหนดแนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา และคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือให้กระบวนดังกล่าวด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 

6) กระบวนการการจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม จ าเป็นต้องให้
คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะด าเนินการสนับสนุนการประสาน
แผนกับแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ น ส าหรับศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างพลังของชุมชนในการ
ด าเนินกจิกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินการเองได้ 

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1. บทน ำ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการที่จะก่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินที่สามรถตอบสนองต่อความต้องการในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดให้การจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ต้องใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือการจัด
เวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหา และความต้องการจากประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวม และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับ
ต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2562) 

การจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการมักจะมุ่งเน้นที่กระบวนการใน
ส่วนของขั้นตอนปลายน้ าเป็นหลัก กล่าวคือ เน้นการจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดเพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ เนื่องด้วยการจัดท าแผนจังหวัดมีความเป็นไปสูงที่จะก่อให้เกิดการได้มาซึ่ง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีทรัพยากรสนับสนุนการด้านงบประมาณจ านวนมาก และเพียงพอ
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ต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่
พยายามเร่งรัดกระบวนการจัดท าแผนในระดับพ้ืนที่แบบรวบรัดขั้นตอน โดยไม่ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญที่ของการจัดท าแผนในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะแผนชุมชนระดับต าบล จนเกิดเป็นสภาพ
ปัญหาที่มักจะพบว่า ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต)  และคณะท างานส่งเสริม
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล ที่มีหน้าหลักในการบูรณาการการจัดท าแผนชุมชนระดับ
ต าบล เป็นเพียงแค่เสือกระดาษที่ให้หน่วยงานราชการใช้สร้างความชอบธรรมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้เสมือนว่าส่วนราชการได้ด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนดได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งในความเป็นจริง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ปราศจากความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่   

 ส าหรับสถานการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบล หรือแผนชุมชนระดับต าบล ณ 
ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันในหลายพ้ืนที่ คือ บทบาท และอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าและประสานแผนชุมชนระดับต าบลของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) จัดท าแผนชุมชนระดับต าบลได้ครอบคลุมทุกต าบล  
เนื่องด้วยทัศนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล มองว่าการจัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบลเป็นเพียงแค่แผนนามธรรม ไม่มีงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นโดยตรง ซึ่งหากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ ถ้าประสานขอรับการสนับสนุนไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการภูมิภาคโดยตรงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณได้เห็นผลเป็น
รูปธรรมมากกว่า จึงส่งผลภาคีเครือข่ายการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งระดับชุมชน หมู่ บ้าน 
และต าบล มุ่งเป้าไปที่การจัดท าแผนพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดมากกว่า ทั้งนี้ ส่งผลให้
เกิดผลในเชิงลบในแง่ของการจัดท าแผนพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดขาดข้อมูลที่จะเชื่อมโยง
เอาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีไปสู่การพัฒนาและแก้ไขได้อย่างแท้จริง 

ถึงแม้ว่าในหลาย ๆ พ้ืนที่จะยังขาดการให้ความส าคัญ และยังไม่สามารถท าให้ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) จัดท าแผนชุมชนระดับต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ทุกพ้ืนที่ แต่กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ ผ่านการ
จัดกิจกรรมประกวดศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ผ่านการคัดสรร ระดับจังหวัด 
เป็นประจ าทุกปี และในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองหนองคายได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ให้ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนระดับ
ต าบลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์ฯ ต้นแบบให้กับพ้ืนที่ต าบลอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภอเมือง
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หนองคายได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ เครื่องมือและกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ต าบลเมืองหมี คือ การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในกระบวนการท างาน
ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
(ศอช.ต.) ต าบลเมืองหมี ก็ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดหนองคาย และเป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) แห่งแรกของอ าเภอเมืองหนองคายที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้รับ
นอกเหนือจากรางวัล คือ การมีแผนชุมชนระดับต าบลที่เป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงและ
ประสานแผนในระดับพ้ืนที่กับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของต าบลที่จะด าเนินการเองได้ รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดในการสร้างแนวทางการใช้งบประมาณที่ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของพ้ืนที่  

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ จึงเป็นหลักการที่ส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการน าสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และด้วยเหตุดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล กรณีศึกษา ต าบลเมือง
หมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในฐานที่สามาถขับเคลื่อนการด าเนินการศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นรูปแบบและแนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ให้พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้จัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบลได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อไป 
 

2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ของต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ของต าบลเมือง
หมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล  
3.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 

กรณีศึกษาต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผนชุมชน

ระดับต ำบล 
- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

- การวิเคราะห์ข้อมลูและก าหนดทศิทางใน

การพัฒนา 

- ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม 

- การเตรียมความพร้อมแผนงาน/กจิกรรมสู่

การน าไปปฏิบัต ิ

 

แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรวำงแผนชุมชนระดับ

ต ำบล 
 

 
กลุ่มตัวอย่ำงของงำนวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) ซึ่งเป็นตัวแทน 2 กลไก
หลักในการขับเคลื่อน ดังนี้  

ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต) ต ำบลเมืองหมี อ ำเภอหนองคำย  
มีจ านวนสมาชิก จ านวน 9 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 9 
คน ดังนี้ 

1) นางจีระนัน พรหมหิตา (ก านัน)    ประธานกรรมการ 
2) นางบัวสอน หอมมาลา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1)  รองประธานกรรมการ 
3) นายสุวรรณ อุยะพิตัง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2)   รองประธานกรรมการ 
4) นายชูชาติ สัตบุตร (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7)   กรรมการ 
5) นายสิชานาถ ธรรมเสนีย์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4)  กรรมการ 
6) นายหนูแกน เกษบุตร (สมาชิกสภา อบต.)  กรรมการ 
7) นางบาหลั่น ชัยชนะ (ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล ฯ) เหรัญญิก 

8) นายสุพจน์ เทพรัตน์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5)   ประชาสัมพันธ์ 
9) นายบุญค้ า พรหมสูตร (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6)   เลขานุการ 
คณะท ำงำนส่งเสริมศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล ต ำบลเมืองหมี อ ำเภอ

หนองคำย มีจ านวนสมาชิก จ านวน 15 คน โดยเลือกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information 
Interview) จ านวน 4 คน ดังนี้ 
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1) นายสงกรานต์ พรหมหิตา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี 
2) นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมี  
3) นายชาญชัย สุวิรัตน์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจ าต าบลเมืองหมี 
4) นางจีระนัน พรหมหิตา  ก านันต าบลเมืองหมี 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
5.1 ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต) ต ำบลเมืองหมี จ ำนวน 9 คน 

1) กระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล 
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ต าบล 

เมืองหมี ได้มีให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลอย่างจริงจัง รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ผู้ให้
การสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ  
มีกระบวนการจ านวน 4 ขั้นตอน เริ่มต้นจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูล
ความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี (2) การวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้ระบุว่า กระบวนการวางแผนชุมชนระดับต าบลมีจ านวน 4 ขั้นตอน 
คือ (1) การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทิศทางในการพัฒนา (3) 
ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม และ (4) การเตรียมความพร้อมแผนงาน/กิจกรรมสู่การน าไปปฏิบัติทั้งนี้ 
ชื่อเรียกกระบวนการวางแผนชุมชนระดับต าบลมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในรายละเอียดของ
ขั้นตอนของกระบวนการมีที่คล้ายคลึงกันทุกขั้นตอน 

2) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล 
ส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วมของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 

(ศอช.ต) ในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ได้เข้ามีส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวนการจัดท า
แผนชุมชนระดับต าบล ที่เริ่มต้นจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูลความ
ต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลให้แผนชุมชนระดับต าบลของต าบลเมืองหมีมีความ
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ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ในรายประเด็นของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลเพ่ิมเติม 

5.2 คณะท ำงำนส่งเสริมศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล ต ำบลเมืองหมี 
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ซึ่งคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลทุกขั้นตอน โดยการมีการส่งเสริมและสนับสนุนใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับต าบลในภาพกว้างของการกระบวนการส าคัญเกิด
ในห้วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 
พ.ศ. 2551 สามารถจัดรูปแบบกระบวนส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน ฯ ได้ 4 กระบวนการ คือ (1) 
การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ใน
พ้ืนที่ต าบลเมืองหมี (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัด
ประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ 

 
6. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย 
1) กระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) 

ต าบลเมืองหมี ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับการรับรู้ และความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบลของสมาชิก ศอช.ต เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการได้รับความรู้และสนับสนุนการ
เป็นวิทยากรกระบวนการจากส านักงานพัฒนาชุมอ าเภอเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เห็นถึงการรับรู้
และความเข้าใจของสมาชิกมีความเข้าใจว่า ขั้นตอนและกระบวนการการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล  
มีกระบวนการ จ านวน 4 ขั้นตอนโดยเริ่มจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของต าบล ในฐานะข้อมูล
จาก จ.ป.ฐ. และ กชช.2ค รวมถึงค้นหาสภาพความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน และ
ต าบล (2) การวิเคราะห์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ (ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด) (3) จัดท าโครงการ แผนงาน 
และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ท าเอง ท าร่วม และท าให้ ซึ่งใน
ส่วนที่ท าให้จัดท าเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ สอดคล้องกับวิจัยของ 
นางสาวธนิศรา สุภาษี (2550) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในอ าเภอ
เมืองล าพูน โดยผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้แผนชุมชนมีคุณภาพในอ าเภอ



226 

เมอืงล าพูนอยู่ในระดับมาก เกิดจากการที่ชุมชนได้ด าเนินการตามกระบวนการวางแผนชุมชนที่ถูกต้อง 
ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมชุมชน (2) การวิเคราะห์ข้อมูล (3) การก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
พัฒนา และ (4) การก าหนดแผนงาน โครงการ และการปฏิบัติตามแผนชุมชน สอดคล้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2562) ที่ได้ก าหนดกระบวนการแผนชุมชนระดับต าบล ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน (1) รวบรวมข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลต าบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ข้อมูลอื่น ๆ ในต าบล เพ่ือเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมประกอบการจัดท า แผนชุมชนระดับต าบล (2) 
รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล เพ่ือใช้ประกอบการจัดท า
แผนชุมชนระดับต าบล (3) จัดท าแผนชุมชนระดับต าบล การวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง
ประมวลผล และจัดล าดับความส าคัญของแผนงานหรือโครงการระดับต าบล รวมทั้งจัดท าแผนงาน
หรือโครงการส าหรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป 
เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต าบล 
และ (4) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ระดับต าบล โดยจัดท าเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งให้คณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอ (กบอ.) ใช้ประกอบการจัดท าแผนความต้องการระดับอ าเภอ 

2) กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) 

ต าบลเมืองหมี ได้แสดงให้เห็นว่า สมาชิกทุกคนของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
(ศอช.ต) ได้ให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลในทุ ก
กระบวนการสืบเนื่องจากระดับการรับรู้และเข้าใจของผู้น าชุมชน ก านัน และผู้ ใหญ่ที่มีต่ อ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบลส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ (1) กระบวนการการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล 
และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่ บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) ได้ให้ความส าคัญมากที่สุด โดย
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องได้แสดงมาจากหลากหลายมุมมองได้
อย่างอิสระ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดล าดับความส าคัญ ท าให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ที่ตรงจุด และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
น าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลเป็นให้แผนชุมชนระดับต าบลของต าบลเมืองหมีมีความชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
แท้จริง สอดคล้องกับเทพพิทักษ์ วงศ์ไชยภาคย์ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดท าแผนต าบลโดย
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การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาพบว่า การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
ให้มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นแผนพัฒนาที่มีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน
จนถึงระดับต าบล โดยการน าข้อมูลศักยภาพและข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของชุมชน มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นข้อมูลความรู้ที่แสดงให้เห็น สถานการณ์ปัญหาของชุมชน ศักยภาพชุมชนในการ
แก้ปัญหาและประเด็นการพัฒนา เพ่ือน ามาสู่การก าหนดกิจกรรมหรือ โครงการในแผนพัฒนาต าบล 
ผลจากการที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมในการจัดท าแผนตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมท าโดยร่วมกันศึกษา
ศักยภาพชุมชนและศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนตามแนวทางการศึกษา ท า
ให้ได้ประเด็นในการพัฒนาที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
น าประเด็นการพัฒนาไปก าหนดกิจกรรมและโครงการได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

3) กำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ

ต าบล ต าบลเมืองหมี อ าเภอหนองคาย ได้แสดงให้ เห็นว่า คณะท างานเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างงยิ่งผู้ที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลให้มีคุณภาพ คือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองหมี ที่เป็นผู้รับชอบแหล่งงบประมาณส าคัญในพ้ืนที่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน  
ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงานธุรการในจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลได้ให้ความส าคัญ
และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลในทุกขั้นตอน โดยภาพรวมของการมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับต าบลของคณะท างาน ฯ เป็นไปตาม
กรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงาน
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ประกอบด้วย 4 กระบวนการส าคัญ คือ (1 ) 
กระบวนการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน 
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี โดยมีสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพ่ือรวบรวม
สภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของพ้ืนที่ และสนับสนุนกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค ให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ท าให้ข้อมูลดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์และมี
ความแม่นย า (2) กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยมีการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ผ่านคณะท างานฯ ที่จะ
เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ กลั่นกรองประมวลผล 
และสนับสนุนก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) กระบวนการจัดท าโครงการ แผนงาน 
และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ โดยสนับสนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ให้เป็นรายลักษณ์อักษร และสนับสนุนความรู้และทักษะในการจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงานหรือโครงการระดับต าบลเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และ (4) การ
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จัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ท าเอง ท าได้ และท าให้ ซึ่งในกิจกรรมประเภทท าให้จะมีการสนับสนุนจะ
คณะท างาน ฯ จะด าเนินการสนับสนุนการประสานแผนกับแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ คือ (4.1) การ
ประสานแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล ต าบลเมืองหมี และ (4.2) ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยน าปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนจากการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน และชุมชน สอดคล้องกับ
นางสาวธนิศรา สุภาษี (2550) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนใน
อ าเภอเมืองล าพูน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ใน
อ าเภอเมืองล าพูน คือ ปัจจัยด้านผู้น าชุมชน ประชาชนและกลไกภาครัฐ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
การวางแผนชุมชนมีคุณภาพ ในระดับมาก โดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ ตัดสินใจได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมน าประชาชนเข้าร่วม
กระบวนการวางแผนชุมชน ส่วนประชาชนเป็นพลังส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการ
วางแผนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่เข้า
ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือ ปัจจัยกลไกภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐและกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือวางแผน
ชุมชน ดังนั้นปัจจัยทั้ งสาม จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการ วางแผนชุมชนของหมู่บ้านให้มีคุณภาพในอ าเภอเมืองล าพูน 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลต้องจ าเป็นต้องส่งเสริมและความรู้ก่อนการ

จัดท าแผนเพ่ือให้เกิดภาพความเข้าใจในกระบวนจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลที่ตรงกัน และเมื่อเกิด
ความรู้และความเข้าใจแล้วจะน าซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2) กระบวนการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจ าเป็นต้องสร้างเวทีการพูดคุยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ประชาชน) ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งความถี่ของ
การจัดเวทีพูดคุยสร้างบรรยายการของการมีส่วนร่วมที่จะน าไปสู่การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และการมีเวทีพูดคุยสามารถสร้างโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานได้อย่าง
ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และส่งผลต่อระดับความแม่นย าของชุดข้อมูลที่ได้รับเพ่ิม
มากขึ้น  

3) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางจ าเป็นต้องให้
คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลเข้ามาสนับสนุนความรู้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน (SWOT) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
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(ศอช.ต) จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องกับ
ของพ้ืนที ่

4) กระบวนการจัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พ ร้อมจัดล าดับความส าคัญ 
จ าเป็นต้องสร้างเวทีประชาคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมก าหนดแนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา และคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือให้กระบวนดังกล่าวด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 

5) กระบวนการการจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม จ าเป็นต้องให้
คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะด าเนินการสนับสนุนการประสาน
แผนกับแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างพลังของชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินการเองได้ 
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ปิติพงษ์ สุวัฒนพงษ์* 
 

บทคัดย่อ 

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นรูปร่างได้เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการจะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นสุข และความพึง
พอใจเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรม
นั้น ๆ 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ การใช้บริการธนาคารออมสิน 
 
1. บทน ำ  

ธนาคารออมสินถือก าเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่6 ที่ทรงตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยแลฝึกฝนให้ราษฎร
รู้จักเก็บออมทรัพย์สินอย่างถูกวิธี นอกจากส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทาง การเงินแล้วปัจจุบัน
ธนาคารออมสินได้เพ่ิมผลิตภัณฑ์การบริการที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือเป็นสถาบันการเงินที่ครบวงจร 
อาทิ ผลิตภัณฑ์เงินฝากส าหรับผู้ที่ต้องการออมเงิน,สลากออมสินส าหรับผู้ที่ต้องการออมและชอบลุ้น
รางวัล, การให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการช าระหนี้นอกระบบ  
เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้งกองทุนส าหรับผู้ที่สนใจการลงทุนที่มีความเสี่ยง ถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงิน
ที่ด าเนินธุรกิจและช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนมี
ที่อยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพ่ืออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือผู้สูงวัยจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ส าหรับผู้สูงวัย มีการพัฒนาระบบเพ่ือเป็นผู้น าในการส่งเสริมการออมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระดม
ทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการเพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการทันสมัยและครบ
วงจร เพ่ือรองการให้บริการที่สอดคล้องต่อความคาดหวังและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ  

จากสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)  
การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญมากที่สุดไม่เฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแต่รวมไป
ถึงทุก ๆ กิจการอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสถาบันการเงินเนื่องจากธุรกิจการให้บริการเป็น

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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นามธรรมเมื่อไรที่ลูกค้าได้รับการบริการที่เหนือความคาดหวังจะเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
(Words of mouth) เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการและเมื่อลูกค้ามาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอจน
กลายเป็นลูกค้าประจ า (Brands Loyalty) จะสามารถลดต้นทุนในการแสวงหาลูกค้าใหม่ของธนาคาร
ได้ ซึ่งต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่นั้นสูงกว่าการรักษลูกค้าเดิมของธนาคารถึง 5 เท่า  

จากสาเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี” เนื่องจากสาขา
อุดรธานีเป็นสาขาหลักของธนาคารออมสินในจังหวัดอุดรธานี ที่มีอัตราการใช้บริการต่อวันของลูกค้า
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการที่ธนาคารออมสินจะพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
พนักงานเพือ่รองรับปริมาณลูกค้าที่มาก เป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยัง
จะน ามาซึ่งแนวทาในการที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและช่วยขยายองค์ความรู้ด้านการบริการของสถาบันการเงินของประเทศไทย ที่จะสามารถด ารง
อยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและผลกระทบจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี ใน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่  

2.2 เพ่ือศึกษาความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี 
 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ท าการวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของธนาคารออมสินสาขา

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สู่ความคาดหวังของลูกค้า กรณีศึกษา จ านวนลูกค้า 100 ราย  
ด้านลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ด้านเนื้อหา เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี  

สู่ความคาดหวังของลูกค้า กรณีศึกษา  
ด้านเวลา ระหว่างวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 - วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
4. สมมุติฐำน 
  ลูกค้ามีความพึงพอใจและคาดหวังในระดับดีในการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดย 

1. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงความถี่ของค าตอบแต่ละข้อ
จ านวน 100 ฉบับ ด้วยการลงรหัสค าตอบในแต่ละข้อ ให้เป็นตัวเลขประจ าแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือ
เตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป (general coding form) ซึ่ง
เป็นการ เตรียมข้อมูลเพ่ือส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป SPSS+ (statistic package for the social sciences) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ธนาคารออมสิน  ได้แก่ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรับบริการ ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะ

ความพึงพอใจต่อการรับบริการของธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานีได้แก่ ความพึงพอใจกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
งานสวัสดิการ/การประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสินสาขาอุดรธานี 
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสินสาขาอุดรธานี ได้แก่ 

ลูกค้าต้องการให้ธนาคารออมสินบริการท่านในด้านใดมากที่สุด ,ลูกค้าคาดหวังให้ธนาคารออมสิน
ช่วยเหลือในด้านใดมากที่สุด ข้อเสนอแนะ 
 
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จึงได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นจึงแจ้งระดับคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล โดยนักวิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้สถิติดังนี้ 

การวิเคราะห์ค่าสถิติทั้งหมด ใช้โปรแกรม SPSSในการวิเคราะห์ เมื่อค านวณค่าต่าง ๆ 
ข้างต้นแล้ว จึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง ในการแปลความโดยใช้ล าดับขั้นการประมาณ
ค่า ดังนี้คือ 

5 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
6. สรุปผลกำรศึกษำ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 
ชุด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
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จากข้อมูลพบว่าลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 51.0 ลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 42.0 และลูกค้าส่วนมากมีรายได้
ต้ังแต่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.0  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านความพึงพอใจ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

- ด้านการสื่อสาร ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.0 มีป้ายบอกขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
70.0 และมีป้ายบอกท่ีตั้งของหน่วยงาน/บุคคลชัดเจน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.0    

- ด้านการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.0 และขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.0  

สรุปลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านการสื่อสาร
และด้านการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 
และพนักงานยังดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 

ด้านความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 - ด้านบุคลิกภาพ ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็น
มิตร/อัธยาศัยดี อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 เจ้าหน้าที่แต่งการสุภาพเรียบร้อย อยู่ในระดั บ
ม า ก  
คิดเป็นร้อยละ 62  
 - ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ/ชัดเจน 
เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44 เจ้าหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64 และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 75  

สรุปลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษย์
สัมพันธ์ของธนาคารออมสินสาขาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมาก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่พึง
พอใจเจ้าหน้าที่ท่ีมีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

ด้านความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 - ด้านสถานที่ให้บริการ/ห้องส านักงาน ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสถานที่
ให้บริการสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62 มีป้ายบอกทางถึงจุ ด
บริการที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหาะสมกับงานที่
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63  
 - ด้านสวัสดิการ/การประชาสัมพันธ์ ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการมีที่นั่งส าหรับ
ผู้ใช้บริการเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 ความสะอาดของห้องน้ า อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 55 การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38   
  สรุปลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านสถานที่ให้บริการ/
ห้องส านักงาน ด้านสวัสดิการ/การประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
โดยรวมอยู่ระดับมาก โดยลูกค้ามีความพอใจเพราะสถานที่ให้บริการ ห้องน้ ามีความสะอาด มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และท่ีนั่งเพียงพอในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

ตอนที่ 3 ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
  จากข้อมูลในตอนที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าลูกค้าต้องการให้ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี บริการด้านการช าระสาธารณูปโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาด้านการ
ขยายเวลาในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 46 และน้อยที่สุดด้านการโอน เงิน คิดเป็นร้อยละ 6 
เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ต้องการมาใช้
บริการธนาคารด้านการจ่ายช าระเงินกู้ และลูกค้าต้องการให้ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ช่วยเหลือด้านยื่นระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาด้านเปิดโอกาสให้
ผู้มีรายได้น้อยได้กู้ คิดเป็นร้อยละ 48 และน้อยที่สุดด้านเพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝากสูง คิดเป็นร้อยละ 2 
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการที่ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ต้องการการกู้
เงินเพ่ือซื้อบ้าน ดังนั้นต้องการให้ธนาคารยื่นระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้
น้อยได้กู้เงินเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 
 
7. อภิปรำยผล 

จากข้อมูลข้างต้นที่ได้จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออม
สิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สู่ความคาดหวังของลูกค้ า กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขา
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามข้อสมมุติฐานคือ ลูกค้ามีความพึงพอใจและคาดหวังในระดับดีใน
การใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านการสื่อสารและด้านการให้บริการของธนาคาร
ออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมากเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจต่อขั้นตอน
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การให้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย และพนักงานยังดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 

- ด้านความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษย์สัมพันธ์ของธนาคาร
ออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับมากเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจเจ้าหน้าที่ที่มี
บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านสถานที่ให้บริการ/ห้องส านักงาน ด้านสวัสดิการ/การ
ประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ระดับมาก โดยลูกค้ามี
ความพอใจเพราะสถานที่ให้บริการ ห้องน้ ามีความสะอาด มี อุปกรณ์ เครื่องมือ และที่นั่งเพียงพอใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ลูกค้ามีคาดหวังในการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านการ
ช าระสาธารณูปโภคมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาด้านการขยายเวลาในการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 46 และน้อยที่สุดด้านการโอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออม
สิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ต้องการมาใช้บริการธนาคารด้านการจ่ายช าระเงินกู้ และ
ลูกค้าต้องการให้ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือด้านยื่นระยะเวลาการผ่อน
ช าระหนี้ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาด้านเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้กู้ คิดเป็นร้อยละ 48 และ
น้อยที่สุดด้านเพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝากสูง คิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการที่
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีต้องการการกู้เงินเพ่ือซื้อบ้าน ดังนั้ นต้องการให้
ธนาคารยื่นระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้กู้เงินเพ่ื อสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
 
8. ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารออมสิน สาขา
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีดังนี้ 

1. ด้านการบริการ ควรมีการปรับปรุงความคล่องตัวของขั้นตอนในการให้บริการด้านเงินฝาก 
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว และเปิดบริการถึงประมาณ 1 ทุ่มในบางวันเพราะลูกค้ามีการใช้
บริการมาช าระเงินกู้มาก 

2. ด้านพนักงาน ควรปรับปรุงให้พนักงานมีความสามารถแนะน าและเชิญชวนให้บริการด้าน 
อ่ืน ๆ นอกจากบริการเงินฝาก ให้กับลูกค้า ควรเพ่ิมจ านวนพนักงานในการบริการแต่ละด้านให้
มากกว่านี้ 

3. ด้านอาคารสถานที่ ควรปรับปรุงเรื่องทางเข้าออกให้สะดวกของที่จอดรถส าหรับลูกค้า  
ให้ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้นมากกว่านี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร 
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ควรมีบอร์ดแนะน าหรือแผ่นพับ เพ่ิมสื่อและสิ่งพิมพ์ให้มาก ปรับป้ายชื่อและการประชาสัมพันธ์ของ
ธนาคารให้ชัดเจน หรือมองเห็นได้สะดวก 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลสรำ้งนำง
ขำวอ ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 

 

ปิยะพล เชื้อนาข่า* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนจ านวน 354 คนเลือกโดยท าการสุ่มแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า การเก็บรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ชุดโปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ ค านวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-Test และใช้ One-way ANOVA ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ (LSD) 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) โดยรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาล และด้านการสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่น และด้านการก ากับ ตรวจสอบ และติดตาม อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ และการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในกลุ่มอาชีพข้าราชการ
ในพ้ืนที่จะได้รับคัดเลือกตามสัดส่วนของคณะกรรมการด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ท าให้มีบทบาทที่มากในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
มากกว่า อาชีพเกษตรกร และประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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E-mail: koshiro.kung@gmail.com 
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1. บทน ำ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในการปกครองระดับท้องถิ่นของชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทใน
การก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง ผ่านทางกลไกต่าง ๆ ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
ส าหรับประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการกระจายอ านาจทางการปกครอง โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาล 
“หัวเมือง” แห่งแรกของไทยคือ สุขาภิบาลท่าฉลอมในปี พ.ศ. 2448 เทศบาลในปี พ.ศ. 2476 
องค์การบริหารส่วนต าบลในปี พ.ศ. 2537 และยังมีการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 การกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น
นั้น เป็นการให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการบริหารตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่ กิจกรรม โครงการเพ่ือการพัฒนาไม่ว่าจะ
ระดับประเทศหรือ ระดับท้องถิ่น เป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ว่าเราจะด าเนินไปในทิศทางไหน โดยต้องเป็นการก าหนดขึ้นมาเพ่ือมุ่งเน้นไปที่
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ของคนส่วนใหญ่และต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติ วิสัยทัศน์ 
ของผู้น าทางการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ว่าจะเล็งเห็นถึงปัญหา ความต้องการใดของภาคประชาชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบแนวและแนวทางในการบริหารท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว 
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การจับท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
อ าเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่วางแผนขึ้นส าหรับด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี ซึ่งการที่สามารถจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพได้นั้น มีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องหลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือ ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น
กระบวนการที่ประชาชนได้รับโอกาสให้มีบทบาทในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกในสิ่ง
ที่ต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ แสดงออกซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิดร่วมลง
มือปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการการประเมินผลด้วย โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
จ าเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รู้
ถึงสภาพปัญหาและความต้องการต่าง ๆของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ที่ทราบปัญหาและ
ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนพัฒนา เป็นสิ่งที่ดี
เพ่ือที่จะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดกับความต้องการ
มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เพราะเมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการ
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ยอมรับ จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถตอบสนองต่อความรู้สึก ความกังวลของประชาชนได้มากข้ึนด้วย 

จากปัญหาและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนพัฒนาท้อง
นั้นจะเป็นตัวก าหนดแบบแผน ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลต่อประชาชนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วย
แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลสร้างนางขาว 

2.2 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ จ าแนกปัจจัยที่มีต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสร้างนางขาว 
 
3. วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสร้างนาง
ขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจหรือเชิงปริมาณ ในรูปแบบของการ
วัดผลครั้งเดียวโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด และมีการก าหนด
แนวทางรวมถึงข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตำม 
                               
                         
 

 
 
 

ประชำกร 
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบล

สร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จ านวน 8 หมู่บ้าน รวมจ านวน 3,130 คน  

 

ปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. และอาชีพ 

ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ด้ำน 

1. ด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
2. ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานพัฒนาท้องถิ่น 
3. ด้านการก ากับ ตรวจสอบ และติดตาม 
4. ด้านการสนับสนุนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น 
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กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว จ านวน 

3,130 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชาชน
ออกเป็นหมู่บ้าน แล้วเลือกแบบสุ่ม (Random) มาจากทุกหมู่บ้าน ตามสัดส่วนจ านวนประชาชนใน
พ้ืนที่ ด้วยวิธีการค านวณตัวอย่างของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ จ านวน 354 คน 

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ใช้วิธีการสุ่ม

ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยขั้นตอนการสุ่มมีการลงไปยังพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 8 
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาวเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่งโครงสร้างได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา กรณีศึกษาเทศบาล

ต าบลสร้างนางขาว 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistic Package for the Social Sciences)  

ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ที่ต้องการค านวณแล้ว
น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน t-Test และ One-way ANOVA 
 
4. ผลกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาวระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
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ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในเขตต าบลสร้างนางขาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น 
(ร้อยละ 53.67) รองลงมาคือ เพศชายคิดเป็น (ร้อยละ 46.33) ช่วงอายุที่มีส่วนร่วมตอบแบบสอบถาม
มากสุดคือ ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปคิดเป็น (ร้อยละ 36.44) รองลงมาช่วงอายุ 41-50 ปีคิดเป็น (ร้อยละ 
27.68) รองลงมาช่วงอายุ 18-30 ปีคิดเป็น (ร้อยละ 21.19) รองลงมาช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็น  
(ร้อยละ 14.69) ระดับการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็น (ร้อยละ 85.88) รองลงมาคือระดับปริญญาตรีคิดเป็น (ร้อยละ 11.86) รองลงมา
คือระดับปริญญาโทคิดเป็น (ร้อยละ 2.26) รองลงมาระดับปริญญาเอกคิดเป็น (ร้อยละ 0) อาชีพที่มี
ส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ อาชีพเกษตรกรคิดเป็น (ร้อยละ 65.25) รองลงมาคือ
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคิดเป็น (ร้อยละ 13.56) รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปคิดเป็น (ร้อยละ 11.02) 
รองลงมาคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็น (ร้อยละ 7.34) รองลงมาคืออ่ืน ๆ (นักเรียน นักศึกษา)  
คิดเป็น (ร้อยละ 2.82) 

ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กรณีศึกษำ เทศบำล
ต ำบลสร้ำงนำงขำว 

1) ด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำล  
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบล

สร้างนางขาว ด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาล โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับ
ค่อนข้างมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนชุมชน/
หมู่บ้าน เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 รองลงมาคือการตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ส่วนการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นล าดับท้ายสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

2) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนพัฒนำท้องถิ่น 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบล

สร้างนางขาว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในระดับปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือการมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ส่วนการมี
ส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เป็นล าดับท้ายสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 
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3) ด้ำนกำรก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำม 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบล

สร้างนางขาว ด้านการก ากับ ตรวจสอบ และติดตาม โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการแจ้งถึงปัญหา ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน 
โดยตรงกับผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือขอความช่วยเหลือ เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณาผลแล้วจะพบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จะมีส่วนร่วมในการแจ้งถึงปัญหา ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยตรง
กับผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือขอความช่วยเหลือ รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการพัฒนาของเทศบาล และระดับการมีส่วนร่วมล าดับท้ายสุดคือการมี
ส่วนร่วมในการเข้าตรวจดูเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีบนเว็บไซต์ของเทศบาล หรือเคย
ยื่นค าร้องขอข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีจากเทศบาล 

4) ด้ำนกำรสนับสนุนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบล

สร้างนางขาว ด้านการสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในระดับค่อนข้างมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วม เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการช าระค่าภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ส่วนการมีส่วนร่วมในการดูแลสวนสาธารณะ ป่าชุมชน 
แหล่งน้ าสาธารณะ เป็นล าดับท้ายสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
1) ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

2) ประชาชนที่มีช่วงอายุต่าง ๆ มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ในภาพรวม พบว่า ประชากรช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปมี
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 41-50 ปี, 31-40 ปี และ 
18-30 ปีตามล าดับ โดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ประชาชนที่มีการศึกษาต่าง ๆ มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว ในภาพรวม พบว่า ประชากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
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ปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยที่สูงเป็นอันดับแรก มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี เป็นอันดับ
รองลงมา โดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) ประชาชนที่มีอาชีพต่าง ๆ มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลสร้างนางขาว พบว่าประชากร ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา มากกว่า อาชีพเกษตรกร และประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

กำรอภิปรำยผล 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาก
พอสมควร แต่ในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และด้านการก ากับ ตรวจสอบ 
และติดตาม  ยังต้องมีมีการปรับปรุง และส่งเสริม เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ และ
ความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1) ผลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลสร้างนางขาว ในภาพรวมด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาล อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้านการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานงานพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการก ากับ ตรวจสอบ และ
ติดตาม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการสนับสนุนงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก เนื่องด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการภายในพ้ืนที่ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีท าให้เกิดการบูรณาการร่วมคิดร่วมท ามากยิ่งขึ้น 

2) เพศชายและเพศหญิง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ (2560) คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่าปัจจัยด้าน
เพศของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยในภาพรวมแต่ละด้านแล้ว อายุ 51 ปีขึ้นไป จะมีค่าเฉลี่ยที่มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ อายุ 
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อายุ 41-50 ปี, 31-40 ปี และ 18-30 ปี ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จะมีค่าเฉลี่ยที่สูง
กว่าช่วงอายุอ่ืนเนื่องจากในกระบวนการคัดเลือกตัวแทนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง  ๆ จะ
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะคอยตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และช่วยเป็น
กระบอกเสียงในการแจ้งสภาพปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนของตน 

4) ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยกลุ่มที่มีการศึกษาสูงจะเป็นในส่วนของข้าราชการซึ่ งจะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจึงมีบทบาทส่วนร่วมที่มาก เช่นเดียวกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งเป็น
คนหมู่มากในพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ งานวิจัยของสุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน 
(2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

5) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว แตกต่างกัน โดยในกลุ่มอาชีพข้าราชการในพ้ืนที่จะ
ได้รับคัดเลือกตามสัดส่วนของคณะกรรมการด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลท าให้มี
บทบาทท่ีมากในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา มากกว่า 
อาชีพเกษตรกร และประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของสุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ข้อเสนอแนะ 
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามปลายเปิดสรุปได้ดังนี้ 
1) อยากให้เทศบาลน าปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ที่ได้จากการประชุมประชาคม ที่ได้

จัดล าดับไว้แล้ว มาจัดท าแผนพัฒนาและท าโครงการแก้ปัญหาตามล าดับด้วย 
2. เทศบาลต าบลสร้างนางขาวขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีทั่วถงึ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
จากผลการศึกษา เรื่อง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กรณีศึกษา เทศบาลต าบลสร้างนางขาว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในภาพรวมแล้วมีระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในระดับปานกลาง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
เทศบาล ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเป็นกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลในสมัยต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
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ส าหรับด้านการก ากับ ตรวจสอบ และติดตาม ซึ่งในภาพรวมแล้วมีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับปานกลาง ควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานของเทศบาลให้ภาคประชาชนได้รับทราบ
และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ

ค้นหาปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว 
2) ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น เช่น การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
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กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่อุดรธำน ี

 

ปิยะภรณ์ ประทุมมาตร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และงานที่มาขอรับบริการ 
3) เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อุดรธานี ซึ่งจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และงานที่มารับบริการ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มารับบริการในเขตความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ในช่วงระหว่างวันที่ 1–30 เมษายน 2562 จ านวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาค่าที (t-test) การหาค่าความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2) การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานีจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และงานที่มารับบริการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ อุดรธานี เพื่อเป็น
การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ที่สูงขึ้น 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ควรมีแผนในการประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประจ าปี  
ให้ประชาชน หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทราบอย่างทั่วถึง ได้รับรู้ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษี 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการช าระภาษีต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือรับ
ช าระค่าใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการช าระภาษี การสร้างความประทับใจแก่ประชาชนในการบริการ 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการ ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้โลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่การ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม วิถีการด ารงชีวิตตลอดจน
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม การขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ระบบราชการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จะต้องพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ
ของระบบราชการ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาระบบราชการ คือ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่ภาครัฐต้องตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวมีความ
หลากหลายและมีความซับซ้อน การให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของ
การปฏิบัติงานการให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ สามารถน าบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน 

การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดนั้น เป็นเป้าหมายที่หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานได้ให้ความส าคัญและพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมา โดยต่อเนื่อง  
ที่จะ “ท าอย่างไรให้บริการภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการ ตอบรับความคาดหวังที่
หลากหลายและซับซ้อนของประชาชนให้มากที่จะสุด ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนและการบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ” โดยยึดหลักที่ว่า การบริการ
ราชการและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ จะต้องยึดถือเอาความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นตัวก าหนด คือ การให้บริการตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะ
ของผู้รับบริการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานได้ด าเนินการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี ดังจะเห็นได้จาการที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้เริ่มมีการปรับปรุง
ระบบการให้บริการแก่ประชาชน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการอ านวยความ
สะดวก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการจากภาครัฐ
สูงสุด ซึ่งคุณภาพนั้นถือเป็นหัวใจของการให้บริการของทุกหน่วยงาน การท างานหรือการให้บริการทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันและอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นที่คุณภาพ
การให้บริการหรือคุณภาพของผลผลิต 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานบริการภาครัฐหน่วยงานหนึ่ง ที่ ให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี ตาม
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นสินค้าและบริการเฉพาะอย่างจาก
ผู้ผลิตสินค้าบางประเภทที่รัฐเห็นว่าควรจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าและบริการทั่วไป  
เพ่ือควบคุม จ ากัดการบริโภค เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรม 
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อันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือยไม่จ าเป็นต่อการครองชีพ สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจาก
กิจการของรัฐ เป็นต้น ซึ่งภาษีสรรพสามิตถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล
ในการหารายได้เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานและการสนับสนุนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญของรัฐบาลในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กรมสรรพสามิตจึงมีบทบาทส าคัญที่เป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลแหล่งหนึ่ง
ในการน าไปใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อและให้บริการแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
การยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการจากกรมสรรพสามิตที่มีคุณภาพ 
เกิดความพึงพอใจ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี สังกัด กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีภารกิจใน
การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 4 สาขา คือ  

1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอไชยวาน อ าเภอหนองแสง อ าเภอหนองหานและอ าเภอหนองวัวซอ 

2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี รับผิดชอบเขตพ้ืนที่  6 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอกู่แก้ว และอ าเภอ
ประจักษ์ 

3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ อุดรธานี สาขาบ้ านผือ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่  4 อ าเภอ  
ได้แก่ อ าเภอบ้านผือ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอกุดจับ และอ าเภอนายูง 

4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเพ็ญ อ าเภอบ้านดุง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอทุ่งฝน และอ าเภอสร้างคอม 

จากภารกิจดังกล่าว จะต้องเก่ียวโยงกับการให้บริการประชาชนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
การให้บริการที่มีคุณภาพ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการรับช าระภาษีและการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ การให้บริการที่ มี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความคาดหวัง ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ย่อมจะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เสียภาษีและผู้รับบริการที่ดีมีความเต็มใจที่จะช าระภาษี สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
จากประชาชนที่มีต่อหน่วยงานให้เกิดขึ้นได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ ที่ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อุดรธานีจะต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังในด้านคุณภาพการให้บริการของ
ผู้รับบริการที่ดี จึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการที่ของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการและเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และงานที่มารับบริการ 
2.3 เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี 
 

3. ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
3.1 ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี 
3.2 ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

อุดรธานี เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดที่มุ่งศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ดังนี้ 
          ตัวแปรต้น                                                   ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

5.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มารับบริการในเขตความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ สาขาเมืองอุดรธานี สาขาบ้านผือ 
สาขากุมภวาปี และสาขาเพ็ญ ในช่วงระหว่างวันที่ 1–30 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งประมาณการจาก
จ านวนผู้มาใช้บริการในช่วงระหว่างเดือนเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2561 รวมผู้มารับบริการทั้งสิ้น จ านวน 
550 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 
การศึกษา 

งานที่มารับบริการ 

▪ คุณภาพการให้บริการ 

▪ ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

▪ ความเชื่อถือไว้ใจได้ 
▪ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 

▪ การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 

▪ การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและผลงาน
การวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นแนวทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และงานที่มารับบริการ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
อุดรธานี จ าแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ของการบริการ ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการ
รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 ข้อ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ
ลิเคิร์ท (Likert’s scales) โดยก าหนดค่าคะแนน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับสูงที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับสูง 
ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับต่ า 
ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับต่ าที่สุด 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา และงานที่มารับบริการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณา โดยการแจกแจงความถี่ของค าตอบ หาค่าร้อยละ (%) และความถี่ 
(Frequency) 

1) การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ อุดรธานี  
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ ด้านการ
ตอบสนองผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ  
ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับสูงที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับสูง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับต่ า 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับต่ าที่สุด 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามเพศ ใช้สถิติ ค่าที (t-test) ส่วนอายุ ระดับการศึกษา 
และงานที่มารับบริการ ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One–way ANOVA) 
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6. ผลกำรศึกษำ 
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ รับบริการที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 136 คน (ร้อยละ 58.60) มีอายุ 31–40 
ปี จ านวน 75 คน (ร้อยละ 32.30) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 88 คน (ร้อยละ 37.90) 
และงานที่มารับบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ จ านวน 200 คน (ร้อยละ 86.20) 
 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านั กงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ทั้ง 5 ด้าน คือด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ ด้านการตอบสนองผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ อยู่ในระดับสูง (�̅�=4.05) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการมีคุณภาพเป็นอันดับแรก (�̅�=4.21) รองลงมาคือ  
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (�̅�=4.07) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (�̅�=4.04) ด้าน
ความน่าเชื่อถือของการบริการ (�̅�=4.00) และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการเป็นอันดับสุดท้าย 
(�̅�=3.95) 
 6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ อุดรธานี  จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t–test และ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ ระดับการศึกษา และงานที่มาขอรับบริการ โดยใช้สถิติ
แบบ One–Way ANOVA สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ พบว่า ผู้รับบริการที่มาขอรับงานบริการแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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7. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
7.1 ระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่อุดรธำนี 
ผลการวิจัย ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนอุดรธานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการ
วิเคราะห์ที่ออกมาเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้รับบริการได้รับการเอาใจใส่ ได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ตรงตามความต้องการของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีความรู้ ทักษะ สามารถให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารี โทนหงสา (2555: บทคัดย่อ) คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษี
ของกองคลัง เทศบาลต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า คุณภาพการให้บริการงาน
จัดเก็บของกองคลัง เทศบาลต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยรวมระดับคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก 

7.2 กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่อุดรธำนี 

1) จ าแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมิตฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี  
ได้ให้ความส าคัญในการบริการประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะ
เป็นเพศชายหรือเพศหญิง ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สรศักดิ์ อ่อนกล่ าผล (2559: 
บทคัดย่อ) คุณภาพการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหนองคาย  พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม
เพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

2) จ าแนกตามอายุ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมิตฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกัน ได้รับบริการ
จากส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานีเช่นเดียวกัน ท าให้ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหญิง  
เปี่ยมฤทัย (2556: บทคัดย่อ) ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตราด สาขา
เมืองตราด การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตราด สาขาเมืองตราด จ าแนกตามลักษณะประชากร ผู้รับบริการที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ตราด สาขา
เมืองตราด พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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3) จ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมิตฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้รับบริการที่
มีระดับการศึกษาที่ต่างกันได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ และการอ านวยความสะดวก รวดเร็วจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาระดับใดก็ตาม ท าให้มีระดับความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2554: บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความพึงพอใจของประชานชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

4) จ าแนกตามงานที่มารับบริการ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จ าแนกตามงานที่มารับบริการ พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมิตฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก  
ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อขอรับบริการแต่ละประเภท การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่  
การช าระภาษี หรือการขอค าปรึกษา มีความแตกต่างกันไม่มากนัก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ของงานบริการแต่ละประเภท ท าให้มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 7.3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (�̅�=4.04) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ อุดรธานี  
ควรจัดท าเอกสารในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการท าแผนผังขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ระบุเวลา
ในการให้บริการแต่ละขั้นตอนให้ผู้รับบริการได้ทราบไว้อย่างชัดเจน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น ที่นั่งที่เพียงพอ ปากกา กระดาษ และมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมปฏิบัติงาน เช่น มีระบบบัตรคิว 
เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมใช้งาน ตลอดจนการปรับกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่หรือการรับ
สมัครลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือจัดสรรจ านวนบุคลากรให้เพียงพอ พร้อมส าหรับการให้บริการตลอดเวลา 
 2) ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (�̅�=4.00) เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
ของหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี จะต้องก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ และครบถ้วน ให้บริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่แจ้งไว้ โดยจะต้องมีคู่มือ
มาตรฐานการให้บริการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด 
จะต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยอาจจะมีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการให้บริการ  
เพ่ือน ามาพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (�̅�=3.95) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ควรมี
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ในการให้บริการโดยเพ่ิมช่องทางในการให้บริการออนไลน์ การออกหน่วยให้บริการรับช าระ
ภาษีหรือออกใบอนุญาตนอกสถานที่ท าการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล การปรับลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่ไม่ส าคัญเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ  หรือการเพ่ิม
เวลาการให้บริการในเวลาพักเที่ยง นอกจากนี้ ควรเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้ องเรียน
ของผู้รับบริการ เช่น facebook website 
 4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (�̅�=4.07) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการให้
เกิดขึ้น ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดฝึกอบรม การจัดการความรู้ 
(KM) เพ่ือให้สามารถอธิบาย หรือตอบข้อสงสัยของผู้รับบริการได้ตรงประเด็นและถูกต้อง ตลอดจน
ส่งเสริม ยกย่องหรือให้รางวัลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (�̅�=4.21) จากผลการวิเคราะห์ จะเห็นว่าเป็นคุณภาพ
การให้บริการด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เพ่ือให้คุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ควรจัดให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาส
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในด้านการบริการหรือได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการ 
เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะน ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ที่สูงขึ้น ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี ควรมีแผนในการประชาสัมพันธ์การต่อ
ใบอนุญาตประจ าปี ให้ประชาชน หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทราบอย่างทั่วถึง ได้รับรู้ก าหนดระยะเวลา
ในการช าระภาษี  เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการช าระภาษีต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือรับช าระค่าใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช าระภาษี การสร้ างความ
ประทับใจแก่ประชาชนในการบริการ 

 7.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
อุดรธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมกับองค์กร 
 2) การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่มี
การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจ าปี ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม ของทุกปี ที่มีผู้มารับ
บริการจ านวนมาก จะท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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 3) ควรมีการวิจัยประเมินคุณภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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แนวทำงในกำรพัฒนำกำรส่งออกสินค้ำผ่ำนเขตชำยแดนไทย-ลำว 

ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
 

พัชรา ทองเหลา* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดน
ไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปและการ
จัดการภาครัฐในกาส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย -ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 3) ศึกษา
แนวทางในการพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดน ไทย -ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก จ านวน 4 ราย หน่วยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก จ านวน 2 ราย ผู้ประกอบการส่งออกและตัวแทนออกของในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม จ านวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 16 ราย และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า การส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีประเด็นปัญหา อาทิเช่น ปัญหาด้านการขนส่งสินค้า ปัญหาในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ความยุ่งยากในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐในการออกเอกสาร
และกระบวนการส่งออก ขาดเจ้าหน้าที่ ๆ มีความเชี่ยวชาญให้ความรู้หรือให้ค าปรึกษาในเรื่องการ
ส่งออกในพ้ืนที่ การกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนมได้ประโยชน์จากการส่งออก
ค่อนข้างน้อย เป็นต้น จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการส่งออก
สินค้าผ่านเขตชายแดน ไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม คือ 1) การลงทุนและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบขนส่งโลจิสติกส์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 3) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้น ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าโดยให้ให้บริการแบบ One Stop service การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแสกนสินค้าและ

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: bumbim.pt@gmail.com 
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เอกสารต่าง ๆ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการยกระดับเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน า ผู้ประกอบการส่งออกได้ 4) ศึกษาวิจัยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด
ต่างประเทศให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม สามารถผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกได้ 5) ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้ารักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่
เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในต่างประเทศ และ 6) ส่งเสริมนักลงทุนส ารวจเส้นทาง R12 เพ่ือให้มองเห็น
ศักยภาพในเส้นทางการค้าที่สั้นที่สุดเพื่อดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนมากยิ่งข้ึน 

ค ำส ำคัญ: การส่งออก การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน ไทย-ลาว 
 
1. บทน ำ  

จังหวัดนครพนมมีศักยภาพและข้อได้เปรียบของจังหวัดนครพน ประกอบด้วย ศักยภาพด้าน
ภูมิศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว 
เวียดนาม จีนตอนใต้ ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด กล่าวคือ มีชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ส าคัญอยู่ในแนวเส้นทางการค้าสายใหม่ (New Trade Lane) ตามเส้นทาง R12 เริ่มต้น
จากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เมืองท่าแขกไปจนถึงจังหวัดฮาติงห์ ตอนกลางของ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกหวุ่งอ๋าง ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดเพียง 330 กิโลเมตร 
และตามถนน 1A ในเวียดนาม สามารถเดินทางต่อไปยังกรุงฮานอยเพียง 650 กิโลเมตร หรือเข้าสู่
ชายแดนผิงเสียงของประเทศจีน 831 กิโลเมตร และเข้าสู่มณฑลหนานหนิง ด้วยระยะทางเพียง 
1,029 กิโลเมตร จึงถือเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในปัจจุบัน ศักยภาพด้านคมนาคม ซึ่งมีเส้นทางสายหลัก
ที่เป็นประตูการค้า คือ เส้นทางหมายเลข R12 มีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) และมีสาย
การบิน 2 สายให้บริการทุกวัน ตลอดจนจะมีการสร้างทางรถไฟมาถึงสะพานมิตรภาพ 3  
เพ่ือสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้มากขึ้น และในอนาคตจะมีรถไฟทางคู่ บ้านไผ่-นครพนม ศักยภาพ
ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2564, 2562) 

จากสถิติมูลค่ารวมการค้าชายแดนและผ่านแดน หลังจากมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย -
ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2558 พุ่งสูงขึ้นถึง 118,503.42 ล้านบาท และในปี 2561 สินค้าน าเข้า-
ส่งออก ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก รายการสินค้าน าเข้า ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 2) พลังงานไฟฟ้า 3) ปูนผง 4) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และแท็ปเล็ต และ 
5) แผ่นเวเฟอร์ และรายการสินค้าส่งออก ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม 
ล าไย 2) เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 3) ล าไยอบแห้ง 4) มะม่วง มังคุด 5) โซลาเซลล์ และเมื่อเปรียบเทียบ
สถิติมูลค่ารวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทย -ลาว เปรียบเทียบรายจังหวัด พบว่า จังหวัด
มุกดาหารมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่าสูงถึง 151,353.63 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัด
นครพนม มีมูลค่า 85,218.32 ล้านบาท 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพทั่วไป ค้นหาปัญหาอุปสรรคตลอดจน
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การส่งออกมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งออก
สินค้าในพืน้ที่จังหวัดนครพนม อันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการส่งออกผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในกาส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดน ไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัด

นครพนม 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งออกสินค้า ผ่านเขตชายแดน ไทย -ลาว ในพ้ืนที่

จังหวัดนครพนม 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

3.1 วิธีกำรศึกษำ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

และวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ทั้งนี้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 
3.1.1 การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร รายงาน คู่มือต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการส่งออกสินค้า  

3.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field research) โดยท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึก หน่วยภาครัฐและเอกชน ผู้ส่งออก และตัวแทนออกของ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview)  

3.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่ผ่านมาข้างต้น ผู้วิจัยได้พิจารณาก าหนดแนวทาง ในการศึกษา

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าจากชายแดนไทย-ลาว  
ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ส่งออกและตัวแทนออกของ โดยผู้วิจัย
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยทั่วไป (PEST Analysis) ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ของ Luther Gulick 
ที่เรียกว่า POSDCoRB ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลใน
องค์การ การอ านวยงาน การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
และปัจจัยส าคัญที่ท าให้การการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  
มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 2) แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ประเด็นตามนโยบาย
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รัฐบาลโครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลทุติย
ภูมิ โดยได้สืบค้นจาก หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัยเชิงเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการส่งออก
สินค้า และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ส่งออกและตัวแทน
ออกของ ท าการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยได้ก าหนดประเด็นค าถาม และเนื้อหาเฉพาะมาใช้ใน
การสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และอภิปรายอื่น ๆ ร่วมด้วย 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 สภำพทั่วไปกำรส่งออกสินค้ำผ่ำนเขตชำยแดน ไทย-ลำว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครพนมเป็นเมืองหน้าด่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ในภูมิภาคตะวันออก 

เฉียงใต้ ได้แก่ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด กล่าวคือ มีชายแดนที่สามารถ
เชื่อมโยงและเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญอยู่ในแนวเส้นทางการค้า ตามเส้นทาง R12 ด้วยระยะทาง
เพียง 1,029 กิโลเมตร  

การค้ามีลักษณะ 2 แบบ คือ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน จังหวัดนครพนม มีจุดผ่าน
แดนไปลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด ได้แก่ สะพานมิตรภาพฯ และท่าเทียบเรือเทศบาล
เมืองนครพนม และจุดผ่อนปรน 4 จุด ได้แก่ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอเมืองนครพนม และ
อ าเภอธาตุพนม จุดผ่านแดนที่ส าคัญและเป็นสากล คือ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม–ค าม่วน) ซึ่งเป็น
ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้–ตะวันออก สถิติมูลค่าการค้าชายแดนหลังจากมีการเปิดใช้
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 พบว่ามูลค่าการค้าพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถึง 118,503.42 ล้านบาท ในปี 2558 และในปีล่าสุด คือ ปี 2561 มูลค่าการค้า
จ านวน 85,358.67 ล้านบาท สินค้าส่งออก ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม 
ล าไย 2) เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 3) ล าไยอบแห้ง 4) มะม่วง มังคุด 5) โซลาเซลล์  

4.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรส่งออกผ่ำนเขตชำยแดนไทย-ลำว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
ปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน

ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ปัญหาในเรื่องการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศค่อนข้างล่าช้า และยังพบ
ปัญหาข้อจ ากัดในเรื่องสิทธิ์ประโยชน์ทางการค้า ในเส้นทาง GMS ปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะดวกใน
การออกเอกสารในการส่งออก ปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ในการส่งออกสินค้าของคนในพ้ืนที่มีสัดส่วน
น้อยใน ส่วนมากเป็นสินค้าที่มาจากภูมิภาคอ่ืน ปัญหาในเรื่องก าลังซื้อของประเทศคู่ค้าลาวค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากเป็นเมืองเล็ก ๆ ประชากรมีประมาณสามแสนคน ก าลังซื้อมีน้อย ปัญหาคู่แข่งทาง
การค้า ปัญหาการกีดกันทาง ปัญหาการขนส่งสินค้าในเส้นทาง R12 ถนนในลาวช ารุด ส่งผลให้การ
ขนส่งล่าช้า และยังพบปัญหาเกี่ยวกับการขาดระบบที่เชื่อมโยงในกระบวนการออกหนังสือต่าง ๆ  

ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า มีความยุ่งยากในเรื่องการติดต่อ
หน่วยงานในการออกเอกสาร และยังพบปัญหาขาดเจ้าหน้าที่ ๆ มีความเชี่ยวชาญให้ความรู้ หรือให้
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ค าปรึกษาในเรื่องการส่งออกในพ้ืนที่ การรายงานผลสภาพปัญหาของพ้ืนที่มีความล่าช้า ระบบ
รายงานสภาวะการค้าเข้าถึงยาก ไม่มีให้ดูในหน้าเว็บ ไม่อับเดด มีความล่าช้า หน่วยงานในพ้ืนที่
บางครั้งท างานซ้ าซ้อนกัน อาทิเช่น ในกระทรวงเกษตรในพ้ืนที่มีทั้งเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว บางครั้งท าโครงการในเรื่องเดียวกัน การวางแผนในการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ส่งออก ในพ้ืนที่ไม่ค่อยมีมากนัก ไม่เข้าถึงผู้ส่งออก  

4.3 แนวทำงในกำรพัฒนำกำรส่งออกสินค้ำผ่ำนเขตชำยแดน ไทย-ลำว ในพื้นที่จังหวัด
นครพนม 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า จะต้องการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายใน
พ้ืนที่ควรส่งเสริมการส่งออก การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ โดยให้มีการขนส่งที่ต้นทุนต่ า  การจัดตั้ง
องค์กรท าความร่วมมือทางการค้าเส้นทาง รัฐบาลต้องส่งเสริมการผลิตสินค้าหรือปลูกสินค้าเกษตรที่
สามารถส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ ส่งเสริมการใช้ QR code ในกระบวนการส่งออก  
ใช้ระบบแสกนต่าง ๆ ในการสงออก ไม่ว่าจะเป็นตู้ขนสินค้า เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการขนส่ง
สินค้า ก็จะช่วยให้สินค้าขนส่งได้เร็วยิ่งขึ้น  

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ คือ การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการค้า  
การลงทุนในพ้ืนที่พิเศษ ชายแดนจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศได้ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้บริการโดยไม่หยุดพักในวันหยุดราชการ  การมี
ศูนย์รวมในการติดต่อประสานงานในกระบวนการส่งออกต่าง ๆ ให้บริการอยู่ ณ จุเดียวเป็น One 
Stop Service การมีระบบรายงานการค้าการลงทุน ตลอดจนมูลค่าทางการค้าต่าง ๆ ให้เป็น Real 
time ทันสมัย สะดวก เข้าถึงง่าย ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่จะมาลงทุนสามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ ให้มีงบประมาณในการจัดท าความร่วมมือในการประชุมความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหาการน าเข้า-ส่งออกสินค้า ในเส้นทาง R12 ไทย ลาว เวียดนาม จีน  

ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  
1) สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่  3 (นครพนม–ค าม่วน) 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
จะต้องพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 3) แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS) 4) โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่–นครพนม” 5) โครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดนจังหวัดนครพนม ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้จังหวัดนครพนมมี
ศักยภาพมากยิ่งขั้น เพ่ือที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุน 

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 อภิปรำยผล 
จากการศึกษาสภาพทั่วไปการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย -ลาว ในพ้ืนที่จังหวัด

นครพนม ผลการวิจัยพบว่า มูลค่าทางการค้ารวมในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าถึงแสนล้าน ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะว่า จังหวัดนครพนมเป็นเมืองหน้าด่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้แก่ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด ด้วยระยะทางเพียง 1,029 กิโลเมตร  
เมื่อเทียบกับเส้นทาง R9 ที่ผ่านจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีระยะทางไกลกว่า และเส้นทาง R8 ที่ผ่านจังหวัด
บึงกาฬ เส้นทางเป็นภูเขา จึงส่งผลผู้ประกอบการนิยมขนส่งสินค้า ผ่านเส้นทาง R12 ผ่าน แต่ถึงกระนี้
สัดส่วนผลประโยชน์ของการค้าชายแดนที่ตกเป้นของคนพ้ืนถิ่นนครพนมมีสัดส่วนค่อนข้ างน้อย  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เทพรักษ์ สุริฝ่าย และล าปาง แม่นมาตย์ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง บทบาทการค้าชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กล่าวในข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากสินค้าที่
น ามาค้าขายบริเวณตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น ามาจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย หรือ
สินค้าท่ีน ามาจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ลาว และเวียดนาม ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าที่คนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่บริเวณชายแดนผลิตขึ้นเองโดยใช้ศักยภาพของคนในครอบครัวไม่สามารถ
ส่งออกเข้าสู่ระบบตลาดการค้าระหว่างประเทศได้ และสอดคล้องกับ เรวดีแก้วมณี (2555) กล่าวว่า 
ปัจจุบันการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-ลาว ไม่สามารถเข้าสู่ระบบธุรกิจแบบครบวงจรได้ ก่อให้เกิด
ปัญหาการค้าขายไปมาไม่เป็นระบบ การบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการค้าค่อนข้างยาก และสินค้าที่
น ามาขายบริเวณชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น ามาจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ
และปริมณฑล หรือสินค้าที่น ามาจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายหรือจ าหน่ายสินค้าชุมชนมีจ านวนน้อย
มากเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าที่น ามาจากภายนอกชุมชนและสินค้ าที่น ามาจากต่างประเทศ
เนื่องจากจังหวัดชายแดน 3 จังหวัด เป็นเพียงเส้นทางผ่านหรือเส้นทางการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของจังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม พบว่า มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น คู่แข่งทางการค้า การกีดกันทางการค้า ก าลัง
ซื้อของลาว ซึ่งสอดคล้องกับ Nan Htwe Phyu ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสินค้าจาก
ชายแดนไทย-พม่าในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้าน
การเมือง และกฎหมายและปัญหาด้านสังคม และวัฒนธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสินค้าจากชายแดนไทย-พม่าในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละปัญหาแล้วพบว่าปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศของชนงกรณ์  
กุณฑลบุตร (2548: 24-40) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินงานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 

จากการศึกษาปัจจัยส าคัญที่ท าให้การการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนมมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น พบว่า ปัจจัยที่จะท าให้การส่งออกมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจะ
ต้องการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้ามีโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมต่าง ๆ ก็สะดวก ไม่ว่าจะเป็น 
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รถไฟทางคู่ สามารถขนสินค้าจากต้นทางไปประเทศปลายทางได้เลย นโยบายในพ้ืนที่ควรส่งเสริมการ
ส่งออก การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ โดยให้มีการขนส่งที่ต้นทุนต่ า  สอดคล้องกับวิจัยของ พนิดา 
วิไลวงศ์ (2553) ได้ศึกษา แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้านการค้าชายแดน ในอ าเภอเชีย ง
ของจังหวัดเชียงราย ในบทคัดย่อกล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนใน
อ าเภอเชียงของ คือ การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวทาง
การค้าชายแดนอ าเภอเชียงของ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณากร มันตะ (2553) ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ในบทคัดย่อ  
ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการส่งออกผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม กล่าวว่า 
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่
แรงงานท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรในพ้ืนที่ เช่น ยางพาราเพ่ือส่งออกไปตลาดจีน และ
เวียดนามที่ต้องการบริโภคสูง 

นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนมมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น คือ การจัดตั้งองค์กรท าความร่วมมือทางการค้า สอดคล้องกับคุณากร 
มันตะ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขตชายแดนไทย-ลาว ในพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร ในบทคัดย่อ ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการส่งออกผ่านเขตชายแดนไทย -ลาว ในพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ร่วมมือกับรัฐบาลลาวและเวียดนามในทางการค้าเพ่ือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น
จากกฎหมายที่ต่างกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ต่อกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต (2560) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจการค้าชายแดนบริเวณชายแดน
ภาคเหนือของประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นประเทศคู่
ค้าบนพ้ืนฐานของความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้
กรอบความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ เพ่ืออานวยความสะดวกทางการค้าและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
เป็นแนวทางหนึ่งในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของการค้าชายแดน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อ าพา แก้วก ากง (2558) ที่กล่าวว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชุมชนชายแดนมักเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ดี การที่จะส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดให้ก้าวหน้าต่อไปนั้น  
จึงไม่ควรมองข้ามความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่จะช่วยหนุนเสริมให้การด าเนินการทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศชายแดนมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมบรรยากาศการค้าที่เป็น
มิตรยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งเสริมให้การส่งออกของจังหวัดนครพนมมีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น คือ ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ไม่ว่า
จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 (นครพนม–ค าม่วน) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
จะต้องพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS) โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่–นครพนม” ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัด
นครพนม ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาการส่งออกของจังหวัด
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นครพนมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ พนิดา วิไลวงศ์ (2553) ได้ศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาผู้ประกอบการ ด้านการค้าชายแดน ในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในบทคัดย่อกล่าวว่า 
แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนในอ าเภอเชียงของ คือ การพัฒนาด้าน 
โลจิสติกส์ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการค้าชายแดนอ าเภอเชียงของ และ
สอดคล้องกับภัทรา เจริญลาภ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย 
ศึกษาพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย-จังหวัดท่าขี้เหล็ก กล่าวในข้อเสนอแนะว่า ส าหรับประเทศไทยควรเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้าการลงทุนในอนาคตกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยจะต้อง
พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากลโดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่ง
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายธุรกิจของ
ภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรการร่วมกัน
และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งจะน าไปการลดต้นทุนการท าธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
อ านวยความสะดวกการเดินทางการค้าการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน และสอดคล้องกับภัทรา 
เจริญลาภ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย กรีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอแม่
สาย-จังหวัดท่าขี้เหล็ก กล่าวในข้อเสนอแนะว่า ส าหรับประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการค้าการลงทุนในอนาคตกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยจะต้องพัฒนาบริการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากลโดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งที่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรการร่วมกันและเกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งจะน าไปการลดต้นทุนการท าธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอ านวยความ
สะดวกการเดินทางการค้าการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการส่งออกสินค้าผ่านเขต

ชายแดน ไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ดังนี้ 
5.2.1 การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบขนส่งและ 

โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้จังหวัดนครพนม เป็นที่ดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามา
ลงทุนมากยิ่งข้ึน 

5.2.2 ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ในโครงการของรัฐบาลที่มีในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ได้แก่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 และโครงการที่จะมาถึงใน
อนาคตคือ ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม และโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่– 
นครพนม” เป็นต้น 
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5.2.3 พัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  และผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือการขนส่งสินค้าในเส้นทาง R12 เพ่ือแก้ไขปัญหาและประสานประโยชน์ร่วมกัน อาทิเช่น 
ปัญหาถนนช ารุดในเส้นทาง R12 ในลาว มาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าล าไยของเวียดนาม โดยใน
การประชุมแต่ละครั้งให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เพ่ือได้เสนอปัญหาที่
ชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง ตลอดจนผลักดันให้เส้นทาง R12 อยู่ในความร่วมมือ GMS เพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้า เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัด  

5.2.4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพ้ืนที่ โดยการจัดให้มีบริการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออก บริการ ณ จุดเดียว One Stop service และอ านวยความสะดวกโดยไม่หยุด
ตามวันหยุดราชการ ตลอดจนผลักดันให้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ในกระบวนการน าเข้า 
ส่งออก เพ่ือให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว พัฒนาความสามารถของบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการ
ส่งออก ในพ้ืนที่พิเศษ ชายแดน มีบุคลากรที่มีความรู้ หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศได้ และพัฒนาระบบการรายงานการค้าการลงทุน สภาวะเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด 
ตลอดจนมูลค่าทางการค้าต่าง ๆ ให้ เป็น Real time ทันสมัย สะดวก เข้าถึงง่าย ก็จะช่วยให้
ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่จะมาลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้  

5.2.5 ก าหนดให้มีหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือแนะน า ผู้ประกอบการส่งออก  
ในพ้ืนที่เขตชายแดน ได้โดยตรง พร้อมทั้งสนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ให้สามารถพัฒนา
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศ  

5.2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบสากลและให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าที่สามารถส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศได้ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งมาจากส่วนกลาง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใน
จังหวัดโดยตรง 

5.2.7 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการส่งออก และหน่วยงาน CIQ รักษาระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า เนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคของประเทศคู่ค้า มีความนิยมสินค้าของประเทศไทย 
อาทิเช่น ประเทศจีน นิยมผลไม้ไทย อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสูงเป็น
อันดับ 1 ที่ส่งผ่านด่านนครพนม และประเทศเวียดนามนิยมสินค้า อุปโภค บริโภค จากประเทศไทย 
ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศไทย 

5.2.8 ส่งเสริมนักลงทุนเนทางส ารวจเส้นทาง R12 เพ่ือให้มองเห็นศักยภาพ  
ในเส้นทางการค้าที่สั้นที่สุด เพ่ือดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนมากยิ่งข้ึน 

5.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.1 ควรมีการท าวิจัยถึงการเติมโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม หลังจากมี

การสร้าง โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่–นครพนม” และ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน
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จังหวัดนครพนม สร้างแล้วเสร็จ เพ่ือให้นักลงทุนได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้ามา
ลงทุน 

5.3.2 ควรวิจัยในเรื่องระบบขนส่งและพิธีการศุลกากรเชิงลึก ในเส้นทาง R12  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

5.3.3 ควรท าวิจัยในเรื่องการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ เป็นที่ต้องการของ
ประเทศคู่ค้า เพ่ือน ามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จะช่วยให้ผู้ประกอบการนครพนมได้ประโยชน์
อย่างแท้จริง 
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กำรพัฒนำระบบงำนสำรบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยำ 
สังกัดองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดอุดรธำน ี

 

พิชชานันท์ วงศ์พุฒ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพัน
ดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2) วิเคราะห์ระบบงานสารบรรณของโรงเรียน
พันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 3) พัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียน
พันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  
ตามกรอบการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน คือ การรับหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการ การเก็บรักษา
หนังสือราชการ และการท าลายหนังสือราชการ ตามกรอบกระบวนการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช้ และการตรวจสอบ
ทบทวนระบบ โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ด าเนินการพัฒนา 2 วงรอบ  
แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาวิจัยมีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาวิจัยที่รับผิดชอบงานธุรการ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย จ านวน 4 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกผลการวิเคราะห์
บันทึกการนิเทศ และแบบประเมิน กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย การประชุมแบบมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ AIC (Appreciation–Influence–Control) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการนิเทศ และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า  
การศึกษาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุดรธานี การรับหนังสือราชการ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว และรับผิดชอบงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานสารบรรณได้เต็มที่ การรับหนังสือไม่เป็นปัจจุบัน  
การส่งหนังสือราชการ พบว่า ไม่มีการร่างและการตรวจสอบก่อนพิมพ์ การเก็บรักษาหนังสือราชการ 
พบว่า เก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระบบ การท าลายหนังสือราชการ พบว่า คณะกรรมการไม่เข้าใจ
แนวทางเก่ียวกับการท าลายหนังสือตามระเบียบของทางราชการ  

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ผลการวิเคราะห์ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อุดรธานี การรับหนังสือราชการ พบว่า จุดแข็งคือ เจ้าหน้าที่ธุรการมีความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์  จุดอ่อน พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ การส่ง
หนังสือราชการ พบว่า จุดแข็งคือ เจ้าหน้าที่ธุรการสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้าน
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว จุดอ่อน พบว่า ไม่มีการร่างและไม่มีการตรวจทานก่อนน าเสนอต่อผู้บริหาร 
การเก็บรักษาหนังสือราชการ พบว่า จุดแข็งคือ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
จุดอ่อน พบว่า การเก็บรักษาหนังสือราชการไม่เป็นระบบ การท าลายหนังสือราชการ พบว่า จุดแข็ง
คือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการท าลายหนังสือเมื่อได้รับค าสั่ง จุดอ่อน พบว่า ขาดแนวปฏิบัติในการ
ท าลายหนังสือที่ชัดเจน ตามระเบียบของทางราชการ  

ผลการพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี เมื่อกลุ่มผู้ร่วมศึกษาวิจัยน าคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณไปใช้ พบว่า  ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการ การเก็บ
รักษาหนังสือราชการ และการท าลายหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

โดยสรุป การพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ AIC 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ท าให้คณะครูปฏิบัติงานธุรการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนา ระบบงานสารบรรณ   

 
1. บทน ำ 

งานสารบรรณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 6 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้ความหมายของงาน
สารบรรณไว้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอน และขอบข่ายของ
งานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่ม
ตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงาน
การประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย ทั้งนี้  
ต้องท าเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน 
และค่าใช้จ่าย ดังนั้นงานสารบรรณจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการที่จะท าให้
งานอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานการศึกษาของโรงเรียน 

ผู้วิจัยปฏิบัติงานในต าแหน่งธุรการของโรงเรียนพันดอนวิทยา ได้สังเกตเห็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณในโรงเรียนพันดอนวิทยาคือ การจัดเก็บหนังสือราชการที่ส่งออกและรับเข้ามา
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จากหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัย
มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าวที่ต้องได้รับการแก้ไข พัฒนาอย่างเร่งด่วน จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นระบบที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานภายในโรงเรียน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือศึกษาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี   

2.2 เพ่ือวิเคราะห์ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดอุดรธานี   

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี   
 
3. เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1) ระบบและกระบวนกำรพัฒนำระบบ 
โกวัฒน์ เทศบุตร ได้กล่าวถึงหลักการของวงจรพัฒนาระบบ  (Systems Development  

Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การศึกษาระบบ (Systems Investigation) มีเป้าหมายส าคัญคือเพ่ือให้ทราบ

สภาพที่เป็นอยู่จริง (Fact) ของระบบงานที่จะพัฒนาทั้งในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตที่มุ่งบรรลุ โดยสะท้อนให้เห็นวิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานอย่างไร  
มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยน าเข้าและมีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

(2) การวิเคราะห์ระบบ  (Systems Analysis) มี เป้าหมายคือให้ทราบจุดแข็ ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของระบบปัจจุบันว่าบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมายของระบบ
นั้น ๆ อย่างไร ด้วยกระบวนการด าเนินงานที่ด าเนินอยู่และปัจจัยน าเข้าที่มีข้อดี ข้อด้อย หรือ จุดแข็ง
จุดอ่อนอะไร 
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(3) การออกแบบระบบ (Systems Design) มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้วิธีการด าเนินงาน
หรือขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมไปถึงการประเมิน
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน 

(4) การน าระบบไปใช้ (Systems Implementation) มีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานนั้น  ๆ ซึ่งจะครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ปฏิบัติงาน  
การก ากับติดตามดูแลและนิเทศของผู้บริหาร 

(5) การตรวจสอบทบทวนระบบ (Systems Review) มีเป้าหมายเพ่ือปรับแก้ไข
จุดอ่อนที่ท าให้ไม่บรรลุประสิทธิภาพของระบบที่ต้องการ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบทบทวนทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานรวมทั้ง
การด าเนินงานตามระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น 

2) งำนสำรบรรณ 
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเอกสาร การบริหารงานเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน

ทางราชการ ซึ่งมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่มีการจัดท าหนังสือราชการ มีการส่งหนังสือราชการออก
หน่วยงาน และรับหนังสือราชการเข้ามาภายในหน่วยงาน มีการจัดเก็บหนังสือราชการ ตลอดจนการ
รักษา และยืมหนังสือราชการไปใช้งาน และสิ้นสุดด้วยการท าลายหนังสือราชการเมื่อถึงก าหนดเวลา 
โดยยึดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

3) กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 รูปแบบ คือ กระบวนการประชุม

แบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ 
(1) กระบวนการประชุมแบบมีส่ วนร่วมอย่ างสร้างสรรค์  (APPRECIATION  

INFLUENCE CONTROL: AIC) 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536: 11) ได้ให้ความหมาย

ของกระบวนการ AIC ว่าเป็นวิธีการวางแผนโครงการและพัฒนางานแนวใหม่ที่เอาคนที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมปฏิบัติการโดยด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 A = APPRECIATION “รับ ร่วมกันสร้างภาพของงาน” เข้าใจสถานการณ์ 
ตามท่ีเป็นจริง วาดภาพอนาคต ที่ปรารถนาร่วมกัน (จึงเป็นการวางแผนระยะยาว) 

ขั้นที่ 2 I = INFLUENCE “แลก – ผนึกพลังสร้างอนาคต” คิดค้นคัดเลือก วิธีการ
ส าคัญ เพ่ือให้ได้อนาคตที่พึงปรารถนาร่วมกันวิเคราะห์ ขัดเกลา วิธีการส าคัญเพ่ือให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น) 

ขั้นที่ 3 C = CONTROL “ลุย – ให้อนาคตที่จริง” แบ่งโครงการออกเป็น 2 กลุ่ม  
ให้สมาชิก สมัครใจท าด้วยกัน 
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    (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเทคนิคในการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นวิธีการ

ที่เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ที่มี
ประสบการณ์ในงานนั้นมาแล้วและผู้มีความสนใจที่จะร่วมแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นการประชุมที่มีการ
ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือกระท าการแก้ปัญหา อาจมีวิทยากรมาให้ความรู้เป็นพื้นฐานที่ตรงกัน  

    (3) การนิเทศ 
การนิเทศเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศเพ่ือช่วย

ให้การด าเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในเรื่องการนิเทศ 
ระหว่างผู้ท าการนิเทศ และผู้รับการนิเทศ และรวมถึงภาวะผู้น าของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
เป็นส าคัญ 

4) บริบทโรงเรียนพันดอนวิทยำ 
 โรงเรียนพันดอนวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 
222 หมู่ 7 ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370 สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 137 ไร่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   

 5) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุดารัตน์ โยธาวงศ์ (2559) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยการเมืองการ

ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า การพัฒนาระบบงานสารบรรณ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ตามล าดับขั้นตอน การร่างหนังสือ  โต้ตอบ การพิมพ์หนังสือถูกต้อง
รวดเร็ว สะดวกประหยัดงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การรับหนังสือ มีการจัดล าดับความส าคัญ และ
เร่งด่วนของหนังสือ ด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา มีการจัดท าส าเนา หนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไป
ด าเนินการแทนการให้ต้นฉบับไปแก้ปัญหาหนังสือสูญหายได้การส่ง หนังสือมีการตรวจทานความ
ถูกต้อง และความเรียบร้อยของหนังสือก่อนเสนอผู้บริหาร และก่อนน าส่งแก้ปัญหาความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นให้หมดไป ได้การท าลายหนังสือ มีการวางแผน และก าหนด ขั้นตอนการด าเนินการท าลาย
หนังสือไว้อย่างชัดเจนผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  

ประจบ ศรีวงษ์ และคณะ(2560) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการ
ส ารวจความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการระบบ  การเงินของส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานยังขาดคู่มือการปฏิบัติงาน 2) การน าสภาพ
ปัญหามาก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปว่าให้หน่วยงานจัดท าคู่มือการ
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ปฏิบัติงาน 3) ประเมินผลความพึงพอใจ พบว่า ค่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
การเงินของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

 
4. สมมติฐำนในกำรวิจัย 

การพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในโรงเรียนดีขึ้น 

 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าตามล าดับ ดังนี้  

กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่ มผู้ ร่วมศึกษาวิจัย  จ านวน  6 คน  ประกอบด้วย ผู้ วิจัยที่ รับผิดชอบงานธุรการ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายจ านวน 4 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและ
เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก   

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม จ านวน 9 คน ประกอบด้วย วิทยากรผู้ให้ความรู้ จ านวน 1 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญงานธุรการ จ านวน 2 คน 

ขั้นตอนด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมศึกษาวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  

Research) โดยผู้วิจัยได้น าเอาหลักการและขั้นตอนตามแนวคิดของเคมมิส  และแม็กแท็กการ์ท 
(Kemmis and McTaggart, 1988: 11–15) เพ่ือการพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียนพันดอน
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการเป็น 2 วงรอบ 
(Spiral) แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observation) และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) 

ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบ (Systems Development 
Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การศึกษาระบบ (Systems Investigation) เป็นขั้นตอนท าการศึกษาสภาพที่เป็นจริงของ
การด าเนินงานสารบรรณ ซึ่งประกอบด้วย การรับหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการ การเก็บ
รักษาหนังสือราชการ และการท าลายหนังสือราชการ ได้ใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค ์ตามกระบวนการ AIC 

2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาระบบ โดยใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ตามกระบวนการ AIC  



277 
 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ร่วมศึกษาวิจัยทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของระบบในสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการพัฒนาของผู้ใช้ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี 

3. การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบระบบใหม่แทน
ระบบเดิม โดยใช้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเป็นกิจกรรมหลักในการออกแบบระบบ  มีเป้าหมาย
เพ่ือให้ได้วิธีการหรือข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

4. การน าระบบไปใช้ (Systems Implementation) เป็นขั้นตอนของการน าระบบที่ได้รับ
การออกแบบใหม่ไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้กิจกรรมการนิเทศเป็นกิจกรรมหลัก และ
เชิญวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษามาเป็นผู้ให้การนิเทศ 

5. การตรวจสอบทบทวนระบบ (Systems Review) เป็นขั้นตอนของการบ ารุงดูแลรักษา
และการทบทวนระบบที่ได้ทดลองใช้แล้ว โดยใช้กิจกรรมการนิเทศเป็นกิจกรรมหลักในการตรวจสอบ
และการทบทวนระบบ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ร่วมศึกษาวิจัยสามารถตรวจสอบและทบทวนระบบ เพ่ือให้
ทราบผลการปฏิบัติงานตามระบบใหม่และปรับแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาใช้เครื่องมือในการด าเนินการ 4 ประเภท คือ 

1.1 แบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ฉบับ 
1.2 แบบบันทึกการประชุม จ านวน 2 ฉบับ 
1.3 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์บันทึกการนิเทศ จ านวน 2 ฉบับ 
1.4 แบบประเมิน จ านวน 1 ฉบับ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกผลการนิเทศและแบบ

ประเมินระบบ มาจัดหมวดหมู่ตามกรอบเนื้อหา 
2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพ่ือก าหนดแนวโน้มสร้าสรุป 
3. เขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าตามกรอบความคิด โดยการบรรยายพร้อมทั้งอ้างอิง

ข้อมูลบางส่วนที่เป็นที่มาของข้อสรุปนั้น 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี การรับหนังสือราชการ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว การรับหนังสือไม่
เป็นปัจจุบัน การส่งหนังสือราชการ พบว่า ไม่มีการร่างและการตรวจสอบก่อนพิมพ์ การเก็บรักษา
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หนังสือราชการ  พบว่า เก็บรักษาหนั งสือไม่ เป็นระบบ  การท าลายหนั งสือราชการ  พบว่า 
คณะกรรมการไม่เข้าใจแนวทางเก่ียวกับการท าลายหนังสือตามระเบียบของทางราชการ  

ผลการวิเคราะห์ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี การรับหนังสือราชการ พบว่า จุดแข็งคือ เจ้าหน้าที่ธุรการมีความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ จุดอ่อน พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ การส่ง
หนังสือราชการ พบว่า จุดแข็งคือ เจ้าหน้าที่ธุรการสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้าน
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว จุดอ่อน พบว่า ไม่มีการร่างและไม่มีการตรวจทานก่อนน าเสนอต่อผู้บริหาร 
การเก็บรักษาหนังสือราชการ พบว่า จุดแข็งคือ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
จุดอ่อน พบว่า การเก็บรักษาหนังสือราชการไม่เป็นระบบ การท าลายหนังสือราชการ พบว่า จุดแข็ง
คือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการท าลายหนังสือเมื่อได้รับค าสั่ง จุดอ่อน พบว่า ขาดแนวปฏิบัติในการ
ท าลายหนังสือที่ชัดเจน ตามระเบียบของทางราชการ  

ผลการพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี เมื่อกลุ่มผู้ร่วมศึกษาวิจัยน าคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณไปใช้ พบว่า  ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการ การเก็บ
รักษาหนังสือราชการ และการท าลายหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

โดยสรุป การพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ  AIC 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ท าให้คณะครูปฏิบัติงานธุรการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 
7. อภิปรำยผล 

การพัฒนาระบบงานสารบรรณ ของโรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ 
AIC การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ เมื่อครบ 2 วงรอบแล้ว ท าให้คณะครูทุกคนมีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของปารินา แครกระโทก (2555) พบว่าการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน ในด้านการจัดท าหนังสือราชการ มีการจัดท าส าเนาหนังสือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการแทนการให้ต้นฉบับไปแก้ปัญหาหนังสือสูญหายได้  ด้านการรับหนังสือมีการ
จัดล าดับความส าคัญของหนังสือที่รับเข้ามาก่อน เจ้าหน้าที่มีการจัดท าส าเนาเอกสารทุกครั้งและเก็บ
ต้นฉบับเข้าแฟ้มเพ่ือท าการสืบค้น และที่ส าคัญเอกสารที่เข้ามาไม่สูญหาย การส่งหนังสือราชการมีการ
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ตรวจทานก่อนส่งหนังสือออกภายนอก การท าลายหนังสือราชการมีการวางแผน และก าหนดขั้นตอน
การด าเนนิการท าลายหนังสือไว้อย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  

จากการใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ  AIC  
การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ ท าให้ครูได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้านงานสารบรรณโรงเรียน
พันดอนวิทยา ให้มีผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วนั้น สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากการใช้กลยุทธ์การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ  AIC  
โดยการจัดกิจกรรมประชุม ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูใน
โรงเรียน มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมสมอง แสดงความคิดเห็นและสะท้อนแนวความคิดร่วมกัน  
โดยรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกการประชุมมาวิเคราะห์  ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนในการจัด
ระบบงานสารบรรณของโรงเรียน  เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ  
ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546) โดยกล่าวไว้ว่ากระบวนการ
รวมพลังสร้างสรรค์ (A–I–C) Appreciation–Influence–Control เป็นเทคนิคการประชุมแบบมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ที่ เกิดจากการระดมสมอง  ท าให้ เกิดความเข้าใจสภาพปัญหา ขีดจ ากัด  
ความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ งานที่ได้จากการประชุม มาจากความคิด
ของทุกคน จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียน 

2. จากการใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย
จากวิทยากร ฝึกปฏิบัติจริง ซักถาม ให้ค าปรึกษาแนะน า และร่วมกันออกแบบระบบงานสารบรรณ  
มีผู้ศึกษาวิจัยและวิทยากรร่วมกันวางแผนก าหนดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แล้วแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความ
ช านาญในการด าเนินงานสารบรรณ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสารบรรณท าให้
โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการที่  สมิต 
สัชฌุกร (2543) กล่าวไว้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการมีประโยชน์มากต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม 
การแสวงหาความร่วมมือ และความรับผิดชอบของบรรดาสมาชิก การประชุมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียน 

3. จากการใช้กลยุทธ์การนิเทศ โดยวิทยากรได้วางแผนในการก ากับติดตามแล้วใช้กิจกรรม
การฝึกปฏิบัติจริง ซักถาม ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบงานสารบรรณ ปรับปรุง/แก้ไข สรุปผล 
และชี้แจงให้คณะครูทราบถึงความมุ่งหมายในการนิเทศ และร่วมกันก าหนดช่วงเวลาในการนิเทศ  
ท าให้ครูผู้รับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานสารบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการนิเทศของ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2533) ได้กล่าวไว้ว่าการนิเทศ 
หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิ เทศกับผู้รับการนิเทศ  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกวิถีทางของผู้บริหาร
การศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ในการอบรมแนะน าให้ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้พัฒนา
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ตนเองให้เจริญงอกงามในอาชีพการศึกษา เพ่ือช่วยพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น  
 
8. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบงานสารบรรณควรมีการพัฒนาโดยน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา

สนับสนุน เพ่ือให้มคีวามสะดวก รวดเร็วและทันสมัยต่อไป 
2. ระยะเวลาที่ ใช้ ในการพัฒนามีผลอย่างมากต่อการวางแผนการพัฒนาทั้ งระบบ 

ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาอะไรบ้าง  และจะต้องด าเนินการให้ครบ
กระบวนการของทั้งระบบงานนั้น ๆ 

3. การพัฒนาระบบงานสารบรรณของโรงเรียน จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบงานแต่ละงานควรต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเพ่ิมเติม 
ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

4. ควรด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานธุรการในด้านต่าง ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกัน
ระหว่างผู้ศึกษาวิจัย ผู้ร่วมศึกษาวิจัย และผู้นิเทศ ให้สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กำรติดตำมและประเมนิผลควำมคิดเห็นและเจตคติของประชำชนตอ่กำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 

เขตเลอืกตั้งที่ 4 ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมอืง จังหวัดอุดรธำนี 
 

พิชาภพ ศานติบูรณ์* 
 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินความคิดเห็น เจตคติ และความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนจาก 14 หมู่บ้าน ต าบลโนนสูง จ านวน 400 คน สุ่มด้วยตารางส าเร็จรูปของ Yamane 
ประเมินความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบประเมินความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
(QER) แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนสถานภาพทั่วไป และส่วนประเมินความคิดเห็นจ านวน 5 ด้าน ด้วยข้อ
ค าถามด้านละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ ด้วยมาตรระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ ด้านความเข้าใจในการ
ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมการเลือกตั้ง ด้านนโยบายของพรรคการเมือง ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านระบบการเมืองของไทย และด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่าน
การเลือกตั้ง ประเมินเจตคติของประชาชนด้วย แบบประเมินเจตคติต่อผลการเลือกตั้ง (TEPA) 
จ านวน 10 ข้อ ก าหนดมาตรระดับการประเมินไว้ 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติขั้นสูงเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า  

1) กลุ่มตัวอย่างเพศชาย จ านวน 215 คน (ร้อยละ 53.8) และเพศหญิง จ านวน 185 คน 
(ร้อยละ 46.3) มีอายุเฉลี่ย =36.3 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร (ร้อยละ 46.3) และที่อยู่ตามส าเนา
ทะเบียนบ้านในหมู่ที่ 1-14 สุ่มได้กลุ่มตัวอย่างระหว่าง 26-31 คน  

2) คุณภาพของเครื่องมือวิจัยรายข้อด้วยสถิติ Factor Loading Analysis มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.48 (ข้อ 30) -0.84 (ข้อ 13) ซึ่งทุกรายข้อมีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.30 ประเมินคุณภาพ

เครื่องมือรายได้ด้วยสถิติ  Internal Consistency Conbach Alpha Reliability พบว่า ค่า α-

Reliabilityมีค่าระหว่าง 0.78-0.86 ส าหรับเครื่องมือวิจัย QER และค่า α-Reliability=0.84 ส าหรับ
เครื่องมือ TEPA 

3) ระดับการประเมินความคิดเห็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นต่อผล
การเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ( x = 4.12, 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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S.D.=0.58) ด้านนโยบายของพรรคการเมือง ( x =4.08, S.D.=0.64) ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง 
( x =4.05, S.D.=0.67) ด้านระบบการเมืองไทย ( x =4.04, S.D.=0.63) ด้านการแก้ปัญหาของ

ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ( x =3.97, S.D.=0.64) ค่าความแปรปรวนของข้อมูล (σ2=0.31) และค่า
ความคาดหวังของการพยากรณ์ระหว่างตัวแปร (F-test=33.39, p<.001) ระดับของเจตคติของ
ประชาชนอยู่ในระดับเด่นชัดทุกรายข้อ ( x =3.65, S.D. =0.61) ผลของข้อมูลมีความเหมาะสม
น าไปสู่การพยากรณ์สัมพันธ์ได้ 

4) ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เชิงเส้นของเพียร์สัน (r=0.452 -0.523, p<.001) ซึ่งทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมี
ทิศทางทางบวก วิเคราะห์ความคาดหวังของความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วย

ส ถิ ติ  Standardized Regression Weight Attitude (β=-0.122 -0.257, p<.05) ซึ่ ง ส า ม า ร ถ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ได้ วิเคราะห์ระดับของความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R=0.757, p<.001) ค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับร้อยละ 75.7 และค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนวิเคราะห์ด้วยสถิติ Determination Efficiency Predictive 
Value (R2) พบว่า ค่า R2=0.573 (p<.001) นั่นคือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.3 หรือจ านวน 229 คน 
แสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธ์ต่อเจตคติต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 171 คน อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ นอกจากความคิดเห็นจาก 5 ด้าน จึงไม่สามารถท านาย
ปัจจัยของเหตุการณ์นี้ได้ ขึ้นอยู่กับการวิจัยครั้งต่อไปที่จะตอบโจทย์ของปัญหานี้ 

 

ค ำส ำคัญ : การติ ดตามและประเมินผล ความคิด เห็ น  เจตคติ  ป ระชาชน การเลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้ง 
 
1. บทน ำ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 28 ก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562  
เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลัง
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560โดยรัฐ ธรรมนูญ ก าหนดระบบ เลื อกตั้ งแบบจัดสรรปั น ส่ วนผสม  (Mixed Member 
Apportionment System: MMA) ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 350 คน ซึ่งมา
จากผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตนั้น ๆ และมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนถ้า
คะแนนเท่ากันให้จับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมาจากคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้รับทั้งประเทศหารด้วย 150 ได้เป็นจ านวน ส.ส.  
ที่พึงมีของพรรคการเมืองนั้น ๆ แล้วน าจ านวนดังกล่าวมาเพ่ิมให้ ส.ส. เขตที่พรรคการเมืองดังกล่าวได้
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อยู่ก่อนแล้วซึ่งการค านวณ ส.ส. แบบดังกล่าวท าให้มีความเป็นไปได้น้อยที่พรรคการเมืองพรรคเดียว
จะครองเสียงข้างมากในสภาเกินก่ึงหนึ่ง (พลวุฒิ สงสกุล, 2562) 

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด 500 คน 
และแบ่งการได้มาออกเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจั งหวัด จ านวน 350 คน และ
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดยให้ เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ ง จ านวน 150 คน  
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรูปแบบนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนด 
คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจ านวนทั้งสิ้น 51,239,638 
คน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 2.63 ล้านคน และเลือกตั้งล่วงหน้านอก
ราชอาณาจักร 119,000 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 86.98 และ
พบการกระท าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 3 กรณี คือ พบบุคคลน าบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มไปท าเครื่องหมายให้
ผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคเดียวมีการน าบัตรประจ าตัวประชาชนของบุคคลอ่ืนไปใช้สิทธิแทน และมี
การท าเอกสารปลอมแจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับรองผู้สมัคร มีบางกรณีที่ผู้ลงทะเบียนใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไม่พบข้อมูลที่หน่วยเลือกตั้ง จนเมื่อตรวจสอบแล้วจึงให้ใช้สิทธิ ด้านผู้ใช้สื่อสังคม
แสดงความคิดเห็นว่ามีหลายกรณีที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตแล้วกรรมการไม่ยอมเปลี่ยนบัตรให้ ไม่มี
การพิมพ์ลายนิ้วมือท าให้เกรงว่าอาจมีการสับเปลี่ยนบัตรเลือกตั้ง (ประชาไท, 2562) 

ผลการเลือกตั้งหลังการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วเสร็จไปร้อยละ 93 พบว่าพรรค
พลังประชารัฐได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด (7.59 ล้านคะแนน) รองลงมาสี่อันดับได้แก่ พรรคเพ่ือไทย 
(7.12 ล้านคะแนน) พรรคอนาคตใหม่ (5.23 ล้านคะแนน) พรรคประชาธิปัตย์ (3.23 ล้านคะแนน) 
และพรรคภูมิใจไทย (3.20 ล้านคะแนน) พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพ่ือไทยได้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พึงมีจ านวนไล่เลี่ยกัน แต่พรรคเพ่ือไทยได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมากกว่า 
กรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่า มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 65.96 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด 51.2 
ล้านคน เป็นบัตรเสียร้อยละ 5.6 และไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 1.5 (ABC News, 2019) 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 350 เขต กรรมการการเลือกตั้งกล่าวโทษสื่อต่าง ๆ ว่ามี
ข้อผิดพลาดของมนุษย์ท าให้ตัวเลขที่ได้ไม่ตรงกัน และให้ประชาชนรอคะแนนของทั้ง 350 เขตใน
ภายหลัง ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ กกต. จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพราะต้องไต่สวนส านวนที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ได้รับ
เลือกตั้งก่อน มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 186 เรื่อง ผลการเลือกตั้งปัจจุบันท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่นั่งส่วนเกิน (Overhang) ซึ่งพรรคเพ่ือไทยชนะได้ ส.ส. แบบแบ่งเขตมากกว่า ส.ส.  
พึงมี ท าให้เหลือที่นั่งส าหรับ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่ถึง 150 ที่นั่ง ในกรณีนี้เคยมีการอภิปรายแล้ว
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ว่าจะ “ต้องปรับสูตรค านวณจ านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อให้เท่ากับ 150 คน ด้วยการใช้เทียบ
บัญญัติไตรยางค์” มีการเปิดเผยว่าสูตรการค านวณจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อแบ่งได้ 3 สูตร  
ซ่ึงอาจท าให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีที่นั่งเปลี่ยนแปลงถึง 7 ที่นั่ง (หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, 2562) 

ในบริบทของการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี จากการประกาศของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจ าจังหวัดอุดรธานีตามเอกสารแนบท้ายประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แบ่งเขตการ
เลือกตั้งออกเป็น 8 เขต โดยยึดการแบ่งเขตเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2557 เป็นหลักและ
จ านวนราษฎรแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันและพ้ืนที่ติดต่อกันรวมจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด   
1,167,374 คน หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,256 หน่วย ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอ าเภอ
หนองหาน (117,617) อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม (25,510) อ าเภอเมืองอุดรธานี เฉพาะต าบลโนนสูง
(10,554) ต าบลบ้านจั่น (9,101) ต าบลหนองนาค า (16,646) เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง (ต าบล
หนองขอนกว้าง) (8,457) และเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า (10,116) รวมจ านวนประชาชน 198,001 
คน มีหน่วยการเลือกตั้ง 264 หน่วย มีผู้สมัครจ านวน 37 ราย ประกาศรายชื่อ 34 ราย ไม่ประกาศ
รายชื่อ 3 ราย จาก 34 พรรคการเมือง (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี. 
2561) ในส่วนของจ านวนหน่วยเลือกตั้งต าบลโนนสูง และเขตเทศบาลต าบลโนนสูง -น้ าค า รวมผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง 20,670 คน และจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 29 หน่วย มีผู้แสดงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 
และเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม จ านวน 16,731 คน หรือร้อยละ 80.95 (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี, 2562) 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายหลังการเลือกตั้ง ผู้วิจัยมีความประสงค์จะด าเนินการศึกษาวิจัย
ด้วยรูปแบบของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือการติดตามและประเมินผลความ
คิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 
2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
ที่จะเป็นภาพสะท้อนจากความคิดเห็นและเจตคติของประชาชน เจ้าของเสียงที่แท้จริงตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย   

2.1 เพ่ือติดตามและประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี   

2.2 เพ่ือติดตามและประเมินเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบล
โนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
3. วิธีกำรศึกษำและค ำถำมกำรวิจัย 

รูปแบบของการวิจัยเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง ผลการวิจัยจะสะท้อนภาพ
ของความคิดเห็นและเจตคติของประชาชน เรื่อง “การติดตามและประเมินความคิดเห็นและเจตคติ
ของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา 
เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ในบทนี้จะน าเสนอตามล าดับตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร 
ประชากร เป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีรายชื่อและใช้สิทธิ์ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามประกาศจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง-น้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 4 รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ,670 คน และจ านวน
หน่วยเลือกตั้ง 29 หน่วย มีผู้แสดงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 
จ านวน 16,731 คน รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 16,731 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีรายชื่อและใช้สิทธิ์ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามประกาศจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง-น้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 4 เลือกสุ่มจากตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 
โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 1.0 และระดับความเชื่อมั่น 10%  
เพ่ือก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ จากตารางส าเร็จรูปที่ก าหนดประชากรระหว่าง 
15,000–16,000 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 99 คน จาก 5 ต าบล ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน 

 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 

3.2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 
กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

3.2.2 ตัวแปรตำม 
เจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่ วไป 

พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

3.3 เครื่องมือวิจัย 
3.3.1 เครื่องมือวิจัยเชิงปริมำณ 
1) แบบประเมินควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 
เครื่องมือวิจัยนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างค าถามจ านวน 5 

ด้าน ๆ ละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ ประกอบด้วย  
1. ด้านความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมการเลือกตั้ง  
2. ด้านนโยบายของพรรคการเมือง 
3. ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
4. ด้านระบบการเมืองของไทย  
5. ด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง 
การก าหนดมาตรระดับคะแนนตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 

ระดับ ได้แก่  
มาตรระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 

(Always) 
มาตรระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมาก (Often)  
มาตรระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับปากลาง 

(Sometime) 
มาตรระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เกือบจะไม่เห็นด้วยหรือในระดับ

น้อย (Seldom) 
มาตรระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือในระดับระดับน้อย

มาก (Never) 
2) แบบประเมินเจตคติของประชำชนต่อผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

ไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 
เครื่องมือวิจัยนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน10 ข้อ 

ก าหนดมาตรระดับคะแนนตามแนวคิดของ Likert’s scale (1932) จ านวน 5 ระดับ ได้แก่  
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มาตรระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด (Very 
Satisfied) 

มาตรระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมาก (Satisfied)  
มาตรระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับปากลาง (Neither 

Satisfied nor Dissatisfied) 
มาตรระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นที่เกือบจะไม่เห็นด้วยหรือในระดับ

น้อย (Dissatisfied) 
มาตรระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือในระดับระดับน้อย

มาก(Very Dissatisfied)  
3.3.2 กำรแปรผล 
การแปรผลของมาตรระดับความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะใช้เกณฑ์มาตรระดับคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นและเจตคติ
ตามกรอบแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert, 1932) ดังต่อไปนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มาตรระดับความคิดเห็นและเจตคติใน
ระดับน้อยที่สุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มาตรระดับความคิดเห็นและเจตคติใน
ระดับน้อย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มาตรระดับความคิดเห็นและเจตคติใน
ระดับปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มาตรระดับความคิดเห็นและเจตคติใน
ระดับมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มาตรระดับความคิดเห็นและเจตคติใน
ระดับมากท่ีสุด 

3.3.3 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภำพ 
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ/หรือ  

การสนทนากลุ่ม ภายใต้กรอบของความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
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3.4 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ 
การวิจัยด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยรูปแบบการส ารวจและวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เรื่อง การติดตามและประเมินความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 
ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ศึกษาต ารา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษากรอบแนวคิดของนักการศึกษา นักวิจัยที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินความ

คิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 
2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

3) สร้างและออกแบบเครื่องตามกรอบแนวคิด ได้เครื่องมือวิจัยจ านวนสองเครื่องมือ ได้แก่ 
แบบประเมินความคิดเห็นและแบบประเมินเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

4) น าเครื่องมือวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ วิเคราะห์
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในด้านเนื้อหา ด้านสถิติและด้าน
ภาษา และด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง  
การสุ่มตัวอย่าง ด้วยรูปแบบการสุ่มแบบไม่เจาะจงของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 

คน จาก 14 หมู่บ้าน ที่ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 
กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนสูง หมู่ 2 
บ้านน้ าค า หมู่ 3 บ้านชัยพร หมู่ 4 บ้านข้าวสาร หมู่ 5 บ้านหนองโสกดาว หมู่ 6 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 7 
บ้านหนองสร้างค า หมู่ 8 บ้านหนองหมื่นท้าว หมู่ 9 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 10 บ้านเสมา หมู่ 11 บ้าน 
ป่าหวาย หมู่ 12 บ้านข้าวสารน้อย หมู่ 13 บ้านหนองแคน และหมู่ 14 บ้านชัยเจริญ 

3.5.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) แจกแบบเครื่องมือวิจัย จ านวน 400 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และรับกลับ

ด้วยนักวิจัย 
2) เลือกสุ่มสัมภาษณ์ จ านวนร้อยละ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน แบบไม่

เจาะจง 
3) เลื อ ก สุ่ ม ก ารสั ง เกต แ ละอภิ ป รายจ าก ชุ ม ชน ที่ ใช้ สิ ท ธิ์ ก าร เลื อ ก ตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง 
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จังหวัดอุดรธานี จ านวน 29 หน่วยเลือกตั้ง จาก 14 หมู่บ้าน ในต าบลโนนสูงและเขตเทศบาลต าบล
โนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

4) น าข้อมูลเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความแปรปรวน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ F-test 

2) ตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัย ด้วยสถิติเชิงอนุมานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้แก่  

ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbachα-Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นของ 
เพียร์สัน (Simple Correlation: r) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Multiple 
Correlation: R) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความถดถอย (Standardized Regression Weight 

Coefficient Attitude: β) แ ล ะค่ า สั ม ป ร ะสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ค ว าม ชี้ วั ด ใน ก ารพ ย าก รณ์ 
(Determination Predictive Correlation: R2)  
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านความเข้าใจ
ในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรม (Understanding Voting Rights: UVR) ด้านนโยบายของพรรคการเมือง 
(Policy of Political Parties: PPP) ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ ง (Election Management 
Style: EMS) ด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political System: TPS) และด้านการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง (Resolving Problems through Elections: RPE) และตัวแปรตาม 
เป็นความคิดเห็นต่อเจตคติของผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
พบว่า 

ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิ ง
เส้นของเพียร์สัน (r=0.452 -0.523, p<.001) ซึ่งทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมี
ทิศทางเดียวกันและเป็นทิศทางทางบวก วิเคราะห์ความคาดหวังของความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์

ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วยสถิติ Standardized Regression Weight Attitude (β=-0.122 -0.257, 
p<.05) หมายความว่าระดับความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนสามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ได้ 
วิเคราะห์ระดับของความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R=0.757, p<.001) 
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หมายความว่าระดับของความสัมพันธ์ระดับความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนลู่เข้าสู่ระดับ
มาตรฐานที่ R=1.000 พบว่าค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับร้อยละ 75.7 และค่าความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนวิเคราะห์ด้วยสถิติ Determination Efficiency 
Predictive Value (R2) พบว่า ค่า R2=0.573 (p<.001) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.3 
หรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 229 คน แสดงความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งและมีเจตคติต่อผลการ
เลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 171 คน อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ แทรกที่ไม่
สามารถบ่งบอกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนกลุ่มตัวอย่างนี้ต่อผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่ วไป พ.ศ. 2562 ไม่สามารถท านายปัจจัยของ
เหตุการณ์นี้ได้ ขึ้นอยู่กับการวิจัยที่จะตอบโจทย์ของปัญหาในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
5.1.1 สรุปผล  
การสรุปผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  
1) สรุปผลสถำนภำพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
เพศ 
เพศ เป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดใน มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) เกี่ยวกับ

เพศ ซึ่งค่าของตัวแปรที่เป็นการแบ่งกลุ่ม ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 215 คน (ร้อยละ 53.8) และ
เพศหญิง จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.50 และค่าความแปรปรวน 
=0.25 การกระจายของข้อมูลของสองตัวแปรเกือบไม่แตกต่างกัน 

อำยุ 
สรุปผลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างกับตัวแปรเกี่ยวกับอายุ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในส่วนของอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยที่สุด 18 ปี  
มากที่สุด 65 ปี ค่าพิสัย =45.0 อายุเฉลี่ย =36.3 ปี การกระจายของข้อมูลด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน =11.5 และค่าความแปรปรวน =132.6  

อำชีพ 
อาชีพเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดใน มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) เกี่ยวกับ

อาชีพ ซึ่งค่าของตัวแปรที่เป็นการแบ่งกลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกร จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.3) 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 80 คน (ร้อยละ 20.0) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 64 คน (ร้อยละ 16.0) 
ข้าราชการ จ านวน 33 คน พนักงาน จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.8) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 14 คน  
(ร้อยละ 3.5) ค้าขาย จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.3) และเกษียณอายุราชการ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 
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1.0) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.63 และค่าความแปรปรวน =2.67 การกระจายของข้อมูลของสอง
ตัวแปรมีความแตกต่างกัน 

ที่อยู่อำศัยตำมทะเบียนบ้ำน 
ที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดในมาตรานามบัญญัติ (Nominal 

Scale) เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุ ก าหนดไว้ด้วยหมู่ที่  
โดยก าหนดไว้ 14 หมู่ ผู้วิจัยวางแผนที่ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่จ านวนเท่า ๆ กัน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยผู้วิจัย โดยภาพรวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 14 หมู่บ้าน มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
ระหว่าง 26-31 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =4.04 และค่าความแปรปรวน = 
16.29 การกระจายของข้อมูลของสองตัวแปรมีความแตกต่างกัน 

5.1.2 สรุปผลควำมคิดเห็นของประชำชนต่อผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งที่ 4 ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี 

1) สรุปคุณภำพของเครื่องมือวิจัยรำยข้อ 
ค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพของเครื่องมือวิจัย วิเคราะห์เป็นรายข้อของแต่ละด้าน

ทั้ง 5 ด้าน ของเครื่องมือวิจัย พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพต่ าสุด =0.48 (ข้อ 30) และค่าความ
เชื่อมั่นของคุณภาพต่ าสุด =0.84 (ข้อ 13) ซึ่งข้อค าถามทั้ง 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยทุกรายข้อสูงกว่า 0.30 ซึ่งเป็นค่าที่ก าหนดคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยข้อค าถามราย
ข้อเชิงสถิติตามมาตรฐานสากลหมายความว่า ทุกข้อค าถามของเครื่องมือวิจัย แบบประเมินความ
คิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร The Questionnaire on Election Representative: QER) 
มีคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมของการน ามาใช้ในการวิ เคราะห์ผลการวิจัยที่มี
คุณภาพที่ยอมรับได้ 

2) สรุปคุณภำพของเครื่องมือวิจัยรำยด้ำน 
สรุปคุณภาพของเครื่องมือวิจัย แบบประเมินความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้ง

ผู้แทนราษฎร The Questionnaire on Election Representative (QER) ค่าความเที่ยงและความ
เชื่อมั่นของคุณภาพเครื่องมือรายด้านวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค ( Internal 

Consistency Cronbach Alpha Reliability: α-Reliability) พบว่ า  ค่ า  α-Reliability มี ค่ าอยู่

ระหว่าง 0.78–0.86 ทุกข้อค าถามรายด้านมีค่า α-Reliability สูงกว่าระดับมาตรฐานของการใช้

เครื่องมือวิจัยตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ที่ ค่า α-Reliability =0.60 เครื่องมือวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือและเหมาะสมในการน าไปด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ส่วนค่าความแปรปรวนของการกระจาย
ของข้อมูลทั้ง 5 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 12.31–16.16 และสถิติเพ่ือคาดหวังในการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ (F-test) ส าหรับเครื่องมือวิจัย QER พบว่า มีความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกรายด้าน 
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  ในส่วนรายละเอียดของข้อมูลรายด้าน ผู้วิจัยจะน าเสนอเป็นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ด้ำนควำมเข้ำใจในกำรใช้สิทธิ์ต ำมรัฐธรรม (Understanding Voting 

Rights: UVR) 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของข้อมูล

ด้านความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อค าถามทั้งหกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ในการใช้สิทธิ์ของท่านเลือก ส.ส. เป็นการส่งเสริมให้คนดี

ปกครองบ้านเมืองระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=4.20, S.D.=0.70) และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ท่านรับทราบว่าสมาชิกวุฒิสภา มาจากการคัดเลือกของ คสช. และมีวาระนานกว่าชุดอ่ืน 5 ปี 

ระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=4.04, S.D.=0.98) โดยภาพรวมระดับของความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อด้านความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับ (�̅�=4.12, S.D.=0.58) 
2. ด้ำนนโยบำยของพรรคกำรเมือง (Policy of Political Parties: PPP) 

  สรุป ด้ าน น โยบายขอ งพ รรคการ เมื อ ง (Policy of Political Parties: PPP)  
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของข้อมูลด้านนโยบายของ
พรรคการเมือง พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อค าถามทั้งหกข้อมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (ท่านใช้สิทธิของท่านในการเลือก ส.ส. ตามนโยบายพรรคการเมืองระดับความคิดเห็นใน

ระดับมาก (�̅�=4.20, S.D.=0.79) และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ท่านคิดว่านโยบายพรรคสามารถ

น าไปปฏิบัติต่อท่านได้จริงระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=4.02, S.D.=0.95) โดยภาพรวมระดับ

ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านนโยบายของพรรคการเมือง อยู่ในระดับ (�̅�=4.08 , 
S.D.=0.64) 
  3. ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเลือกตั้ง (Election Management Style: EMS) 

สรุปด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง (Election Management Style: EMS) ค่า
คะแนนเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของข้อมูลด้านรูปแบบการ
จัดการเลือกตั้ง พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อค าถามทั้งหกข้อมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (รูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้จะเกิดพรรคเล็กพรรคน้อยจ านวนมาก

ภายหลังการเลือกตั้ง 2562 ระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=4.10, S.D.=0.90) และคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ในบัตรเลือกตั้งมีความเหมาะสมเพราะบรรจุข้อมูลส าคัญ 3 ส่ วน ประกอบด้วย 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อพรรค และโลโก้พรรคระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�= 3.97, S.D.=0.85) 
โดยภาพรวมระดับของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง อยู่ ในระดับ  

(�̅�=4.05, S.D.=0.67) 
4. ด้ำนระบบกำรเมืองของไทย (Thai Political System: TPS)  
สรุปผลด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political System: TPS) ค่าคะแนน

เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อค าถามท้ังหกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ภายใต้ความซับซ้อน
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ของระบบเลือกตั้งใหม่ ท าให้พรรคที่ชนะเลือกตั้ง ส.ส. เขต อาจไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาระดับ

ความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=4.11, S.D.=0.81) และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ท่านคุ้นเคยจากเคย
เลือกได้ทั้ง “คนที่รัก” เพ่ือเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต และเลือก “พรรคที่ชอบ” ผ่าน ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ในการเลือกตั้งหนนี้ท่านเหลืออ านาจตัดสินใจเพียงหนึ่ งเดียวเพ่ือเลือก ส.ส. เขต

ระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=3.97, S.D.=0.84) โดยภาพรวมระดับของความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อด้านระบบการเมืองไทย อยู่ในระดับ (�̅�=4.04, S.D.=0.63) 
5. ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนผ่ำนกำรเลือกตั้ง (Resolving Problems 

through Elections: RPE)  
  สรุปผลด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง (Resolving Problems 
through Elections: RPE) ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
ของข้อมูลด้านการแก้ปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อค าถามทั้งหกข้อมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (รัฐบาลใหม่ต้องให้ความสนใจปัญหาของ
เกษตรกรและแก้ไขปัญหาราคาตกต่ าขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงได้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 

(�̅�=4.20, S.D.=0.94) และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ท่านเชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่
ยืดเยื้อมานานส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับกฎกติกาทางการเมือง

ระดับความคิดเห็นในระดับมาก (�̅�=3.94, S.D.=0.91) โดยภาพรวมระดับของความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อด้านการแก้ปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับ (�̅�=3.97, S.D.=0.64) 
5.1.3 สรุปควำมคิดเห็น โดยภำพรวมของประชำชนต่อผลกำรเลือกตั้ ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งที่ 4 ต ำบล 
โนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี  

ผลของความคิดเห็นโดยภาพรวมของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี สรุปได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น (�̅�=4.05) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.56)  

ค่าความแปรปรวนของข้อมูล (σ2=0.31) ค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยค่าความ

เชื่อมั่นของครอนบาค (α-Reliability=0.95) หมายความว่าเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัยในครั้งนี้มี
ค่าคุณภาพที่จะน าไปประกอบการวิจัยอย่างเหมาะสม และค่าความคาดหวังของการพยากรณ์ระหว่าง
ตัวแปร พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 (F-test=33.39***) ระดับของ
ความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อผลการเลือกตั้ง 

5.1.4 สรุปผลควำมคิดเห็นต่อเจตคติของประชำชนต่อผลกำรเลือกตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทยเป็น กำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งที่ 4 ต ำบล  
โนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
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สรุปผลความคิดเห็นต่อเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ดังต่อไปนี้ค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ การแปลความหมายของ
ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม ค่าความแปรปรวน และค่าความเชื่อมั่น
ของครอนบาค ของเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 3.43 (ท่านรู้สึกดีต่อรัฐธรรมนูญที่ถูกวางไว้
ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง) – 3.87 (ท่านมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 1.03 (ท่านรู้สึกดีต่อรัฐธรรมนูญที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ก่อนการ
เลือกตั้ง) และการแปรความหมายของข้อมูล พบว่าระดับของเจตคติของประชาชนอยู่ในระดับเด่นชัด

ทุกรายข้อ โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (�̅�=36.51, S.D.=6.06)  

ค่าความแปรปรวน (σ2=37.65) ประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค 

(α-Reliability) (α=0.84) ผลการประเมินเฉลี่ยรายด้าน (�̅�=3.65, S.D.=0.61) และระดับความ
คิดเห็นของเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งมีมาตรระดับที่ระดับมีเจตคติที่เด่นชัด 

5.1.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดเห็นและเจตคติของประชำชนต่อผลกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งที่ 4 
ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยรูปแบบของการวิเคราะห์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิ งเส้นของเพียร์สัน  (Simple Correlation: r) วิ เคราะห์ ระดับของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation: R) 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพยากรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ Standardized 

Regression Weight Attitude (β) และวิเคราะห์การพยากรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
สถิติ Determination Efficiency Predictive Value (R2) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านความเข้าใจในการใช้
สิทธิ์ตามรัฐธรรม (Understanding Voting Rights: UVR) ด้านนโยบายของพรรคการเมือง (Policy 
of Political Parties: PPP) ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง (Election Management Style: EMS) 
ด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political System: TPS) และด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ผ่านการเลือกตั้ง (Resolving Problems through Elections: RPE) และตัวแปรตาม เป็นความ
คิดเห็นต่อเจตคติของผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 
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ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียร์สัน (r=0.452 -0.523, p<.001) ซึ่งทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสองมีทิศทางเดียวกันและเป็นทิศทางทางบวก วิเคราะห์ความคาดหวังของความสัมพันธ์ต่อ
การพยากรณ์ ระหว่างตัวแปรทั้ งสองด้วยสถิติ  Standardized Regression Weight Attitude  

(β=-0.122 -0.257, p<.05) หมายความว่าระดับความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนสามารถ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ได้ วิเคราะห์ระดับของความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R=0.757, p<.001) หมายความว่าระดับของความสัมพันธ์ระดับความคิดเห็นและเจตคติของ
ประชาชนลู่เข้าสู่ระดับมาตรฐานที่ R=1.000 พบว่าค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับร้อยละ 75.7 
และค่ าความสัมพันธ์ระหว่างความคิด เห็ นและเจตคติของประชาชนวิ เคราะห์ด้ วยสถิติ 
Determination Efficiency Predictive Value (R2) พบว่า ค่า R2=0.573 (p<.001) หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.3 หรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 229 คน แสดงความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้ง
และมีเจตคติต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 171 คน อาจจะมี
ปัจจัยอ่ืน ๆ แทรกที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่ างความคิดเห็นและเจตคติของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างนี้ต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  
ไม่สามารถท านายปัจจัยของเหตุการณ์นี้ได้ ขึ้นอยู่กับการวิจัยที่จะตอบโจทย์ของปัญหาในการวิจัยครั้ง
ต่อไป 

5.2 อภิปรำยผล  
ในการอภิปรายผล จะอภิปรายตามล าดับขั้นตอน 4 ส่วน ตามล าดับต่อไปนี้ 

5.2.1 สถำนภำพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ

ล าดับของหมู่บ้าน 14 หมู่  เพ่ือเป็นการวัดการกระจายทางสถิติที่ เป็นปกติทั่ วไป ใช้ส าหรับ
เปรียบเทียบว่าค่าต่าง ๆ ในเซตข้อมูลกระจายตัวออกไปมากน้อยเท่าใด ตัวแปรที่มีระดับการวัดใน 
มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) เช่น ค่าของตัวแปรที่เป็นเพียงการแบ่งกลุ่ม หรือไม่สามารถ
เรียงล าดับหรือบอกความแตกต่างได้ เช่น เพศ เป็นต้น หรือ เป็นมาตราเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ที่แบ่งกลุ่มหรือเรียงล าดับได้ เช่น อาชีพ เป็นต้น หรือ มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ที่ค่าของตัว
แปรบอกความแตกต่างได้ เช่น อายุ เป็นต้น ดังนั้นการรายงานผลของตัวแปรจะรายงานด้วยความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวน 

วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับเพศของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 
215 คน (ร้อยละ 53.8) และเพศหญิง จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.50 และค่าความแปรปรวน 0.25 การกระจายของข้อมูลของสองตัวแปรเกือบไม่แตกต่างกัน  
กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยที่สุด 18 ปี มากที่สุด 65 ปี ค่าพิสัย 45.0 อายุเฉลี่ย 36.3 ปี การกระจายของ
ข้อมูลด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.5 และค่าความแปรปรวน 132.6 อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
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ตัวอย่างประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร จ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.3) จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากท้ัง 
14 หมู่บ้าน มีจ านวนใกล้เคียงกัน ระหว่าง 26-31 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.04 และค่าความแปรปรวน 16.29 การกระจายของข้อมูลของสองตัวแปรมีความแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิสิษฐ์ วงศารัตน์ศิลป์ (2560) ได้รายงานวิจัย เรื่อง  
ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย 
ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001-15,000 บาท  
มีระดับความคิดเห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.2 ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งที่ 4 ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธำนี 

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี คุณภาพของเครื่องมือวิจัยรายข้อ วิเคราะห์ด้วยสถิติองค์ประกอบเชิงยืนยัง (Factor 
Loading Analysis) พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของคุณภาพของเครื่องมือวิจัย วิเคราะห์เป็นรายข้อของแต่
ละด้านทั้ง 5 ด้าน ของเครื่องมือวิจัย พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพต่ าสุด 0.48 (ข้อ 30) และค่า
ความเชื่อมั่นของคุณภาพต่ าสุด 0.84 (ข้อ 13) ซึ่งข้อค าถามทั้ง 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัยทุกรายข้อสูงกว่า 0.30 ซึ่งเป็นค่าที่ก าหนดคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยข้อค าถาม
รายข้อเชิงสถิติตามมาตรฐานสากลหมายความว่า ทุกข้อค าถามของเครื่องมือวิจัย แบบประเมินความ
คิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร The Questionnaire on Election Representative: QER) 
มีคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมของการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่มี
คุณภาพที่ยอมรับได ้

และจากผลการวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยรายด้านด้วยสถิติ ค่าความเชื่อมั่นของ 

ครอนบาค (Internal Consistency Cronbach Alpha Reliability: α-Reliability) ของเครื่องมือ
วิจัยแบบประเมินความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร The Questionnaire on 
Election Representative: QER) ประเมินความคิดเห็น 5 ด้าน ๆ ละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ คะแนน
จากการประเมินต่ าสุด 6 คะแนน และสูงสุด 30 คะแนน ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจในการใช้สิทธิ์
ตามรัฐธรรม (Understanding Voting Rights: UVR) ด้านนโยบายของพรรคการเมือง (Policy of 
Political Parties: PPP) ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง (Election Management Style: EMS) 
ด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political System: TPS) และด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชน



298 
 

ผ่านการเลือกตั้ ง (Resolving Problems through Elections: RPE) ค่า α-Reliability มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.78–0.86 ทุกข้อค าถามรายด้านมีค่า α-Reliability สูงกว่าระดับมาตรฐานของการใช้

เครื่องมือวิจัยตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ที่ ค่า α-Reliability =0.60 เครื่องมือวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือและเหมาะสมในการน าไปด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ส่วนค่าความแปรปรวนของการกระจาย
ของข้อมูลทั้ง 5 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 12.31–16.16 และสถิติเพ่ือคาดหวังในการพยากรณ์
ความสัมพันธ์ (F-test) ส าหรับเครื่องมือวิจัย QER พบว่า มีความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกรายด้าน ผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของ  Santiboon (2013) ได้ด าเนินการวิจัย
เชิงส ารวจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เรื่อง School environments inventory in 
primary education in Thailand กับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมปีที่  6 สุ่มได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2,275 คน ทั่วประเทศ ด้วยเครื่องมือวิจัย My Class Inventory (MCI) ประเมินคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยจ านวน 5 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ ด้วยสถิติ Factor Loading Analysis และ Internal 

Consistency Cronbach Alpha Reliability: α-Reliability พบว่าค่า Factor Loading Analysis 

มีค่าระหว่าง 0.61–0.88 ซึ่งสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระดับ .30 และ ค่า α-Reliability มีค่าระหว่าง 
0.75-0.88 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานของความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.60 และผลงานวิจัยของ Chantala, 
Santiboon, & Ponkahm (2018) ที่ ด า เนิ น การวิ จั ย  เรื่ อ ง  Instructional designing the STEM 
education model for fostering creative thinking abilities in physics laboratory environment 
classes มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัย Physics Laboratory Environment 
Inventory (PLEI) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนจ านวน 5 ด้าน ๆ ละ 7 ข้อ รวม 35 ข้อ กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 184 คน พบว่า ค่า α-Reliability=0.60–0.75  
ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เป็นรายด้านจากแบบประเมินความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร The 
Questionnaire on Election Representative: QER) ประเมินความคิดเห็น 5 ด้าน ๆ ละ 6 ข้อ 
รวม 30 ข้อ คะแนนจากการประเมินต่ าสุด 6 คะแนน และสูงสุด 30 คะแนน ประกอบด้วย ด้านความ
เข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรม (Understanding Voting Rights: UVR) ด้านนโยบายของพรรค
การ เมื อ ง (Policy of Political Parties: PPP) ด้ าน รู ป แบ บการจั ด การ เลื อกตั้ ง  (Election 
Management Style: EMS) ด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political System: TPS) และด้าน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง (Resolving Problems through Elections: RPE) 

พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น (�̅�=4.05)  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.56) ค่าความแปรปรวนของข้อมูล (σ2=0.31)  ค่าความเชื่อมั่น

ของคุณภาพเครื่องมือวิ เคราะห์ด้ วยค่าความเชื่ อมั่นของครอนบาค (α-Reliability=0.95)  
หมายความว่าเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัยในครั้งนี้มีค่าคุณภาพที่จะน าไปประกอบการวิจัยอย่าง
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เหมาะสม และค่าความคาดหวังของการพยากรณ์ระหว่างตัวแปร พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 (F-test=33.39***) ระดับของความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อผลการ
เลือกตั้ งมีมาตรระดับที่ ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sarakorn, Santiboon, & 
Ponkham (2017) ได้รายงานผลการวิจัย เรื่อง Monitoring and evaluation students’ learning 
achievements through their learning activities with the STEM education instructional 
method for developing their creative thinking abilities and their attitudes toward 
science of secondary students at the 11th grade level in physics classes ประเมินความ
คิดเห็นด้วยเครื่องมือวิจัย 2 เครื่องมือ The Creative Thinking Ability Assessment (CTAA) ด้วย
ข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ ประเมินความคิดเห็น 4 ด้าน และ The Test Of Science-Related 
Attitude (TOSRA) ด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่าง 350 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 10 ห้องผลการวิจัยพบ ค่า α-Reliability=0.71-0.82 และ 0.92 ตามล าดับ และผลการวิจัย
ของวัฒนิกา ศิลปะกุล (2560) ได้รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไป
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโฉลงอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นประชาชนทั่วไปในต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 380 คน 
ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงอาชีพเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ดังกล่าวจ าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกอบอาชีพ
ที่น่าจะมีเวลาเพียงพอที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น และในส่วนของปัจจัยด้านการ
รับรู้ข่าวสารนั้น พบว่า เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ งมากขึ้น จะมีผล
ท าให้แนวโน้มที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะตัดสินใจไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างมี
นัยส าคัญ 

5.2.3 เจตคติของประชำชนต่อผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทยเป็น
กำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งท่ี 4 ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

จากผลการประเมินความคิดเห็นต่อเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยเครื่องมือวิจัย แบบประเมินเจตคติต่อผลการเลือกตั้ง (The Test of 
Election-Representative-Rerated Attitude: TEPA) จ านวน 10 ข้อ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (�̅�=36.51, S.D.=6.06) ค่าความแปรปรวน  (σ2=37.65) ประเมินคุณภาพ
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เครื่องมือวิจัยด้วยค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (α-Reliability) (α=0.84) ผลการประเมินเฉลี่ยราย

ด้าน (�̅�=3.65, S.D.=0.61) และระดับความคิดเห็นของเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งมี
มาตรระดับที่ระดับมีเจตคติที่เด่นชัด เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพที่มีความเชื่อมั่นและความเหมาะสมต่อ
การน าเครื่องมือด าเนินการวิจัย และเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ค่าเฉลี่ยรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 3.43 (ท่านรู้สึกดีต่อรัฐธรรมนูญที่ถูก
วางไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง) –3.87 (ท่านมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในการ
เลือกตั้ง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 1.03 (ท่านรู้สึกดีต่อรัฐธรรมนูญที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ก่อน
การเลือกตั้ง) และการแปรความหมายของข้อมูล พบว่าระดับของเจตคติของประชาชนอยู่ในระดับ
เด่นชัดทุกรายข้อ 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Welch (2010) รายงานผลการวิจัย
เกี่ยวกับเจตคติ เรื่อง Using the TOSRA to assess high school students' attitudes toward 
science after competing in the first robotics competition: An exploratory study This 
study examined high school students' attitudes toward science after participating in a 
robotics competition การวิจัยเพ่ือตรวจสอบเจตคติของนักเรียนมัธยมปลายที่มีต่อวิทยาศาสตร์
หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยเครื่องมือ The Test Of Science-Related Attitude 
(TOSRA) จ านวน 49 ข้อ เพ่ือวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 ด้าน ๆ ละ 7 ข้อ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบทางสังคมของวิทยาศาสตร์ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ และอาชีพที่สนใจ
ในวิทยาศาสตร์ บ่งชี้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เก่ียวข้องในสี่ของเจ็ดด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผลและรูปแบบของการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ พรภิรมณ์ ศรีทองค า และ 
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2558) ได้รายงานผลการวิจัย เรื่อง ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรีและเพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง เป็น
ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 356 คน โดยใช้
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในต าบลบ้านช้าง 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทางด้านอาชีพ และรายได้ มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการกล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มี
ผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
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5.2.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดเห็นและเจตคติของประชำชนต่อผลกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทยเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษำ เขตเลือกตั้งที่ 4 
ต ำบลโนนสูง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งที่ 4 ต าบลโนนสูง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยระดับค่าของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นและเจตคติของประชาชน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับคะแนนเฉลี่ยรายด้านของความคิดเห็นของประชาชน 
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรม (Understanding Voting Rights: 
UVR) ด้านนโยบายของพรรคการเมือง (Policy of Political Parties: PPP) ด้านรูปแบบการจัดการ
เลือกตั้ ง (Election Management Style: EMS) ด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political 
System: TPS) และด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง (Resolving Problems 
through Elections: RPE) ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินจากเครื่องมือวิจัย แบบประเมินความ
คิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร The Questionnaire on Election Representative: QER 
และตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับคะแนนเฉลี่ยของเจตคติของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและถูกประเมิน
ด้วยแบบประเมินเจตคติต่อผลการเลือกตั้ง (The Test of Election-Representative-Rerated 
Attitude: TEPA) 

ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียร์สัน (r=0.452 -0.523, p<.001) ซึ่งทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสองมีทิศทางเดียวกันและเป็นทิศทางทางบวก วิเคราะห์ความคาดหวังของความสัมพันธ์ต่อ

การพยากรณ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วยสถิติ Standardized Regression Weight Attitude (β=-
0.122-0.257, p<.05) หมายความว่าระดับความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนสามารถพยากรณ์
ความสัมพันธ์ได้ วิเคราะห์ระดับของความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R =0.757, 
p<.001) หมายความว่าระดับของความสัมพันธ์ระดับความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนลู่เข้าสู่
ระดับมาตรฐานที่  R=1.000 พบว่าค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ ในระดั บร้อยละ 75.7 และค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนวิเคราะห์ด้วยสถิติ Determination 
Efficiency Predictive Value (R2) พบว่า ค่า R2=0.573 (p<.001) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ 57.3 หรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 229 คน แสดงความคิดเห็นต่อผลการเลือกตั้งและมีเจตคติต่อ
ผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 171 คน อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
แทรกที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและเจตคติของประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ไม่สามารถ
ท านายปัจจัยของเหตุการณ์นี้ได้ ขึ้นอยู่กับการวิจัยที่จะตอบโจทย์ของปัญหาในการวิจัยครั้งต่อไป 
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ผลของการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยเพ่ือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
จากการศึกษาของ ชัยวัฒน์ สีเหนี่ยง รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ สนอง ดีประดิษฐ์ และ สะถิระ เผือกประพันธุ์ 
(2559) ได้รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกับ
สถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดลพบุรี
จ านวน 300 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบ สอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนคือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ ย  (Mean) และค่าส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีความสัมพันธ์กับสถานภาพส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 

และผลการวิจัยสอดคล้องกับรูปแบบของการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้วยสถิติเชิงอนุมานของ Khwanchai Khuana, Tanthip Khuana, & Toansakul Santiboon 
(2017) เรื่ อ ง  An instructional design model with the cultivating research-based learning 
strategies for fostering teacher students’ creative thinking abilities เพ่ือประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 626 คน 
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการวิจัยเป็นฐานและความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 
The Research-Based Learning Strategies (RBLS) ประเมินความคิดเห็น 6 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ รวม 30 
ข้ อ  แ ล ะ เค รื่ อ งมื อ  The Creative Thinking Ability Questionnaire (CTAQ) จ าน วน  10  ข้ อ 
ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองมีทิศทางบวก (r) ระดับของ
ความสัมพันธ์ของสองตัวแปร (R) เท่ากับ 0.79 และตัวชีวัดของความสัมพันธ์ (R2) พบว่าร้อยละ 62 หรือ
นักศึกษาจ านวน 388 คน มีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรูปด้วยรูปแบบการวิจัยเป็นฐานมี
ความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
เป็นข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ และส่วนที่ 2 คือข้อเสนอแนะที่พบว่าผลของ
การวิจัยมีความบกพร่องและพบปัญหา ซึ่งผู้ที่สนใจ นักวิชาการ นักการศึกษา นักศึกษา รวมทั้ง
นักวิจัยสามารถที่จะน าส่วนที่บกพร่องในครั้งนี้ไปด าเนินการวิจัยในครั้งต่อไป 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้ 
1) ด้วยรูปแบบของการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยต้อง

ออกแบบเครื่องมือวิจัยตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ข้อค าถามในแต่ละด้านที่จะประเมินในแต่
ละด้านควรประกอบด้วยจ านวนด้านระหว่าง 5–7 ด้าน แต่ละด้านต้องประกอบด้วยข้อค าถามที่
เท่ากัน จ านวนข้อค าถามไม่ควรเกิน 6–8 ข้อ ทั้งนี้ จะมีผลต่อการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง มาตรระดับที่ประเมินอยู่ระหว่าง 4–5 ระดับ เพ่ือสามารถวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือด้วยสถิติอย่างถูกต้อง ถ้าข้อค าถามใดมีระดับความเชื่อมั่นต่ ากว่า 0.30 
ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม่ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเป็นรายด้านของครอนบาคควรมีค่าสูงกว่า 
0.60 จึงจะสามารถน าไปวิเคราะห์ด้วยรูปแบบการวิจัยดังกล่าวนี้ 

2) ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้การใช้สถิติขั้นสูงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เพ่ือดูแนวโน้มของการที่จะพยากรณ์ความสัมพันธ์ได้ต้องตรวจสอบด้วย F-test เป็นเบื้องต้นว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์อย่ างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ระดับของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือตอบโจทย์ของปัญหาจะต้องมีค่าสูงกว่า 0.70 จึงจะ
เหมาะสม กลุ่มความสัมพันธ์ของสองตัวแปรจะต้องมีนัยส าคัญทางสถิติจะต้องสามารถพยากรณ์ได้  
จึงจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรสะท้อนผลจากกลุ่มตัวอย่างได้ในระดับ
ใดและจ านวนเท่าใด ผลการวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 229 คน จากจ านวน 400 
คน  สามารถสะท้อนภาพของการใช้สถิติชั้นสูงวิเคราะห์ได้ว่าความคิดเห็นและเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้อย่างแม่นย าและถูกต้อง ส่วนปัญหาที่พบไม่สามารถยืนยันได้ว่าการ
ประเมินความคิดเห็นด้วยการประเมินข้อค าถามต่อกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วยด้าน
ความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรม (Understanding Voting Rights: UVR) ด้านนโยบายของ
พรรคการเมือง (Policy of Political Parties: PPP) ด้านรูปแบบการจัดการเลือกตั้ง (Election 
Management Style: EMS) ด้านระบบการเมืองของไทย (Thai Political System: TPS) และด้าน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง (Resolving Problems through Elections: RPE) 
การออกแบบผู้วิจัยได้ออกแบบไว้เพียงเท่านี้อาจจะมีตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างที่เหลือ
จ านวน 171 คน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านกาลเวลาและการสร้างเครื่องมือวิจัยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้วิจัยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยคอยชี้แนะและให้ค าปรึกษาและชี้แนะท า
ให้ ผลการวิจัยค่อนข้างมีความสมบู รณ์  มีความน่ าเชื่ อถือของข้อมูล  มีความถูกต้องของ
กระบวนการวิจัยตามมาตรฐานสากล นักการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถท่ีจะน ารูปแบบของการวิจัยในรูปแบบเช่นนี้ซึงรูปแบบการวิจัยเช่นนี้เป็นที่นิยมน าไปประกอง
การวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ือให้ได้ค าตอบถึงปัญหาและสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง 
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2) ในการวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเพียงการศึกษาในกรณีในเขตการเลือกตั้งที่ 4 
ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงอาจจะไม่เป็นตัวแทนของค าตอบที่แท้จริงเมื่อเทียวกับ
จ านวนประชากรทั้งประเทศ ท่านผู้ที่สนใจที่จะวิจัยในด้านนี้สามารถด าเนินการได้เพ่ือจะตอบและ
แก้ไขปัญหาของโจทย์ที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 171 คน จาก 400 คน เกิดจากปัญหาใดซึ่งเป็น
หน้าที่ของท่านทีจ่ะศึกษาวิจัยต่อไป 
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กำรตัดสินใจของประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อกำรลงคะแนนเลอืกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร วันอำทิตย์ท่ี 24 มนีำคม 2562 ในเขตเลอืกตั้งที่ 8 

จังหวัดอุดรธำนี 
 

พิษณุ สุริยะ* 
 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือ
ประเมินการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประเมินทัศนคติด้วยแบบสอบสอบจ านวน 3 ตอน ได้แก่ข้อมูลทั่วไป 
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ ทัศนคติต่อความพึงพอใจต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบแบ่งเขต ในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี สุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
ส าเร็จรูปของยามาเน่ ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% สุ่มตัวอย่างได้ 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตราวสอบสมมุติฐานด้วนสถิติ 
Chi-square test ผลการวิจัยพบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศชาย (ร้อยละ 51.8) และเพศหญิง (ร้อยละ 48.2) ส่วนใหญ่
มีช่วงอายุระหว่าง 46-59 ปี (ร้อยละ 29.3) มีสถานภาพของการสมรส (ร้อยละ 50.5) การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 45.5) มีอาชีพในเกษตรกร/ประมง จ านวน 86 คน (ร้อยละ 21.5) 
สถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัย (ร้อยละ 60.3) ทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-square test พบว่า 
เพศมีความอิสระระหว่างตัวแปรต่อกัน แต่อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของการสมรส อาชีพ 
สถานภาพของผู้อยู่อาศัย ที่แบ่งตัวแปรเป็นแต่ละอันตรภาคชั้น หรือแยกเป็นหลายตัวแปร ด้วย Chi-
square test พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001  

2) ประเมินความคิดเห็นของทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ การเคยใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ร้อยละ 86.5) ช่องทางการเลือกแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (ร้อยละ 45.8) การร่วมแสดงสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ตามก าหนด (ร้อยละ 70.0) ความถี่
หรือความบ่อยในการติดตามข่าวสารทางการเมืองติดตามบ้างเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 87.0) ช่องทางใน
การติดตามข่าวสารการเมืองผ่านสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ 45.0) และนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนที่สุดที่
ต้องการเห็นสมาชิกสภาผู้แทนฯด าเนินการ 3 ล าดับแรกคือ การแก้ปัญหาปากท้อง/หนี้สินประชาชน 

                                   
*พันต ารวจโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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(ร้อยละ 19.4) การส่งเสริมราคาสินค้าพืชผลทางเกษตร (ร้อยละ 16.0) และการแก้ปัญหายาเสพติด/
อาชญากรรม (ร้อยละ 12.8) ทดสอบความถี่ของตัวแปรทั้ง 8 ด้านที่ประเมินเจตคติด้วยด้วย Chi-
square test พบว่า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 

3) ประเมินทั ศนคติของประชาชนต่อความพึงพอใจผู้ สมัครเข้ าร่วม เลือกตั้ งเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขต 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี แบ่งการประเมินทัศนคติ
เป็น 3 องค์ประกอบใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกฯ
ของท่าน พบว่า ชอบพรรค/นโยบายพรรคที่ผู้สมัครสังกัด (ร้อยละ 23.5) เป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยส าคัญที่
ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ประสงค์จะเลือกนักการเมืองผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ที่ไม่
เลือกเพราะประวัติไม่ดี/พฤติกรรมไม่เหมาะสม/ทุจริต/ซื้อเสียง (ร้อยละ 25.0) และปัจจัยส าคัญที่
ประชาชนมีทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกนักการเมืองผู้นั้นเป็นสมาชิกฯเป็นตัวแทนราษฎร คือ  
นางเทียบจุฑา ขาวข า สังกัดพรรคเพ่ือไทย (ร้อยละ 34.0) ทั้งสามองค์ประกอบทดสอบความถี่ของตัว
แปรทั้ง 8 ด้านที่ประเมินเจตคติด้วยด้วย Chi-square test พบว่า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 

4) การทดสอบสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยร่วม
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ความถี่ของการติดตามตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และช่องทางที่เลือกที่จะ
ติดตามข่าวสารการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือไม่ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรด้วย Chi-square test พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
การเคยร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง และความถี่ของการติดตามตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นช่องทางที่เลือกที่จะติดตามข่าวสารการเมืองมีผลต่อความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
1. บทน ำ 

อริสโตเติล กล่าวในหนังสือเรื่องการเมือง  (Politics) ว่ารัฐธรรมนูญก็คือ พันธนาการ 
สาธารณะสมบัติของรัฐที่ก าหนดเงื่อนไขอันพึงปรารถนาให้มนุษย์ในประชาคมการเมืองพึงยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าผู้ปกครองหรือราษฎรและด้วยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับจึงมีฐานะเป็น
กฎหมายร่วมอยู่ด้วย ส่วนจะปรากฏในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ความเชื่อหลักธรรมค า
สอนพันธะสัญญา หรือธรรมเนียมปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละรัฐทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุก
รัฐจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบและเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันเสมอไป (Pennock & Smith, 
1964) ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐธรรมนูญจังเป็นเสมือนเครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่ งในการก าหนด
พฤติกรรมเชิงอ านาจของมนุษย์ในประชาคมการเมืองให้ด ารงอยู่อย่างมีกติกาซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญใน
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การจัดระเบียบทางสังคมการเมืองของมนุษย์ ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญตามนัยยะดังกล่าวได้ว่ามี
รากฐานมาจากความปรารถนาร่วมกันของมนุษย์ในประชาคมการเมืองที่ถูกแปลงเป็นฉันทามติทาง
กฎเกณฑ์กติกาของรัฐอย่างมีเอกภาพและเป็นรูปธรรมเพ่ือใช้เป็นกรอบแม่บทในการจัดระเบียบสังคม
การเมืองภายใต้ประชาคมการเมืองในระดับ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549: 1-2)   

คณะราษฎรได้ท าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ใช้ปกครองอยู่เป็นเวลานานก็ได้สิ้นสุดลง และเกิดระบอบการปกครองใหม่ที่
คณะราษฎรน ามาใช้  คือระบอบการปกครอง “ประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่ มีรัฐธรรมนูญ 
(Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ” หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 
ได้ยกร่าง “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2475”  
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศข้ึนทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือทรง
ลงพระปรมาภิไธย ต่อมาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 
2475 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพ่ือให้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญมีความเป็นสากลที่มีการก าเนิด
เป็นลักษณะลายลักษณ์อักษร โดยใช้หลักของจารีต ประเพณีการปกครองแล้ว กฎหมายทุกตัวที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยน
ระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ  
เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่าง ๆ จะต้องมี
กรรมการราษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอ านาจทางนิติบัญญัติ  
ออกกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้  
เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอ านาจสูงสุดในทาง
การเมือง ส่วนการใช้อ านาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้ว พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไป
ตามกฎหมายได้ตามเดิม 

รัฐธรรมนูญไทยระบุว่าประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้และปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (เขียนว่า ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)ก าหนดให้มี
การแบ่งแยกอ านาจระหว่างอ านาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก าหนดให้
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับพระราช
อ านาจของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์สูงสุดแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วย
การจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 
ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
นั้นนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนการปกครองเป็นต้นมา ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2 ลักษณะ
คือ รัฐธรรมนูญมุ่งจะใช้บังคับเป็นการถาวรโดยที่มีการยกร่างกันอย่างเป็นระบบ กับรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะ
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ใช้บังคับเป็นการชั่วคราวซึ่งมักเรียก ธรรมนูญการปกครอง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

จากประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพฤตการณ์ 
"ชิงสุกก่อนห่าม" ในขณะที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเกิดขึ้นช้าเกินไป อันเป็นสาเหตุของ "วงจรอุบาทว์" 
เพราะเกิดช้าเกินกว่าที่ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปอย่างมั่นคงในประเทศไทย อีกทั้งการปฏิวัติด้วยมือ
ของคณะทหารท าให้การเมืองเป็นลูกไล่ของทหารและข้าราชการ ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
พลังของชนชั้นกลางเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยมากขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าเขตชนบทจะให้คะแนน
เสียงส่วนใหญ่มาจัดตั้งรัฐบาล แต่เสถียรภาพของรัฐบาลจะมาจากประชาชนในเขตเมือง  (โกวิท  
วงศ์สุรวัฒน์, 2557) 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม และ พฤษภาทมิฬ เป็นสองเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวไทยมีความเห็น
ต่อต้านเผด็จการทหารในขณะนั้น อย่างไรก็ตามการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 และ 
การรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ประชาชนชาวไทยกลับไม่มีการชุมนุมต่อต้านคณะ
รัฐประหารอย่างกว้างขวางเหมือน 2 เหตุการณ์ก่อนหน้าสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองที่
รุนแรงระหว่างประชาชนชาวไทยด้วยกัน หน าซ้ ายังมีประชาชนชาวไทยส่วนหนึ่งสนับสนุนการ
รัฐประหารในขณะนั้น (The Guardian, 2013) ความเห็นของคนไทยมีทั้งต่อต้านและสนับสนุนเผด็จ
การทหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57 ถึง คณะรัฐมนตรี ไทย 
คณะที่ 60 ไทยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกคณะรัฐบาล การเมืองไทยอยู่ภายใต้ความ
ขัดแย้งที่รุนแรง จนน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก และใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 
ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดตั้งแต่มีคณะรัฐมนตรี ไทย 
(เอกชัย หงส์กังวาน, 2556) 

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 เป็นวิกฤตการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นจากการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 จัดระเบียบโดย กปปส. กลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งจัดและมีสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นผู้น า การประท้วงนี้ลงเอยด้วยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากต าแหน่ง 
รัฐประหารและการสถาปนาคณะทหารผู้ยึดอ านาจการปกครองเป้าหมายหลักของการประท้วง คือ 
การขจัดอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรี พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย และการตั้ง 
"สภาประชาชน" ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพ่ือดูแลการปฏิรูประบบการเมือง (China News, 2013) 
ผู้ประท้วงมองว่า พันต ารวจโททักษิณทุจริตอย่างมากและท าให้ประชาธิปไตยของประเทศไทย
เสียหาย (Young, 2014) แม้เขาได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ เนื่องจากโครงการสังคมปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจของเขา พรรค
การเมืองซึ่งเป็นพันธมิตรของพันต ารวจโททักษิณชนะการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี พ .ศ. 2544 
นักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ยังมองว่าประเด็นอ่ืน เช่น การสืบราชสันตติวงศ์ ความแตกแยกเมือง-
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ชนบทหรือเหนือ-ใต้ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ระบบข้าราชการประจ าที่รวมศูนย์เกินไป อิทธิพลของ
พระมหากษัตริย์และทหารในการเมือง และสถานภาพชนชั้นกลางเป็นปัจจัยเบื้องหลังวิกฤตการณ์นี้  
(Reuters’ News, 2014) 

ไม่นานหลังรัฐประหาร พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการเลือกตั้งน่าจะจัด “ภายในสิ้นปี พ.ศ. 
2558” ทว่า เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนกล่าวต่อสาธารณะว่า จะไม่จัดการ
เลือกตั้งจนถึงประมาณกลางปี พ .ศ. 2559 ในเดือนพฤษภาคม 2558 รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ  
เครืองาม กล่าวว่า บัดนี้จะจัดการเลือกตั้ง “ประมาณเดือนสิงหาคมหรือในเดือนกันยายน 2559” 
หลังรัฐบาลประกาศเจตนาว่าจะจัดการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2559 (Peel, 2015) ในเดือนมิถุนายน 2558 พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า เขาเต็มใจรั้งต าแหน่งอีก
สองปีหาก “ประชาชนต้องการ” หลังสภาปฏิรูปแห่งชาติผลักดันเพ่ือจัดการลงคะแนนว่าการปฏิรูป
ของรัฐบาลควรเสร็จสิ้นก่อนจัดการเลือกตั้งหรือไม่ หมายความว่า การเลือกตั้งทั่วไปอาจไม่จัดจนกว่า
ต้นปี พ.ศ. 2561 แต่ไม่กี่วันต่อมา เขาวางตัวห่างจากการริเริ่มของสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังเผชิญ
ปฏิกิริยาสะท้อนส าหรับความเห็นของเขา  (The Nation, 2015) ทว่า การนี้ เปิดประตู ไว้ ให้  
“การส าเร็จการปฏิรูป” ภายใต้รัฐบาลใหม่ซึ่งจะเลื่อนการเลือกตั้งไปอีก หากการริเริ่มของสภาปฏิรูป
แห่งชาติส าเร็จ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้ งที่ 28 ก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562  
เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลัง
รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560โดยรัฐ ธรรมนูญ ก าหนดระบบ เลื อกตั้ งแบบจัดสร รปั น ส่ วน ผสม  (Mixed Member 
Apportionment System: MMA) ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 350 คน ซึ่งมา
จากผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตนั้น ๆ และมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนถ้า
คะแนนเท่ากันให้จับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมาจากคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้รับทั้งประเทศหารด้วย 150 ได้เป็นจ านวน ส.ส.  
ที่พึงมีของพรรคการเมืองนั้น ๆ แล้วน าจ านวนดังกล่าวมาเพ่ิมให้ ส.ส. เขตที่พรรคการเมืองดังกล่าวได้
อยู่ก่อนแล้วซึ่งการค านวณ ส.ส. แบบดังกล่าวท าให้มีความเป็นไปได้น้อยที่พรรคการเมืองพรรคเดียว
จะครองเสียงข้างมากในสภาเกินก่ึงหนึ่ง (พลวุฒิ สงสกุล, 2562) 

ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 8 เห็นว่า
ประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวในการเลือกตั้งทั้งในส่วนของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การติดป้ายหาเสียง รวมถึงการติดตามข่าวสารทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลดีต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงได้มีการศึกษาการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ดังกล่าว  
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
เพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ใน เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
 

3. วิธีกำรศึกษำและค ำถำมกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมุ่งส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่องการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยแบ่งล าดับการด าเนินการวิจัยในบทนี้ออกเป็น 5 
ส่วน คือ 

3.1 รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประเภทเลือกตอบ (Check list) 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ของเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
ซึ่งประกอบด้วยเขตอ าเภอน้ าโสม จ านวน 42 ,823 คน จ านวนหน่วยเลือกตั้ง 87 หน่วย อ าเภอ 
บ้านผือ จ านวน 82,869 คน จ านวนเลือกตั้ง 169 หน่วย และอ าเภอนายูง จ านวน  19,967 คน 
จ านวนหน่วยเลือกตั้ง 42 หน่วย จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 145,659 คน ในการวิจัยครั้งนี้เลือกสุ่ม
ประชากรในเขตเลือกตั้งเขต 8 อ าเภอน้ าโสม มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 42 ,823 คน จ านวนหน่วย
เลือกตั้ง 87 หน่วย 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample 
Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน ที่ได้จากตารางสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 0.05  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้สร้าง
แบบสอบขึ้นมาจากแนวทาง แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ศึกษา มาเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ  
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ Check List เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และข้อมูลตามทะเบียนบ้าน 

ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งใน
แบบสอบถามคือ การเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งก่อน ช่องทางเลือกในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ความถี่ในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ช่องทางเลือกในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และนโยบาย
ที่ส าคัญและเร่งด่วนที่สุดที่ท่านอยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลต่อไปด าเนินการ 

ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคการเมือง  
และนายกรัฐมนตรี ซึ่งในแบบสอบถามคือ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 

3.4 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 

ในการสร้างเครื่องมือวิจัย  ผู้ วิจัยได้มีกระบวนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความ
ถูกต้องและความสอดคล้องของแบบสอบถามกับทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้  

3.4.2 หลังจากการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องและความ
สอดคล้องของแบบสอบถามกับทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยแล้ว จึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะเป็นผู้เก็บข้อมูล มีการแจกแบบสอบถาม โดยจะเริ่มเก็บ

ข้อมูลภายในวันที่ 25–31 มีนาคม 2562 ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 8 จากจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 87 
หน่วยเลือกตั้ง อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเริ่มกระบวนการการเก็บข้อมูลตั้งแต่การติดต่อกับ
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่หมู่บ้านที่เป็นหน่วยเลือกตั้งเป้าหมายที่สุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัว
และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล มีการอธิบายถึงวิธีการ
ตอบแบบสอบถามโดยละเอียด เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบเรียบร้อยแล้ว จะมีการเก็บแบบสอบถาม
คืนในทันที 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งหลังจากได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
โดยสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง น าเสนอโดยการใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ความสัมพันธ์ของการตัดสินในเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้สถิติ Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผล
ต่อการตัดสินในเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มตัวอย่าง 

สมมติฐานที่ 1 อายุของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษาของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

สมมติฐานที่ 3 อาชีพของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

สมมติฐานที่ 4 การเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

สมมติฐานที่ 5 ความถี่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

สมมติฐานที่ 6 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ผู้วิจัยใช้สถิติวิจัยคือ Chi-square tests เพราะเป็นสมมติฐานทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปร 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

การวิจัยเชิงส ารวจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือประเมินทัศนคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี” กับประชากรผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 97,087 คน มีผู้มาแสดงสิทธิ์
เลือกตั้งจ านวน 60,504 คน หรือร้อยละ 62.32 เลือกสุ่มกลุ่มจากตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 
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1967) โดยค านึงถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่า
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 
ต่าง ๆ ±5% จากตารางส าเร็จรูปดังกล่าว ถ้าจ านวนประชากรระหว่าง 60,000–100,000 คน ขนาดของ
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 397-398 คน ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  

เนื่องจากในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่หลากหลายด้วยมาตรานามบัญญัติ 
มาตราเรียงล าดับ หรือมาตราอัตราส่วน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  

1) ความถี่ (Frequency: f) 
2) ร้อยละ (Percentage: %) 

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D. หรือในทางสถิติใช้สัญลักษณ์ σ) 
เพ่ือเป็นการวัดการกระจายทางสถิติที่เป็นปกติทั่วไป ใช้ส าหรับเปรียบเทียบว่าค่าต่าง ๆ ในเซตข้อมูล
กระจายตัวออกไปมากน้อยเท่าใด ตัวแปรที่มีระดับการวัดใน มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) 
เช่น ค่าของตัวแปรที่เป็นเพียงการแบ่งกลุ่ม หรือไม่สามารถเรียงล าดับหรือบอกความแตกต่างได้ เช่น 
เพศ สถานภาพสมรส เป็นต้น หรือ เป็นมาตราเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ที่แบ่งกลุ่มหรือเรียงล าดับ
ได้ เช่น ระดับการศึกษา เป็นต้น หรือ มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ที่ค่าของตัวแปรบอกความ
แตกต่างได้ เช่น อายุ เป็นต้น นั่นคือไม่มีการกระจายตัว คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานใช้หน่วยอันเดียวกันกับข้อมูล และเมื่อข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากันหมด ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะมีค่าเท่ากับศูนย์ 

4) ความแปรปรวน (Variance: σ2) คือค่าที่วัดการกระจายของข้อมูล โดยหาค่าความ
แปรปรวนจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งค่าความแปรปรวนได้จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกก าลัง
สอง เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลได้ดีกว่า เพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าสูงสุดและต่ าสุดของข้อมูล
ในกลุ่มเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับค่าของข้อมูลทุกตัวว่าเบี่ยงเบนเช่นไร ทั้งนี้เพราะความแปรปรวนนั้นมี 
statistical distribution ที่แน่นอนกว่า เพ่ือจะอธิบายลักษณะของการแจกแจงดังนั้น ทั้งค่าความ
แปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงสามารถใช้อธิบายการกระจายของข้อมูลได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น การรายงานการวิจัยในครั้ งนี้  จะรายงานค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ของแต่ละตัวแปรที่มีมาตราที่แตกต่างกันด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
แปรปรวน โดยปกติการน าเสนอรายงานด้วยตารางจะไม่มีเส้นแบ่งค่าตัวแปร ยกเว้นหัวข้อและการสรุป  

ในการน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1: แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนของข้อมูลต่อ

สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และฐานะตามข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน 
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ส่วนที่ 2: แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนของข้อมูลต่อ
ทัศนคติของประชาชนที่ เป็นกลุ่ มตัวอย่ างต่อการมีส่ วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย การเคยแสดงสิทธิ์ของตนเองต่อ
การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง รูปแบบของช่องทางแสดงความคิดเห็น การจะไปแสดงสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ ความบ่อยของการติดตามข่าวสารทางการเมือง รูปแบบของการติดตามข่างสารทางการเมือง
ผ่านสื่อต่าง ๆ และทัศนคติต่อแนวคิดที่ส าคัญและเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ประชาชน เป็นต้น  

ส่วนที่ 3: แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนของข้อมูลต่อ
ทัศนคติของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อความพึงพอใจต่อผู้แสดงตนสมัครเข้าร่วมเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ทัศนคติต่อพรรคการเมือง และทัศนคติต่อผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย ปัจจัยส าคัญ
ที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ปัจจัย
ที่มีผลต่อการแสดงทัศนคติต่อการไม่ลงคะแนนให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และ
เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  
มีจ านวน 34 คน จาก 34 พรรคการเมือง และโดนตัดสิทธิ์เพราะขาดคุณสมบัติ จ านวน 1 คน จึงมี
จ านวนผู้สมัครเป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  
มีจ านวน 33 คน จาก 33 พรรคการเมือง เป็นต้น 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

เมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้สู่การเลือกตั้งเมื่อวันที่  24 มีนาคม 2562 
รัฐธรรมนูญได้สร้างกลไกใหม่ขึ้นมาหลายประการ เพ่ือเพ่ิมอ านาจให้องค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ิมข้อจ ากัดให้กับนักการเมืองที่จะลงสนามเลือกตั้ง เพ่ือวางฐานอ านาจให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติควบคุมการเลือกตั้ง รวมทั้งการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามมาอีกหลายฉบับ ท า
ให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่มีความหมายที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายพรรคการเมืองใหม่ให้โอกาสพรรคเล็กเข้าสู่สนามเลือกตั้ง แต่จะไม่มี ส.ส. จากพรรคขนาด
เล็ก เพ่ิมอ านาจแจก ‘ใบส้ม’ กับผู้สมัครออกจากสนามเลือกตั้ง หาก ส.ส. คนใดชนะการเลือกตั้ง 
แต่ ป.ป.ช. และศาลฎีกานักการเมืองฯ เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะให้ด ารงต าแหน่ง “ระบบจัดสรรปัน
ส่วนผสม” จึงสร้างความไม่ยุติธรรมให้กับพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุด การแจ้ง 3 รายชื่อ 
นายกรัฐมนตรี ล่วงหน้าเป็นกลไกสร้างเงื่อนไขสู่ทางตัน เปิดช่อง ‘นายกรัฐมนตรีคนนอก’  
เป็นนายกรัฐมนตรีได้ โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาถูกแต่งตั้งจ านวน 250 คน เป็นตัวแปรหลักโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่ายมาอยู่ในบรรยากาศปกติ ประชาชนกลับขาดเสรีภาพการ
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แสดงออก พรรคการเมืองต้องท ากิจกรรมทางการเมืองได้ ซึ่งรวมถึงการลงพ้ืนที่พบปะประชาชน  
การน าเสนอนโยบาย และการหาเสียง ท าให้การเลือกตั้งที่ด าเนินไปไม่มีความเป็นธรรม เพ่ือเป็นการ
ติดตามและประเมินผลจากปัญหาของผลจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะสะท้อน
ปัญหาของผลการเลือกตั้ง โดยสุ่มตัวอย่างจากผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เขต 8 อ าเภอน้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี 

รูปแบบของกำรวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบส ารวจ เพ่ือสะท้อนปัญหาจากผลการเลือกตั้งด้วย

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ ก าหนดไว้ 3 ตอน ได้แก่ สถานภาพทั่วไป ทัศนคติ
ของประชาชนที่เป็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป 
ประจ าปี พ.ศ. 2556 และทัศนคติของประชาชนต่อความพึงพอใจผู้สมัครเข้าร่วมเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขต 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ศึกษารัฐธรรมนูญและข้อก าหนดต่าง ๆ ตามคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจ านวน

ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง เขต 8 อ าเภอน้ าโสม 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน จ านวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 42 ,823 คน จากจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 87 
หน่วย เลือกสุ่มกลุ่มจากตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยค านึงถึงขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ±5% จากตาราง
ส าเร็จรูปดังกล่าว ถ้าจ านวนประชากรรระหว่างไม่เกิน 50,000 คน ขนาดของจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ระหว่าง 397-398 คน ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน การทดสอบความ
เป็นอิสระต่อกันของสองประชากร (Chi-square test) เพ่ือพิสูจน์ว่าตัวแปรที่หนึ่งเป็นเหตุหรือมีผลต่อ
ตัวแปรที่สองหรือไม่ ทั้งกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเป็นการทดสอบตัวแปรเพียงด้านเดียวเพ่ือต้องการ 
ทราบว่า ความถี่ทีได้จากการสังเกต (Observed Frequency) จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามความถี่ที่ 
คาดหวัง (Expected Frequency ) ไว้ หรือไม่ตามนัยส าคัญที่ก าหนด และการทดสอบสมมติฐานของ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ซึ่งตัวแปรสองตัวนี้มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้าไม่สัมพันธ์
กันหมายความว่าเป็นอิสระจากกัน 

 

ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
1) ระยะเวลาของการด าเนินการวิจัย 
2) การสร้างเครื่องมือที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ไม่ผ่านระบบการ

ตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องมือวิจัยทั้งค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย ข้อค าถาม
แต่ละข้อจึงมีตัวเลือกที่เป็นตัวแปรที่ไม่แน่นอน การก าหนดมาตรระดับของการสะท้อนกลับของกลุ่ม
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ตัวอย่างมีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) มาตราเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ที่มีผลต่อระดับการวัดและลักษณะที่ส าคัญของค่าตัว
แปรของการวิเคราะห์ข้อมูล และผลของการรายงานผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปแบบของ
ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรแรวนของข้อมูลของตัวแปร การรายงาน
ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะ จะรายงานด้วยความถี่และร้อยละของการ
สะท้อนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ต่อผล
การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้เท่านั้น โดยไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยสถิติอ่ืน ๆ  
เพ่ือตอบเป้าหมายของปัญหาได้อย่างแท้จริง  

 

5.2 สรุปผลกำรวิจัย 
5.2.1 สถำนภำพทั่วไป 
1) เพศ 
ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับการวัดและลักษณะที่ส าคัญของเพศ ที่เป็นตัวแปรแบบ

มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) วิเคราะห์ด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50), Exact 
Sig. (2-tailed) ที่ระดับ 0.516 และ Chi-Square Test=0.490 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศ
ชายจ านวน 207 คน (ร้อยละ 51.8) และเพศหญิง จ านวน 193 คน (ร้อยละ 48.2) จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ตามล าดับ และตัวแปรทั้งสองมีความเป็นอิสระต่อกัน      

2) อำยุ 
เครื่องมือวิจัยก าหนดช่วงอายุออกเป็น 5 ช่วงอายุ ประกอบด้วยช่วงอายุระหว่าง 

18-25 ปี ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี ช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี ช่วงอายุระหว่าง 46-59 ปี และช่วง
อายุ 60 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยช่วงอายุระหว่าง 46-59 ปี จ านวน 117 คน (ร้อยละ 
29.3) มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 36-45 ปี มีจ านวน 87 คน 
(ร้อยละ 21.8) กลุ่มอายุระหว่าง 26-35 ปี มีจ านวน 83 คน (ร้อยละ 20.8) กลุ่มอายุสูงกว่า 60 ปี 
ขึ้นไป มีจ านวน 57 คน (ร้อยละ 14.3) และกลุ่มอายุระหว่าง 18 -25 ปี มีจ านวน 56 คน (ร้อยละ 
14.0) เป็นกลุ่มอายุที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และพบว่าระดับ
การวัดและลักษณะที่ส าคัญของอายุ ที่เป็นมีลักษณะเป็นมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) วิเคราะห์
ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=1.28) และ Chi-Square Test=0.560 (p<.001) ระดับการ
กระจายของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3) สถำนภำพสมรส 
การก าหนดช่วงของตัวแปรของสถานภาพสมรส ก าหนดเป็น 3 ตัวแปรประกอบด้วย 

สถานภาพเป็นโสด สมรส และเป็นหม้าย/หย่าร้าง ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  
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กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพของการสมรส จ านวน 202 คน (ร้อยละ 50.5) รองลงมา
อยู่ในกลุ่มสถานภาพโสด จ านวน 157 คน (ร้อยละ 21.8) และกลุ่มสถานภาพเป็นหม้าย/หย่าร้าง  
มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 10.3) เป็นกลุ่มที่มีสถานภาพการสมรสที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมาก
ที่สุดถึงน้อยที่สุด และพบว่า ระดับการวัดและลักษณะที่ส าคัญของอายุ ที่เป็นมีลักษณะเป็นมาตรา
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ที่ตัวแปรเป็นการแบ่งกลุ่มได้ วิเคราะห์ด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.64) และ Chi-Square Test=103.505 (p<.001) มีระดับการกระจายของข้อมูลของตัวแปร
ทั้ง 3 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4) ระดับกำรศึกษำ 
การก าหนดระดับการศึกษา ก าหนดไว้ที่ 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา/

ต่ ากว่า ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 182 คน (ร้อยละ 45.5) ระดับ
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 101 คน (ร้อยละ 25.3) กลุ่มระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า จ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.8) ระดับประถมศึกษา/ต่ ากว่า  จ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.5) 
และกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.0) เป็นกลุ่มระดับ
การศึกษาที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด และพบว่าระดับการวัดและลักษณะที่
ส าคัญของระดับการศึกษา ที่มีลักษณะเป็นมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=1.04) และ Chi-Square Test=231.625 (p<.001) มีระดับการกระจายของข้อมูลของตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5) อำชีพ 
ก าหนดความแตกต่างของอาชีพไว้ 8 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพข้าราชการ/

พนักงานรัฐอาชีพพนักงานเอกชน อาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ อาชีพเกษตรกร/ประมง อาชีพ
รับจ้าง/ผู้ใช้แรงงานอาชีพเกษียณอายุ/ว่างงาน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ ผลการวิจัย
สรุปได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มที่มีอาชีพในเกษตรกร/ประมง จ านวน 86 คน  
(ร้อยละ 21.5) กลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ จ านวน 72 คน (ร้อยละ 18.0) กลุ่มอาชีพ
เกษียณอายุ/ว่างงาน จ านวน 79 คน (ร้อยละ 19.8) กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 65 คน (ร้อยละ 
16.3) กลุ่มพนักงานเอกชน จ านวน 55 คน (ร้อยละ 13.8) กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 52 คน (ร้อยละ 13.0) กลุ่มอาชีพรับจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน จ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.3) และ
กลุ่มอาชีพเกษียณอายุ/ว่างงาน จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.3) เป็นกลุ่มอาชีพที่มีส่วนร่วมทางการเมือง
จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และทดสอบความถ่ีของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=44.080 



325 
 

(p<.001) และทดสอบด้วย Chi-Square Test=231.625 (p<.001) มีระดับการกระจายของข้อมูล
ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

6) ฐำนะตำมข้อมูลทะเบียนบ้ำน 
การก าหนดจ านวนของตัวแปรของฐานะตามข้อมูลทะเบียนบ้าน ก าหนดไว้ 3 ตัวแปร 

ประกอบด้วย สถานภาพเจ้าบ้าน สถานภาพผู้อยู่อาศัย และสถานภาพอ่ืน ๆ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
สถานภาพของผู้อยู่อาศัย จ านวน 277 คน (ร้อยละ 60.3) รองลงมาอยู่ในกลุ่มฐานะ

เจ้าของบ้าน จ านวน 122 คน (ร้อยละ 30.5) และกลุ่มอ่ืน ๆ (แต่ไม่ระบุข้อมูล มีจ านวน 1 คน  
(ร้อยละ 0.2) เป็นกลุ่มที่มีข้อมูลตามทะเบียนบ้านของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมาก
ทีสุ่ดถึงน้อยที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ตามล าดับ และพบว่าและพบว่าระดับการวัดและ
ลักษณะที่ส าคัญของตัวแปรมีลักษณะเป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) ที่ตัวแปรเป็นการ
แบ่งกลุ่มได้ วิเคราะห์ด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย 
Chi-Square Test=287.105 (p<.001) ระดับการกระจายของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5.2.2 ทัศนคติของประชำชนที่เป็นต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั่วไป ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ในส่วนนี้ ผู้วิจัยก าหนดการประเมินทัศนคติของประชาชนที่เป็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไว้ 6 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 

1) กำรเคยร่วมแสดงสิทธิ์เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ผ่ำนมำ 
การก าหนดตัวแปรของข้อค าถามไว้ 2 ตัวแปร ได้แก่ เคยร่วมใช้สิทธิ์ และไม่เคยร่วม

ใช้สิทธิ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  
กลุ่มที่มีทัศนคติต่อการเคยเข้าร่วมแสดงสิทธิ์ จ านวน 346 คน (ร้อยละ 86.5) และ

กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงสิทธิ์  จ านวน 54 คน (ร้อยละ 13.5) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และระดับการวัดและลักษณะที่ส าคัญของตัวแปรมี
ลักษณะเป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) ที่ตัวแปรเป็นการแบ่งกลุ่มได้วิเคราะห์ด้วยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.34) และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=213.160 
(p<.001) ระดับการกระจายของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

2) ทัศนคติต่อช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อทัศนคติทำงกำรเมือง 
การก าหนดทัศนคติต่อช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อทัศนคติทางการเมือง 

ก าหนดไว้ 6 ตัวแปร ประกอบด้วย การร่วมฟังเสวนา/เวทีวิชาการ การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
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วิทยุ การส่ง SMS ผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ การส่งข้อความ/จดหมาย/ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ านวน 183 คน (ร้อยละ 
45.8) ช่องทางร่วมฟังเสวนา/เวทีวิชาการ จ านวน 156 คน (ร้อยละ 39.0) กลุ่ มส่ง SMS ผ่านสื่อ
รายการโทรทัศน์ จ านวน 32 คน (ร้อยละ 8.0) กลุ่มอ่ืน ๆ (แต่ไม่ระบุช่องทาง) จ านวน 16 คน  
(ร้อยละ 4.0) กลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อวิทยุจ านวน 11 คน (ร้ อยละ 2.8) และกลุ่มส่ง
ข้อความ/จดหมาย/ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.5) เป็นกลุ่มช่ องทางการแสดงความ
คิดเห็นต่อทัศนคติทางการเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และ
วิเคราะห์ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=1.93) และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-
Square Test=488.450 (p<.001) ระดับการกระจายของความถี่ของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร
มีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

3) ทัศนคติต่อกำรแสดงสิทธิ์เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใน
ครั้งนี้ 

การก าหนดตัวแปรของการทัศนคติต่อการแสดงสิทธิ์ เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ จ านวน 4 ตัวแปร ประกอบด้วย การไม่เข้าร่วมแสดงสิทธิ์ ไม่แน่ใจ
จะเข้าร่วมแสดงสิทธิ์ การแสดงสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 และแสดงสิทธิ์เลือกตั้ง
ตามก าหนดในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มแสดงสิทธิ์เลือกตั้งตามก าหนด จ านวน 280 คน  
(ร้อยละ 70.0) กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงสิทธิ์ จ านวน 111 คน (ร้อยละ 27.8) กลุ่มที่แสดงสิทธิ์
เลือกตั้งล่วงหน้า จ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.0) และกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมแสดงสิทธิ์ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
0.2) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และตัวแปรมี
ลักษณะเป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) วิเคราะห์ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.90) และทดสอบความถ่ีของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=507.860 (p<.001) ระดับการกระจาย
ของความถ่ีของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

4) ทัศนคติต่อกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมือง 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรไว้ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การไม่เคยติดตามเลย  

การติดตามบ้างเป็นบางครั้ง และการติดตามตลอด ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  
กลุ่มติดตามบ้างเป็นบางครั้ง จ านวน 348 คน (ร้อยละ 87.0) กลุ่มที่ติดตามตลอด 

จ านวน 38 คน (ร้อยละ 9.5) และกลุ่มที่ไม่เคยติดตามเลย จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.5) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ ตัวแปรมีลักษณะเป็นมาตรา
นามบัญญัติ (Nominal Scale) ที่ตัวแปรเป็นการแบ่งกลุ่มได้ วิเคราะห์ด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.=0.36) และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=520.580 (p<.001) ระดับการ
กระจายของความถ่ีของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

5) ทัศนคติต่อช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำรทำงกำรเมือง 
การก าหนดตัวแปรของทัศนคติต่อต่อช่องทางการติดตามข่าวสารทางการเมือง จ านวน 

9 ตัวแปร ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโปสเตอร์หาเสียง สื่อสังคมออนไลน์ เวที
เสวนา/ปราศรัย รถหาเสียง หัวคะแนน และอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

ช่องทางการติดตามข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง ผ่านสื่อโทรทัศน์ จ านวน 
180 คน (ร้อยละ 45.0) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ านวน 171 คน (ร้อยละ 42.8) ผ่านรถหาเสียง 
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 4.5) ผ่านสื่อวิทยุและสื่อโปสเตอร์หาเสียง จ านวนกลุ่มละ 11 คน (ร้อยละ 
2.8) ผ่านหัวคะแนนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) ผ่านการมีส่วนร่วมเวทีเสวนา/ปราศรัย จ านวน 3 คน 
(ร้อยละ 0.8) และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.5) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการ
เมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และช่องทางการติดตามข่าวสารการเมืองมีลักษณะเป็นมา
ตราอัตราส่วน (Ratio Scale) วิเคราะห์ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=2.14) และทดสอบ
ความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=844.720 (p<.001) ระดับการกระจายของความถี่ของ
ข้อมูลของตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปรมีความเก่ียวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

6) ทัศนคติต่อกำรด ำเนินกำรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรด้วยนโยบำยเร่งด่วน
และมีควำมส ำคัญท่ีสุดในกำรแก้ปัญหำของประชำชน 

การก าหนดตัวแปรของทัศนคติต่อการด าเนินการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย
นโยบายเร่งด่วนและมีความส าคัญที่สุดในการแก้ปัญหาของประชาชน ก าหนดไว้ถึง 11 ตัวแปร และ
กลุ่มตัวอย่างต้องเลือก 3 ตัวแปร จาก 11 ตัวแปร มีผลท าให้กลุ่มตัวอย่างถูกก าหนดขึ้นเป็น 3 เท่า 
จ านวน 1,200 คน ประกอบด้วย การแก้ปัญหาปากท้อง/หนี้สินประชาชน การส่งเสริมราคาสินค้า
พืชผลทางเกษตร โครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี การแก้ไขปัญหาการทุจริต/คอร์รัปชั่น  
การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ปัญหาด้านคมนาคม การแก้ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียม การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

การแก้ปัญหาปากท้อง/หนี้สินประชาชน จ านวน 233 คน (ร้อยละ 19.4)  
การส่งเสริมราคาสินค้าพืชผลทางเกษตร จ านวน 192 คน (ร้อยละ 16.0) จ านวน 171 คน (ร้อยละ 
42.8) การแก้ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม จ านวน 146 คน (ร้อยละ 12.2) การบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยความเท่าเทียม จ านวน 118 คน (ร้อยละ 9.8) การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จ านวน 115 คน 
(ร้อยละ 9.6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต/คอร์รัปชั่น จ านวน 109 คน (ร้อยละ 9.1) การแก้ไขด้าน
คมนาคม จ านวน 84 คน (ร้อยละ 7.2) การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 78 คน  
(ร้อยละ 6.5) นโยบายโครงการเรียนฟรีถึงระดับ ปริญญาตรี จ านวน 76 คน (ร้อยละ 6.3) และการ
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ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 49 คน (ร้อยละ 4.1) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการ
เมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square Test = 
824.440 (p<.001) ระดับการกระจายของความถี่ของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปรมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

5.2.3 ทัศนคติของประชำชนต่อควำมพึงพอใจผู้สมัครเข้ำร่วมเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต เขต 8 อ ำเภอน้ ำโสม จังหวัดอุดรธำนี 

ผู้วิจัยก าหนดการประเมินทัศนคติของประชาชนต่อความพึงพอใจผู้สมัครเข้าร่วม
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขต 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานีไว้ 3 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1) ทัศนคติประชำชนต่อผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมือง และ
นำยกรัฐมนตรี 

ในส่วนของทัศนคติประชาชนต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง 
และนายกรัฐมนตรี ก าหนดตัวแปรที่จะประเมินทัศนคติไว้ 8 ตัวแปร ได้แก่ ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มี
ผลงานประจักษ์ ท าคุณประโยชน์ในพ้ืนที่/ประเทศ ชอบพรรค/นโยบายพรรคท่ีผู้สมัครสังกัด ชื่นชอบ
ผู้สมัครเป็นการส่วนตัว (แนวคิด/บุคลิกภาพ/คนในพ้ืนที่) ต้องการได้ ส.ส. หน้าใหม่ ต้องการได้
นายกรัฐมนตรีตามมติของพรรคที่ผู้สมัครสังกัด ผู้สมัครเป็นอดีต ส .ส./นักการเมืองในพ้ืนที่/เป็นญาติ
กับผู้สมัคร ผู้สมัครสังกัดพรรคที่จะได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอน และผู้สมัครสังกัดพรรคที่อยู่ฝ่ายตรง
ข้ามกับพรรคที่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

ชอบพรรค/นโยบายพรรคที่ผู้สมัครสังกัด จ านวน 94 คน (ร้อยละ 23.5) รองลงมา 
ได้แก่ เลือกผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีผลงานประจักษ์ ท าคุณประโยชน์ในพ้ืนที่/ประเทศการ จ านวน 91 
คน (ร้อยละ 23.5) ต้องการได้ ส.ส. หน้าใหม่ จ านวน 65 คน (ร้อยละ 16.3) ผู้สมัครสังกัดพรรคที่จะ
ได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอน จ านวน 37 คน (ร้อยละ 9.3) ผู้สมัครเป็นอดีต ส .ส./นักการเมืองในพ้ืนที่/
เป็นญาติกับผู้สมัคร จ านวน 32 คน (ร้อยละ 8.0) ชื่นชอบผู้สมัครเป็นการส่วนตัว (แนวคิด/
บุคลิกภาพ/คนในพ้ืนที่) จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.5) และผู้สมัครสังกัดพรรคที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับ
พรรคที่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.8) ซึ่งทัศนคติประชาชนต่อผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และนายกรัฐมนตรีของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการ
เมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square 
Test=160.720 (p<.001) ระดับการกระจายของความถี่ของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

2) ปัจจัยส ำคัญที่ประชำชนมีทัศนคติที่ไม่ประสงค์จะเลือกนักกำรเมืองผู้นั้นเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
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ในส่วนนี้ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรเพ่ือประเมินปัจจัยส าคัญที่ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่
ประสงค์จะเลือกนักการเมืองผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ 5 ตัวแปร ประกอบด้วย ผู้สมัครมี
ประวัติไม่ดี/พฤติกรรมไม่เหมาะสม/ทุจริต/ซื้อเสียง ผู้สมัครคุยโม้/โอ้อวด/พูดเกินความจริง ผู้สมัครไม่
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว/เอารัดเอาเปรียบ ผู้สมัครชอบใส่ร้าย/ยุยง/ปลุก
ปั่น และผู้สมัครไม่ลงพื้นที่/ไม่หาเสียง/ไม่เข้าหาประชาชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ประวัติไม่ดี/พฤติกรรมไม่เหมาะสม/ทุจริต/ซื้อเสียง จ านวน 100 คน (ร้อยละ 25.0)  
ไม่ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว/เอารัดเอาเปรียบ จ านวน 96 คน (ร้อยละ 
24.0) ชอบใส่ร้าย/ยุยง/ปลุกปั่น จ านวน 89 คน (ร้อยละ 22.3) ชอบคุยโม้ /โอ้อวด/พูดเกินความจริง 
จ านวน 73 คน (ร้อยละ 18.3) และไม่ลงพ้ืนที่/ไม่หาเสียง/ไม่เข้าหาประชาชน จ านวน 42 คน  
(ร้อยละ 10.5) ชื่นชอบผู้สมัครเป็นการส่วนตัว (แนวคิด/บุคลิกภาพ/คนในพ้ืนที่) จ านวน 14 คน  
(ร้อยละ 3.5) และผู้สมัครสังกัดพรรคที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพรรคที่ ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว จ านวน 3 
คน (ร้อยละ 0.8) ที่ เป็นตัวแปรที่ เป็นปัจจัยส าคัญที่ประชาชนมีทัศนคติที่ ไม่ประสงค์จะเลือก
นักการเมืองผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากท่ีสุด
ถึงน้อยที่สุด ตามล าดับ และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=27.875 (p<.001) 
ระดับการกระจายของความถี่ของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

3) ปัจจัยส ำคัญที่ประชำชนมีทัศนคติต่อกำรตัดสินใจเลือกนักกำรเมืองผู้นั้นเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

เนื่องจากผลสืบเนื่องมาจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ประเภทแบ่งเขต ในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี มีผู้สมัครจ านวน 34 
คน จาก 34 พรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตัดสิทธิ์ผู้สมัครออก 1 คน 
จึงมีรายชื่อผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 33 คน จาก 33 พรรคการเมือง จากผลการเลือกตั้งจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างลงคะแนนให้ผู้สมัคร 9 คน เท่านั้น และไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกจ านวน 1 คน ส่วนอีก 24 คน ไม่ปรากฏมีคะแนน หรือได้คะแนนเป็น 0 คะแนน การก าหนดตัว
แปรจึงถูกก าหนดขึ้น 10 ตัวแปร ได้แก่  

นายชาติชาย จันทร์สวย  สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  
ดาบต ารวจบุญลือ สีรอด  สังกัดพรรคเพ่ือชาติ  
นางเทียบจุฑา ขาวข า  สังกัดพรรคเพ่ือไทย  
นางสาวเสาวลักษณ์ ช านาญศิลป์ สังกัดพรรคชาติพัฒนา  
นายศราวุธ หอมพรหมมา  สังกัดพรรคอนาคตใหม่ 
นายพิเชษฐ นครชัย  สังกัดพรรคเสรีรวมไทย 
นายประภาส ปราบพาล  สังกัดพรรคภูมิใจไทย 
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นายสุจริต อาณารักษ์  สังกัดพรรคพลังประชารัฐ 
นายโชคสมาน ลีลาวงศ์  สังกัดพรรคพลังปวงชนไทย 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยที ่มีต่อทัศนคติในการตัดสินใจเลือกสมาชิกผู ้แทนราษฎรในสังกัดพรรค

การเมืองในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นางเทียบจุฑา 
ขาวข า/เพื่อไทย จ านวน 136 คะแนน (ร้อยละ 34.0) นายศราวุธ หอมพรหมมา/อนาคตใหม่ 
จ านวน 72 คะแนน (ร้อยละ 18.0) นายชาติชาย จันทร์สวย/ประชาธิปัตย์ จ านวน 55 คะแนน  
(ร้อยละ 13.8) นายสุจริต อาณารักษ์/พลังประชารัฐ จ านวน 38 คะแนน (ร้อยละ 9.5) ดาบต ารวจ
บุญลือ สีรอด/เพื่อชาติ จ านวน 33 คะแนน (ร้อยละ 8.3) นางสาวเสาวลักษณ์ ช านาญศิลป์/ชาติ
พัฒนา จ านวน 26 คะแนน (ร้อยละ 6.5) นายพิเชษฐ นครชัย/เสรีรวมไทย จ านวน 19 คะแนน 
(ร้อยละ 4.8) นายประภาส ปราบพาล/ภูมิใจไทย จ านวน 16 คะแนน (ร้อยละ 4.0) นายโชคสมาน 
ลีลาวงศ์/พลังปวงชนไทย จ านวน 3 คะแนน (ร้อยละ 0.8) และไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 2 
คะแนน (ร้อยละ 0.8) ที ่เป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยส าคัญที่ประชาชนมีทัศนคติที่ทัศนคติในการ
ตัดสินใจเลือกสมาชิกผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัด
อุดรธานี ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ตามล าดับ และทดสอบความถี่ของตัวแปรด้วย Chi-Square Test=360.600  
(p<.001) ระดับการกระจายของความถี่ของข้อมูลของตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรมีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  

กำรตรวจสอบสมมุติฐำน 

ในการตรวจสอบสมมุติฐานด้วยการทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) เป็นวิธีการ
ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถ่ีหรือในรูปของสัดส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากการ
เก็บรวบรวมจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้วจ าแนกออกมาเป็นความถ่ีหรือสัดส่วน การเปรียบเทียบตัวแปร 
2 กลุ่มหรือมากกว่า 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ การใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า การตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ดังรายละเอียดที่จะสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่  1 อายุของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
ด้วย Chi-Square Test มีค่าเท่ากับ 0.679 (p>.05) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อายุของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษาของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วย Chi-Square 
Test มีค่าเท่ากับ 0.679 (p>.05) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 อาชีพของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วย Chi-Square Test 
มีค่าเท่ากับ 0.679 (p>.05) ผลการวิจัยสรุปได้ว่าอาชีพของประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  

สมมติฐานที่ 4 การเคยแสดงสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วย Chi-Square Test มีค่าเท่ากับ 0.679 (p>.05) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
การเคยแสดงสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 5 ความถี่ในการติดตามข่าวสารทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองด้วย Chi-Square Test มีค่าเท่ากับ 0.679 (p>.05) ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ความถี่ในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์
หรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 6 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสองด้วย Chi-Square Test มีค่าเท่ากับ 777.252 (p<.05) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ช่องทางการ
เลือกติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.001  

5.3 อภิปรำยผล 
5.3.1 สถำนภำพทั่วไป 
การวิจัยเชิงส ารวจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือประเมินทัศนคติของประชาชนต่อผล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ต่อผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 
มีนาคม 2562” ประชากรจ านวน จ านวน 97,087 คน มีผู้มาแสดงสิทธิ์เลือกตั้งจ านวน 60,504 คน 
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เลือกสุ่มกลุ่มจากตารางส าเร็จรูปของยามาเน่  (Yamane, 1967) ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ±5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

การรายงานการวิจัยได้ก าหนดการรายงานด้วยค่าของความถี่  (Frequency)  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ของแต่ละตัวแปรที่มีมาตราที่แตกต่างกันด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และความแปรปรวน ในส่วนของสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบเป็น
เพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 46-59 ปี สถานภาพของการสมรส ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพในทางการเกษตรกร/ประมง มีสถานภาพของผู้อยู่อาศัย ที่มีผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนที่เป็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนเพศชายมีความสนใจทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง อายุ
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 46 ถึง 59 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด และที่น่าสนใจพบว่าผู้มีส่วนร่วมใน
การเมืองเป็นประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ประชาชนที่มีอาชีพทางเกษตรหรือ
การประมงกลับให้ความส าคัญต่อการเลือกตั้งสูงกว่าทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตามประชาชนยังพักอาศัย
ร่วมกับบุคคลอ่ืน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Permsak Wannaying Nadhawee Bunnag และ 
Jatuporn Banchuen (2018) เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 394 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากร 
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางสังคมได้แก่ อายุ และ
อาชีพของประชาชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ ต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชน และและประสบการณ์เป็นกรรมการในการจัดการเลือกตั้งแตกต่างกัน 

5.3.2 ทัศนคติของประชำชนที่เป็นต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั่วไป ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ในส่วนของทัศนคติของประชาชนที่ เป็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือ งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม
แสดงสิทธิ์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน มีช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีส่วนร่วมแสดงสิทธิ์เลือกตั้งตามก าหนดเวลาของวันที่ 
24 มาคม 2562 ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะติดตามการเมืองบ้างเป็นบางครั้ง โดยอาศัยช่องทางการ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองตามช่องผ่านสื่อโทรทัศน์ในระดับมากที่สุด นั่นหมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรับทราบข่าวสารทางการเมืองที่ สนใจผ่านสื่อทางโทรทัศน์  โดยให้ความส า คัญว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีนโยบายและด าเนินการแก้ปัญหาด้านปากท้องและหนี้สินประชาชน 
รวมทั้งการส่งเสริมราคาสินค้าพืชผลทางเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ เข็มเมือง และ
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ประชัน คะเนวัน (2556) เรื่อง การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองแวงอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
การเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้าน คือด้านการรณรงค์การหาเสียงการเลือกตั้ง ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ ง และ
ด้านการตรวจสอบติดตามการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-list) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการใช้สิทธิการเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านการรณรงค์การหา
เสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง อยู่ในระดับน้อย  
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต าดังนี้คือ ด้านการใช้สิทธิการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์การหา
เสียงเลือกตั้ง และด้านการตรวจสอบติดตามการเลือกตั้ง ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม เรณุมาศ รักษาแก้ว (2562) แห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้เสนอแนวคิด
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า แน วโน้มของระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งก าลังด าเนินไปในทุกวันนี้ การเพ่ิมขึ้นของการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าก่อนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล รวมทั้ง ยังถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีก่อนการพิจารณาให้ทุนในโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของธนาคารโลกและธนาคารอ่ืนในภูมิภาค นอกจากภาครัฐแล้ว 
บริษัทเอกชนจ านวนมากได้ด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตั้งโครงการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือการเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือให้โครงการที่จะจัดท าข้ึนได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง 

5.3.3 ควำมคิดเห็นประชำชนต่อทัศนคติต่อควำมพึงพอใจต่อผู้สมัครเข้ำร่วม
เลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขต เขต 8 อ ำเภอน้ ำโสม จังหวัดอุดรธำนี 

ในส่วนนี้ ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทัศนคติประชาชนต่อ
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และนายกรัฐมนตรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบพรรค/
นโยบายพรรคที่ผู้สมัครสังกัดมากที่สุด ในส่วนของปัจจัยส าคัญที่ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ประสงค์จะ
เลือกนักการเมืองผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด และปัจจัยส าคัญที่ประชาชนมีทัศนคติ
ต่อการตัดสินใจเลือกนักการเมืองผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ประชาชนยังนิยมและ
แสดงสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้ นางเทียบจุฑา ขาวข า ผู้สมัครสังกัดพรรคเพ่ือไทย จากผู้สมัครจ านวน 
33 คน ทั้งนี้อาจจะมีปัจจัยจากการเลือกตั้งปี พ .ศ. 2562 ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือระบบ 
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MMA มีจุดเด่นส าคัญอยู่ที่ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต 
และคะแนนจะถูกน ามาใช้คิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคที่กาไปด้วย  
ตามระบบใหม่ ถ้าพรรคใดได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมากก็จะได้  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อน้อยหรืออาจไม่ได้เลย และถ้าพรรคการเมืองใดได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตน้อยหรือไม่ได้เลยก็อาจได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อมาก ระบบนี้ท าให้พรรค
ขนาดใหญ่ ได้รับผลกระทบมากหากส่งผู้สมัครลงทุกเขตและชนะเยอะ ก็อาจจะได้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อน้อย 

พรรคเพ่ือไทยมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองเป็นพรรคที่ถูกรัฐประหารถึง 2 ครั้งซ้อน 
คือในปี พ.ศ. 2549 ยุคไทยรักไทย และในปี พ.ศ. 2557 ยุคเพ่ือไทย โดยเป็นพรรคที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้หญิงคนแรกของไทย คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 พรรคเพ่ือไทย
ถูกตั้งค าถามถึง ‘หัว’ คนใหม่ เนื่องจากหัวหน้าพรรคคนเก่าต้องคดี หลบหนีไปต่างประเทศ ก่อนที่จะ
เคาะให้ พลต ารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นหัวหน้าพรรคพร้อม ๆ กับค าถามถึงการเสนอรายชื่อ
นายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นใครกันแน่ ช่วงเวลาก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้งด้วยกติกาใหม่ ท าให้พรรคเพ่ือ
ไทยต้องเปิดกลยุทธ์แตกแบงก์พัน แกนน าหลายคนที่เคยอยู่ร่วมพรรคส่วนหนึ่งแยกออกไปตั้งพรรค
การเมืองใหม่ และมีแนวทางการท างานที่ดูจะคล้ายคลึงกัน ชูจุดขายว่ามีรากฐานจากไทยรักไทย
เดียวกัน แต่นโยบายเด่นของพรรคไทย ได้แก่ ต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคด้วยการปฏิรูป
ระบบโรงพยาบาล ชูจุดขายนักบริหารมืออาชีพ เคยท าและท าส าเร็จมาแล้ว เร่งแก้วิกฤตของประเทศ 
ทั้งเศรษฐกิจ ยาเสพติด และคอร์รัปชั่น ที่ เป็นจุดขายที่เป็นรูปธรรมของพรรคเพ่ือไทยต่อจิตใจ
ประชาชนคนอีสาน 

การตรวจสอบสมมติฐานที่ก าหนดตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยแสดงสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ช่องทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  
ความบ่อยหรือความถี่ของการติดตามข่าวสารการเมือง และช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง และตัวแปรตาม ได้แก่การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีผลต่อ
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ การเคยแสดงสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ช่องทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ความบ่อยหรือ
ความถี่ของการติดตามข่าวสารการเมืองของประชาชนทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
ด้วย Chi-Square Test มีค่าเท่ากับ 0.679 (p>.05) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ การเคยแสดงสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ช่องทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ความบ่อยหรือ
ความถี่ของการติดตามข่าวสารการเมืองของประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ในส่วนของสมมติฐานที่ 6 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทดสอบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ งสองด้ วย Chi-Square Test มีค่าเท่ากับ 777.252 (p<.05) 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ช่องทางการเลือกติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.001 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจด้วยเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบตามกรอบของผู้วิจัยออกแบบ ก าหนดตัวแปรแต่ละข้อค าถามไม่เท่ากัน โอกาสที่จะประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ดังนั้นผลของการวิจัยที่ข้อค าถามแต่ละข้อจึงมี
ตัวเลือกที่เป็นตัวแปรที่ไม่แน่นอน การก าหนดมาตรระดับของการสะท้อนกลับของกลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะที่หลากหลาย ทั้งมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) มาตราเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
และมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ที่มีผลต่อระดับการวัดและลักษณะที่ส าคัญของค่าตัวแปรของ
การวิเคราะห์ข้อมูล  
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พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองจำกยำเสพตดิ กรณีศึกษำ บ้ำนนำทรำย  
ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองอดุรธำน ีจังหวัดอุดรธำน ี

 

ภูริ บุตรวงศ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของบ้านนา
ทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือน าผลการศึกษามาเสนอแนะ 
และเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของประชาชนในบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ คือ ประชากรในหมู่บ้านนาทราย ต าบลหนอง
บัว อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 399 คนเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานวิเคราะห์โดยหาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

จากการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นเพศชาย จ านวน 227คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 172 คิดเป็นร้อยละ 43.1 ช่วงอายุ 41–60 ปี มากที่สุด จ านวน 205 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ อายุ 21-40 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 น้อยที่สุด
คืออายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จ านวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 น้อยที่สุด คือ 
ผู้ประกอบการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
มากที่สุด จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 141 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.3 น้อยที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

จากค าตอบของกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (S.D.=0.98) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านเจตคติเป็นล าดับ 1 
มีค่าเฉลี่ย 4.04 (S.D.=0.82) รองลงมาคือด้านปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย 3.99 (S.D.=1.02) และล าดับ สุดท้าย
คือด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.65 (S.D.=1.12)  

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม การป้องกันตนเอง ยาเสพติด 
 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่เป็นภัยร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ เป็นตัว 
ท าลายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่ตกเป็นทาสสารเสพติด ประชากรที่ติดยาเสพติดย่อมเป็น
บุคคล ที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจในการท างานและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นอุปสรรค
ต่อการ พัฒนาการสร้างปัญหาสังคมมากมาย ท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน
ปราบปราม ทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้เพียรพยายามหากลวิธีต่าง ๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้ เช่น การออกพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจ านวนหลายฉบับ การเพ่ิมบทลงโทษผู้ค้ายาเสพติดให้รุนแรงยิ่งขึ้น 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง มีขบวนการต่าง ๆ  
ที่สลับซับซ้อนและ มีสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการเสพ 
ตัวผู้เสพ ตัวยา หรือ เล่ห์เหลี่ยมของขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ปัญหายาเสพติดจึงยังเป็นปัญหาเรื้อรังและนับวันจะยิ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
เรื่อย ๆ ส ารวจครัวเรือน เพ่ือประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในปี 2554 (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554: 1-8)  

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเยาวชน ตามรายงานสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดช่วง 
ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รายงานการจับกุมยาเสพติดทั้งจ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหาและปริมาณของ 
กลางเพ่ิมขึ้น โดยเดือนพฤษภาคมสามารถจับกุมได้ 69 คดี ผู้ต้องหา 109 คน ปริมาณของกลางที่ยึด 
ได้เป็นยาบ้า 2,782,293 เม็ด กัญชา 751 กิโลกรัม ยาไอซ์ 66.6 กิโลกรัม โคเคน 7,180 กรัม ยาแก้ไข้ 
7,180 ขวดเอ็กซ์ตาซี 1,140 เม็ด ฮิรีมีนไฟว์108 เม็ด ยาแก้หวัดต่าง ๆ 200,000 เม็ด เฮโรอีน 0.4 
กรัม พืชกระท่อม 52 กิโลกรัม และพ้ืนที่ที่ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุมีทั้งเกิดจากตัวนักเรียนเอง เช่น ความอยากรู้  
อยากลอง ชอบเลียนแบบ เอาอย่างเพ่ือน หรือมีความผิดหวังสูง กลุ้มใจ เสียใจ ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และเกิดจาก สิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย ฐานะเศรษฐกิจ การอบรมเลี้ยงดูฯ โดยเฉพาะ
สาเหตุมาจาก ครอบครัวที่ขัดแย้งทางอารมณ์สูงระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่น ตลอดจนการขาดการเหลียว
แลเอาใจใส่ ขาดความรักความอบอุ่น นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเองที่ วัยรุ่นมาชุมนุมกันวันละหลาย 
ๆ ชั่วโมง จะท าให้ได้รับค าบอกเล่าเรื่องราวของยาเสพติดจากเพ่ือนร่วมวัยเดียวกัน อาจเกิดพฤติกรรม
ท้าทายให้มาลองเพ่ือให้เกิดความคึกคะนอง กลายเป็นพฤติกรรมรวมกลุ่มที่ผิด ๆ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติดการมั่วสุมทางเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน และปัจจุบันพบว่ามี
แหล่งขายยาเสพ ติดอยู่ภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั่นเอง (กองอ านวยการรักษาความ
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มั่นคงภายในราชอาณาจักร, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด, 2554: 
5-6) ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลวทางการศึกษาส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน  

จากข้อมูลดังกล่าวพบได้ว่า ปัญหายาเสพติดที่เกิดการแพร่ระบาด และแนวโน้มจะขยายตัว 
มากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น ครอบครัวจึงเป็นหัวใจส าคัญ ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดลงสู่ลูกหลาน ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อนและแปรเปลี่ยน 
อย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง และพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกปัญหายาเสพติด โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาปัญหาพิเศษจากประชาชนใน
หมู่บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ทราบประเด็นปัญหาในหมู่บ้านดังนี้ ปัญหาท่อระบาย
น้ า ปัญหายาเสพติด และปัญหาถนนช ารุด โดยเรียงล าดับความส าคัญตามความคิดเห็นของ 
ประชาชนในหมู่บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากกรณีศึกษา 
ปัญหาพิเศษทั้ง 3 ปัญหา ผู้ศึกษาเลือกที่จะศึกษาปัญหา คือ ปัญหายาเสพติด และได้ก าหนดหัวข้อ
วิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง
อุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

2.2 เพ่ือน าผลการศึกษามาเสนอแนะและเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
ของ ประชาชนในบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

 
3. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก 
ยาเสพติดของประชาชนบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด 
ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2553: 2-4) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของยาเสพติด 
นั้น นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าประเทศอิรัก อิหร่านและประชาชนในแถบเมโสโปเตเมีย รู้จักการปลูก 
ฝิ่นมาประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยชาวกรีกทราบว่าฝิ่นสามารถระงับความเจ็บปวดและ
ความกลัดกลุ้มได้เป็นอย่างดี ส่วนชาวอินเดียก็ใช้ฝิ่นเสพเพ่ือให้เกิดความมึนเมาโดยเห็นว่าเป็น 
ความสุขและสามารถช่วยลืมความทุกข์ต่าง ๆ ได้ต่อมาในยุคศตวรรษที่ 18-19 ชาวผิวขาวนักล่า 
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เมืองขึ้นก็รู้แท้เห็นจริงว่าฝิ่นท าอันตรายต่อผู้เสพได้จึงใช้ฝิ่นเป็นเครื่องมือช่วยในการล่าเมืองขึ้นให้ มา 
อยู่ในอาณานิคมของตน ในส่วนของประเทศไทย ฝิ่นเข้ามาในสมัยใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าที่มี 
หลักฐานครั้งแรกอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พ.ศ. 
1903 มีกฎหมายบัญญัติการห้ามซื้อ ขาย เสพฝิ่นไว้ซึ่งแม้ว่าบทลงโทษจะสูง แต่การลักลอบซื้อขาย 
และเสพฝิ่นยังมีอยู่ ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงแจก 
กฎหมายป่าวร้องห้ามปรามผู้ชาย ผู้สูบฝิ่นแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธ 
เลิศหล้านภาลัย จึงได้ทรงตราพระราชก าหนดโทษให้สูงขึ้นไปอีกโดย “ห้ามอย่าให้ผู้ใดสูบฝิ่น กินฝิ่น 
ซื้อฝิ่น ขายฝิ่น และเป็นผู้สมซื้อสมขายเป็นอันขาดทีเดียว ถ้ามีฟังจับได้และมีผู้ร้องฟ้องพิจารณาเป็น 
สัจจะให้ลงพระอาญา เฆี่ยน 3 ยก ทเวนบก 3 วัน ทเวนเรือ 3 วัน ริบราชบาทว์ บุตรภรรยาและ 
ทรัพย์สิ่งของให้สิ้นเชิง ให้ส่งตัวไปตะพุ่นหญ้าช้าง ผู้รู้เห็นเป็นใจมิได้เอาความมาว่ากล่าว จะให้ลง 
อาญาเฆี่ยน 60 ที” ต่อมาในรัชกาลที่ 3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นระยะที่ตรง 
กับสมัยที่อังกฤษน าฝิ่นจากอินเดียไปบังคับขายให้จีนท าให้มีคนจีนติดฝิ่นเพ่ิมขึ้น และในช่วงเวลานั้น 
ตรงกับระยะที่คนจีนเข้ามาค้าขายในเมืองไทยมากขึ้น จึงเป็นการน าการใช้ฝิ่นและผู้ติดฝิ่นเข้ามาใน 
เมืองไทยมากยิ่งขึ้น ในสมัยรัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีนโยบายที่ยอมให้ 
คนจีนเสพและขายฝิ่นได้ตามกฎหมายแต่ต้องเสียภาษีผูกขาด มีนายภาษีเป็นผู้ด าเนินการ ปรากฏว่า  
ภาษีฝิ่นท ารายได้ให้แก่ประเทศไทยมาก และได้มีความพยายามให้คนไทยไม่ให้เสพฝิ่น แต่ก็ไม่ได้ ผล 
เต็มที่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ภาษีฝิ่นที่จะท าให้มีการสูบ
ฝิ่นน้อยลงจนสามารถเลิกได้ในที่สุด และทรงยอมให้รัฐฯขาดรายได้จากภาษีฝิ่น ปริมาณเงินรายได้จาก 
ภาษีฝิ่นก็ลดลงเรื่อย ๆ โดยรัฐได้เงินชดเชยจากภาษีอากรยาสูบแทน  

ใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนั้นได้มีประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้เลิกการเสพฝิ่นและจาหน่ายทั่วราชอาณาจักร และ 
ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยประกาศให้ผู้เสพขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เสพฝิ่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2502 ห้ามมิให้ร้านฝิ่นจ าหน่ายฝิ่นแก่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตให้สูบฝิ่น ยุบเลิกร้านจ าหน่ายฝิ่นให้แก่ 
ผู้ไม่มีใบอนุญาตภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 
ผู้กระท าผิดฐานเสพฝิ่นหรือมูลฝิ่น นอกจากจะต้องรับโทษตามกฎหมายแล้วยังต้องถูกส่งไปรับการ 
รักษา ณ สถานพยาบาลและพักฟ้ืนผู้อดฝิ่นไม่เกิน 90 วัน และให้กระทรวงสาธารณสุขและ 
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตั้งสถานพยาบาลและพักฟ้ืนผู้อดฝิ่น และมีการท าลายกล้องสูบฝิ่ นที่ 
ท้องสนามหลวง โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นประธานและควบคุม การเผา 
ท าลายเอง นอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยฝิ่น เพ่ิมโทษผู้ละเมิดให้สูงขึ้น ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา การเสพและจ าหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
มีการประหารชีวิตผู้ผลิตและค้ายาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดไม่ได้ลดลง นอกจากนี้ตัวยาเสพติดได้ 
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เปลี่ยนรูปไปเป็นเฮโรอีน ซึ่งผลิตด้วยการเปลี่ยนตัวยาส าคัญในฝิ่น คือ มอร์ฟีน ด้วยวิธีทางเคมีเป็น          
ยาเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าฝิ่นเข้ามาระบาดในเมืองไทย พบครั้งแรกราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2502 
โดยเฮโรอีนได้เข้ามาแพร่ระบาดในหมู่ผู้ติดฝิ่นอยู่เดิมเพราะสูบได้ง่าย ใช้เผาในกระดาษตะกั่วแล้วสูด 
ไอไม่ต้องมีบ้องฝิ่น และไม่มีกลิ่นเวลาสูบ การหลบหนีกฎหมายก็ท าได้ง่ายกว่าการสูบฝิ่น จนมาถึง 
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ร้ายแรง มีการแพร่ระบาดของการติดยาเสพติดหลายชนิด 
เช่น ยาบ้า แอลเอสดีสารระเหย ทั้งในส่วนต่างจังหวัดและ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ 
ทุกคนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น (ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553: 2-4)  

2) แนวคิดเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
ความหมายการป้องกันยาเสพติดนั้น มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องได้ ให้ 

ความหมายการป้องกันไว้ใช้กัน ดังนี้  
อรเพ็ญ นาควัชระ (2526: 167) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การป้องกันยาเสพติด คือ การให้ 

การศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ือความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษและพิษภัย ตลอดทั้ง 
สาเหตุของการติดยาเสพติด  

เรืองชัย บุญศักดิ์ (2527: 167) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการป้องกันหมายถึงการให้การศึกษา 
และข้อมูลที่ถูกต้องแก้วชนและประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการติด                
ยาเสพติด  

ดังนั้น การป้องกันยาเสพติด หมายถึง การให้การศึกษาและข้อมูลที่ถูกต้องแก่เยาวชนและ 
ประชาชน และให้มีความรู้เจ้ากับความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยและสาเหตุของยาเสพติด  

3) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม   
จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมที่มนุษย์ 

แสดงออกนั้นมีความซับซ้อนและเกิดข้ึนจากองค์ประกอบหลายประการซึ่งมีนักวิชาการและผู้ศึกษาถึง 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมหลายท่าน โดยแยกออกเป็นหัวข้อ ได้ดังนี้  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 768) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมว่าเป็นการกระท าหรือ 
อาการท่ีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า  

สุรพล พยอมแย้ม (2545: 18-20) กล่าวว่า พฤติกรรม ในทางจิตวิทยานั้น หมายถึง 
การกระท าเนื่องมาจากการกระตุ้นหรือการจูงใจจากสิ่งเร้าต่าง ๆ การกระท าหรือพฤติกรรมเหล่านั้น 
เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้ผ่านขบวนการกลั่นกรอง ตกแต่งและตั้งใจที่จะท าให้เกิดขึ้น เพ่ือให้บุคคล 
อ่ืนได้สัมผัสรับรู้ พฤติกรรมของบุคคลแม้จะกระท าด้วยสาเหตุจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่จะมีลักษณะ 
อาการแตกต่างกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณ์เปลี่ยนไปเนื่องจากการกระท าของบุคคล 
ล้วนจะต้องผ่านกระบวนการคิดการตัดสินใจ อันประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกของผู้กระท า 
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พฤติกรรมนั้น ๆ จึงท าให้พฤติกรรมของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องเสมอ ด้วยเหตุผลที่ว่าพฤติกรรมแต่ละครั้งเกิดจากกระบวนการ ซึ่งหากพิจารณาแยก 
กระบวนการออกเป็นส่วน ๆ จะพบว่า ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  

(1) ส่วนการแสดงออกหรือกิริยาท่าทาง (Acting)  
(2) ส่วนการคิดท่ีเกี่ยวกับกิริยานั้น (Thinking)  
(3) ส่วนความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนั้น (Feeling) Landore (อ้างถึงใน กันยา, 2532: 

92) ให้ความหมายของ พฤติกรรมว่า หมายถึง การ กระท าของสิ่งมีชีวิต เช่น ม่านตาเปิดโพลง ร้อง
กรี๊ดเมื่อตกใจ Zimbardo (อ้างถึงใน เรียม, 2542: 5) กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) เป็นผลจาก
การ แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วิภาพร มาพบสุข (2543: 44) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท า 
ทุกอย่างของบุคคลทั้งที่โดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว ซึ่งผู้อ่ืนอาจรู้ได้โดยการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส 
หรือใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกต  

ประสิทธิ์ทองอุ่น (2542: 4) กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าการแสดง 
อาการ หรืออากัปกิริยาของอินทรีย์ (Organism) ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ได้และใน 
ส่วนที่บุคคลอื่นอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้  

ณรงค์เส็งประชา (2541: 114) กล่าวว่า พฤติกรรม เป็นกิริยาอาการที่แสดงออก ซึ่งท าให้ผู้ที่
พบเห็นได้ทราบความหมาย เพ่ือการปฏิบัติตอบได้ถูกต้องเหมาะสม  

4) ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี  
ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมามา บ้านนาทราย เดิมเป็นที่ดินหัวไร่ปลาย 

นาของชาวบ้านหนองใส ซึ่งเป็นทุ่งนาและชายป่าริมทางด้านทิศใต้ ของทางหลวงแผ่นดินสายที่ 22 
อุดร-สกลนคร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 ได้มีเจ้าของที่บางรายขยับขยายสมาชิกในครอบครัว 
ออกมา ตั้งบ้านเรือนอยู่ตาม ถนนสายอุดร-สกลนคร โดยอยู่ภายใต้การปกครองของบ้านโนนขมิ้น  
ซึ่งอยู่คนละ ฟากถนนสายที่ 22 อุดร-สกลนคร ต่อมา ได้มีผู้มาขอแบ่งซื้อที่ดินปลูกบ้านเพ่ิมเติมขึ้น 
และเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2530 จึงได้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านโนนขมิ้น ตั้งชื่อบ้านใหม่ว่า  
บ้านทราย อันเนื่องมาจาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่นาที่มีดินทรายปะปนอยู่มาก จนมีคน
เรียกขานว่าทุ่งนาทราย และเมื่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาจึงให้ชื่อว่า หมู่บ้านนาทราย หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
บัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน คนแรกขึ้นมาปกครอง
หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2531 ได้นายทองใบ ดีเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรกของบ้านนาไซ ผู้ใหญ่บ้านคนที่
สองได้แก่คุณพ่อสกล ค ามุกซิก ซึ่งต่อมาต าแหน่งเป็นก านันต าบลหนองบัว และเมื่อครบวาระก็ได้มี
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเป็นคนที่สามได้แก่นายสุฤทธิ์ ศิรินาม ครบวาระการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมา
เป็นคนที่สี่ ได้แก่ นายสุนันท์ พละคร เมื่อครบวาระจึงได้มีการแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 
2552 จึงได้ นายกรกฏ ม่วงมิตร เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  
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ข้อมูลด้ำนประชำกร  

(1) จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 492 ครัวเรือน  
(2) ประชากรทั้งหมด 1,884 คน แยก เป็น ดังนี้ เป็นชาย 874 คน เป็นหญิง 1,010 คน  
(3) ประชากรแยกตามที่มา ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ศาสนาพุทธ 490 ครัวเรือน 

ศาสนาอื่น 2 ครัวเรือน 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ 
สอบสอบถาม โดยมีวัตุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดของบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (2) เพ่ือน าผล
การศึกษามาเสนอแนะและเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ ประชาชนในบ้านนา
ทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ส าหรับประชาชนในบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีผู้

ศึกษาได้น าจ านวนประชากรมาจากทะเบียนราษฎรโดยมีประชากรทั้งหมด 1884 คน แยกเป็น ดังนี้ 
เป็นชาย 874 คน หญิง 1010 คน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ผู้ศึกษาจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากประชากรในบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  
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1) การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 

2) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับวิจัยพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสติด      
บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

3) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชาชนในหมู่บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เป็นจ านวน 399 
ชุด ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล และหลังจากนั้นผู้ศึกษาจะน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม    
ส าเร็จรูปส าหรับการศึกษาทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนา บรรยายสรุป
เป็นประเด็น ดังนี้  

1) วิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยใช้ค่าความถี่                    
ค่าร้อยละ  

2) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3) ข้อเสนอแนะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา  
4) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้  

4.21-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3.41-4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับมาก  
2.61-3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับน้อย  
1.00-1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูล ประชาชนในเขตบ้านนาทราย ต าบลหนองบัว 

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ พบว่า 
1) ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ที่ ได้จาก

แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 
รองลงมาเป็นเพศหญิงจ านวน 172 คิดเป็นร้อยละ 43.11 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามเพศกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 



345 
 

จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 172 คิดเป็นร้อยละ 43.1 ดังนั้น
จึงสรุปด้ายว่าเพศชายในกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่าเพศหญิง 

2) จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามอายุกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคืออายุ 41-60 ปี
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคืออายุ 21-40 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 
น้อยที่สุดคืออายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
อายุ 41-60 มีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 21-40 ปี 

3) จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพจ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ
รับจ้างทั่วไปจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.8 น้อยที่สุดคือผู้ประกอบการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ดังนั้น ประชาชนส่วนมากมีอาชีพ
รับจ้างทั่วไปรองลงมาธุรกิจส่วนตัว 

4) จ านวนและร้อยละของกล่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาจ านวนและร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 399 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9
รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 น้อยที่สุดคือสูงกว่าปริญญาตรี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประชาชนส่วนมากจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่ารองลงมาประถมศึกษา 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมกำรป้องกันตนเองจำกยำเสพติด บ้ำนนำทรำย ต ำบล
หนองบัว อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี  

1) ข้อมูลด้วนความรู้สรุปผลการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีด้านความรู้ พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (S.D.=1.12) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีด้านความรู้ ข้อท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ เป็นอันดับ 1  
มีค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D.=0.96)รองลงมาคือข้อท่านศึกษาพิษภัยของยาเสพติดที่มีโทษต่อร่างกายมี
ค่าเฉลี่ย 3.79 (S.D.=1.23) และล าดับท้ายคือข้อท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดมีค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D.=1.10) ตามล าดับ 

2) ข้อมูลด้านการปฏิบัติสรุปผลการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอ  
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เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านปฏิบัติ พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (S.D.=1.02) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ด้านปฏิบัติข้อท่านหลีกเลี่ยงการคบหากับกลุ่มคนใช้สารเสพติดเป็นอันดับ 1 มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 (S.D.=1.01) รองลงมาคือข้อท่านมักปฏิเสธในการยุ่งเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดมีค่าเฉลี่ย 
4.14 (S.D.=1.01) และล าดับสุดท้ายคือข้อท่านให้โอกาสและความรู้แก่ผู้ที่ติดยาเสพติดได้กลับตัวมี
ค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D.=1.10) ตามล าดับ 

3) ข้อมูลด้านเจตคติสรุปผลการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านเจตคติ พบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D.=0.82) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ด้านเจตคติข้อท่านต้องการให้ยาเสพติดไปจากชุมชนของท่านเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 
4.20 (S.D.=0.74) รองลงมาคือข้อหากเพ่ือนของท่านใช้ยาเสพติดท่านจะห้าม/แนะน าให้เลิกมี
ค่าเฉลี่ย 4.14 (S.D.=0.78) และล าดับสุดท้ายคือข้อท่านคิดว่าการมั่วสุมของวัยรุ่นส่งผลให้เกิดการติด
ยาเสพติดมีค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D.=0.75) ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านปฏิบัติ และด้านเจตคติ โดยภาพรวม
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานีมี
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนอง
บัว อ าเภอเมืองอุดรธานี มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองมากที่สุดคือด้านเจตคติ รองลงมาคือด้าน
ปฏิบัติ และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านความรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านเจตคติ พบว่าระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านเจตคติ มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่สุดคือ ข้อท่านต้องการให้ยาเสพติดไปจากชุมชนของ
ท่าน รองลงมาคือ ข้อหากเพ่ือนของท่านใช้ยาเสพติดท่านจะห้าม/แนะน า และล าดับสุดท้ายคือ  
ข้อท่านคิดว่าการมั่วสุมของวัยรุ่นส่งผลให้เกิดการติดยาเสพติด ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนส่วนมากใน
ชุมชนมีเจตคติในการป้องกันตนเองและมองเรื่องของยาเสพติดให้โทษและเป็นอันตรายต่อสังคมและ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร แพทย์ขิม (2556: บทคัดย่อ) “การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
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เชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันการเสพยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เจตคติเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติด อยู่ใน
ระดับดี” ด้านปฏิบัติ พบว่าระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านปฏิบัติมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่สุดคือ ข้อท่านหลีกเลี่ยงการคบหากับกลุ่มคนใช้สาร
เสพติด รองลงมาคือ ข้อท่านมักปฏิเสธในการยุ่งเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด และล าดับสุดท้ายคือ  
ข้อท่านให้โอกาสและความรู้แก่ผู้ที่ติดยาเสพติดได้กลับตัว ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดมาเพียงพอ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ ด่านประชุม (2556: บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ว่านักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีระดับพฤติกรรมในการควบคุม
ตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดและได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 รองลงมาคือการเห็นคุณค่าในตนเอง
อยู่ในระดับมากและการปฏิบัติต่อตนเองอยู่ในระดับมาก ”ด้วนความรู้ พบว่าระดับพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้าน
ความรู้มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากที่สุดคือ 
ข้อท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือ ข้อท่านศึกษาพิษภัยของยาเสพ
ติดที่มีโทษ และล าดับสุดท้ายคือ ข้อท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้
เป็นเพราะประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากสื่อต่าง ๆ และมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
โทษของยาเสพติดมาเพียงพอในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญ 
แฉกพิมาย (2555: บทคัดย่อ) “การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพ
ติดและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ผลการวิจัย พบว่าผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในระดับมาก” 

2) ข้อมูลด้านการปฏิบัติสรุปผลการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านปฏิบัติ พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (S.D.=1.02) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี  
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จังหวัดอุดรธานี ด้านปฏิบัติข้อท่านหลีกเลี่ยงการคบหากับกลุ่มคนใช้สารเสพติดเป็นอันดั บ 1 มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 (S.D.=1.01)รองลงมาคือข้อท่านมักปฏิเสธในการยุ่งเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดมีค่าเฉลี่ย 
4.14 (S.D.=1.01) และล าดับสุดท้ายคือข้อท่านให้โอกาสและความรู้แก่ผู้ที่ติดยาเสพติดได้กลับตัวมี
ค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D.=1.10) ตามล าดับ 

3) ข้อมูลด้านเจตคติสรุปผลการวิเคราะห์จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้านเจตคติ พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D.=0.82) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด บ้านนาทราย ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี ด้านเจตคติข้อท่านต้องการให้ยาเสพติดไปจากชุมชนของท่านเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 
4.20 (S.D.=0.74)รองลงมาคือข้อหากเพ่ือนของท่านใช้ยาเสพติดท่านจะห้าม/แนะน าให้เลิกมีค่าเฉลี่ย 
4.14 (S.D.=0.78) และล าดับสุดท้ายคือข้อท่านคิดว่าการม่ัวสุมของวัยรุ่นส่งผลให้เกิดการติดยาเสพติด
มีค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D.=0.75) ตามล าดับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1) เทศบาลควรจัดอบรม กิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับการป้องกับยาเสพติด 
2) ควรให้โอกาสและความรู้แก่ผู้ที่ติดยาเสพติดให้กลับตัว 
3) สร้างความคิดให้วัยรุ่นว่าการเสพยาเสพติดไม่ท าให้ดูทันสมัย 
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ควำมเห็นก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนต่อบทบำทกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ปลัดอ ำเภอ ศึกษำเฉพำะกรณี อ ำเภอห้วยเมก็ จังหวัดกำฬสินธุ ์

 

ภูริภัทร รัตนขันแสง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้าน ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ 
ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความเห็นก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อบทบาทของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยท าการศึกษาโดยแบบสอบถามก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 84 คนแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความถ่ีและร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า ความเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านมองว่าด้านการป้องกันปลัดอ าเภอมีส่วน

กระตุ้นในการสร้างความเข้มแข็ง ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาปลัดอ าเภอสามารถบูรณาการร่วมงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือ

ป้องกันการใช้การเสพ การค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ได้ ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินการที่ส าคัญของปลัดอ าเภอใน

ด้านการป้องกัน ในส่วนของการปราบปรามพบว่าการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เช่น ต ารวจ ทหาร 

ปลัดอ าเภอมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในการจับกุมคดีนั้นได้ซึ่งจะดูน่าเชื่อและดูมีศักยภาพกว่าการ

ด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวซึ่งจากความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้านพบว่าปลัดอ าเภอยังขาดปัจจัยในการ

ด าเนินการด้านการปราบปราบทั้งด้านก าลังพลและวัสดุอุปกรณ์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน

แล้วนั้นก็จะท าให้ขาดประสิทธิไปได้ ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู ก านันผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นว่าการ

บ าบัดรักษาแบบชุมชนบ าบัดปลัดอ าเภอมีบทบาทในการกระตุ้นชุมชนให้เกิดการสร้างชุมชนได้  

รองลงพบว่าปลัดอ าเภอสามารถน าผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอตาม

ความเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านคือไม่มีก าลังพลและวัสดุอุปกรณ์มาก เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบ

หน่วยงานอ่ืนแล้วขีดความสามารถในการปราบปรามยาเสพติดจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

หรือหน่วยเหนือขึ้นไป ทั้งนี้โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยในทุกด้านในบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ปลัดอ าเภอนั้น ก านันผู้ใหญ่เห็นว่าด าเนินมาในทิศทางและแนวทางที่ถูกต้องเพียงแต่ประสิทธิการ

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ด าเนินการในแต่ละด้าน เพียงแต่บทบาทในการแก้ไขปัญหานั้นถ้าหากอยู่ในระดับการประสานงาน

เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางของการอ านวยในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) 

ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 

ค ำส ำคัญ: ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บทบาท ปัญหายาเสพติด ปลัดอ าเภอ  
 
1. บทน ำ 

สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่มนุษยชาติใช้เสพ จนเกิดส่งผลถึงปัญหาสังคม
และความรุนแรงอ่ืน ๆ ตามมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีมากมายโดยที่ เป็นที่ทราบกันไปอย่าง
แพร่หลาย และตระหนักดีว่าสิ่งเสพติดสร้างความเดือดร้อนให้กับทรัพยากรบุคคลของโลกมากน้อย
เพียงใด มานานเท่าใด กระนั้นเองยาเสพติดกับทวีความรุนเพ่ิมมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว มีหลากหลาย
ชนิดหลากหลายประเภท ให้เกิดนักเสพหน้าใหม่ขึ้นอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการค้า การผลิตจน
เป็นอุตสาหกรรมยาเสพติดที่เป็นอาชีพด้านมืดที่หลายคนอยากเลือกทางผิดเผื่อชีวิตที่ร่ ารวยโดยไม่
ค านึงถึงปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม หรือเป็นปัญหาหลักของประเทศนั้น ๆ เลย 

ปลัดอ าเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ อีกทั้งยังมีอ านาจสืบสวน ในฐานะ “พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ” ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย และยังมีอ านาจหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ที่ว่ากระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ข้อ 1 ให้กรมการ
ปกครอง มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน หรือตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 102 กรมการอ าเภอต้องจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความ
เรียบร้อย และคอยสืบจับโจรผู้ร้ายในท้องที่ของตน เป็นต้น 

ฉะนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
เป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองซึ่งในท้องที่ ก็อาศัยอ านาจของ
นายอ าเภอในการปฏิบัติงานนั่นหมายถึง ปลัดอ าเภอผู้ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลืองานของนายอ าเภอในทุก
เรื่อง จึงมีหน้าที่ ภารกิจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตนด้วย และในการขับเคลื่อน
นโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ต้องอาศัยการท างานของกลไกฝ่ายปกครองในพ้ืนที่อัน
ประกอบไปด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นพ้ืนที่ ที่ยังคงมีปัญหายาเสพติดในอยู่พ้ืนที่ แม้ว่าจะ
ไม่มีเรื่องผู้ผลิต และผู้ค้ารายใหญ่มาก่อน แต่จ านวนผู้ค้ารายย่อย และผู้เสพยังคงมีจ านวนมากเกินไป 
จนท าให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนหลายครั้ง ลักษณะทั่วไปจะเป็นพื้นที่ชนบท  
จึงมีผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เป็นผู้น าชุมชน ในบางพ้ืนที่เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงใน
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ระดับหมู่บ้าน ซึ่งการประเมินบทบาทการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่
ชนบทเช่นนี้จะสามารถท าให้ทราบถึงบทบาทการท างานของปลัดอ าเภอ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองซึ่ งคนในสังคมยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่  ที่แน่ชัดมากนัก ด้ วยความที่ภารกิจงาน  
มีหลากหลายท าให้บทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งภารกิจที่มีมายาวนาน แต่การสร้างความเป็น
รูปธรรมในบทบาท และหน้าที่ของฝ่ายปกครองนั้น ยังไม่ชัดเจนแน่นอนผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษา
ความคิดเห็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ท าให้ทราบบทบาท
ของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ชัดเจน 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือศึกษาความเห็นก านัน ผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่  

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่

อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 84 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม “ความเห็น ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ต่อบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ” แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาการต ารงต าแหน่ง 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน การป้องกัน 

ปราบปราม และบ าบัดรักษา ของปลัดอ าเภอ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการแก้ ได้แก่ การประสานงาน 

การบูรณาการหน่วยอื่น ผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check –list) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบ ในส่วนของตอนที่ 2–3 ได้ก าหนดระดับการมีเห็นด้วยมี 4 ระดับ (Rating scale)  
4 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
3 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย  
1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด 
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3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
ในการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้ ศึกษาได้มีกระบวนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่  

แบบสอบถาม ตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องและ

ความสอดคล้องของแบบสอบถามกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “ความเห็นก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ 

2) หลังจากการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องและความสอดคล้องของ
แบบสอบถามกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาแล้ว จึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาประชากร ต่อไป 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้ านชุมชน 
การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา ในหน้าที่ของปลัดอ าเภอ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านชุมชน การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา ของปลัดอ าเภอ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะเป็นผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีการแจกแบบสอบถาม
ให้กับประชากรที่ก าหนดไว้ ในพ้ืนอ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ในการศึกษาเท่านั้น มิได้น าข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพ่ือชี้น า หรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้ง
มีการอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียด เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบเรียบร้อยแล้ว จะมี
การเก็บแบบสอบถามคืนในทันที 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งหลังจากได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
โดยสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
น าเสนอโดยการใช้สถิติร้อยละ (Percentage)  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การป้องกัน 
การปราบปราม และการบ าบัดรักษา บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ โดยใช้สถิติ 
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Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความเห็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ 
 
4. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

จากผลการศึกษา พบว่า ความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ปลัดอ าเภอ อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ก านันผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ยังมองว่าปลัดอ าเภอยังคงเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในทุกระดับการแก้ไขได้ ทั้งป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาแม้ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด
นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานเดียว แต่ปลัดอ าเภอในฐานะเจ้าหนักงานฝ่ายปกครองก็ยังคงได้รับ
ความเชื่อมั่นและไว้ใจจากก านันผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแม้จะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์
หรือศักยภาพก าลังพลเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนแล้วนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติดได้เพียงฝ่ายเดียว ยังต้องอาศัยการบูรณาการร่วมเพ่ือความ
เข้มแข็งให้ก าลังหน่วยงานราชการซึ่งเป็นไปตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 
ซึ่งในกรอบทิศทางและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาตามแผนประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด  
พ.ศ. 2561 ให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ก าลังพล และยุทโธปกรณ์เพ่ือป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอย่างยั่งยืน   

2. การสร้างการป้องกันยาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม ปลัดอ าเภอในฐานะนักปกครองท้องที่ยังอยู่
ในกลไกส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็น
ปลายทางของการใช้ยาเสพติด ฉะนั้นการสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นจุด เริ่มตน
ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้าน ซึ่งต่างพ้ืนที่ก็ต่างสภาพสังคม ท าให้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดต้องอาศัยผู้น าชุมชนในการกระตุ้นให้มากที่สุดโดยให้ชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน  
ในการนี้ความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าปลัดอ าเภอสามารถปฏิบัติงานในบทบาทเช่นนี้ได้ดีซึ่งตรงกับ
นโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ให้ปลัดอ าเภอประจ าต าบลสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย
จากยาเสพติด  

3. ด้านการปราบปราม ซึ่งเป็นการป้องกันยาเสพติดแบบได้ผลทันทีและสามารถสร้างความ
ตระหนักให้สังคมได้ในทันที และเป็นด้านที่เป็นที่จับตามองของประชาชนทั่วไปรวมทั้งสื่อมวลชน
ภายนอกด้วย ในส่วนของความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าการบูรณาการก าลังพลในการปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอย่อมได้ผลดีกว่าการปฏิบัติภารกิจเพียงฝ่ายเดียวสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอที่ก านันผู้ใหญ่บ้านมองว่าก าลังพล และวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ปลัดอ าเภอสามารถปฏิบัติงานด้านปราบปรามได้เพียงฝ่าย
เดียวนั้นด้วยเหตุผลทางด้านการข่าวนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางกวาดล้าง
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ยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มุ่งนั้นการบูรณาการร่วมของทุกฝ่ายในการเร่งปราบปรามผู้ค้ายาเสพ
ติดในพ้ืนที ่

4. ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู ความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้านมองว่าการสร้างระบบบ าบัดรักษาแบบ
ชุมชนบ าบัด ปลัดอ าเภอสามารถเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บทบาทของปลัดอ าเภอในพ้ืนที่ชนบทนั้นมีศักยภาพในการกระตุ้นพ ื้นที่ระดับชุมชนให้ขึ้นมามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ซึ่งในด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูนั้นเป็นภารกิจงานที่กระทรวงสาธารณะสุข
ได้รับ แต่กระนั้นภาระผู้ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงก็ยังคงต้องอาศัยกลไกฝ่ายปกครองซึ่งในด้าน
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอนั้นชี้ให้เห็นว่าก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมองว่าปลัดอ าเภอร่วมงานกับผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาใน
บทบาทเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้เกิดผลตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ได้ซึ่งกลไกการบ าบัดฟ้ืนให้ได้
กลไกของฝ่ายปกครองซึ่งปลัดอ าเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจ าต าบลก็สามารถช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการบ าบัดแบบชุชมบ าบัดขึ้นจริงได้ 

5. ปัจจัยและขีดจ ากัดในการท างานของปลัดอ าเภอหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในพ้ืนที่
ชนบทนั้น ก านันผู้ใหญ่บ้านแสดงให้เห็นว่าภาระงานที่หลากหลายของกรมการปกครองอีกทั้ งจ านวน
บุคคลากรที่เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนแล้วถือว่ามีจ านวนน้อยมาก อีกทั้งข้อจ ากัดของวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนที่จะช่วยเกื้อหนุนในการท างานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทันต่อการบริการประชาชน
อย่างทันท่วงที ท าให้ปลัดอ าเภอต้องใช้กลไกทางด้านข้อกฎหมายและความเข้มงวดเรื่องสายการ
บังคับบัญชามาประกอบการท างานมากขึ้นเพ่ือที่จะให้การท าบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จากการส ารวจ
ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์จะขาดหายไปแต่ปัจจัยทางด้านกลไกทางการบริหารใน
ฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอยังสามารถใช้เครือข่ายหน่วยงานราชการในพ้ืนที่บูรณาการให้เกิดการ
ท างานร่วมกันได้ อีกทั้งกลไกก านันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ย่อมสามารถเป็นก าลังพลหลักและก าลัง
รองได้ แม้ว่าศักยภาพทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถ
ใช้ได้เต็มขีดความสามารถก็ตาม 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านต่อบทบาทการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการศึกษา
เพ่ือทราบความเห็นก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง
และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพติดของปลัดอ าเภอ ซึ่งควรจะศึกษาในพ้ืนที่
อ่ืนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพ่ือจะให้ทราบปัญหาของพ้ืนที่ที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดน 

5.2 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปลัดอ าเภอยังสามารถด าเนินงานในการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดฟ้ืนฟู เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปได้ แต่ขาดวัสดุอุปกรณ์ และก าลังที่พร้อมในการ



356 
 

ท างานยาเสพติด หากรัฐบาลยังมองปัญหาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ส าคัญของชาติควรจะให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด รวมไปทั้งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการด าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายด้วย ในส่วนของปลัดอ าเภอควรแบ่ง
ภาระงานการท างานให้ชัดเจนในพ้ืนที่ว่าการท างานด้านใดเฉพาะทางมากขึ้นเพ่ือจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของการท างานอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าในปัจจุบันมีการท างานที่สามารถเป็นตัวอย่างของการท างาน
ได้ดีในด้านยาเสพติดของปลัดอ าเภอแต่ก็ต้องยอมรับให้เรื่องปัจเจกของพ้ืนที่ที่ต้องใช้ก าลังพลที่
แตกต่างกัน การท างานที่มีความเสี่ยงต้องใช้ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

5.3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาควรศึกษาจากกลุ่มประชากรอ่ืนเช่นหน่วยงาน
ข้างเคียงกับปลัดอ าเภอหรือประชาชนทั่วไป ที่มีการท างานใกล้เคียงกันและให้ทราบถึงบทบาท
ปลัดอ าเภอ อีกท้ังการศึกษาในพื้นที่ท่ีมีความแตกต่างและต าแหน่งที่ก้าวหน้าต่อจากปลัดอ าเภอด้วย 
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กำรประเมินผลโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

ในเขตพื้นที่ อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย 
 

รัตติมา โสภารักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และ 3) เสนอ
แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย เป็นการวิจัยใช้แนวทางเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  
รวมจ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีโครงสร้างค าถามตามจุดเด่นของตัวแบบการ
ประเมิน CIPIEST เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์และร่วมสนทนากลุ่ม ในด้านต่าง ๆ  
ต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ

ท่าลี่ จังหวัดเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ มีการพัฒนา
สินค้า OTOP โดยชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาอาหาร
พ้ืนถิ่น การแสดงของหมู่บ้าน มีการพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีจุดเด่น จุดถ่ายภาพ มีอัตลักษณ์ เพ่ือเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ที่ส าคัญคือ ผู้น าและคนในชุมชน
บางส่วน มีการพัฒนาต่อยอดทางความคิด เพ่ือผลักดันให้หมู่บ้านมีจุดเด่นให้คนมาเที่ยว ซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ บริบทของโครงการ บริบทของชุมชน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ ผลกระทบ และความยั่งยืน    

2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ มาจากเรื่องของระยะเวลาในการ
ด าเนินงานโครงการที่สั้นและกระชั้นชิด การมีส่วนร่วมของชุมชน เงื่อนไขและระเบียบของทาง

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: nongrattima@gmailmail.com 
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ราชการ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และสภาพของเศรษฐกิจ 3) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
พัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืน จะต้องมีการด าเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง มีงบอุดหนุนส าหรับให้ชุมชนด าเนินการ มีการสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับ
อ าเภอ ชุมชนต้องดูแลและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการความร่วมมือกับ
เครือข่าย ซึ่งต้องอาศัยทั้งหน่วยราชการและชุมชนร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ค ำส ำคัญ: ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 
1. บทน ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน มีคุณภาพ
ชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  (OTOP) ที่ เริ่มตั้ งแต่ปี  พ .ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่ วประเทศ โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
(กอ.นตผ.) เป็นผู้ขับเคลื่อน และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่งเสริมการ 
OTOP ด าเนินถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพ่ือให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล  
ท าให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ 
รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็ก ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชน 
ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
ห้างร้านใหญ่ ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ 
OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียวสู่การเพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ Demand  
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(Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์  
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลาน
ยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันกันขาย ออกชุมชนผลิตภัณฑ์ออกไป เป็นชุมชนท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
ชวนกันคิด ชวนกันท า ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน
มีเสน่ห์ดึงดูดที่มีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน  
ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
Strength (with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 

“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นโครงการภายใต้ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”  
ในรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ด าเนินงานโดยกรมการพั ฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชน  
น าประชาชนไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 การขับเคลื่อนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เน้นการใช้ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาสินค้าของดีของชุมชนที่เรียกว่า “หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” หรือสินค้า OTOP โดยการหลอมรวมสินค้าเข้ากับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ผสมผสานกับนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของสังคม จนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
ชุมชน มีคุณภาพ มีการพัฒนา เพื่อให้เกิดก าลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชน 
โดยโครงการมีเป้าหมายหลักที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลักเมืองรองและแอ่งท่องเที่ยว 2) พัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และ 3) สร้างตลาดที่ชุมชนดึงคนเข้าหมู่บ้าน 
ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน  

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่ด าเนินงานทั่วประเทศ 76 จังหวัด 
รวม 3,273 หมู่บ้าน ด้วยงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
9,328.1182 ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี เป็นเงิน 129,225,900 บาท ด าเนินการในพ้ืนที่ 14 อ าเภอ 55 หมู่บ้าน ด าเนินการขับเคลื่อน 
4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เป็นเงิน 5 ,823,600  
บาท กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นเงิน 51 ,250,000 บาท  
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นเงิน 57 ,171,300 บาท กิจกรรมที่ 5  
ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เป็นเงิน 24 ,981,000 บาท และอ าเภอท่าลี่ มีเป้าหมายในการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ต าบลท่าลี่ 2) บ้านนากระเซ็ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลอาฮี และ 3) บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าทูน  
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ด้วยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เป็นโครงการใหม่ที่ด าเนินการครั้งแรกใน
ประเทศไทย ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โครงการมีความส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า มุ่งสร้างรายได้ ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อ าเภอท่าลี่ได้ด าเนินการ
โครงการนี้ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 7 ต าบลท่าลี่ บ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 
ต าบลอาฮี และบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าทูน ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2561 ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ จึงมีความสนใจ
ท าการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือประเมินผล
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินโครงการในอนาคต
ต่อไป 

  
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

 
3. ค ำถำมเพื่อกำรวิจัย 

3.1 การด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย มีผลสัมฤทธิ์ เพียงใด 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีอะไรบ้าง 

3.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ต่อยอดการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีอะไรบ้าง 
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4. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการ คือ กิจกรรมหรือแผนงานที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือ

พัฒนางาน โดยเป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจน 

การวิจัยประเมินผล คือ การวิจัยประยุกต์ประเภทหนึ่ งซึ่งได้น าระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่าง
นโยบาย แผนงานโครงการ กับผลลัพธ์และผลกระทบทั้งที่พึงปรารถนาและไม่ พึงปรารถนาทั้งผล
โดยตรงและผลข้างเคียงตลอดจนเพ่ือติดตามผลและประเมินกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินการให้เป็นไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้า (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2546: 19) 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557: 41) กล่าวสรุปไว้ว่า “การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบเพ่ือตรวจสอบหรือชี้บ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ” 

สิ่งที่ผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาและให้ความส าคัญ 7 ประการ ดังนี้ 
1) ขอบเขต พิจารณาถึงความคลอบคลุมพ้ืนที่ ผู้ประเมินผลโครงการจะต้องให้ความส าคัญ

และประเมินผลให้เกิดความคลอบคลุม กับพ้ืนที่ที่ต้องพิจารณาและเป็นความรับผิดชอบจากการ
ด าเนินโครงการ 

2) ขนาด พิจารณาถึงจ านวนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งผู้ท าการประเมินผล
โครงการจะต้องพิจารณาถึงจ านวนคนที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างทั่วถึง ตลอดจนพิจารณาถึง
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบอีกด้วย 

3) ระยะเวลา พิจารณาถึงระยะเวลาที่มีการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกิจกรรม
ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาและก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลโครงการอย่าง
เหมาะสมจึงจะท าให้การประเมินผลเกิดประสิทธิภาพตามมา 

4) ความชัดเจนและความเฉพาะของปัจจัยน าเข้า พิจารณาถึงปัจจัยที่น าเข้าสู่การด าเนิน
โครงการเพ่ือที่ท าให้ผู้ประเมินผลโครงการสามารถประเมินผลได้ อย่างชัดเจนในด้าน ปัจจัยน าเข้าที่
ใช้ไปในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น 

5) ความสลับซับซ้อนของเป้าหมาย พิจารณาถึงลักษณะของเป้าหมายที่มีความสลับซับซ้อน 
ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาถึงความสลับซับซ้อนของเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเมื่อมีเป้าหมายย่อย และมีความต้องการการบรรลุต่างกัน 

6) ช่วงเวลาของเป้าหมาย พิจารณาถึงช่วงเวลาที่เป้าหมายทั้งในระยะสั้น ปานกลาง หรือ
ระยะยาวที่สามารถบรรลุผลเกิดข้ึนจะท าให้ผู้ประเมินผลโครงการสามารถก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส าหรับการประเมินผลในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ อย่างครอบคลุม 
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7) ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ พิจารณาถึงโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นโครงการเดิมที่เคย
ด าเนินการมาแล้ว ผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาเพ่ือการก าหนดแนวทางการประเมินอย่าง
เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการใหม่ที่ต้องมีการตั้งเกณฑ์การประเมินใหม่ 

การประเมินผลตามแบบจ าลองซิปป์  (CIPP) เป็นตัวแบบประเมินผลโครงการตาม
แนวความคิดของสทัพเฟิลบีมและคูบา (Stufflebeam and Guba, 1971) มุ่งเน้นการให้ข้อค้นพบ
หรือข้อสนเทศแก่ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 

ลักษณะส าคัญของแบบจ าลอง อยู่ที่การระบุ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการให้ข้อมูล
ข้อสนเทศที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาทางเลือกเพ่ือตัดสินใจ 

การระบุข้อมูลเป็นการกระท าร่วมกันระหว่างผู้ประเมินผลและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจใน
การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของข้อมูลที่เป็นข้อสนเทศตามที่ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ต้องการกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นบทบาทของผู้ประเมินผล ซึ่งตามแบบจ าลองนี้ 
ผู้ประเมินผลต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง แต่บุคคลที่ต้องท างานกับบุคลากรของ
โครงการ ผู้ประเมินผลท างานร่วมกับบุคลากรในการระบุข้อมูลและการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดหาและการตีความข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 

รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่
บริบทของโครงการ (Context) ปัจจัยเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (product)  
ของโครงการ โดยผู้ท าการประเมินผลองค์ประกอบทั้ง 4 ของแบบจ าลอง ดังนี้ 

การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนา
เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพ
ความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ เป็นต้น 

การประเมินปัจจัยเข้า (Input Evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่
น ามาเป็นปัจจัยเข้า ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล สิ่งอ านวยความสะดวก 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก  

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบท
และปัจจัยเข้าว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือ
จุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสิน
เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดไว้ก็ได้   
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รูปแบบการประเมิน CIPIEST เป็นตัวแบบที่ได้มีการปรับปรุงมาจาก CIPP โดยปรับขยาย
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability 
Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ของสิ่งที่ได้รับ
การประเมิน ได้แก่  โครงการ หรือแผนงาน โดยส่วนขยายของมิติการประเมินที่ เพ่ิมขึ้ นนี้  
มีความหมายครอบคลุมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธ์ ทั้งนี้ความหมายของมิติ
การประเมินที่เพ่ิมขึ้น พิจารณาได้จากการตั้งค าถามการประเมิน (Evaluation Questions) ในแต่ละ
มิติ ดังนี้  

การประเมินผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ ได้รั บเกินไปกว่า
เป้าหมาย ความต้องการที่จะได้รับตอบสนองตามความต้องการจ าเป็นนั้นคืออะไรบ้าง ค าถามนี้ชี้ให้ 
เห็นว่าไม่ว่าสิ่งที่ได้รับเกินไปกว่าที่ก าหนดไว้นั้นจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ล้วนแต่เป็น
ผลกระทบทั้งสิ้น 

การประเมินประสิทธิผล หมายถึง โครงการบรรลุตอบสนองความต้องการจ าเป็นของกลุ่ม
ผู้รับประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ 

การประเมินความยั่งยืน หมายถึง แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือเป็นทางการ
เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนคืออะไร ซึ่งมุ่งพิจารณาประเมินความคง
อยู่หรือความต่อเนื่องในการท าโครงการที่ประสบผลส าเร็จไปใช้รวมถึงวิธีการในการรักษาไว้ซึ่ง
ความส าเร็จของโครงการดังกล่าว 

การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ หมายถึง มีการน าโครงการที่ประสบความส าเร็จไปประยุกต์
หรือปรับปรุงใช้ในบริบทอ่ืน 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการประเมินผลแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยได้พิจารณาการ
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  
จากหนังสือ คู่มือ รายงานของหน่วยงาน หรืองานวิจัยเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และข้อมูล
ปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม โดยได้ก าหนด
ประชากรกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยครั้งนี้ รวมจ านวน 24 
คน ประกอบด้วย บุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ผู้น าชุมชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ทั้งนี้มีการก าหนดค าถามปลายเปิดให้ครอบคลุมจุดเด่นของตัว
แบบการประเมิน CIPIEST ของ สตัฟเฟิลบีม (2007) คือ การตั้งค าถามในการประเมินจะเป็นการ
สอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  
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ใน  6 ด้าน อันได้แก่  บริบท (C-Context) ปัจจัยน าเข้า (I-Input) กระบวนการ (P-Process) 
ผลกระทบ (I-Impact) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness/Efficiency) และความยั่งยืน
ของโครงการ (Sustainability) 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบค าถามงานวิจัยในครั้งนี้  
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ
ตามเค้าโครงตัวแบบการประเมิน CIPIEST ด้านบริบท (C-Context) พบว่า ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชนมองว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็น
โครงการที่ดีที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สามารถขายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แต่ในทางปฏิบัติท าได้ยาก เพราะ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านยังมีจ านวนไม่มาก ในส่วนของการก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 
3 หมู ่บ้านมีความเหมาะสม เพราะทั ้ง 3 หมู ่บ้านมีทุนทางด้านแหล่งท่องเที ่ยวที ่ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ แต่กระนั้นพบว่าตัวชุมชนบ้านชลประทาน อยู่คนละฝั่งกับท่ีตั้งของพระธาตุสัจจะและ
ศูนย์ OTOP ซึ่งชาวบ้านมองว่าการพัฒนาภายในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท าได้ยาก เพราะ
นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่พระธาตุสัจจะและศูนย์ OTOP โดยไม่เข้าไปเที่ยวในหมู่บ้าน ด้านปัจจัย
น าเข้า (I-Input) พบว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่มีงบประมาณ
ด าเนินงานที่ค่อนข้างสูง บุคลากรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ยังขาด
ประสบการณ์ ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการ ชุมชนบางส่วนค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ได้รับจาก
โครงการ อาทิ บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ชุดแต่งการส าหรับการแสดง
พ้ืนถิ่น ภาชนะส าหรับอาหารพ้ืนถิ่น แต่ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ชุมชนอยากได้
โครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน แทนโครงสร้างไม่ และไม้ไผ่ ที่ไม่คงทนถาวร ด้านระยะเวลา  
ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระยะเวลาด าเนินงานไม่เพียงพอ กระชั้นชิด และเร็วเกินไป  
ด้านกระบวนการ (P-Process) พบว่ากระบวนการด าเนินงานของโครงการเป็นกระบวนการที่ดี  
มีความครอบคลุม โดยเน้นการพัฒนาในเรื่องของคนโดยการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนที่
จะต้องเป็นผู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านผลกระทบ (I-Impact) พบว่าโครงการท าให้คนในชุมชนเกิด
ความตื่นตัวในการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว มีอาชีพเสริม  
มีรายได้ แต่ทั้งนี้เมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์และความไม่เท่าเทียมกัน ก็ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness/Efficiency) พบว่า ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานโครงการในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับดี คือ มีการด าเนินงานโครงการทุก



365 
 

กิจกรรมนับตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้น า/ชุมชน นักเล่าเรื่อง โฮมสเตย์ การพัฒนา
ความโดดเด่นผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก อาหาร การแสดง การพัฒนาภูมิทัศน์
ให้มีจุดเด่น/อัตลักษณ์ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และเกิดเป็นผลผลิตของโครงการ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการพัฒนาผู้น า และชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ชุมชนมีความตื่นตัว มีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะการต่อยอดทางความคิดด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างจุดเด่น จุดขายเพ่ือหารายได้ให้กับชุมชน ด้านประสิทธิภาพ พบว่าโครงการ
ประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในชุมชนในภาพรวม  
ยังจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่ม และอยู่ในระดับไม่มาก เมื่อเทียบกับงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม  
ด้านความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) พบว่าส่วนใหญ่มองว่าโครงการ จะมีความยั่งยืนได้
ต้องอาศัยความต่อเนื่องของการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีเจ้าหน้าที่มาติดตามและคอยสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็งและมีการ
ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวโดยชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่ชุมชนผลิตจะต้องมีแหล่งตลาดนอกพ้ืนที่
ชุมชนที่ชัดเจน เพราะหากผลิตสินค้าเพ่ือขายในชุมชนอย่างเดียว เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ผู้ผลิตก็ไม่ ได้
ขายสินค้าและจะยกเลิกการผลิตสินค้าในที่สุด  

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มยังท าให้พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยปัญหาที่ส าคัญของการด าเนินงานมาจากเรื่องของระยะเวลากระชั้นชิด และ
เร่งด่วน ท าให้บางกิจกรรมต้องเร่งรีบในการด าเนินงานจนเกินไป ในส่วนความร่วมมือของชุมชนที่เป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยว เมื่อไม่ด าเนินการอย่างต่อ เนื่องก็จะท าให้การ
ท่องเที่ยวมีลักษณะเหมือนไฟไหม้ฟาง คือ จะมีนักท่องเที่ยวเฉพาะในช่วงที่หน่วยงานราชการด าเนิน
กิจกรรมเท่านั้น ชุมชนที่ขาดการมีส่วนร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาต่อยอด
และความยั่งยืนของโครงการ เรื่องของเงื่อนไขและระเบียบของโครงการมีส่วนท าให้โครงการไม่
ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ราบรื่น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และสภาพของเศรษฐกิจที่ท าให้มีนักท่องเที่ยว
จ านวนน้อย 

 
7. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นโครงการ
ริเริ่มหรือนวัตกรรม (Innovative Project) เพราะเป็นโครงการที่มุ่งจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากที่ต้องออกจาก
หมู่บ้านไปจ าหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ เป็นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชนด้วยการใช้
ศักยภาพและเสน่ห์ของชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการจัดประเภทโครงการของปกรณ์  
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ปรียากร (2561) จากผลการวิจัย ผู้ศึกษาขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นภาพรวม และสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
ท่าลี่ จังหวัดเลย คือ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี อ าเภอท่าลี่ ในภาพรวมนั้นนับได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลางค่อนข้างดี คือ
ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า OTOP โดย
ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้งนี้หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมีการพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่น  
การแสดงของหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในส่วนของการพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีจุดเด่น 
อัตลักษณ์ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างจุดเช็คอิน ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง จุดถ่ายภาพ 
ต่าง ๆ ตามข้อมูลที่ผ่านการประชาคมจากชาวบ้าน ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน  
ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นโครงการท าให้ผู้น า และคนในชุมชนบางส่วน มีการพัฒนาต่อยอดทางความคิด  
เพ่ือผลักดันให้หมู่บ้าน มีการพัฒนา มีจุดเด่น ให้คนมาเที่ยว นั่น คือความคิดในการสร้างตลาดชุมชน
แบบโบราณ บริเวณหน้าด่านบ้านนากระเซ็ง เพื่อเป็นตลาดชุมชน จุดเช็คอินแห่งใหม่ ส าหรับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ข้ามฝั่งมาประเทศไทย และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ 
1) การประเมินบริบทของโครงการ เป็นการประเมินในด้านของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

พบว่าทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมองว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการชุมชนท่องเที่ยว  
OTOP นวัตวิถีเป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนได้ แต่ในทางปฏิบัติท าได้ยาก 
เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านมีจ านวนไม่มาก  

2) การประเมินบริบทของชุมชน คือ การประเมินด้านทุน ทรัพยากรชุมชน และทรัพยากร
บุคคล พบว่า หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 3 หมู่บ้านมีความเหมาะสม เพราะทั้ง 3 หมู่บ้านมีทุนชุมชนที่
สามารถพัฒนาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ชุมชนมีผู้น าในการขับเคลื่อนกรท่องเที่ยวในชุมชน หากชุมชน
มีผู้น าที่ไม่เข้มแข็ง และคนในชุมชนไม่มีให้ความส าคัญและความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และท าให้การด าเนินโครงการไม่ประสบความส าเร็จ 

3) การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่น ามาใช้
ส าหรับการด าเนินโครงการ ซึ่งพบว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการใหม่มี
งบประมาณในการด าเนินงานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบในการด าเนินงาน โดยกระบวนการ
มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
บริหารการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการมีกิจกรรมย่อยเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ยังไม่มี
ประสบการณ์ ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ของโครงการชุมชนค่อนข้างพอใจเพราะสามารถน าไปต่อยอด
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ได้ ภาพรวมของการปรับภูมิทัศน์นั้นชุมชนต้องโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน แทนโครงสร้างไม้
ที่ ไม่คงทนถาวร ในส่วนของด้านระยะเวลาร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าระยะเวลา
ด าเนินงานกระชั้นชิด และเร็วเกินไป 

4) การประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการ พบว่า กระบวนการด าเนินงานของโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกระบวนการที่ดี มีความครอบคลุม ครบถ้วน และได้มีการพัฒนา
เน้นในเรื่องของคนโดยการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนที่จะต้องเป็นผู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ซึ่งถือว่าคนที่ปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนาชุมชน 

5) การประเมินผลกระทบ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของโครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่าการด าเนินโครงการท าให้มีนักท่องเที่ยวรู้จักหมู่บ้าน
มากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนมากขึ้น ชุมชนเกิดรายได้จากการขายสินค้า แม้นักท่องเที่ยว
ยังมีจ านวนไม่มากนัก แต่โครงการได้กระตุ้นให้ชุมชนเกิดวามตื่นตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความ
ร่วมมือ ร่วมใจกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

6) การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าโครงการ
บรรลุตอบสนองความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ จากผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิผลของการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในภาพรวม
ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับดี คือ มีผลผลิตทั้งในเรื่องของการพัฒนาผู้น า และคนในชุมชนใน
ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึก อาหาร การแสดง การพัฒนาภูมิทัศน์ให้
มีจุดเด่น ส่วนการประเมินประสิทธิภาพ นั้นพบว่าโครงการประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง คือ 
ท าให้ชุมชนตื่นตัว มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาเที่ยวในชุมชน 
ร้านอาหาร มีการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการบริการรถแต๊ก ๆ น าเที่ยว ท าให้ชุมชนเกิดรายได้  
แม้รายได้จากการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับไม่มากนัก   

7) การประเมินความยั่งยืน พบว่า ภาครัฐและภาคประชาชนต้องการให้มีการต่อยอด
โครงการมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปก ากับดูแล แนะน า และ
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
ยืนได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย นอกจากนี้นโยบายจาก
รัฐบาลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะท าให้เกิดการสนับสนุนชุมชนอย่ าง
ต่อเนื่อง 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่นั้น พบว่ามาจากเรื่อง
ระยะเวลาการด าเนินงานที่ไม่เพียงพอและกระชั้นชิด การด าเนินโครงการที่จะประสบความส าเร็จการ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานอย่างเหมาะสมจะท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพตามมา  
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน ถือเป็นหัวใจส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนที่ขาด
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ความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยื น เรื่อง
ของเงื่อนไขและระเบียบของโครงการเป็นสิ่งส าคัญที่ส่วนราชการจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
แต่กระนั้นจะต้องค าถึงถึงหลักประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ดังนั้นหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการควรมีการประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการอย่างรัดกุม ครอบคลุมทุกมิติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในเรื่องของสภาพของ
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีส่วนท าให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนน้อย 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือ การวัดผลของโครงการโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้น
จากโครงการกับเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและการปรับปรุงโครงการ
ในอนาคต จากการศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี ในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
1. ควรให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง  
2. รัฐบาลควรมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดการ

ด าเนินงานให้มีความต่อเนื่อง 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการอย่าง

รัดกุม เพ่ือพิจารณาปัจจัยน าเข้า อาทิ งบประมาณ เวลา ความพร้อมของบุคลากร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. อ าเภอท่าลี่ต้องมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในระดับอ าเภออย่างจริงจังและเปิด
กว้าง โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

4. ในการด าเนินงานโครงการควรมีงบประมาณในลักษณะของเงินอุดหนุนส าหรับให้ชุมชนไว้
เป็นทุนในซื้อวัตถุดิบและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง 

5. การด าเนินงานโครงการควรมีการตั้งงบประมาณส าหรับงบลงทุนส าหรับซื้อครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง ที่มีความจ าเป็น 

6. หน่วยงานราชการควรให้การสนับสนุนเพ่ือต่อยอดความคิด และการด าเนินงานของชุมชน 
เช่น บ้านชลประทานต้องการงบประทานส าหรับสร้างพระพุทธรูปในหมู่บ้านให้เสร็จ บ้านนากระเซ็ง
วางแผนท าตลาดชุมชนแบบโบราณ บริเวณหน้าด่าน เพ่ือเป็นตลาดชุมชนแห่งใหม่ เป็นจุดเช็คอิน
ดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาตลาดริมตลิ่งริมน้ าเหืองเป็นตลาดถนนคนเดินเลาะน้ าเหือง  
เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับชุมชน 
ชุมชนต้องดูแลบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งปี คณะกรรมการ

หมู่บ้านต้องมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในหมู่บ้านอย่างแท้จริง อย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผลทุก
ระยะ คนในชุมชนจะต้องให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดให้ยั่งยืน 
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กำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคำย 
 

ละไมมาด โสภาเวทย์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ คือ (1).เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ผ่านกลไกภาคราชการและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ผ่านมุมมองของกลไกขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน.โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศึกษา (Case 
Study) ใช้การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary Research) ประกอบกับ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview).กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย จ านวน 10 หน่วยงาน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ด้วยค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และท าให้ได้ข้อมูลหลากหลายแง่มุม ซึ่งประเด็น
ค าถามดังกล่าว ต้องการทราบถึงบทบาทในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคายของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง ความคิดเห็นของภาครัฐที่มีต่อปัญหา/อุปสรรคของการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อ าเภอสระใคร เนื้อที่ 
718-0-46 ไร่ ที่กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
ความคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีต่อสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดให้นักลงทุนและผู้ประกอบการได้รับในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่มีต่อการพัฒนาพ้ืนที่ของ
กรมธนารักษ ์

ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ค าสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาศึกษา
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย แนวคิดเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัดหนองคาย ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผลการวิจัยซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและศึกษา
วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย มีอยู่ 5.ประการ ได้แก่ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสภาพ

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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พื้นที่ ปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนและผู้ประกอบการได้รับ ปัญหาด้านแรงงาน และปัญหา
การท างานเชิงรับของหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก 

ค ำส ำคัญ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย การขับเคลื่อน 
 
1. บทน ำ 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือได้ว่าเป็นประเทศคู่มิตรคู่ค้ามา
ยาวนาน สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับลาว มีการปรับตัวในทิศทางที่เป็นบวกและ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี อันเป็นผลจากการเปิดประเทศมากขึ้นของลาว และการด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลลาว โดยในจ านวนกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าการค้า
ระหว่างกัน เป็นมูลค่าอันเกิดจากการค้าชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย-ลาว ระยะทางกว่า 1,810 
กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด คือ เชียงราย น่าน พิษณุโลก พะเยา อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ผ่านจุดผ่านแดนถาวรถึง 19 จุด และจุดผ่อนปรน
ทางการค้า 29 จุด เชื่อมต่อกับ 9 แขวงชายแดนลาว ประกอบด้วย นครหลวงเวียงจันทน์ บ่อแก้ว  
ไชยบุรี เวียงจันทน์ บอลิค าไซ ค าม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน และจ าปาสัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูงและยังเป็นภาพสะท้อนถึงสถานการณ์การค้าระหว่างไทย และ 
ลาว ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดน มีลักษณะพิเศษโดยทอดยาวตามล าน้ าโขงเป็นเขต
แดนระหว่างประเทศ ระยะทาง 210.6 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวน 6 อ าเภอ จาก 9 อ าเภอ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ (1) ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน 
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรม และ (3) ส่งเสริมการค้า การลงทุน เป็นประตูการค้าชายแดน 
สามารถเชื่อมโยงกับโครงการ One Belt One Road ด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในอนาคต มีด่าน
ถาวร จ านวน 3 แห่ง คือ (1) ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย -ลาว (2) ท่าเรือหายโศก และ (3) 
สถานีรถไฟหนองคาย มีจุดผ่อนปรนการค้า ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาลไทยเปิด เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
ของประชาชน ในระดับท้องถิ่น โดยการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จ าเป็น จ านวน 4 
แห่ง ในพื้นที่ 4 อ าเภอ ดังนี้ 

1) จุดผ่อนปรนบ้านม่วง หมู่ที่  2 ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม กับด่านประเพณีบ้านโคกแฮ่ 
เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์  

2) จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ กับด่านประเพณีบ้าน
หนองดา เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ 

3) จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล หมู่ที่ 1 ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย กับด่านประเพณีบ้านโดน เมือง
ปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์  
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4) จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี กับด่านประเพณีบ้าน
ทวย เมืองท่าพระบาด แขวงบอลิค าไซ 

รัฐบาลโดยการน าของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ริเริ่มนโยบายที่มุ่งมั่น
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการค้าการลงทุน ผ่านการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นใน 10 
พ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย 
นครพนมกาญจนบุรี และนราธิวาส พร้อมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุน  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้สิทธิและประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี การตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และมาตรการอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2553-2557 มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชา และมาเลเซีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900,000 ล้านบาท 

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน ตั้งอยู่ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์ 
เมืองหลวงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของ
ลาว ท าให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ ซึ่งทั้งสองประเทศดังกล่าว เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่จะเป็นช่องทางในการ
ค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากับจังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดี โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดหนองคายจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพักสินค้าจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก่อนที่จะ
กระจายไปยังประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในระยะเริ่มต้น จังหวัดหนองคาย
ได้เสนอพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ในพื้นที่ 5 อ าเภอ 22 
ต าบล 559,614 ไร่ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 12 ต าบล อ าเภอโพนพิสัย จ านวน 3 
ต าบล อ าเภอสระใคร จ านวน 1 ต าบล อ าเภอท่าบ่อ จ านวน 3 ต าบล และอ าเภอศรีเชียงใหม่ จ านวน 3 
ต าบล โดยมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ พร้อมให้เอกชนเช่าและใช้ประโยชน์ จ านวน 9 แปลง รวมพ้ืนที่ 5,842-
0-85 ไร่ 

จากศักยภาพตามที่กล่าวมา รัฐบาลโดยการน าของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) จึงได้ประกาศให้จังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ 13 ต าบล 
พ้ืนที่ 296,042 ไร่ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้จังหวัดหนองคายในท้องที่ จ านวน 13 ต าบล 2 อ าเภอ  
เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ดังนี้ 

1) อ าเภอเมืองหนองคาย 12 ต าบล พ้ืนที่ 258,989 ไร่ ประกอบด้วย ต าบลค่ายบกหวาน 
ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบล
เวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอมเกาะ ต าบลหาดค า และต าบลหินโงม 
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2) อ าเภอสระใคร 1 ต าบล พ้ืนที่ 37,053 ไร่ คือ ต าบลสระใคร โดยหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพิกถอนสภาพที่ดิน จ านวน 
1 แปลง ให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพ่ือให้เอกชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ใช้ ป ระโยชน์ ใน เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษหนองคาย คื อ  ที่ เลี้ ย งสั ตว์บ้ าน ไชยา
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร เนื้อที่ถอนสภาพ 718-0-46 ไร่ โดยได้ออก
โฉนดและส่งมอบพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์เพ่ือประกอบการสรรหานักลงทุน จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 กรมธนารักษ์ได้ก าหนดขายเอกสารการลงทุนระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2559 ถึง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีอัตราค่าเช่า 24,000 บาท/ไร่/ปีแรก ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 
160,000 บาท/ไร่/50 ปีแรก ซึ่งมีผู้สนใจซื้อเอกสารเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย จ านวน 11 ราย โดยผู้สนใจลงทุนต้องยื่นซองเสนอการลงทุนต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะท างานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุน ณ กรมธนารักษ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผล
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ลงทุนยื่นซองเสนอการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  

ครั้งที่ 2 ก าหนดขายเอกสารการลงทุนระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 
มีนาคม 2560 โดยมีอัตราค่าเช่า 24,000 บาท/ไร่/ปีแรก ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 160,000 บาท/
ไร่/50 ปีแรก ซึ่งมีผู้สนใจซื้อเอกสารเสนอการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
จ านวน 12 ราย โดยผู้สนใจลงทุนต้องยื่นซองเสนอการลงทุนต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะท างานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุน ณ กรมธนารักษ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ปรากฏว่า 
มีผู้ลงทุนที่ซื้อเอกสารการลงทุนยื่นเสนอซองเอกสารการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย จ านวน 1 ราย คือ บริษัท นาคาคลีน เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่งคณะท างานสรรหา คัดเลือก และ
เจรจาผู้ลงทุน ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ไม่เห็นชอบให้บริษัท นาคาคลีน เพาเวอร์ จ ากัด 
ได้รับสิทธิการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื ่อนไขในประกาศกรมธนารักษ์และเงื่อนไขเสนอการลงทุนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ครั้งที่ 3 กรมธนารักษ์ ได้ปรับลดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า จากเดิม ค่าเช่า 
24,000 บาท/ไร่/ปีแรก เหลือ 2,100 บาท/ไร่/ปีแรก ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า จากเดิม 160,000 
บาท/ไร่/50 ปีแรก เหลือ 35,000 บาท/ไร่/50 ปีแรก ส าหรับการยื่นซองเสนอการลงทุน ซึ่งก าหนดให้
ผู้สนใจลงทุนต้องยื่นซองเสนอการลงทุนต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะท างานสรรหา 
คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุน ณ กรมธนารักษ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ลงทุน
ยื่นซองเสนอการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายแต่อย่างใด ดังนั้น กรมธนารักษ์จึง
ได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนน าพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มาเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้ใน
โครงการของราชการ หรือเปิดประมูลมาพัฒนาเป็นโครงการย่อย สืบเนื่องจากไม่มีนักลงทุนสนใจ
ประมูลพื้นที่ในโครงการ 
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จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่า นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อได้น ามา
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แล้ว ยังไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาล
ต้องการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ้ืนที่อ าเภอสระใคร ในเนื้อที่ 718-0-46 ไร่ ที่กรมธนารักษ์ก าลัง
ด าเนินการสรรหานักลงทุน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่จะช่วยแก้ไข ให้พ้ืนที่ดังกล่าว
สามารถตอบโจทย์นักลงทุน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของรัฐบาล ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1.เพื ่อศึกษาการขับ เคลื ่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายผ่านกลไกภาค
ราชการและภาคเอกชนในพื้นที่  

2.2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย ผ่านมุมมองของกลไกขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

ปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มีปัจจัย
ใดบ้าง และแนวทางแก้ไขเพ่ือดึงดูดนักลงทุนในระดับจังหวัด ควรเป็นอย่างไร 
 
4. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ในงานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิด ค าสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเรื่องเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดหนองคาย ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้ให้นิยามของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ หรือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ว่าเป็น บริเวณพ้ืนที่ที่คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งรัฐจะสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนที่จ าเป็น 

กรอบแนวคิด “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย” มีเป้าหมายเพ่ือกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหาความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดน โดยมีองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ได้แก่ (1) การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(2) การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน (3) การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดี ยวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
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Service: OSS) ด้านการลงทุน (4) การบริหารจัดการด้านแรงงานและการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง และ (5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้อธิบายว่า การพัฒนาพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยในระยะแรกให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชายแดน เนื่องจากรัฐบาล  
มีความประสงค์ในการจัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน โดยใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านมา
ผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวที่มีค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากนัก และใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ เพ่ือเข้าถึงตลาดในประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในภูมิภาค 

ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงได้ออกประกาศก าหนด
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 1 และ 2 รวมพ้ืนที่ 90 ต าบล ใน 23 อ าเภอ ของ 10 
จังหวัด พื้นที่รวม 3,886,481.58 ไร่ ประกอบด้วย 

1) ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ.  
ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 จ านวน 5 พ้ืนที่ รวม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ ของ 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา 

2) ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ.  
ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 จ านวน 5 พ้ืนที่ รวม 54 ต าบล ใน 13 อ าเภอ ของ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบำยของกลไกในพ้ืนที่ 
ภำยใต้คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำย 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัหนองคำย 

(1) กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 

(2) กลุ่มตัวแทนจากภาคเอกชน 
 

กำรตัดสินใจของนักลงทุน 

ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

(1) การซื้อเอกสารการลงทุน 

(2) การยื่นซองประมูลพ้ืนที่ต่อ
กรมธนารักษ์ 

 

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขของภำครัฐ  
(1) อัตราค่าเช่าและคา่ธรรมเนียม 
(2) เงื่อนไขคุณสมบตัิของผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
(3) มาตรการส่งเสริมการลงทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศักยภำพและควำมพร้อมของจังหวัดหนองคำย 
(1) การคมนาคมขนส่งและด่านศลุกากร 
(2) ระบบไฟฟ้า/ระบบประปา  
(3) แรงงาน 
(4) การจัดตั้งศูนย์ (One Stop Service) ด้านการลงทุนและด้าน
แรงงาน  
(5) การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม เพื่อประชาสมัพันธ์ดึงดูดนักลงทุน 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย.เรื่อง.การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้การวิเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary.Research) ประกอบกับใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview). 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ค าตอบที่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive.Sampling).เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key.Information.Interview). 
ซึ่ งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ เป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานจังหวัดหนองคาย ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่หนองคาย ส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย ที่ท าการปกครองอ าเภอสระใคร หอการค้าจังหวัดหนองคาย และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  
ด้วยค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้ได้ข้อมูล
หลากหลายแง่มุม โดยมีประเด็นค าถาม ดังนี้ 

1).หน่วยงำนภำครัฐ จ านวน 2 ค าถาม ได้แก่ (1).หน่วยงานของท่านมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย อย่างไร? และได้ด าเนินการในกิจกรรมใด?.และ 
(2).ปัจจัยใดบ้าง ที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่อ าเภอสระใคร เนื้อที่ 718-0-46.ไร่ ที่กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูล
สรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย? 

2) หน่วยงำนภำคเอกชน จ านวน 2 ค าถาม ได้แก่ (1).สิทธิประโยชน์ที่ก าหนดให้นัก
ลงทุนและผู้ประกอบการได้รับในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพียงพอหรือไม่ อย่างไร? และ 
(2).หากพ้ืนที่อ าเภอสระใคร เนื้อที่ 718-0-46 ไร่ ไม่สามารถพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ 
ศักยภาพของท าเลที่ตั้งที่ดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมธนารักษ์ดังกล่าวนั้น เหมาะสมที่
จะน าไปพัฒนาในรูปแบบโครงการลักษณะใด?  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ .(Secondary.Data).เช่น หนังสือ 
บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็น
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กลไกขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัย
เชิงคุณภาพแบบการเขียนกรณีศึกษา ประกอบกับประสบการณ์จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย และน าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ เป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย จ านวน 10 
หน่วยงาน พบว่า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้แสดงให้เห็นว่า แต่ละส่วนราชการและหน่วยงาน ต่าง
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
นโยบาย ที่ราชพัสดุ แรงงาน ผังเมือง การค้าการลงทุน สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองคาย ได้ใช้ประโยชน์จากกลไกของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย และคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่ข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่มักจะให้ค าตอบว่า
สิทธิประโยชน์ รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพ้ืนทีอ่ าเภอสระใคร เนื้อที่ 718-0-
46 ไร่ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุน ถึงแม้จะมีการปรับลดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า
พ้ืนที่ดังกล่าวแล้วก็ตาม 

กล่าวโดยสรุป จุดร่วมทางความคิดของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน คือมี
ความเห็นว่า ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นปัญหา/อุปสรรคหลักของการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาที่สะท้อนผ่านกลไกภาคราชการและภาคเอกชนในพ้ืนที่  รวมถึง
ประสบการณ์ของผู้วิจัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลการสัมภาษณ์ กับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ 
ดังนี้ 

7.1 กำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษหนองคำยของหน่วยงำนภำครัฐ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แสดงให้เห็นว่า แต่ละส่วนราชการและ

หน่วยงาน ต่างขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นในด้านนโยบาย ที่ราชพัสดุ แรงงาน ผังเมือง การค้าการลงทุน สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ใช้ประโยชน์จากกลไกของคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย และ
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เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดส านักงานจังหวัดหนองคาย ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ในหลายเวทีการประชุมเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย พบว่า ในระยะหลังจากที่มีการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุน
พัฒนาที่ดินราชพัสดุในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 แต่กลับไม่มีผู้ลงทุนยื่นซองเสนอการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษหนองคายแม้แต่
รายเดียว ส่งผลให้จังหวัดมีท่าทีในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ในระดับที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าอาจเกิดจากการเปรียบเทียบกับความส าเร็จของบรรดาจังหวัดอ่ืน  ๆ ที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคล้ายกัน แต่จังหวัดหนองคายกลับเติบโตได้ช้า และ
ไม่สามารถผลักดัน ส่งเสริม ดึงดูดให้นักลงทุนสนใจพ้ืนที่ที่กรมธนารักษ์เปิดประมูล ซึ่งการด าเนินการ
เป็นครั้งที่ 3.ของกรมธนารักษ์ อาจสะท้อนให้เห็นถึง “การไม่บรรลุซึ่งเป้าหมาย” ที่รัฐบาลได้วางไว้ 
ถึงแม้จะมีการปรับอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า จากเดิม ค่าเช่า 24,000 บาท/ไร่/ปีแรก 
เหลือ 2,100 บาท/ไร่/ปีแรก ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า จากเดิม 160,000 บาท/ไร่/50 ปีแรก เหลือ 
35,000 บาท/ไร่/50 ปีแรก แล้วก็ตาม 

ประสบการณ์จากการสังเกตการณ์การประชุมในหลายเวทีของจังหวัดหนองคาย หรือแม้กระทั่ง
เวทีการประชุมที่จัดโดยส่วนกลาง จะพบว่า ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนบางส่วน สะท้อน
ข้อมูลว่า การประกาศพ้ืนที่ส่งเสริมการลงทุน ณ ต าบลสระใคร เนื้อที่ 718 ไร่ มิได้เกิดจากความต้องการ
ของประชาชนในท้องที่ แต่เป็นการตัดสินใจโดยภาครัฐ หรือหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งไม่ทราบถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของท้องที่อย่างแท้จริง ในขณะที่ ภาคเอกชนได้มีข้อเรียกร้องให้ภาครัฐจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ พ้ืนที่ พัฒนาดังกล่าว แต่ภาครัฐในส่วนกลาง ยังมองว่า 
ภาคเอกชนควรเข้ามาลงทุนให้เรียบร้อยก่อน 

จากงานวิจัยของส านักงบประมาณ (2562) ในโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาลมิติ
บูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีข้อ
ค้นพบจากการลงพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 

1) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุน ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้เบ็ดเสร็จ 
เนื่องจากการลงทุนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายเฉพาะของ
ตนเอง ท าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ (OSS) ไม่มีอ านาจด าเนินการอนุมัติเรื่องที่ผู ้ประกอบการร้องขอได้  
จึงท าหน้าที ่หลักได้เพียงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องติดต่อ
หน่วยงานต้นเรื่องของแต่ละเรื่องเพ่ือขออนุมัติในด้านต่าง ๆ 

2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ.(OSS) ด้านแรงงาน ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
หนองคาย พบว่า แรงงานชาวลาวส่วนใหญ่ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน.(work permit).ที่ศูนย์บริการ
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เบ็ดเสร็จ.OSS.แรงงาน.เมื่อได้รับใบอนุญาตท างานหรือบัตรชมพูแล้ว มักจะเดินทางไปท างานที่
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่าจังหวัดหนองคาย 

7.2 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรและนักลงทุนได้รับ 
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน จะพบว่า ส่วนใหญ่มักจะให้ค าตอบว่าสิทธิ

ประโยชน์ รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอสระใคร เนื้อที่ 718-0-
46 ไร่ ยังไม่เพียงพอ ที่จะดึงดูดนักลงทุน ถึงแม้จะมีการปรับลดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่า
พ้ืนที่ดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพ้ืนที่จัดสรรเพ่ือประมูลมีลักษณะเป็นป่า ส่งผลให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงในการปรับพ้ืนที่ให้พร้อมส าหรับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังไม่มีถนนที่สามารถรองรับการ
คมนาคมของภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพ้ืนที่จัดสรรเพ่ือประมูลให้เอกชนเช่าพ้ืนที่ลงทุนพัฒนา สภาพ
ถนนคับแคบ การจราจรเป็นไปด้วยความล าบาก ดังจะเห็นได้ว่า ค าตอบของผู้ให้การสัมภาษณ์  
ให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน คือ โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่มีความพร้อม ไม่ดึงดูดความต้องการของนัก
ลงทุน ประกอบกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประมูลค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการหลายรายในจังหวัด
ไม่มีโอกาสยื่นซอง  

นอกจากนี้ งานวิจัยของส านักงบประมาณ (2562) ในโครงการติดตามประเมินผลนโยบาย
รัฐบาลมิติบูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได้มีข้อค้นพบจากการลงพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ว่า ถึงแม้จะมีชาวลาวเดินทางข้ามแดนเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์ -อาทิตย์ แต่จังหวัดหนองคายกลับเป็นเพียงทางผ่านของ
นักท่องเที่ยวชาวลาว ซึ่งมีเป้าหมายเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี เพ่ือท่องเที่ยวและซื้อสินค้าใน
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี) รวมทั้งรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนชั้นน า 
(โรงพยาบาลเอกอุดร และคลีนิคเสริมความงาม) ดังนั้น จึงไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายมากนัก 

7.3 ปัญหำ/อุปสรรคของกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษหนองคำย 
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่อ าเภอสระใคร เนื้อที่ 718 -0-46 ไร่ ที่กรมธนา
รักษ์ได้เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จะพบว่า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้ 

1) ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค จะเห็นได้ว่า โครงสร้างพ้ืนฐานที่น าเข้า
สู่พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ไม่สะดวกต่อการขนส่งสินค้า เนื่องจากถนนแคบเกินไป 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการน ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่ที่จะท าการลงทุน รวมทั้งไม่มีสถานที่เก็บ
ตู้คอนเทนเนอร ์
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2) ปัญหำด้ำนสภำพพื้นที่ จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่จัดสรรเพ่ือประมูลดังกล่าว มีลักษณะเป็นป่า 
ส่งผลให้นักลงทุนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการปรับพ้ืนที่ให้พร้อมส าหรับการพัฒนา ประกอบกับ
ภาคเอกชนหลายรายมี Feedback กลับมาว่า การคัดเลือกและประกาศที่ราชพัสดุเพ่ือน ามาประมูล 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่ 

3).ปัญหำด้ำนสิทธิประโยชน์ที่ นั กลงทุนและผู้ประกอบกำรได้รับ  จะเห็น ได้ว่ า 
ผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจจะยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย บางรายอาจพิจารณาแล้วว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่ดึงดูดเพียงพอ บางรายเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่สูงเกินไป ส่งผลให้นิติ
บุคคลในท้องที่ไม่สามารถยื่นประมูลได ้

4).ปัญหำด้ำนแรงงำน จะเห็นได้ว่า แรงงานชาวลาวส่วนใหญ่ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน 
(work permit).ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ.(OSS).ด้านแรงงาน เมื่อได้รับใบอนุญาตท างานหรือบัตรชมพู
แล้ว มักจะเดินทางไปท างานที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอ่ืนที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่ าจังหวัด
หนองคาย นอกจากนี้ แรงงานในจังหวัดหนองคายบางส่วน ก็ประสบกับปัญหาว่างงาน เนื่องจาก
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 9) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ได้ก าหนดให้จังหวัดหนองคายมีอัตราค่าจ้างข้ันต่ า อยู่ที่ 320 บาทต่อวัน 
ในขณะที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า อยู่ที่ 315 
บาทต่อวัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ท าให้เจ้าของกิจการหลายราย
ไม่นิยมจ้างแรงงานจ านวนมาก 

5) ปัญหำกำรท ำงำนเชิงรับของหน่วยงำนขับเคลื่อนหลัก จะเห็นได้ว่า ส านักงานจังหวัด
หนองคาย ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย ยังไม่ท างานในเชิงรุกเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.มีท่าที่
ของการขับเคลื่อนในเชิงรุกลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการรอความชัดเจนในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลในอ าเภอสระใคร ส่งผลให้แนวทางการขับเคลื่อน
ของจังหวัดหนองคายขาดความชัดเจน นอกจากนี้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุน ที่จัดตั้ง
ศูนย์ฯ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) ซึ่งได้วางแนวคิดให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาแก่นักลงทุน 
กลับพบว่า มีนักลงทุนเข้ามาขอค าปรึกษาในจ านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการขอข้อมูลสรุป
ความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่าใดนัก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS.ไม่มีอ านาจด าเนินการ
อนุมัติเรื่องที่ผู้ประกอบการร้องขอได้ จึงท าหน้าที่หลักได้เพียงให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการลงทุนเท่านั้น 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องติดต่อหน่วยงานต้นเรื่องของแต่ละเรื่องเพ่ือขออนุมัติในด้านต่าง ๆ.การ
ด าเนินการไม่ “เบ็ดเสร็จ” ตามแนวคิดของการจัดตั้งศูนย์ OSS (One Stop Service) 
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กำรตัดสินใจของประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อกำรลงคะแนนเลอืกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร วันอำทิตย์ท่ี 24 มนีำคม พ.ศ. 2562  

ในเขตเลอืกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร 
 

วราภรณ์ ศรีกุลจันทร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร”  
มีความเป็นมาจากการวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นวงจรอุบาทว์ มีการวนเวียนในรัฐบาลประชาธิปไตยและจบด้วยการท ารัฐประหารอย่างไม่จบ
สิ้น ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้เกิดเป็นความสนใจในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนครต่อ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการศึกษาครั้งนี้ได้
ท าการศึกษาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกุดบาก อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ และ
อ าเภอส่องดาว ซึ่งประกอบด้วยอ าเภอขนาดเล็กของจังหวัดสกลนครท าให้พ้ืนที่ในการศึกษาถูก
แบ่งย่อยเป็นหลายอ าเภอในเขตการเลือกตั้งเดียว โดยผู้ศึกษาท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
แบบตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน และน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยใช้
ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ และความสัมพันธ์ Chi-square tests  

จากผลการศึกษาจ านวน 15 ข้อค าถาม 3 ส่วน ในส่วนแรกข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ที่ 36 ปีขึ้นไป จากวัยท างานไป
จนถึงคนชรา โดยเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีสถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าปริญญาตรีเป็น
ส่วนมาก และประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ข้าราชการ ในส่วนที่สองเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง พบว่า มีผู้เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนใหญ่ โดยคนส่วนมากมีช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสังคมออนไลน์และมีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอยู่
เป็นบางครั้ง ซึ่งมีช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทางสื่อกระแสหลักมากท่ีสุดผ่าน

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: lookkid.waraporn@gmail.com 
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ทางโทรทัศน์ และสุดท้ายการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตเลือกตั้งที่ 3 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งคะแนนตามแบบสอบถามอันดับหนึ่งผู้สอบถามได้เลือก นายพัฒนา สัพโส  
จากพรรคเพ่ือไทย ที่เป็นพรรคครองเสียงในเขตนี้มายาวนาน ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม พบว่า อายุที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของผู้มีสิทธิ์เลือกตังเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร จากการหาความสัมพันธ์พบว่า ผู้ที่อายุ
ต่ ากว่า 36 ปี เลือกพรรคเพ่ือไทย และพรรคอนาคตใหม่ตามล าดับ ส่วนผู้ที่มีอายุ 36 ปีขึ้ นไปเลือก
พรรคพลังประชารัฐเป็นส่วนใหญ่ ส่วนระดับการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งพบว่า ผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีเลือกพรรคเพ่ือไทยเป็นส่วนใหญ่ แต่พบว่า  
ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปเลือกพรรคพลังประชารัฐ ส่วนช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยที่พบว่าผู้รีบข่าวสารจากสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่จะเลือกพรรคเพ่ือไทย 
ผู้รับสื่อจากผู้สมัครโดยตรงเลือกพรรคพลังประชารัฐ และผู้รับสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกพรรคอนาคต
ใหม่ แต่ทั้งนี้อาชีพกลับไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด  

เมื่อผลของแบบสอบถามได้ออกมาเทียบกับผลการเลือกตั้งจริงพบว่า การส ารวจตาม
แบบสอบถามนี้มีผลในล าดับที่ 1 ตรงกับผลเลือกตั้งจริงโดยส่วนใหญ่ที่ประชากรในเขตเลือกตั้งที่ 3 
จังหวัดสกลนครเลือกผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคเพ่ือไทยเช่นเดียวกันกับที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้
ความคาดเคลื่อนใด ๆ จากผลส ารวจอาจเกิดจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ครอบคลุมหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่เข้ามาแทรกในระหว่างวันที่ได้ท าการส ารวจเสร็จสิ้นลงจนถึงวันเลือกตั้งก็เป็นได้ 

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  

1. บทน ำ 
จากสภาพปัญหาการเมืองไทยที่มีเหตุวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง  
เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบการเมืองไทยทั้งระบบ ด้วยกระแสเรียกร้องอย่างต่อเนื่องจึงมีการร่าง
รัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2540 เป็นฉบับที่ 16 และก าหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับเพ่ือส่งเสริมการปฏิรูป
การเมืองให้ปรากฏเป็นจริง ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท ามากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ กลับพบว่า การเมืองไทยเข้าสู่ยุคธนาธิปไตย ฝ่ายการเมืองมีอ านาจ เข้มแข็ง และใช้
อ านาจดังกล่าวร่วมกับกลุ่มนายทุน ทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เกิดวิกฤติความ
แตกแยกทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองหลากหลายกลุ่ม ทั้งจากกลุ่มเสื้อเหลือง  
เสื้อแดง กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กกปส.) จนน าไปสู่การท ารัฐประหารจากผู้น าทาง
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ทหารอีก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
หลังจากการท ารัฐประหารแต่ละครั้งก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการ
ปกครองประเทศถึง 20 ฉบับ ในเวลา 87 ปี โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  

จากที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการที่ส าคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ  
การก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน การเลือกตั้งเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างหนึ่งของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการทางการเมืองที่
ส าคัญ เป็นการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองเพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหาร
ประเทศ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) นอกจากนี้ การเลือกตั้งยังเป็นกระบวนการสรรหาผู้ปกครอง
หรือรัฐบาลโดยสันติวิธี เนื่องจากกระบวนการเลือกตั้งจะสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อ านาจของ
รัฐบาลหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งท าให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองสามารถกระท าการต่าง ๆ 
ในนามประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะได้รับอ านาจโดยความนิยมจาก
ประชาชน อีกท้ังการเลือกตั้งยังเป็นกลไกแห่งการสืบทอดอ านาจโดยสันติ เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละ
ครั้งอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศหรือเปลี่ยนกลุ่มการเมืองที่เข้ามาท าหน้าที่ในการเป็น
รัฐบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากผลการเลือกตั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงตามครรลองและ
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนด เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี ไม่ท าให้เป็นปัญหา
หรือวิกฤตการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น (สุขุม  นวลสกุล, 2543) นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่มี
ความสม่ าเสมอ เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองมีปัญหา ความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง แทนที่จะ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแต่กลับเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้ก าลังยึดอ านาจ ท ารัฐประหาร ถึงแม้ว่าจะมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่พ้นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองติดบ่วงระหว่างเผด็จการรัฐประหารกับ
เผด็จการรัฐสภา มีการใช้เครื่องมือคือ รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง ในการเปลี่ยนแปลงสลับวงจร
อุบาทว์ โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะมีการเลือกตั้งสรรหา ผู้ปกครองบริหาร
ประเทศ เมื่อบุคคลเหล่านี้บริหารประเทศไปสักระยะหนึ่ง ก็มีการใช้อ านาจในทางมิชอบ มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์ใน
ประเทศไม่สงบ เกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ ฝ่ายผู้น าทางทหารจึงใช้สถานการณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างใน
การท ารัฐประหาร ยึดอ านาจยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ใหม่ เป็นวังวนหมุนเวียนกัน หลังจาก
ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าก าร
รัฐประหารเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ท าประชามติ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 20 เมื่อวันที่ 6 
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เมษายน พ.ศ. 2560 ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งด าเนิน
มาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย พร้อมกับมีการเรียกร้องจากประชาชน
ให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว จึงมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญ และเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ทั้งนี้รูปแบบ
การเลือกตั้งยังมีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาแล้วว่ า ประเทศไทยเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุดที่มีผลทางกฎหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ าแย่จากความขัดแย้ง
ที่ด าเนินมา จนมีการรัฐประหาร และอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง        
ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 3 เห็นว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การติดป้ายประกาศหาเสียง รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงได้มีการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนครต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์
ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือวิ เคราะห์การตัดสินใจของประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกตั้ งต่อการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร 

 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษา การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อการลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด
สกลนคร 

ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 
24 มีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร  

 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

4.1 รูปแบบกำรศึกษำ (Research Design) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยแบบสอบถาม 
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4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
จ านวน 188,592 คน โดยผู้ศึกษาท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแบบตารางของ Taro 
Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
การศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ 

4.3 เครื่องมือในกำรศึกษำและเก็บข้อมูล 
แบบสอบถาม โดยได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผ่านการ

ตรวจสอบแล้ว ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อการ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้ง 
ที่ 3 จังหวัดสกลนคร โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้น าข้อมูลที่ได้ไป
เผยแพร่ต่อสาธารณะเพ่ือชี้น า หรือผลประโยชน์ทางการเมืองแต่อย่างใด 

4.4 แนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์/วิธีกำรน ำเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติความถี่ 

ร้อยละ และความสัมพันธ์ Chi-square tests 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ฐานะตามทะเบยีนบ้าน 

พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

- การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
- การติ ดตามข้อมู ลข่ าวสารทางการเมื อง
  
 

กำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมำชิก 

สภำผู้แทนรำษฎร 

- คุณลักษณะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
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4.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการตัดสินใจของ

ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และฐานะตามทะเบียนบ้าน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง และการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
การเมือง นายกรัฐมนตรี ได้แก่ คุณลักษณะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี และ
นโยบายของพรรคการเมือง 

ทั้งส่วนที่ 1-3 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ  (Check –list) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ ไม่เป็นตัวแทนประชากร (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธี
ตัวอย่างที่ได้มาโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมาโดยไม่มีระบบ
อาจจะเอาตัวอย่างที่เดินผ่านมาโดยบังเอิญจนกว่าจะครบตามจ านวนที่ต้องการ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 
2554) โดยแจกแบบสอบถามตามสัดส่วนทั้ง 5 อ าเภอในเขตเลือกตั้งที่ 3 จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 
แบบสอบถาม ทั้งหมด 400 ชุด 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

5.1 สรุปผลข้อมูลทั่วไป 
1) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามเพศ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 
2) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามอายุ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้มี

อายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 
3) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามสถานะ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

ผู้มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 64 
4) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 36 
5) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามอาชีพ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้

ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 28 
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6) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามสถานะในทะเบียนบ้าน พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้มีอาศัย คิดเป็นร้อยละ 56 

5.2 สรุปผลพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
1) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามการเคยไปเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม

เคยไปเลือกตั้งมาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 94 
2) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามช่องทางการแสดงความคิดเห็น พบว่าโดยส่วนใหญ่

ผู้ตอบแบบสอบถามร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 32 
3) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามค าถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม่นั้น พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 
2562 ซึ่งเป็นวันตามก าหนดจริง คิดเป็นร้อยละ 92 

4) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามความถี่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68 

5) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางโทรทัศน์  
คิดเป็นร้อยละ 30 

6) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามนโยบายที่ส าคัญและ เร่งด่วนที่สุดที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลด าเนินการต่อไป โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 46 

5.3 สรุปผลควำมพึงพอใจต่อผู้สมัครสมำชิกผู้แทนรำษฎร พรรคกำรเมือง และ
นำยกรัฐมนตรี 

1) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเลือก
สมาชิกผู้แทนราษฎรที่เป็นบุคคลที่มีผลงานประจักษ์ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่หรือต่อประเทศไทย คิดเป็น
ร้อยละ 72 

2) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามการปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจไม่
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
ไม่ลงคะแนนเสียงให้ผู้ที่มีประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง คิดเป็นร้อยละ 42 

3) การสรุปผลข้อมูลตามการจ าแนกตามการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกนายพัฒนา สัพโส 
พรรคเพื่อไทย คิดเป็นร้อยละ 22 
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5.4 สรุปผลควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร 

1) ความสัมพันธ์ของอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเปรียบเทียบประชากรระหว่างช่วงอายุ 18-35 ปี 
กับ อายุ 36 ปีขึ้นไป พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2) ความสัมพันธ์ของการระดับศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเปรียบเทียบประชากรระหว่างกลุ่มที่
มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี กับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป พบว่าระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

3) ความสัมพันธ์ของอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเปรียบเทียบประชากรระหว่างขอาชีพข้าราชการ
และไม่ใช่ข้าราชการ พบว่าอาชีพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

4) ความสัมพันธ์ของการเคยเลือกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตเลือกตั้ งที่ 3 จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนก
เปรียบเทียบประชากรระหว่างกลุ่มที่เคยไปเลือกตั้งและไม่เคยไปเลือกตั้ง พบว่าการเคยเลือกตั้งนั้นมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

5) ความสัมพันธ์ของช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกเปรียบเทียบ
ประชากรระหว่างกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมหลัก สื่อจากผู้สมัครฯโดยตรง สื่อออนไลน์ และ
สื่ออ่ืน ๆ พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
6. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย 
จากแบบสอบถามปัจจัยที่ส าคัญที่ สุดในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ งในผู้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ เป็นบุคคลที่มีผลงานประจักษ์ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 72 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าในเขตเลือกตั้งที่ 3 นี้ โดยปกติในพ้ืนที่แถบได้บุคคลเดิมจากพรรคเดิมเป็น
สมาชิกผู้แทนราษฎรที่เป็นผลมาจากการที่ตัวบุคคลคือนายพัฒนา สัพโส มีผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์
มาแล้วในสมัยก่อนและได้ด าเนินงานในพ้ืนที่อยู่เป็นประจ าท าให้คนในพ้ืนมราตัดสินใจเลือกมากกว่า
เสี่ยงเลือกคนใหม่หรือพรรคใหม่เข้ามาท างาน อีกทั้งในเรื่องของการตัดสินใจไม่เลือก คื อประเภท
ผู้สมัครฯที่ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นอยู่แล้วในพ้ืนที่ อันท า
ให้เป็นสาเหตุที่ประชาชนจะไม่เลือกมาเป็นอันดับหนึ่ง  
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ฉะนั้นแล้วจากผลการส ารวจตามแบบสอบถามกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
ผ่านมาอาจไม่ตรงกับทั้งหมด แต่สามารถกล่าวได้ว่าผลจากแบบสอบถามใกล้เคียงกันในผู้ที่ได้คะแนน
อันดับ 1 จึงอธิบายได้ว่าในการตัดสินใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจนี้ไม่ได้ยึดติดที่ตัวพรรค
เสียทีเดียว จากคะแนนที่ไม่ได้ต่างกันมากนัก แต่ก็ไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคล หากแต่ประกอบด้วยหลาย
องค์ประกอบทั้งนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครฯ หากผู้สมัครขยันสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนมาก เคยมีครอบครัวที่เคยท าคุณงามความดีให้กับพ้ืนที่ก็จะมีฐานเสียงมาก  
ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย ทั้งนี้ในการที่ผลคาดเคลื่อนนั้ นอาจจะเกิดจาก
สาเหตุจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงระยะเวลาหลังจากการเก็บแบบส ารวจจจนกระทั่งถึงวัน
เลือกตั้งก็เป็นได ้  

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้ทราบว่าประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษามากคือเรื่องของ

อายุที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกต่อสู้กันระหว่างแนวความคิดของ
คนในแต่ละช่วงอายุเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของประเด็นอายุ โดยพาะกลุ่ม
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก 

6.2.2 ในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งจ านวนผู้ใช้สิทธิ์ไม่มากเท่าที่ควรของประเทศที่ใช้
ระบอบประชาธิปไตยควรเป็น จึงควรมีการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่ท าให้คนไม่สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งด้วยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่อไป 

6.2.3 ในการศึกษาการเลือกตั้งครั้งนี้ทราบว่าสื่อมีผลต่อการเลือกตัดสินใจมาก 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นหลังจากขาดการเลือกตั้งมายาวนานถึง 5 ปี  
สื่อประเภทนี้ได้เข้ามาที่มีอิทธิพลต่อประชาชนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษา
ผลกระทบที่มีจากสื่อออนไลน์กับเรื่องของความคิดทางการเมืองของประชาชนอย่างเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น 
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ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยสืบสวน 
สังกัดต ำรวจภธูรจังหวดัหนองคำย 

 

วีรินท์ ศรีหาพล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ประสิทธิภาพในแต่ละด้านในการปฏิบัติงานด้าน
การสืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 2) ผลกระทบในแต่ละด้านในการปฏิบัติงานด้านการ
สืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยใช้กรอบการศึกษา ได้แก่ แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วย
การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาใช้ทั้งเชิงปริมาณ ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการศึกษา เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่ปฏิบัติงานสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
จ านวน 15 สถานี จ านวนประชากร 250 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ด้านสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

ผลการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในแต่ละด้านในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างาน (ปัจจัยภายนอก) รองลงมา ประสิทธิภาพการท างาน (ปัจจัยภายใน)  
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานของท่าน 
เจ้าหน้าที่งานสืบสวนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และเมื่อเกิดปัญหาในการ
สืบสวน จับกุมตัวผู้กระท าความผิด ท่านสามารถแก้ไข ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ
ของการท างาน (ปัจจัยภายนอก) 

พบว่าด้านการสืบสวน หาข่าวและสายลับให้ข่าว โดยเฉพาะหน่วยงานของท่าน มีการสืบสวน
หาข่าว การวิเคราะห์ก่อนการจับกุมผู้ต้องหาทุกครั้ง ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสืบสวนอยู่เสมอ 

ผลการศึกษา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบแต่ละด้านในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย พบว่า ประสิทธิภาพการท างาน (ปัจจัยภายนอก) และ
ประสิทธิภาพในการท างาน (ปัจจัยภายใน) ที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 



393 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิผลการท างานทั้งปัจจัยภายในละปัจจัย
ภายนอก เช่น การเบิกใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานสืบสวนให้เป็นอย่างรวดเร็ว ได้รับจัดสรร
งบประมาณส าหรับงานสืบสวนอย่างเพียงพอ และการจัดสรรก าลังพลให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ข้อมูล
ข้างต้นจะเกิดประโยชน์ต่องานสืบสวบคดีต่าง ๆ ถ้าสามารถลดปัญหาได้ 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ การสืบสวน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลกระทบ การปฏิบัติงาน 
 
1. บทน ำ 

สังคมไทย ไม่ว่าจะมีรูปแบบการปกครองในระบบใด ภารกิจพ้ืนฐานในสังคมนั้น ๆ ก็คือ  
การรักษาความสงบเรียบร้อย น ามาซึ่งความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ทั้งในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิ นต่าง ๆ ก็ดี  ธรรมชาติของมนุษย์ประกอบกับ
สภาพแวดล้อม ที่ผลักดันให้มีการเสาะแสวงหาสภาพ หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงนับเป็นเรื่องที่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าจะไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกันในระหว่างประชาชนในสังคม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น 
ตั้งแต่ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัว จนกระทั่งเป็นปัญหาที่ขยายไปสู่สังคมใน
ระดับใหญ่ขึ้นตามล าดับ และกระทบถึงสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม ปัญหาสังคมประเภทหนึ่ง ที่เป็น
ปัญหาส าคัญก็คือ ปัญหาเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดอาชญากรรม อันมีผลกระทบความปลอดภัยใน
ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของสมาชิกในสังคม และเป็นปัญหาส าคัญที่ผู้น าหรือ ผู้มีอ านาจในการ
ปกครองในแต่ละสังคมต้องคิดค้นหาวิธีการแก้ไข ซึ่งในการศึกษาประวัติความเป็นมาในสังคมในแต่ละ
ยุค จะเห็นได้ว่ามีการน าวิธีการต่าง ๆ ในหลายรูปแบบมาใช้เพ่ือขจัดสมาชิกที่ชั่วร้ายให้พ้นไปจาก
สังคม และพยายามหาวิธีป้องกันตลอดจนมาตรการต่าง ๆ น ามาใช้ป้องกันปัญหาอาชญากรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ กัน ซึ่งมีวิวัฒนาการมาตามล าดับ และเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้มีอ านาจในการปกครอง
ประเทศ 

การปฏิรูปราชการไทยได้ เริ่มน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้  เช่น เรื่องความโปร่งใส 
(Transparency) ในระบบราชการ  หลักความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ งาน 
(Accountability) ตลอดจนแนวคิดของกฎหมายมหาชน และยังเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ของการใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ จึงได้ตราพระราชบัญญัติความรับผิดในทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายทางปกครองมาบังคับใช้เพราะเห็นว่าสมัยก่อน ได้น า
หลักเกณฑ์เรื่องละเมิด ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาบังคับกับความรับผิดของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม เนื่องจาก
เกิดความไม่เป็นธรรมกับตัวเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งบางครั้งท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจไม่กล้าตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเกิดความกลัวในการที่จะต้อง
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ตกเป็นผู้รับผิดในทางแพ่งและท าให้ประสบปัญหาในด้านการงานและหน้าที่ ขณะที่ปัญหาอาชญากรรม 
มีความยาก และซับซ้อนขึ้นกฎหมายและกระบวนการบริหารงานยุติธรรมในประเทศไทยได้พัฒนาไป
ในทางที่มุ่ง จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมี
ความละเอียดรอบคอบและปรับตัวตามสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีภาพรวมผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์อันดับกลาง ๆ 
และประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานใน
สถานีต ารวจ ในสังกัดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่งานสืบสวนจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ที่สามารถ
ให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และการท างานด้านสืบสวนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ปฏิบัติ
จะต้อง มีความรู้ และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน แต่เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจยังต้องประสบอุปสรรคมาก เช่น การขาดแคลนบุคลากรผู้ช านาญงานด้านการ
สืบสวน ขาดวิทยาการที่ดี ขาดยานพาหนะในการท างาน ขาดเทคโนโลยีในการสืบสวนใหม่ ๆ ปัญหา
การบริหาร งานในหน่วยงาน ขวัญและก าลังใจ เหล่านี้ยังผลให้ประสิทธิภาพในการสืบสวนของสถานี
ต ารวจภูธรนั้น ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร 

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่เป็น
แนวยาวเรียบตามน้ าโขง เป็นพ้ืนที่อยู่ตรงข้ามกับประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) จึง
เป็นพ้ืนที่ที่อาชญากรมุ่งที่จะก่ออาชญากรรม และเป็นแหล่งที่พักยาเสพติดซึ่งแพร่ระบ าดตาม
ชายแดน ก่อนที่จะแพร่เข้าสู่เมืองหลวงต่อไป อันเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งที่จะน ามาสู่ประชาชนจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ว่ามีเด็กและ
เยาวชนติดยาเสพติดเป็นจ านวนมากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริม การท่องเที่ยว ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ และเดินทางผ่านไปยังประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว (สปป.
ลาว) เป็นจ านวนมาก การกระท าความผิดในพ้ืนที่ มีการกระท าความผิดที่ซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งเป็น
การศึกษาที่ยังไม่มีใครเคยท าการศึกษามาก่อน จึงเป็นการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุแนวทางปรับปรุงแก้ไข
อุปสรรคต่าง ๆ ของงานด้านสืบสวน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสืบสวนอันเป็นทรัพยากร 
บุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีต ารวจในสังกัด และก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภูมิหลังส่วนตัวและสังคมที่มีผลกระทบในแต่ละด้านต่ อการ
ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
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3.วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด 
3.1 วิธีกำรศึกษำ 

3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Survey) โดยท าการรวบรวม 
จากทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนข้อมูลเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัย และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

3.1.2 การศึกษาภาคสนามและสัมภาษณ์ (Field Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและ ใช้การ
สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเลือกจาก
ประชากร ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ในสถาบันอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือผู้บังคับบัญชา
ที่มีประสบการณ์ในด้านงานสืบสวน และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์
การท างานทางด้านสืบสวนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีจ านวน 2 คน โดยการคัดเลือก 
 

3.2 ประชำกร 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรซึ่งได้มาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในสถานี

ต ารวจต่าง ๆ ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ านวน 15 สถานี รวม 250 คน 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
การศึกษานี้ได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดสร้างขึ้น และพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพใน

ปัจจุบันเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากค้นคว้า เอกสาร ทฤษฎี วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าต ารวจฝ่ายสืบสวนสังกัดต ารวจภูธร จังหวัดหนองคาย และ
อาจารย์ที่ที่มีความรู้ ในด้านงานสืบสวนสังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยประกอบด้วย 
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระและแบบสอบถามปลายปิด (Closed ended Question) ก าหนดค าตอบ ให้ผู้ตอบเลือกตามข้อ
ที่ต้องการมากที่สุด รวมถึงค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 

3.4 กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
- ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามล าดับขั้นตอน 
- ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
- น าแบบสอบถามมาปรับปรุงเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ 

เพ่ือตรวจสอบและขอข้อแนะน า 
- น าเครื่องมือที่ สร้างขึ้น ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ  จ านวน 2 คน  ตรวจสอบความเที่ ยงตรง 

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมชัดเจนของภาษามีดังนี้ 
- พ.ต.อ. เดชพล เปรมศิริ 
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- พ.ต.อ. เกษม มุทาพร 
- น าเครื่องมือที่ผู้มีประสบการณ์ตรวจสอบแล้ว มาหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) 

โดยจะคัดเลือกข้อที่ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป 
 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 น าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสืบสวนสังกัด

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เพ่ือท าวิชาการค้นคว้าอิสระ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงผู้
บังคับการ รองผู้ก ากับการ สารวัตร สถานีต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 

3.5.2 น าเครื่องมือในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสืบสวนสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย แจกให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสถานีต ารวจภูธร ที่เป็นประชากร
ของตนเองได้ชี้แจงให้ทุกคนทราบตามที่ได้กล่าวไว้ในใบปะหน้าส่วนค าชี้แจง ในการตอบแบบสอบถาม
ของประชากร 
 

3.6 ผู้ศึกษำค้นคว้ำใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป   
คือ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีทาง
สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows 
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3.7 กรอบแนวคิด 

  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดใยการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ปัจจัยด้านภูมิหลังส่วนตัวและสังคม ได้แก่ ชั้นยศ ต าแหน่ง อายุ อายุราชการ สถานภาพ

สมรส ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวน และความรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่งาน
สืบสวน การฝึกอบรม  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการท างาน การประกอบอาชี พ 
คู่สมรส และประเภทที่อยู่อาศัย 

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) เป็นผลกระทบในการปฏิบัติงานแต่ละงาน และมี
ปัจจัยดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยด้ำนภมูิหลังส่วนตัวและสังคม 

1.ยศ 
2.ต าแหน่ง 
3.อาย ุ
4.อายุราชการ 
5.สถานภาพสมรส 
6.การศึกษา 
7.ระยะการปฏิบตัิงานสืบสวน 
8.การฝึกอบรม 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 
1.รายได้ต่อเดือน 
2.ค่าใช้จ่ายในการท างาน 
3.การประกอบอาชีพคู่สมรส 
4.ประเภทท่ีอยู่อาศยั 
 

ตัวแปรตำม 
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน(ปัจจัยภำยใน) 

1.ก าลังพล 
2.งบประมาณ 
3.คุณสมบัติการปฏิบัติงานสืบสวน 
4.โอกาสก้าวหน้า 
5.สวัสดิการและรายได ้
6.วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน 
7.ความดีความชอบ 
8.วิทยาการและแผนปฏบิัติงาน 
9.ความรับผดิชอบงานและผู้บังคับบัญชาท่ีมอบหมาย 
10.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ปัจจัยภำยนอก 
11.สภาพพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
12.ความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน 
13.ด้านการสืบสวนหาข่าวและสายลับให้ข่าว 
14.ด้านกฎหมายและระเบยีบ 
15.การให้ข่าวสื่อมวลชน 
16.กลุ่มผู้มีอิทธิพล 
17.การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 
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ปัจจัยภายในหน่วย ได้แก่ ด้านก าลังพล ด้านงบประมาณ ด้านคุณสมบัติ  และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและรายได้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงาน 
ด้านการพิจารณาความดีความชอบ ด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบและ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ปัจจัยนอกหน่วย ได้แก่ ด้านสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ และความร่วมมือของ
ประชาชน ด้านการสืบสวนหาข่าว และมีสายลับให้ข่าว ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้านการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน และด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระท า
ความผิด 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนสังกัด

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์
การท างานทางด้านสืบสวนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คนโดยผลการศึกษาในแต่ละประเด็นจะ
น าเสนอโดยล าดับดังนี้ 

1) ความคิดของผู้มีประสบการณ์การท างานทางด้านสืบสวน ที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ด้านความคิดเห็นที่มีผลกระทบ
ภายในหน่วยงานและความคิดเห็นที่มีผลกระทบภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวแปร 16 ด้าน 
ดังนี้ 

(1) ด้านก าลังพล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์การท างาน
ทางด้านสืบสวน มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ข้าราชการต ารวจจ านวนน้อยไม่สามารถคัดคนที่
เหมาะสมกับงานสืบสวนได้ ส่วนข้าราชการต ารวจที่มีคุณภาพถูกน าไปช่วยราชการ คงเหลือแต่
บุคลากรที่ขาดประสบการณ ์

(2) ด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์ มีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ข้าราชการต ารวจท างานตลอด 24 ชั่วโมง แต่ค่าตอบแทนมีจ านวนจ ากัดไม่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ด้านคุณสมบัติการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์ 
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การคัดเลือกบุคลากรงานสืบสวนไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ แต่
อย่างใด ส่วนใหญ่ต้องการสมัครใจ และมีใจรักด้านสืบสวน 

(4) ด้านโอกาสก้าวหน้า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์มีความคิดเห็น
ที่สอดคล้องกันว่า ขึ้นอยู่กับผลงานและตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่จะแสวงหาความรู้ 
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(5) ด้านสวัสดิการและรายได้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า มีความเสมอภาคเท่ากับส่วนอื่นในหน่วยงาน 

(6) ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติ งาน  ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่ มี
ประสบการณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ไม่ทันสมัยกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

(7) ด้านพิจารณาความดีความชอบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์ 
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ตามจ านวนอัตราร้อยละที่มีให้ไม่เพียงพอกับจ านวนที่ควรจะได้รับ 

(8) ด้านวิทยาการและแผนการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มี
ประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
มีการพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยตามระบบของงานราชการ 

(9) ด้านงานรับผิดชอบและผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านงาน
สืบสวนที่มีประสบการณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงานว่ามีภาระผู้น า
สามารถน าหน่วยและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีหรือไม่ 

(10) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มี
ประสบการณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า เป็นหน้าที่ที่ผู้น าหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
จะต้องพบประสานการปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมงานระดับ สภ. ซึ่งมีผลทางบวกและทางลบ 

(11) ด้านสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์  
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า พ้ืนที่ ๆ รับผิดชอบมีทั้งในเมืองและชนบทเป็นพ้ืนที่กว้างมาก 
จ าเป็นต้องวางสายสืบ และระบบประสานงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงาน
สืบสวนที่มีประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนต้องแสวงหาความ
ร่วมมือ จากประชาชน เนื่องจากพ้ืนที่กว้างขวางมาก 

(13) ด้านสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มี
ประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า เน้นการแบ่งพ้ืนที่ให้รับผิดชอบและมอบหมาย 
ให้วางสายสืบท าให้มีประโยชน์ในการสืบสวนหาข่าวอย่างรวดเร็ว 

(14) ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มี
ประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า มีการประชุมทุกสัปดาห์และก าชับให้สืบค้นข้อ
กฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิดความรัดกุมในการท างาน 

(15) ด้านเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวนที่มีประสบการณ์ 
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยและผู้บังคับบัญชาท าให้ไม่
เกิดความผิดพลาด 



400 
 

(16) ด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระท าความผิด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสืบสวน 
ที่มีประสบการณ์ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า มีการรวบรวมประวัติไว้เป็นกลุ่มและใช้ความ
ประนีประนอมในการติดต่อสื่อสารท าให้ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(17) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งงจังหวัดหนองคายมีการจัดสภากาแฟ
ขึ้น ทุกวันอังคารของต้นเดือน โดยสลับให้แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ มีการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มา
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคายเป็นประธาน 
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
การศึกษาข้าราชการต ารวจฝ่ายสืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคายจากแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวม พบว่า ตัวแปรตามประสิทธิผลในการท างานทั้งภายในและ
ภายนอก มีระดับความเห็นปานกลางถึงไม่แน่ใจ ดังนั้น ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ต้องให้ความส าคัญประสิทธิผลการ
ท างานภายใน ด้านด้านงบประมาณ ด้านก าลังพล ด้านโอกาสการก้าวหน้า ด้านความดีความชอบ 
ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และส่วนประสิทธิผล การท างานภายนอก 
ควรความส าคัญมากเช่นกันในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน ด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
เพราะด้านต่าง ๆ ข้างต้นมีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาจึงมีข้อมูลเสนอแนะในการน าผลศึกษาไปใช้ดังนี้ 

5.2 ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรศึกษำ 
การน าผลการศึกษา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

สืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ได้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิผลการท างานทั้งปัจจัย
ภายในละปัจจัยภายนอก เช่น การเบิกใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานสืบสวนให้เป็นอย่างรวดเร็ว 
ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับงานสืบสวนอย่างเพียงพอ และการจัดสรรก าลังพลให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ข้อมูลข้างต้นจะเกิดประโยชน์ต่องานสืบสวบคดีต่าง ๆ ถ้าสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ 
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ทัศนคติของประชำชนต่อกำรมสี่วนร่วมกับกำรเมืองทอ้งถิ่นในเขตเทศบำล
เมืองหนองคำย อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวดัหนองคำย 

 

ศักรพงศ์ เอกรัฐ ศรีมังคละ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาใช้วิธีวิจัย
เชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จ านวน 400 คน โดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ด้านสถิติเชิงพรรณนา ค่าจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสภาพปัญหารวม
ทั้งหมด 7 ด้าน 

ผลการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย
ระหว่าง 30-49 ปี  มีอาชีพส่วนใหญ่ท างานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่จบการศึกษา 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-15,000 
บาท ภาพรวมส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นความส าคัญต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยเริ่มให้ความส าคัญตั้งแต่
เริ่มมีสิทธิในการเลือกตั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีอยู่ 2 ข้อ ที่อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ คือ 1) การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด 2 ) 
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น 
ส่วนข้อที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ คณะผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้สนใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ปัญหาปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานรัฐควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพ่ิมขึ้นได้หลายช่องทาง ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ิมความรู้เข้าความใจทางการเมืองแก่เยาวชนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นควรให้
ความสนใจและให้ความส าคัญต่อปัญหาปากท้องของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ค ำส ำคัญ: ทัศนคติ การมีส่วนร่วม การเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. บทน ำ 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสะท้อน
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิด
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ 
มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือ
องค์ประกอบที่ขาดมิได้ กล่าวคือ การปกครองท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง 
(Self-Government) และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง การ
บริหารงาน การให้บริการสาธารณะ ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึกในความส าคัญของตนเองต่อ
ท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง หรือ
การก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่น  

แม้ในปัจจุบันนี้กฎหมายจะก าหนดบทบาทของประชาชนไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตาม  
แต่ใช่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนในบทบาทของตนเองที่เขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญนั้น ๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจะมากหรือน้อยนั้น ย่อมสะท้อน
ถึงผู้น าประเทศ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน รวมถึงสถานศึกษาด้วยว่ายังขาดการให้ความรู้ทางการเมืองที่
ถูกต้องให้กับประชาชน ถึงอย่างไร ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านบทบาทของผู้ น า แลด้าน
การเงิน ย่อมไม่ใช่สิ่งชี้ขาดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าน้อยหรือมากได้ แต่พบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ยังมีประเด็นด้าน ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง ข่าวสารและความสนใจทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การอาศัยอยู่ในเขต
เมือง-ชนบท และความพอใจต่อการท างานของรัฐบาลของประชาชนด้วย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
ถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 66) 

ดังนั้น ด้วยหลักการเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นภูมิล าเนาของผู้ศึกษา ในการศึกษาทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชนถือได้ว่ามีความส าคัญ เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายที่
ส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเป็นตัวชี้วัดถึงระดับการมี
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ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนไปถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลเมืองหนองคาย ที่จะได้น าผลการศึกษาไปปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงาน โดยเฉพาะการด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในอนาคตต่อไปและเพ่ิมความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในท้องถิ่นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 ศึกษาระดับทัศคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

2.2 ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศคติการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเมืองท้องถิ่น ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องทัศคติของประชาชนต่อ
การมีส่วนกับการเมืองท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบเชิงส ารวจ และได้
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ดังนี้ 
3.1.1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 47,763 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเทศบาลเมืองหนองคาย 

อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยก าหนดกลุ่ มตัวอย่างไว้ จ านวน 400 คน จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) ในระดับความเชื่อมั่น ร้อย
ละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้ 0.05 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ผู้ศึกษาได้สร้างโดยท าการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็น
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แนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม และแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Closed-Ended) โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 
 - ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น  
 - ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง 
 - ด้านการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่น 

3. ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - ด้านเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น 
  -ด้านเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องการเมือง 
 - ด้านเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 - ด้านเกี่ยวกับการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามและวิธีเก็บข้อมูลก่อนการแจกแบบสอบถาม 
3.3.2 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 400 ชุด แล้วน ามาตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.4 .1 น าแบบสอบถามที่ ได้ รับกลับคืนมา ตรวจสอบความครบถ้วนของ

แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้และลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล
ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปตารางประกอบ 

3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 1 ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนกับการเมือง
ท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้ 

3.5.1 ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนใช้สถิติ จ านวน และร้อยละ (Percentage) 
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3.5.2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (mean) 
และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6 กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติการมีส่วนร่วมของประชาชนและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสะท้อนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน า ผลการศึกษาไปปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงาน โดยเฉพาะการด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ด้ำนเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 272 คน  

เป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 30-49 ปี ร้อยละ 48 รองลงคืออายุระหว่าง 
18-29 ปี ร้อยละ 28 ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะท างานเป็นลูกจ้ าง
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29  
วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจบระดับการศึกษา อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 37 และรองมาลงจบระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27 โดยรายได้ต่อ
เดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 
และรองลงมามีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. รายได ้
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม 
1. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น 
2. สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
3. การพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่น 
4. การติดตามข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น 
5. การสนทนาเรื่องการเมือง 
6. การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
7. การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน 
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4.2 ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงกำรเมือง 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง มากที่สุดคือ 

คือ สื่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 32 รองลงมาคือจากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 24 ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ก็ยังได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองไม่ว่าทางช่องทางใดเกือบทั้งหมด มีเพียง ร้อยละ 2 เท่านั้น 
ที่ไม่ได้รับข้อมูลจากช่องทางไหนเลย 

4.3 ด้ำนกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงกำรเมืองท้องถิ่น 
ระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนมองว่าข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐบางส่วนมีการบิดเบือน
ข้อความอันเป็นจริง แต่ยังเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนั้นยังมีประโยชน์ต่อตนอยู ่

4.4 ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วมด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.35)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วประชาชนส่วนใหญ่มองว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน
ส่วนใหญ่มีผลต่อความมั่นคงของคณะผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 3.76) และรองลงมา คือ ประชาชนส่วนใหญ่
มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคเดียวในดวงใจอยู่แล้ว 

4.5 ด้ำนกำรพัฒนำทำงกำรเมืองท้องถิ่น 
ระดับการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.38) ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองให้ประชาชนเป็นแนว
ทางการส่งเสริมตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการท าให้
ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็ นทางการเมือง
ท้องถิ่นหรือร้องเรียนร้องทุกข์ได้ และการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนชที่ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดขึ้นก็อยู่ในระดับปานกลาง 

4.6 ด้ำนเกี่ยวกับกำรติดตำมข่ำวสำรทำงกำรเมืองท้องถิ่น 
ระดับการมีส่วนร่วมด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นในการติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะติดตามข่าวสารทางการ
เมืองท้องถิ่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์คอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.77) 
และรองลงมาคือติดตามข่าวสารจากบุคลอ่ืน ๆ ในชุมชน ส่วนการติดตามข่าวสารผ่านทาง
หนังสือพิมพ์หรือวารสารอ่ืน ๆ ได้รับความนิยมน้อยที่สุด 
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4.7 ด้ำนเกี่ยวกับกำรสนทนำเรื่องกำรเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วมด้านการสนทนาทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนส่วนใหญ่สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านหรือ
บุคคลอ่ืน เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของนักการเมืองและปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ค่าเฉลี่ย 3.39) และรองลงมาเป็นการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเมืองกับกลุ่มเพ่ือน ๆ 

4.8 ด้ำนเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ระดับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉี่ย 

3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยประชาชนส่วนใหญ่ในอันดับแรกเมื่อมีสิทธิ เลือกตั้งก็จะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ค่าเฉลี่ย 3.52) รวมถึงจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในครั้ง
ต่อไปด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.49) และล าดับถัดมามองว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาใน
ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.48) 

4.9 ด้ำนเกี่ยวกับกำรเป็นผู้มีบทบำทในชุมชน 
ระดับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการมีบทบาทในชุมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วประชาชนส่วนใหญ่มักจะเชิญชวนสมาชิกในชุมร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชุมก่อนเป็นล าดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.38) โดยรองลงมาประชาชนจะ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนกับหน่วยงานทางราชการ (ค่าเฉลี่ย 3.29) และ
ในล าดับต่อมาประชาชนก็ยังให้ความร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 
(ค่าเฉลี่ย 3.25) 

 
5. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเมืองท้องถิ่น ในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่มากหรือไม่น้อย
จนเกินไป แต่เพ่ือให้เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องจัดกิจกรรมให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ 
ด้าน โดยผลการศึกษาสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านข้อมูลทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30-49 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด ระดับ
การศึกษาอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพส่วนใหญ่ท างานเป็นลูกจ้าง
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,000–15,000 บาท 
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ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น ส่วนใหญ่ประชาชนได้รับการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองท้องถิ่นจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางส าคัญที่ให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น และยังมองว่าข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ
บางส่วนมีการบิดเบือนความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองก็ยังมีประโยชน์อยู่ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง
ของประชาชนมีผลต่อความมั่นคงของคณะผู้บริหารท้องถิ่นมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วน
ใหญ่สนใจและให้ความส าคัญต่อเรื่องปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็น
อย่างแรก รวมถึงหากคณะผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องได้อาจจะไม่ได้รับความพึง
พอใจจากประชาชน 

ด้านการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการส่งเสริมและพัฒนา
เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นถือเป็นแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง รวมถึงหลักการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้ตื่นตัวทางการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่พอเข้าใจหลักการกระจายอ านาจและขอบเขตหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
บุคคลอ่ืนในชุมชน น้อยที่สุดคือประชาชนไม่ค่อยนิยมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์หรือ
วารสารอื่น ๆ 

ด้านเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องการเมือง โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจการสนทนาเรื่อง
การเมืองเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการท างานของนักการเมืองรวมถึงเรื่องของ
หน่วยงานราชการที่กระท าการทุจริต รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเมืองทั่วไป กับกลุ่ม
เพ่ือน ๆ และเพ่ือนบ้านใกล้ชิด  

ด้านเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมื่อเริ่มตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว และรองลงมายังมีความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในครั้งต่อไปอีก และในสัดส่วนที่เท่ากัน ประชาชนคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นด้วย 

ด้านเกี่ยวกับการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นภายในชุมชน ประชาชน
ส่วนใหญ่จะชักชวนเพ่ือนสมาชิกในชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนกันเองเสียก่อน และจึงค่อย
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ และยังให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนตามล าดับ  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
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แม้ว่าในการศึกษาจะพบว่าการมีส่วนร่วมกับการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายในด้านด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ภาพรวมจะอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คที่อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่า
พอใจก็ตาม แต่เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวอยู่ในระดับที่สู งขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายควรจัดให้มีการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมกับประชาชนให้เพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม
ทางการเมืองควรสนับสนุนให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานรัฐควรตระหนักถึงความส าคัญต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเพราะจากผลการวิเคราะห์ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากทางภาครัฐน้อย ภาครัฐควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองให้มีหลาย
ช่องทางมากยิ่งขึ้น  

หน่วยงานทางภาครัฐ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย ควรส่งเสริมให้สถานศึกษา
ในสังกัดเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ทางการเมืองให้แก่เยาวชาในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และควรเปิดโอการ
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดในชุมชน รวมถึงการที่
หน่วยงานรัฐเข้ารับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะปัญหา
เศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด กรณศีึกษำ ต ำบลเมืองหมี อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัด

หนองคำย 
 

สมปอง เที่ยงมนต์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการศึกษาปัจจัย        
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล 
เมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และเพ่ือศึกษาแนวทาง การด าเนินงาน แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี ตลอดจนเพ่ือให้
ผู้วิจัยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน น าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทาง  
แผนงาน/โครงการ กิจกรรมในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้บังเกิดผลดีต่อไป 

ค ำส ำคัญ: ความส าเร็จ การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
1. บทน ำ 

ปัญหายาเสพติด นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม เป็นภัยคุกคาม ด้านความ
มั่นคงของชาติ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าไปมีบทบาทจัดการปัญหาลดผลกระทบต่อ
สังคม เพ่ือให้สังคมสงบสุข ปัญหายาเสพติดหากไม่ได้รับการแก้ไข จะบั่นทอนความมั่นคงของคนใน
ชาติ ประเทศชาติขาดการพัฒนา และเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ไม่พ่ึงประสงค์ เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่ของรัฐ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีแนวโน้มการแพร่ระบาดและขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
ยากต่อการควบคุมและแก้ไขปัญหา ประกอบกับปัจจัยผลตอบแทน และความคุ้มค่าต่อการค้าการ
ผลิต การลงทุน แม้ธุรกิจการค้ายาเสพติดจะเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย แต่กลับให้ผลตอบแทนต่อหน่วย
ค่อนข้างสูง จึงมีคนกล้ากระท าความผิดกฎหมาย เนื่องจากบทลงโทษทางกฎหมายมีโทษที่ไม่เด็ดขาด 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ถูกจับกุมด าเนินคดีมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากกฎหมายหรืออาจได้รับโทษสถานเบา หรือสามารถต่อสู้
ทางคดีให้หลุดรอดได้ อีกทั้งการค้ายาเสพติด ยังเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีแหล่งทุนให้การสนับสนุน 
มีผู้มีอิทธิพล หรืออาจมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่เบื้องหลัง ประกอบกับปัจจุบัน สังคมมีความสลับซับซ้อน มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อาจเป็นมวลเหตุให้สังคม เกิดสภาพเสื่อมโทรม จึงเป็นมูลเหตุ
ที่ให้การค้าขายยาเสพติด มีการขยายตัวยากต่อการแก้ไข 

สถานการณ์การน าเข้ายาเสพติด บริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีขบวนการ
น าเข้าและล าเลียงส่งผ่านจากแหล่งผลิตตามแนวตะเข็บชายแดนบริเวณภาคเหนือ และล าเลียงข้ามไปฝั่ง
ประเทศลาว แขวงบ่อแก้ว และแขวงเวียงจันทน์ เพ่ือลักลอบน าเข้ายังประเทศไทยผ่านเส้นทางธรรมชาติ 
หรือด่านพรมแดนต่าง ๆ บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และจังหวัด
อุบลราชธานี ยาเสพติดน าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้า รองลงมาเป็นกัญชา มีปริมาณหลักหมื่นเม็ด 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือการเสพยาเสพติด มักพบในกลุ่มเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มว่างงาน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่ งเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาพบว่า มีแนวโน้มเข้าสู่การใช้สารเสพติดและเข้าสู่กระบวนการกระท าผิดหรือเสี่ย ง
ต่อการกระท าผิดหรือประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยเพิ่มสูงขึ้น   

ส าหรับสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ จังหวัดหนองคาย 
โดยภาพรวม พบว่ากลุ่มหรือขบวนการลักลอบน าเข้าของยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย มีทิศทาง
เคลื่อนตัวจากภาคเหนือลงมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดหนองคาย พบว่าสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยนักค้ายาเสพติดต่างจังหวัดมักใช้พ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย เป็นพ้ืนที่น าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านผ่านไปยังพ้ืนที่ตอนในกลุ่มนักค้าจะน ายา
เสพติดเข้าผ่านช่องทางธรรมชาติ ด่านประเพณี จุดผ่อนปรนและบริเวณด่านพรมแดนหนองคาย 
(สะพานมิตรภาพไทย–ลาว) ตลอดจนมีลักลอบน าเข้าบริเวณตามแนวพรมแดนพ้ืนที่หมู่บ้านชายแดน 
โดยจังหวัดหนองคาย จะมีอ า เภอชายแดน จ านวน 6 อ าเภอ และมี พ้ืนที่อ าเภอชายแดน  
ที่ควรเฝ้าระวังมากที่สุด ประกอบด้วย อ าเภอสังคม อ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอโพนพิสัย และ
อ าเภอรัตนวาปี จากข้อมูลการจับกุมคดีน าเข้ายาบ้าใน ปี พ.ศ. 2560-2561 มีปริมาณจ านวน 
415,719 เม็ด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดหนองคาย ได้ด าเนินงานปราบปราม
จับกุมและน าเข้าสู่ระบบบ าบัด ดังนี้ (1) ด้านการจับกุมคดียาเสพติด จ านวน 2,903 คดี ผู้ต้องหา 
จ านวน 2,662 คน ของกลาง ยาบ้า 415,719 เม็ด ไอซ์ 770.44 กิโลกรัม ฝิ่น 11.9 กิโลกรัม กัญชา
แห้ง 4687.04 กิโลกรัมและสารระเหย (กาว) 23 กระป๋อง/ถุง (2) ด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด ปีงบประมาณ 2561 รวม 3,430 คน (ข้อมูลการสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.
หนองคาย  ประจ าปี 2561 และรายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.นค. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562) 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจับกุมในห้วงที่ผ่านมาดังกล่าว จะพบว่าปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่จังหวัดหนองคายยังมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องยากต่อการแก้ ไข ส าหรับกรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบล
เมืองหมี ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามและเข้าร่วมประชุมพบปะแกนน า ทราบว่าต าบลเมืองหมี  
เป็นต าบลชายแดน มีอาณาเขตติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่ง
เขต แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 
2 บ้านท่าดอกค า หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งเล หมู่ที่ 4 บ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเดิด หมู่ที่ 6 และบ้าน
บุง่เลใหญ่ หมู่ที่ 7 มีจ านวนประชากร ประมาณ 4,267 คน มีครัวเรือน 1,180 ครัวเรือน 

ส าหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมีแม้ต าบลจะมีมาตรการอย่าง
ต่อเนื่อง แต่พ้ืนที่ต าบลเมืองหมี ยังพบปัญหาการแพร่ระบาดอยู่บ้างเนื่องจาก เป็นต าบลที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศทอดยาวตามล าน้ าโขงติดแนวชายแดนลาว สะดวกต่อการซุกซ่อนน าเข้าสิ่งผิดกฎหมาย 
ทั้งนี้ในการด าเนินมาตรการเชิงรุกที่ผ่านมาส่งผลต่อการควบคุมการลักลอบการน าเข้าสิ่งผิดกฎหมาย
และยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ควบคุมเด็ก เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดการ
ลดความต้องการยาเสพติด Demandside โดยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือควบคุมสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ให้บังเกิดผลดีต่อไป  
 
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

3.1 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
เมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

3.2 หน่วยงานภาครัฐ ควรมีแนวทางในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
 

4. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
4.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
4.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่ของต าบลเมืองหมี

อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

5. ขอบเขตกำรศึกษำ    
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ ส าเร็จด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ้ืนที่ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย 

5.1.ขอบเขตเนื้อหำ   
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ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ก าหนดประเด็นการศึกษา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความชัดเจนนโยบาย
ภาครัฐ 2) ด้านงบประมาณ เครื่องมือสนับสนุน 3) ด้านบทบาทผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 4) ด้านบทบาท
เจ้าหน้าที่รัฐหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 5) ด้านการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท า
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5.2 ขอบเขตพื้นที่   
ก าหนดพ้ืนที่หมู่บ้านต าบลเมืองหมี จ านวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ที่ 

1, บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่  2 , บ้านท่าดอกค า หมู่ที่  3, บ้านบุ่งเล หมู่ที่  4, บ้านหนองแจ้งหมู่ที่  5 ,  
บ้านหนองเดิดหมู่ที่ 6 และบ้านบุ่งเลใหญ่ หมู่ที่ 7 

5.3 ขอบเขตประชำกร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท าการวิจัย โดยก าหนดกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ มีความรู้

ความเข้าใจในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน และก าหนดรูปแบบและวิธีการเก็บ
ข้อมูลในลักษณะลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับบุคคล
ส าคัญ และเก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม โดยเชิญตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุม มีการสอบถาม
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการประชุม มีผู้ เข้าร่วมประชุมตัวแทน 7 หมู่บ้าน จ านวน 23 คน 
ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หัวหน้า
คุ้ม ผู้น ากลุ่ม ชรบ.  

5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ   
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 ผู้วิจัยได้รับทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา

เสพติดที่เหมาะ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
6.2 ผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และ

ข้อแนะน า ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม 
6.3 ผู้วิจัยและส่วนราชการที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถน า

ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เพ่ือก าหนดแนวทาง แผนงานโครงการตลอดจนจัดสรรงบประมาณใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7.ระเบียบวิธีวิจัย 
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ในการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
2. การก าหนดกลุ่มประชากร 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สรุปผล การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการรวบรวมผลการวิจัย 

7.1. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย  
7.1.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละทฤษฎีต่าง ๆ  
ที่ทบทวนมาประกอบการพิจารณาถึงปัญหาและระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิ จัยตั้งขึ้น เพ่ือใช้ในการเลือก
ทฤษฎีที่มีความเหมาะสมกับปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษามากท่ีสุด 

7.1.2 ก าหนดแผนการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนก าหนดหัวข้องานวิจัย ก าหนด
วัตถุประสงค์ การวิจัย ก าหนดกรอบความคิดวิจัย ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ก าหนดกลุ่มประชากร 
ก าหนดเครื่องมือในการศึกษาวิจัย การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ภาคสนาม การประชุมสนทนากลุ่ม  
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย  

7.1.3 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ และอภิปรายผลรวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะการ
ศึกษาวิจัย น าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน 

7.2 กำรก ำหนดประชำกรและก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

ตามวัตถุประสงค์ โดยคัดเลือกตัวอย่างบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน ก าหนดรูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการ
สังเกตเหตุแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลส าคัญ และเก็บข้อมูลรูปแบบการสนทนากลุ่ม 
โดยการเชิญกลุ่มตัวอย่าง เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้น าทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 14 คน 
2) ผู้น าธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หัวหน้าคุ้ม   จ านวน 2 คน  
3) ผู้น ากลุ่ม ชรบ. จ านวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน   จ านวน 7 คน 

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
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ผู้วิจัยได้เครื่องมือวิจัย โดยตั้งประเด็นสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและท า
การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ส าหรับเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แยกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

7.3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลเมืองหมี มีประเด็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนนโยบายภาครัฐ 2) งบประมาณและ
เครื่องมือสนับสนุนอย่างเพียงพอ 3) บทบาทผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 4) บทบาทเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 5) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 6) ความเชื่อมั่นการท าหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

7.3.2 แนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมีที่มี
ประสิทธิภาพ 

7.4 เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1) เก็บข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม เข้าร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมติดตามการ

ปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวน
รักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน สนับสนุนเจ้าพนักงานต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุด
สกัดในพ้ืนที่ เป็นต้น 

2) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกกับบุคคลส าคัญ เช่น นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหมี ก านันต าบลเมืองหมี หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน 
ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลได้เชิงลึกและข้อมูลแท้จริง   

3) เก็บข้อมูลในรูปแบบการสนทนากลุ่ม โดยเชิญกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี จ านวน 
7 หมู่บ้านประชุม จ านวน 23 คน ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าตาม
ธรรมชาติ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หัวหน้าคุ้ม ผู้น ากลุ่ม ชรบ. 

 
8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม
ของผู้วิจัยเอง รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมแบบสนทนากลุ่ม น ามาบรรยายความใน
เชิงพรรณนาอธิบายปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์  
แยกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

8.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลเมืองหมี มีประเด็นค าถามสัมภาษณ์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนนโยบายภาครัฐ        
2) งบประมาณและเครื่องมือสนับสนุนอย่างเพียงพอ 3) บทบาทผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 4) บทบาท
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เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 5) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 6) ความเชื่อมั่น
การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8.2 วิเคราะห์แนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนทราบปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมีที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้การพรรณนาความ 

ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อย อยู่เวรยาม ลาดตระเวนพ้ืนที่ตลอดจนควบคุมพ้ืนที่เสี่ยง แหล่งเสี่ยง และ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากนั้นได้ท าการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า 

ผู้วิจัย เห็นว่าความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลนับเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ต าบล
เมืองหมีเป็นพ้ืนที่ท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว ผู้วิจัยเคยร่วมปฏิบัติงานเมื่อครั้งด ารง
ต าแหน่งปลัดอ าเภอเมืองหนองคาย และได้รับมอบหมายรับผิดชอบเป็นปลัดอ าเภอผู้ประสานงาน
ประจ าต าบลเมืองหมี จึงมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับ
ชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และการประชุมสนทนากลุ่ม เชื่อได้ว่า
ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้องแม่นย า และมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้วิจัยมีถิ่นอาศัยพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายโดยก าเนิด ย่อมรู้จักพ้ืนที่และคนในพ้ืนที่เป็นอย่างดีในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึน และตอบค าถามการวิจัยครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง 

 
9. ผลกำรศึกษำ  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดังจะกล่าวต่อไปนี้ ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลความส าเร็จ        
ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย และผลการศึกษายังทราบแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี ด้านใดบ้าง มีความเหมาะสมต่อบริบทของพ้ืนที่
และมีประสิทธิภาพ โดยปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

9.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
เมืองหมี ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) ความชัดเจนนโยบายภาครัฐพบว่า นโยบายการป้อง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2562 มีความ
ชัดเจน เหมาะสม แต่มีปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความจริงจัง ต่อเนื่อง ดังนั้น 
ควรแก้ไขเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ 2) บทบาทของผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนพบว่าผู้น ามี
ส่วนส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะก านันต าบลเมืองหมี นับว่ามีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลส าเร็จร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และ
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ผู้น าตามธรรมชาติ โดยทุกคนล้วนมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
นโยบายของทางราชการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) บทบาทเจ้าหน้าที่ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พบว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน “ชรบ.” มีบทบาทส าคัญมาก
และยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาทุก
มิติและเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย ชีวิตและ
ทรัพย์สินด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าหากประชาชน มีส่วนร่วม 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ จะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 5) ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ พบว่า ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขาดความจริงจังต่อเนื่อง ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในการท าหน้าที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ดังกรณี 
“ต ารวจจับกุมผู้ต้องหาเสพยาเสพติด แต่ไปเปลี่ยนเป็นคดีขายหวยหุ้นแทน” แสดงถึงความไม่สุจริต 
6) ปัจจัยด้านงบประมาณ และเครื่องมือสนับสนุน พบว่างบประมาณและเครื่องมือสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพเป็นปัจจัยรอง แต่ยังมีความจ าเป็นในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ ชรบ. 

9.2 การศึกษาแนวทางการด าเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นถึงแนวทางในการด าเนินงาน ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 3 ด้าน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1) บทบาทเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) โครงการ “หมู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยดัวย ชรบ.” 2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการ “บ้านหลังนี้ปลอดยาเสพติด” และโครงการ “อบรมความรู้ผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง” และ 3) ด้าน
งบประมาณและเครื่องมือสนับสนุน โครงการ “เพ่ิมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)”  

 
10. สรุปผลกำรศึกษำ  

10.1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลเมืองหมี ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) ความชัดเจนนโยบายภาครัฐ พบว่านโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
2562 มีความชัดเจน เหมาะสม แต่มีปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความจริงจัง 
ต่อเนื่อง 2) บทบาทของผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่าผู้น ามีส่วนส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยเฉพาะก านันต าบลเมืองหมี นับว่ามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลส าเร็จร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าตามธรรมชาติ 3) บทบาท
เจ้าหน้าที่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พบว่ามีบทบาทส าคัญมากและยังเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านชุมชนให้เกิดการพัฒนาทุกมิติและเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุ ข 4) การมี
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ส่วนร่วมของประชาชนพบว่าประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบตั้งแต่แรกเริ่มจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 5) ความ
เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขาดความจริงจังต่อเนื่อง 
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการท าหน้าที่ 6) ปัจจัยด้านงบประมาณ และเครื่องมือสนับสนุน พบว่า
งบประมาณและเครื่องมือสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยรองแต่ยังมีความจ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ ชรบ. 

10.2. ผลการศึกษาแนวทางการด าเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ พบว่าต าบลเมืองหมี มีแนวทาง มาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จ านวน 3 ด้าน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1) บทบาทเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
โครงการ “หมู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยดัวย ชรบ.” 2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ “บ้าน
หลังนี้ปลอดยาเสพติด” และโครงการ “อบรมความรู้ผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง” และ 3) ด้านงบประมาณ
และเครื่องมือสนับสนุน โครงการ“ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)”  

 
11. อภิปรำยผล 

จากการศึกษาถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี จะเห็ นว่าต าบลเมืองหมี        
เป็นต าบลชายแดน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มทอดยาวตามล าน้ าโขงติดแนวชายแดนลาว  
มีสภาพเป็นไร่นา บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะ ห่างไกลจากชุมชน จึงเป็นช่องทางให้มีการลักลอบ
น าเข้าสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับพื้นที่ต าบลเมืองหมี จ านวน 7 
หมู่บ้าน ยังมีสภาพป่าเปลี่ยว เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็ก เยาวชน ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการแพร่ระบาดของยาเสพติดและจากวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย กรณีศึกษาพ้ืนที่โดยรวมของจังหวัดหนองคาย จ านวน 9 
อ าเภอ พบมีการจับกุมคดียาบ้า จ านวน 92 ราย และสามารถจับคดียาบ้า รวมทั้ง 9 อ าเภอ จ านวน 
248 ราย ส าหรับในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี มีข้อมูลศึกษาพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน ของต าบลเมืองหมี พบมี
การจับกุมคดียาเสพติดฐานเสพยาเสพติด จ านวน 1 ราย นับว่าน้อยมาก (ข้อมูลประชุมครั้งที่ 
6/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปรายปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย)  

ผู้วิจัยให้ความสนใจในเรื่องปัญหายาเสพติดต าบลเมืองหมีที่มีการด าเนินงานควบคุมปัญหายา
เสพติดได้ผลดี และต้องการทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนราชการใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเมืองหมีว่า ส่วนราชการต่าง ๆ จะมีแนวทาง 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
จึงจะส่งผลส าเร็จ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ลดอบายมุข สร้างสังคมสงบสุข ข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 



421 
 

ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ เป็นบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง นับว่ามีบทบาท มีอ านาจหน้าเกี่ ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน จึงจ า เป็นที่ต้องแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ส าหรับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถตอบโจทย์และน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืนได้นั้น คือการด าเนินการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติ รวมทั้งมิติด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา ต าบลเมืองหมี น ามา
ปรับใช้ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมได้อภิปรายผลการศึกษาตามปัจจัยต่าง ๆ 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยด้านบทบาทผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย พูลสุข เพียรพิทักษ์ (2548) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษากิ่งอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
พบว่ากระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ขาดผู้น า และอาสาสมัครที่เสียสละ เข้มแข็ง จริงจัง จะส่งผลต่อ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ หากภาครัฐ
สามารถพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีภาวะความเป็นผู้น า มีสมรรถนะสูง จะขับเคลื่อนงาน
ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ จากการศึกษาบทบาทผู้น าของก านันต าบลเมืองหมี แสดงให้เห็นถึงก านันต าบล
เมืองหมีมีภาวะผู้น า มีความเสียสละ ทุ่มเทการท างาน จนได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยเฉพาะรางวัลแหนบ
ทองค า กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี 2562 เป็นเครื่องหมายแสดง ถึงการมีภาวะผู้น า และมีความรู้
ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง  

2) ปัจจัยด้านบทบาทของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของพูลสุข เพียรพิทักษ์ (2548) ได้ท าการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษากิ่งอ าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน หากกระบวนการมีส่วนร่วมขาด
อาสาสมัครที่เสียสละ เข้มแข็ง จริงจัง จะส่งผลต่อปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต าบลเมือง
หมี มีการจัดตั้งอาสาสมัครโดยได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้มาท าหน้าที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรมและ
จัดตั้งโดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหนองคาย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ มีความเสียสละ ส่งผลให้เกิดการท างานที่เข้มแข็ง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
เมื่อผ่านการอบรม จะท าให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ปกครองหรือต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งผลต่อประชาชนในหมู่บ้านได้รับการคุ้มครอง 
ประชาชนมีความอุ่นใจ สังเกตได้จากการออกปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม การตรวจตรา การเดินเวนยาม 
ตลอดจนการรักษาความสงบตามงานรื่นเริง งานมหรสพ ประชาชนให้การยอมรับและชื่นชมผลการ
ท างาน แต่ เนื่องจากการท างานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีข้อจ ากัดด้าน
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งบประมาณ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทน เมื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานาน ย่อมท าให้
ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญก าลังใจ มีความรู้สึกว่าขาดการดูแลจากภาครัฐ ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่  
มีความเสี่ยงภัย ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณจัดหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเพ่ือใช้ปฏิบัติ
หน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและพร้อมก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ชัดเจน และควรมีการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินการควรมีค าสั่งมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ
และวิธีปฏิบัติของทางราชการที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานควรก าหนดคุณสมบัติ และมีความตั้งใจและเข้าใจ
ในบริบทและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรให้ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนจัดรูปแบบกระบวนการในการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มแรก และมีอ านาจหน้าที่เฉพาะ  
เพ่ือจะสามารถด าเนินการคุ้มครองหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการลดภาระ
งบประมาณภาครัฐด้านค่าใช้จ่ายจากการเพ่ิมอัตราก าลังพลจากส่วนกลางโดยไม่มีความจ าเป็น 
ภาครัฐควรมุ่งเน้นแนวนโยบายการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มเข็งโดยมีการจัดตั้งชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านให้พร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของหมู่บ้าน ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายการเป็น 
“หมู่บ้ำนจัดกำรตนเอง” ในที่สุด  

3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังกล่าว พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยหลายท่าน อาทิเช่น เอกรัตน์ หามนตรี (2561 : 
บทคัดย่อ) เรื่อง “ความส าเร็จของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดยาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง” ผลส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชน มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง ควรใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน  
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล ทั้งนี้ จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน พบว่า หากประชาชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น โดยมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ จะส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ ที่ผ่านมาความส าเร็จด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของต าบลเมืองหมีโดยการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน เน้นด้านการข่าวและการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน เช่น การตั้งจุดตรวจ/
จุดสกัด ตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุมและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท างานของผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน และ ชรบ.อย่างเต็มที ่

4) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีน้อยมากที่จะกล่าวถึง หากมีจะเป็นเพียงประเด็นการประพฤติ           
มิชอบของข้าราชการ การทุจริตของข้าราชการ ส าหรับปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบลเมืองหมีเป็นอย่างมาก การศึกษาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขาด
ความจริงจังต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมปฏิบัติหน้าที่มิชอบ มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา มีการสอดแทรก ลดปริมาณของกลาง เพ่ือลด
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ข้อหา เรียกรับเงินจากผู้ปกครองเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาให้ประชาชนยอมรับการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบถ่วงดุล มีระบบการร้องเรียนผ่านช่องทางหลายช่องทาง และมีการฝีกอบรมเสริมสร้าง
อุดมการณ์ ปลูกฝังค่านิยม หยุดยั้งระบบการวิ่งเต้นต าแหน่ง ขจัดระบบอุปถัมภ์ ให้หมดไปจากระบบ
ราชการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลให้มีการแสวงหาประโยชน์มิชอบ สร้างค่านิยมที่ผิด น าไปสู่ระบบ
ราชการ หน่วยงาน องค์กร และบุคคลากรภาครัฐไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลและขาดจริยธรรมทางการ
บริหารงานในภาครัฐ (พลอย สืบวิเศษ, 2561) 

5) ปัจจัยด้านความชัดเจนนโยบายภาครัฐ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของวีรยุทธ ทัดโกสุม (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “การน านโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ กรณีศึกษา “กลไกอ านวยการของศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ” สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยด้าน
ความชัดเจนนโยบายภาครัฐ โดยการด าเนินนโยบายภาครัฐมีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ปัญหาอุปสรรคเกิดจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดความจริงจังต่อเนื่อง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
12. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 

12.1 ภาครัฐควรด าเนินนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง ยึดพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ประชาชนในท้องที่หมู่บ้าน ต าบล 

12.2 ภาครัฐ ควรสนับสนุน ส่งเสริมบทบาทชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีพลัง
เต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ภาครัฐ  
ควรก าหนดนโยบาย ให้ส่วนราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตั้งงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน พร้อมสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน ตลอดจนสนับสนุน
อาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนให้เพียงพอเหมาะสม 

12.3 ภาครัฐควรก าหนดมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เร่งรัดการปฏิรูประบบราชการ กระบวนการสืบสวนสอบสวน ให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบร้องเรียน ตลอดจนลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมทุจริตโดยไม่ชักช้า 

12.4 ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนรวม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมก าหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณด้วยตนเอง  
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13. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบกระบวนการของการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือ

น าไปปฏิบัติของพ้ืนที่ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

13.1 ควรศึกษากลุ่มผู้บริหารระดับต่าง ๆ อาทิเช่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ 
จังหวัด ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานที่ส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จได้อย่างแท้จริงในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ  

13.2 ควรศึกษาปัจจัยความส าเร็จด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกต าบล       
ในภาพรวมของจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในระดับจังหวัด 

13.3 ควรศึกษาปัจจัยเปรียบเทียบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่อการแก้ไขปัญหายา    
เสพติดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับชั้น อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการปัญหาให้มี
ผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
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ศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียน
อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จงัหวัดอุดรธำนี 

 

  สุเนต ส าราญจิต* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วิธีการศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร งานบัตร
ประจ าตวัประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป โดยตรง ณ ที่ว่าการอ าเภอ โดยไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล 
ซึ่ งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (X=4.33) 
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
(X=4.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก 
(X=4.47) และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่าง จ าแนกตาม
อาชีพ พบว่า มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ/ส านักทะเบียน/การบริการ 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรศึกษำ 
การให้บริการประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74  

ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคล ผู้ เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 มาตรา 3/1 ซึ่งต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยก าหนดเป้าหมาย
ของการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความ
จ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการให้บริการประชาชน โดยมีอ าเภอเป็น
หน่วยให้บริการ (Service Unit) และเป็นศูนย์กลางในการน างานบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่
ประชาชนได้โดยสะดวกในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 878 อ าเภอ 76 จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่
หลากหลายครอบคลุมในเรื่องการรับรองสิทธิ วิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบ
อาชีพ การท ามาหากินของประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการบริการทางทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนราษฎร (เกิด ตาย ย้ายที่อยู่ 
เพ่ิมชื่อ) บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ดังนั้น อ าเภอ
จึงถือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

ส านักทะเบียนอ าเภอ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ 
ที่ว่าการอ าเภอ ในอ าเภอหนึ่ง ๆ จะมีส านักทะเบียนอ าเภอหนึ่งแห่ง มีหน้าที่ให้บริการประชาชนด้าน
งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนชื่อบุคคล งานทะเบียนครอบครัว งานบัตรประจ าตั วประชาชน  
ถือว่าส านักทะเบียนอ าเภอเป็นศูนย์รวมในการบริการประชาชนในเขตอ าเภอเพราะเป็นส่วนราชการที่
ออกเอกสารราชการยืนยัน การก าหนดสถานะแห่งการเป็นพลเมืองของประเทศ ฉะนั้น ประชาชนใน
เขตอ าเภอต้องมาใช้บริการจากทางราชการผ่านส านักทะเบียนอ าเภอ โดยส านักทะเบียนอ าเภอมี
หน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในเขตอ าเภอ ยกเว้นในเขตท้องถิ่นโดยให้
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจ าอ าเภอเป็นนายทะเบียนอ าเภอ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส านักทะเบียนอ าเภอย่อมมี
ผลกระทบต่อประชาชนในเขตอ าเภออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
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จิตวิทยา ทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการเมืองการปกครอง ทางด้านการศึกษา
ผลกระทบทั้งหลาย เหล่านี้ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมายังส่วนราชการในภาพรวม บางแห่งจะเป็นในเชิง
บวก บางแห่งจะเป็นในเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แม้จะมี
ระเบียบ กฎหมายควบคุมให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแห่งจะมีมาตรฐานที่ดี
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อย่างรวมถึงพฤติกรรมบุคคลเป็นส าคัญ (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552: 78)  

ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี  ที่ ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  
เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบภารกิจและหน้าที่ของที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี 
โดยมีนายอ าเภอเป็นนายทะเบียน ตามมาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 ภารกิจที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ งานทะเบียนราษฎร 
งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป ยกเว้นในเขตท้องถิ่น ทะเบียนราษฎร ได้แก่  
การแจ้งเกิด-แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพ่ิมชื่อบุคคล เข้าในทะเบียนบ้านการแก้ไขและจ าหน่าย
รายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เช่น การก าหนดเลขหมายประจ าบ้าน 
การแจ้งรื้อถอนบ้าน การพิจารณาตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียน
ราษฎร์ การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร์ การให้บริการงานทะเบียนแก่บุคคลต่างด้าว บุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน
ให้กับ บุคคลที่มีอายุ 7 ปีจนถึง 70 ปี กรณีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรช ารุด ทะเบียนทั่วไป 
ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคคลและทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ บุคคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัวการตั้งชื่อ
รอง การตั้งชื่อสกุล การร่วมใช้ชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุล ตามบิดา/มารดา การใช้ ชื่อสกุลของคู่สมรส 
ทะเบียนครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตร
บุญธรรมการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว โดยให้บริการครอบคลุม 21 ต าบล 252 หมู่บ้าน ทั้งนี้  
การให้บริการประชาชนในระบบราชการถือเป็นกลไกของรัฐที่ปฏิบัติเป็นภารกิจหลักของข้าราชการ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ด้วยสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขัน
สูง วิวัฒนาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ประชาชนมีความต้องการการ
บริการของภาครัฐและเอกชนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์กรจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ, 2556) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาปัจจุบันด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) ปฏิบัติ
ราชการสังกัดที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือที่จะได้น า
ผลการศึกษาไปเสนอต่อส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
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อุดรธานี ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี  ที่ชัดเจนและตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ส าหรับใช้ใน
การพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ 
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

 
3. สมมติฐำนกำรศึกษำ  

ประชาชนที่เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน 

 
4. กรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา ดังนี้ 

   ตัวแปรต้น          ตัวแปรตำม  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  

 

ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำร
ให้บริกำรของส ำนักทะเบียนอ ำเภอเมืองอุดรธำนี 

จังหวัดอุดรธำนี โดยแบ่งเป็น 4 ด้ำน 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
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5. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาในครั้งนี้ มีเนื้อหาศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และประเภทของงานที่เข้ารับบริการ โดยบูรณาการจากแนวคิดของ ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538: 5-8) 
ที่เสนอแนวคิดไว้ว่าความพึงพอใจเป็นการ แสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ สอดคล้องกับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน
สถิติแห่งชาติก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
      1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
      2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
      3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานีในงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป ระหว่างเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวนผู้รับบริการ 4,677 คน   

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 233 คน เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนผู้วิจัยได้เพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 
240 คน ได้มาจากการสุ่มโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามสัดส่วนของจ านวน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงาน
ทะเบียนทั่วไป โดยตรง ณ ที่ว่าการอ าเภอโดยไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล  

5.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่   
ผู้ศึกษาได้ก าหนดพ้ืนที่การศึกษาคือพ้ืนที่ ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี ภายในที่ว่าการ

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

5.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ   
ผู้ศึกษาได้ก าหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
6. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรศึกษำ 
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1) ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

2) ผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ จะน าไปเสนอต่อส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี ในการน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนของ
ทะเบียนส านักทะเบียนอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

3) เพ่ือให้ผู้สนใจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับ
บริการงานทะเบียนของส านักทะเบียน เปรียบเทียบในบริบทอื่นต่อไป  
 
7. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ 
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษา ดังนี้  

7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร ได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร งานบัตร

ประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป โดยตรง ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี ระหว่างเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวนผู้รับบริการ 4,677 คน   

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 233 คน เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนผู้วิจัยได้เพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 240 คน
ได้มาจากการสุ่มโดย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจาก
ผู้ที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป โดยตรง ณ 
ที่ว่าการอ าเภอ โดยไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามสัดส่วนของจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตามเกณฑ์ (ส านักงาน ก.พ.ร., 2558) ดังนี้ 

จ ำนวนประชำกร (Population) 
ที่มำรับบริกำร ใน 1 เดือน 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 
ที่ท ำกำรส ำรวจใน 1 เดือน 

ต่ ากว่า 500 คนลงมา ร้อยละ 15-20 ของจ านวนประชากร 
501-1,000 คน ร้อยละ 10-15 ของจ านวนประชากร  

1,001-3,000 คน ร้อยละ 5-10 ของจ านวนประชากร 
3,001 คนขึ้นไป ร้อยละ 3-5 ของจ านวนประชากร 

 
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอน  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่ง 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด และ 1 มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ตามล าดับ เกณฑ์ในการประเมินระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยเทียบ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยกับเกณฑ์ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) แล้วแปลผลดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2543)   

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อย 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเพ่ิมเติม  

กำรสร้ำงเครื่องมือ  
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งด าเนินการสร้างเครื่องมือติดตามและตรวจสอบเครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้  
1) ศึกษาเอกสารหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมขอบเขตด้านเนื้อหาตามที่ก าหนด  

2) น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอค าแนะน าและข้อคิดเห็น
ของผู้ เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) การใช้ส านวนภาษาตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถาม 

3) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
4) จัดพิมพ์แบบสอบถามที่สมบูรณ์ และเตรียมน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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1) ผู้ศึกษาด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและอธิบายการตอบแบบสอบถามกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   

2) น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง ท าการตอบแบบสอบถาม ให้ครบทั้ง 3 ส่วน โดยให้
ตอบตามความเป็นจริง   

3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการตอบเสร็จแล้วกลับคืน  
4) น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลต่อไป  

7.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
7.4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จัดระบบข้อมูลโดย

ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ดังนี้  
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
2) ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านัก

ทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3) ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหาแล้วเรียงตามล าดับ
ความถี ่

7.4.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis)  

ค่า t-test และค่า F-test -> One-way ANOVA 
 
8. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตามล าดับดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านัก

ทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
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3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
8.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชน

ที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  240 คน พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 และเป็นเพศหญิง จ านวน 172 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.70  

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามอายุของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จ านวน 240 คนพบว่า ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และรองลงมามีอายุ 40-49 ปี จ านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ27.10 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการศึกษา จ านวน 240 คนพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และน้อยที่สุดคือ ไม่เคยเรียน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.20 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
ประชาชนที่มาใช้บริการ จ านวน 240 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอาชีพลูกจ้าง จ านวน 63 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.20 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 

8.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักทะเบียนอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี ในภำพรวม 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม 

 
ประเด็นกำรประเมิน 

n = 240 ระดับควำม 
พึงพอใจ X  S.D. 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.64 0.31 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ให้บริการ 4.47 0.04 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.12 0.08 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.11 0.23 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.38 มำก 
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จากตารางแสดง ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.33, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมากที่สุด คือ ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.64, S.D.=0.31)

รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้ าที่หรือบุคคลที่ ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (�̅�=4.47, 
S.D.=0.04) 

8.3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ ส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศต่างกัน ระหว่างเพศชายและเพศหญิงทั้งโดยรวมและรายด้าน
พบว่า มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ ส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุต่างกัน โดยรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ ส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน 

4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ ส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีอาชีพต่างกัน โดยรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
9. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 240 คนได้มาจากการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร  งานบัตร
ประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป โดยตรง ณ ที่ว่าการอ าเภอ โดยไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล 
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 
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(Questionnaires) แบ่ งเป็น 3 ตอน ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตอนที่ 
3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเพ่ิมเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ

9.1 สรุปผล 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 240 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 172 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 71.70 อายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อาชีพลูกจ้าง จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20  

2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี ในภำพรวม  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักทะเบียน

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�=4.33) 

เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (�̅� 

=4.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก (�̅�=4.47)  
3) กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียน

อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ  
(1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า  
มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่าง ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการปฏิบัติกระบวนงานให้บริการงานทะเบียนใหม่ที่
น าสมัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอน เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก ถูกต้อง 
รวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่ได้น ามาใช้
ในการบริการประชาชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่แยกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
เนื่องจากมีการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง จึงท าให้ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก
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ทะเบียนอ าเภอเมืองอุดรธานี มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของว
ราภรณ์ ศิริวงศ์ (2551-53-54) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของส านักทะเบียน
อ าเภอ ศึกษาเฉพาะกรณี : ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อบริการส านัก
ทะเบียนอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน 

(2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่มีอาชีพต่างกัน โดยรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ได้รับการ
บริการที่เท่าเทียม และเสมอภาคกันจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรวมทั้งการแนะน าขั้นตอน รายละเอียด
ต่าง ๆ แต่ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน อาจมองถึงความสะดวก ระยะเวลาในการด าเนินการตาม
ขั้นตอน การบริการ การติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างกัน จึงท าให้มี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมามาลย์ หอมดวง (2550 : 47-54) ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

9.2 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
หลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้เสร็จสิ้น พบข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการหลายประเด็น ดังนี้  

1) ส านักทะเบียนควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้บริการให้เพียงพอต่อการรับบริการ และปรับปรุงขยาย
สถานที่ให้กว้างเพียงพอแก่ผู้มารับบริการ 

2) ส านักทะเบียนควรปรับปรุงในการจัดน้ าดื่มไว้บริการประชาชนที่มารับบริการอย่าง
เพียงพอ 

3) ส านักทะเบียนควรจัดหาสิ่งพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ ให้อ่านขณะรอรับบริการ 
4) ส านักทะเบียนควรจะปรับปรุงสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงาม 
 

9.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค ผลกระทบในการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในที่ว่า

การอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
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กำรตัดสินใจของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อกำรลงคะแนนเลอืกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร วันอำทิตย์ท่ี 24 มนีำคม 2562 

ในเขตเลอืกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร 
 

สุภรัตน์ ค ามี* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และนายกรัฐมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 
มีนาคม 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ของเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร จ านวน 400 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ และความสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-square tests) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยหรือไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ว่ามีผลต่อการตัดสินในเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 

ผลการศึกษาพบว่า เพศชายตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐมาก
ที่สุด เพศหญิงตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุ 36–59 ปี ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทยมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 
18–35 ปี ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากท่ีสุด 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ตัดสินใจเลือกงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลัง
ประชารัฐมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค
พลังประชารัฐมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพไม่ใช่ข้าราชการ ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคพลังประชารัฐมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากพรรคพลั งประชารัฐมากที่ สุ ด กลุ่ มตัวอย่ างที่ ไม่ เคยเลือกตั้ ง

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: suparat_jib888@hotmail.com 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัดสินใจไม่เลือกใครมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
หลัก ตัดสินใจที่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านการรับฟังผู้สมัครโดยตรงตัดสินใจที่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ
มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด  

สรุป อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคย/ไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร และ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 
ส่วนเพศไม่มีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรในจังหวัดและ
ภูมิภาคอ่ืนซึ่งมีความแตกต่างกันด้านวัฒนธรรมทางการเมือง 2) ผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชนหลักมากท่ีสุด ซึ่งได้แก่โทรทัศน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านช่องทางนี้ให้ป ระชาชนทราบ
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในช่องทางดิจิทัลมากขึ้นด้วย 3) ควรมีการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนหลังจากการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่ารัฐบาลได้ด าเนินการหรือด าเนิน
นโยบายเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่ 4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรมีวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ 
ให้เหมาะสมกับการศึกษา เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง  

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ การลงคะแนน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
 

1. บทน ำ 
อริสโตเติล กล่าวในหนังสือเรื่อง การเมือง (Politics) ว่า รัฐธรรมนูญก็คือ พันธนาการ

สาธารณะสมบัติของรัฐที่ก าหนดเงื่อนไขอันพึงปรารถนาให้มนุษย์ในประชาคมการเมืองพึงยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ไม่ว่าผู้ปกครองหรือราษฎร และด้วยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับจึงมีฐานะเป็นกฎหมาย
ร่วมอยู่ด้วย ส่วนจะปรากฏในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ความเชื่ อ หลักธรรม ค าสอน 
พันธะสัญญา หรือธรรมเนียมปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละรัฐ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกรัฐ
จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบและเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันเสมอไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐธรรมนูญ
จึงเป็นเสมือนเครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่งในการก ากับพฤติกรรมเชิงอ านาจของมนุษย์ในประชาคม
การเมืองให้ด ารงอยู่อย่างมีกฎ กติกา ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญในการจัดระเบียบทางสังคมการเมืองของ
มนุษย์ ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญตามนัยดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่ามีรากฐานมาจากความปรารถนา
ร่วมกันของมนุษย์ในประชาคมการเมืองที่ถูกแปลงให้เป็นฉันทานุมัติทางกฎเกณฑ์กติกาของรัฐอย่างมี
เอกภาพและเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นกรอบแม่บทหรือหลักฐานอ้างอิงในการจัดระเบียบทางสังคม
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การเมืองภายใต้ประชาคมการเมืองในระดับรัฐ ดังนั้นเมื่อมีประชาคมการเมือง มีรัฐและการปกครองก็
ต้องมีรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย รัฐธรรมนูญที่ดีจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ย้ าถึงความเสมอภาคของราษฎรและการมี
ส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสม ส่วนรูปแบบรัฐธรรมนูญที่เลวจะเป็นรัฐธรรมนูญที่
พิจารณาเฉพาะแต่ประโยชน์ของผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549: 1-2)  

ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นต้น 
มาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ซึ่งถือว่า
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่ง การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน แต่กลับพบว่า ตลอดระยะเวลา 87 ปีที่ผ่านมา  
การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีการแก่งแย่ง  ต่อสู้ช่วงชิงอ านาจทางการเมืองของบรรดากลุ่ม
ผู้น า ประชาชนไม่ใช่เจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง แต่กลับเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านอ านาจจากกษัตริย์
ไปสู่ผู้น าที่มีอ านาจทางการเมืองเท่านั้น จึงพบว่า หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ก็มีเหตุกาณ์ทางการเมืองที่ส าคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ 
ตั้งแต่ยุคความรุ่งเรืองของอมาตยาธิปไตย การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 มีการก าเนิดของระบบ
พรรคการเมือง การก้าวสู่อ านาจของผู้น าทางทหารแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ จนกระทั่งในภายหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นการเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากข้ึน นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีเหตุการณ์ที่ประชาชนต่อต้านการกลับมาของเหล่า
อดีตผู้น ากลุ่มในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และการต่อสู้เคลื่อนไหวของประชาชนในช่วงวันที่ 17-
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่เรียกกันว่า “พฤษภาทมิฬ” หรือ “พฤษภามหาวิปโยค” ที่เป็นการต่อสู้กับ
ระบอบอ านาจนิยม ที่พยายามสืบทอดอ านาจจากการรัฐประหารในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 
อย่างไรก็ตามทั้ง 3 เหตุการณ์ การเข้าร่วมของประชาชนในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ก็มีความแตกต่าง
กันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าร่วม โดยเหตุการณ์ต่อสู้วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์วันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นขบวนการต่อสู้ของกลุ่มนักศึกษา ส่วนผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็น
กลุ่มประชาชนที่มีความหลากหลายในกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มพรรคการเมือง ชนชั้นกลาง
และชนชั้นล่าง (จ าลอง พรมสวัสดิ์, 2554)  

จากสภาพปัญหาการเมืองไทยที่มีเหตุวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง  
เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบการเมืองไทยทั้งระบบ ด้วยกระแสเรียกร้องอย่างต่อเนื่องจึงมีการร่าง
รัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2540 เป็นฉบับที่ 16 และก าหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับเพ่ือส่งเสริมการปฏิรูป
การเมืองให้ปรากฏเป็นจริง ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท ามากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการประกาศใช้
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รัฐธรรมนูญ กลับพบว่า การเมืองไทยเข้าสู่ยุคธนาธิปไตย ฝ่ายการเมืองมีอ านาจเข้มแข็ง และใช้
อ านาจดังกล่าวร่วมกับกลุ่มนายทุน ทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เกิดวิก ฤติความ
แตกแยกทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองหลากหลายกลุ่ม ทั้งจากกลุ่มเสื้อเหลือง  
เสื้อแดง กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กกปส.) จนน าไปสู่การท ารัฐประหารจากผู้น าทาง
ทหารอีก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึง
หลังจากการท ารัฐประหารแต่ละครั้งก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการ
ปกครองประเทศถึง 20 ฉบับ ในเวลา 87 ปี โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ซ่ึงเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  

จากที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการที่ส าคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ  
การก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน การเลือกตั้งเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างหนึ่งของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการทางการเมืองที่
ส าคัญ เป็นการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองเพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหาร
ประเทศ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2549: 499) นอกจากนี้ การเลือกตั้งยังเป็นกระบวนการสรรหา
ผู้ปกครองหรือรัฐบาลโดยสันติวิธี เนื่องจากกระบวนการเลือกตั้งจะสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้
อ านาจของรัฐบาลหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งท าให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองสามารถกระท า
การต่าง ๆ ในนามประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะได้รับอ านาจโดยความนิยม
จากประชาชน อีกทั้งการเลือกตั้งยังเป็นกลไกแห่งการสืบทอดอ านาจโดยสันติ เนื่องจากการเลือก
ตั้งแต่ละครั้งอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศหรือเปลี่ยนกลุ่มการเมืองที่เข้ามาท าหน้าที่ใน
การเป็นรัฐบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลการเลือกตั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงตามครรลองและ
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนด เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี ไม่ท าให้เป็นปัญหา
หรือวิกฤตการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น (สุขุม นวลสกุล, 2543: 303) นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผ่านมา
ไม่มีความสม่ าเสมอ เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองมีปัญหา ความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง แทนที่จะ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแต่กลับเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้ก าลังยึดอ านาจ ท ารัฐประหาร ถึงแม้ว่าจะมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่พ้นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองติดบ่วงระหว่างเผด็จการรัฐประหารกับ
เผด็จการรัฐสภา มีการใช้เครื่องมือคือ รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง ในการเปลี่ยนแปลงสลับวงจรอุบาท์ 
โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะมีการเลือกตั้งสรรหา ผู้ปกครองบริหารประเทศ  
เมื่อบุคคลเหล่านี้บริหารประเทศไปสักระยะหนึ่ง ก็มีการใช้อ านาจในทางมิชอบ มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์ในประเทศไม่
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สงบ เกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ ฝ่ายผู้น าทางทหารจึงใช้สถานการณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างในการท า
รัฐประหาร ยึดอ านาจยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ใหม่ เป็นวั งวนหมุนเวียนกัน หลังจากที่พล
เอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าการรัฐประหารเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ท าประชามติ และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 20 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ภายใต้
การบริหารประเทศของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา ซึ่งด าเนินมาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย พร้อมกับมีการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการจัดการเลือกตั้ง
โดยเร็ว จึงมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 โดยมีการก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญ และเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ทั้งนี้รูปแบบ
การเลือกตั้งยังมีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุดที่มีผลทางกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2554 บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ าแย่จากความขัดแย้งที่
ด าเนินมา จนมีการรัฐประหาร และอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ผู้ศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 4เห็นว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การติดป้ายประกาศหาเสียง รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงได้มีการศึกษาการตัดสินใจของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ใน
เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร  

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

เพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และนายกรัฐมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  
ในเขตเลือกตัง้ที่ 4 จังหวัดสกลนคร 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมืองไทยตั้งแต่ยุคปฏิรูปการเมือง ปี พ.ศ.  2540 
จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการศึกษาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อ
การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
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ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ การเคย/ไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
ตัวแปรตาม ได้แก่การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่ง
สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 152,110 คน ประกอบด้วยอ าเภอสว่างแดนดิน และอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากตารางสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
(Yamane, Taro, 1967) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คนมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง น าเสนอโดยการใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 
(Frequency) และการวิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ,อายุระดับการศึกษา อาชีพ, การเคย/ไม่
เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ความสัมพันธ์
ของการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้สถิติ Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินในเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- การเคย/ไม่เคยเลือกตั้ง 
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

 
กำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร พรรคกำรเมือง นำยกรัฐมนตรีของ
ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งท่ี 4 

จังหวัดสกลนคร  
ในวันอำทิตย์ท่ี 24 มีนำคม2562 
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4. ผลกำรศึกษำ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
4.1 กำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ได้แก่กำรแจกแจงควำมถี่ และร้อยละ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5   

อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 46-59 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกร/ประมง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่เป็นผู้เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8  ส่วนใหญ่เลือกแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ จ านวน 148 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะไปลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งตามก าหนดในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จ านวน 374 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 93.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ติดตามบางครั้ง จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่าน โทรทัศน์ จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาลชุดต่อไป
ด าเนินการ แก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้
ปัจจัย เป็นบุคคลที่มีผลงานประจักษ์ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่หรือต่อประเทศไทย จ านวน 190 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียงลือกตั้งให้ผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้ปัจจัย ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียงจ านวน 222 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.5 และผลการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร  
พลังประชารัฐ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8, เพ่ือไทย จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8, 
อนาคตใหม่ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ไม่เลือกใคร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3,  
เสรีรวมไทย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0, ประชาธิปัตย์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และ
ชาติไทยพัฒนา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

4.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่ มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมำชิกสภำแทน
รำษฎร (ส.ส.) 

เพศ พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่เป็นเพศชาย มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 
และตัวแปรที่เป็นเพศเป็นเพศหญิง จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
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อายุ พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่มีช่วงอายุ 36–59 ปี มีจ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.2 ตัวแปรที่มีช่วงอายุ 18-35 ปี มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และตัวแปรที่มีช่วงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 คน 

การศึกษา พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 356 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89 และตัวแปรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 

อาชีพ พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่มีไม่ใช่ข้าราชการ จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.7 และตัวแปรที่เป็นข้าราชการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

การเคยหรือไม่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวแปรที่เคยเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 และตัวแปรที่ ไม่ เคยเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวแปรส่วนใหญ่เป็นการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนหลัก (โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์) มีจ านวน 234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.3, สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และรับฟังผู้สมัคร
โดยตรง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 

4.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปร ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น กับการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.) ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนครโดยใช้ไคสแควร์  (Chi-Square 
test) สรุปได้ดังนี้ 

เพศ เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ Chi-square tests เพ่ือหาความสัมพันธ์ของเพศกับ
การตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด
สกลนคร จากการทดสอบพบว่า เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการทดสอบพบว่า ประชาชนผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งเพศชาย ตัดสิน ใจเลือกผู้ สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐมากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ตัดสินใจ
เลือกสมาชิกพรรคเพ่ือไท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และเลือกพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ซึ่งเท่ากับการตัดสินใจไม่เลือกใคร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  
ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลัง
ประชารัฐมากที่สุดจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตัดสินใจเลือกสมาชิกพรรคเพ่ือไทย จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และตัดสินใจเลือกสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 13 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.3 
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยหรือไม่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ Chi-square tests เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยหรือไม่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง กับการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ส.ส.) ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร จากการทดสอบพบว่า มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 

อายุ ผลการทดสอบพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วงอายุ 36–59 ปี ตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทยมากที่สุด จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5  
ตัดสินใจเลือกพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 30.3 และพรรคเสรีรวมไทย 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8, ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วงอายุ 18–35 ปี ตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7 รองลงมาคือ ไม่เลือกใคร จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และเลือกพรรคอนาคตใหม่ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยมากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.8 และพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันอย่างมาก 

ระดับการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี ตัดสินใจที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 และตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ตัดสินใจเลือกพรรคอนาคตใหม่ 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ซึ่งเท่ากับตัดสินใจไม่เลือกใคร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
และตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

อาชีพ ผลการทดสอบพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ใช่ข้าราชการ ตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.3 ตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 และตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่เป็นข้าราชการ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตัดสินใจเลือกพรรคเสรีรวมไทย และพรรคภูมิใจไทย เท่ากัน จ านวนพรรคละ 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และตัดสินใจเลือกพรรคเพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่ ไม่เลือกใคร จ านวน
เท่ากัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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การเคยหรือไม่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการทดสอบพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค
พลังประชารัฐมากที่สุด จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ตัดสินใจเลือกจากพรรคเพ่ือไทย 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และตัดสินใจเลือกพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.3 ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน ตัดสินใจไม่
เลือกใครมากที่สุด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคพลังประชารัฐ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และตัดสินใจเลือกพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ผลการทดสอบพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อมวลชนหลัก (โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์) ตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 
ตัดสินใจเลือกพรรคพลังประชารัฐ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และตัดสินใจเลือกจากพรรค
เสรีรวมไทย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนมากท่ีสุด จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
ตัดสินใจไม่เลือกใคร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ส่วนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านการรับฟังจากผู้สมัครโดยตรง ตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรคพลัง
ประชาชน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตัดสินเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 และตัดสินใจไม่เลือกใคร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

สามารถสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามได้ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตำม 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ตัวแปรต้นและตัวแปรตำม 

มีควำมสัมพันธ ์ ไม่มีควำมสัมพันธ ์

- เพศ การตัดสินใจเลือกผูส้มัคร      ✓ 
- อาย ุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ✓  
- ระดับการศึกษา พรรค การเมือง นายกรัฐมนตรี ✓  
- อาชีพ ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ✓  
- การเคย/ไมเ่คยเลือกตั้ง  
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

เขตเลือกตั้งท่ี 4 จังหวัด
สกลนคร ในวันอาทิตย ์

✓  

- ช่องทางการรับรู้   
  ข้อมูลข่าวสาร            

ที่ 24 มีนาคม 2562 ✓  
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5. สรุป อภิปรำย และข้อสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรเลือกตั้งจำกผลกำรตอบแบบสอบถำมของกลุ่มตัวอย่ำง เขตเลือกตั้งที่ 4 
จังหวัดสกลนคร 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เรียงล าดับคะแนน 5 ล าดับแรกดังนี้ 

1) นายณัฐกานต์ ไชยรบ พรรคพลังประชารัฐ ได้รับคะแนนจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

2) นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพ่ือไทย ได้รับคะแนนจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 159 
คน คิดเป็น ร้อยละ 39.8 

3) นายวีระชน นามประกาย พรรคอนาคตใหม่ ได้รับคะแนนจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 

4) นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ พรรคเสรีรวมไทย ได้รับคะแนนจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

5) นายบัญชา จันทศรี พรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

5.2 สรุปผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในวันอำทิตย์ ที่ 24 มีนำคม 2562 เขต
เลือกตั้งท่ี 4 จังหวัดสกลนคร 

ผลการนับคะแนน บัตรดี 93,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.60 บัตรเสีย 4,611 บัตร คิดเป็น
ร้อยละ 4.64 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 744 บัตร คิดเป็นร้อยละ 0.74 โดยผลการเลือกตั้ง ในวัน
อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เรียงล าดับคะแนน 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

1) นางอนุรักษ์ บุญศล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 10 สังกัดพรรคเพ่ือไทย ได้รับคะแนน
ทั้งสิ้น 33,669 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.92  

2) นายณัฐกานต์ ไชยรบ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 14 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ได้รับ
คะแนนทั้งสิ้น 26,578 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.78  

3) นายวีระชน นามประกาย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 8 สังกัดพรรคอนาคตใหม่ ได้รับ
คะแนนทั้งสิ้น 16,895 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 17.02 

4) นายบัญชา จันทศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 12 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนน
ทั้งสิ้น 3,404 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 3.43 

5) นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 6 สังกัดพรรคเสรีรวมไทย ได้รับ
คะแนนทั้งสิ้น 1,936 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.95 
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ตำรำงท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษากับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์
ที่ 24 มีนาคม 2562   

 
5.3 อภิปรำยผล  
การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาสามารถน ามา
อภิปรายในประเด็น ดังนี้ 

1) เพศ จากกการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อ การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่โดยกลุ่มตัวอย่างเพศ
ชาย ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐมากที่สุด จ านวน 96 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลัง
ประชารัฐมากที่สุดจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มั่นเศรษฐ์  
ไตรชลาสินธุ์ ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดชลบุรีในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 

2) อายุ  จากการศึกษาพบบว่ามี ความสั ม พันธ์กับการตั ดตัดสิ น ใจ เลื อกผู้ สมั คร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 
36 ปีขึ้นไป ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากกว่า
ผู้สมัครพรรคอื่น ๆ ร้อยละ 36.3 และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18-35 ปี ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด ร้อยละ 7 รองลงมาคือ พรรคอนาคตใหม่ 
ร้อยละ 4.8 สามารถอภิปรายได้ว่า กลุ่มช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไปยังคง มีความยึดติดกับพรรคการเมืองเดิม

ผู้สมัคร/พรรค ผลกำรศึกษำ ผลกำรเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนำค2562 

คะแนน ร้อยละ ล ำดับที ่ คะแนน ร้อยละ ล ำดับที ่
นายณัฐกานต์ ไชยรบ 
พรรคพลังประชารัฐ 

167 41.8 1 26,578 26.78 2   

นางอนุรักษ์ บุญศล   
พรรคเพื่อไทย 

159 39.8 2 33,669 33.92 1   

นายวีระชน นามประกาย  
พรรคอนาคตใหม ่

27 6.8 3 16,895 17.02  3     - 

นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์  
พรรคเสรรีวมไทย 

12 3.0 4 1,936   1.95 5   

นายบัญชา จันทศรี  
พรรคภมูิใจไทย 

6 1.5 5 3,404 3.43 4   
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ที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ และยังแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานไม่มี
การเลือกตั้งมานาน แต่ประชนยังมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพรรคเพ่ือไทย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
หัวหน้าพรรคไปแล้วก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยม ส่วนช่วงอายุ 18-35 ปี เลือก
พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่มากกว่า ซึ่งมีความเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลง อยากได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ อยากได้นายกที่เป็นคนรุ่นใหม่  

3) การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด ร้อยละ 38.6 และกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคพลังประชารัฐมากที่สุด ร้อยละ 3.5 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวนมากกว่าการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปเนื่องจากพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษาเป็นชุมชนชนบท เป็นชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาเท่าทีควร  

4) อาชีพ จากการศึกษา พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ความแตกต่างของอาชีพไม่
มีผลต่อการตัดสินใจเพราะทั้งอาชีพที่เป็นข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการ ต่างก็เลือกพรรคพลังประชา
รัฐ มากว่าพรรคการเมืองอ่ืน 

5) การเคย/ไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคย
เลือกและไม่เคยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า คนที่เคยเลือกตั้งมาก่อนยังให้
ความสนใจทางการเมืองในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มากว่ากลุ่มที่ไม่เคยเลือกมาก่อน  
ซึ่งกลุ่มคนที่เคยเลือกมาก่อนตัดสินใจเลือกพรรคที่ตนเองสนใจ ต่างกลับกลุ่มที่ไม่เคยเลือกมาก่อนที่
ตัดสินใจที่จะไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดมากกว่า การตัดสินใจลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 

6) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จากการศึกษาพบบว่าช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการตัดตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ประชากร
กลุ่มตัวอย่างติดตามมากที่สุดคือ ช่องทางสื่อมวลหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับ ผลงานการวิจัยของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2538) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับการการติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองสามารถอธิบายระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนได้ 
บรรยงค์ กุค าใส (2544) วิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าประชนมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากหลายประเภท มีความรู้และทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่า คนที่ไม่รับ
ข้อมูลข่าวสาร และกาญจนา พันธุ์เอ่ียมและคณะ (2556) วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้น าชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
ผู้น าชุมชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จากสื่อหลากหลายรูปแบบ เป็นผลให้เกิด
ทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร
ต่อผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562” ในการศึกษาครั้งนี้ ยังมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ในการศึกษาอยู่ ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการปรับปรุง แนวทางการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรในจังหวัดและภูมิภาคอ่ืนซึ่งมีความแตกต่าง
กันด้านวัฒนธรรมทางการเมือง  

2) การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชนหลักมากที่สุด ซึ่งได้แก่โทรทัศน์ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านช่ องทางนี้ให้
ประชาชนทราบเพิ่มขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในช่องทางดิจิทัลมากข้ึนด้วย 

3) ควรมีการศึกษาทัศนคติของประชาชนหลังจากการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 
2562 ว่ารัฐบาลได้ด าเนินการหรือด าเนินนโยบายเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่ 

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรมีวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ ให้เหมาะสมกับการศึกษา เพ่ือให้ได้
กลุ่มตวัอย่างที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง  
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สถำนกำรณ์และสำเหตกุำรขำดแคลนแรงงำนในกลุ่มธุรกิจขนำดย่อม 
ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

 

สุภิญญา ปิยะพินทุ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษา “สถานการณ์และสาเหตุการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาระดับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงาน 
สาเหตุของปัญหาขาดแคลนแรงงานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่แบ่งเป็น ธุรกิจผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรม , 
ธุรกิจค้าส่ง, ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการ ในบริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หลัก
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ควบคู่กับการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ ในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นจ านวนทั้งสิ้น 45 ธุรกิจ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานที่ผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจได้
พบเจอในสถานการณ์จริง แล้วจึงน าข้อมูลและความคิดเห็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อไป 

จากการศึกษาพบว่าอัตราการขาดแคลนแรงงานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ค่อนข้างสูง 
โดยธุรกิจที่มีความขาดแคลนแรงงานมากที่สุดคือธุรกิจค้าส่งและธุรกิจภาคบริการ และต าแหน่งงานที่
มีความขาดแคลนมากที่สุดคือ แรงงานทั่วไป เนื่องจากเป็นแรงงานที่ไม่จ าเป็นต้ องมีคุณสมบัติใด
มากมายหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ วุฒิการศึกษาจึงไม่จ าเป็นในการจ้างแรงงานเหล่านี้ ซึ่งแรงงานทั่วไป
ยังสามารถผันตัว ปรับเปลี่ยน โยกย้ายสายงานหรือถิ่นฐานได้อย่างรวดเร็วกว่า และในทุกภาคธุรกิจ
จ าเป็นต้องใช้แรงงานประเภทนี้ โดยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานอันดับหนึ่งคือ เกิดจากปัญหา
แรงงานมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ ปัญหานี้เกิดจากการที่มีความต้องการจ้างแรงงานหรืออุปสงค์
ด้านแรงงานในอัตราที่สูง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานี จึงท าให้
ผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจเกิดการแย่งแรงงาน ส่งผลให้จ าเป็นต้องรับแรงงานเข้ามาท างาน
ก่อนในเบื้องต้น เพ่ือให้ธุรกิจยังคงด าเนินต่อไปได้ แล้วจึงพบว่าแรงงานที่จ้างมาแล้วนั้น ไม่มีทักษะใน
การท างาน หรือมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: suphinyapi@gmail.com 
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โดยส่วนมากของผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมีความเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน จะแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจ แรงงานใหม่ 
เนื่องจากเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ง่าย ใช้ต้นทุนต่ าที่สุด หากแต่ไม่ยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการบริหารธุรกิจที่ได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ท าให้การบริหารและจัดการมีความสะดวกและแม่นย ามากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
Artificial Intelligence (A.I.) นั้นมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการเกิน
กว่าครึ่งเห็นด้วยกับการน าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการปรับปรุงธุรกิจและลดปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน หากแต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในเรื่องของต้นทุนในการลงทุนที่สูง และการเรียนและการ
ปรับตัวของคนท่ีจะเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ 

ถึงแม้ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั้น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนหลายมิติ และอัตราการ
ขาดแคลนแรงงานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถือว่ามีตัวเลขค่อนข้างสูง แต่การที่จะลดปัญหา
เหล่านี้ได้นั้นต้องได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐสามารถปรับปรุงกฎหมาย
ต่าง ๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เช่น ขยายอายุเกษียณของวัยท างาน
ให้ครอบคลุม เป็นต้น ส่วนของผู้ประกอบการขนาดย่อมอาจต้องมีการปรับปรุงลักษณะการจัดการ
และการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไป
อย่างยั่งยืน 

ค ำส ำคัญ: ขาดแคลนแรงงาน ธุรกิจขนาดย่อม  
 
1. บทน ำ 

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ แรงงานนั้นถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งแรงงานทั่วไป และแรงงานในกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้แรงงานยังถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ที่ ได้ใช้สติปัญญา ความรู้ 
ความคิด แรงกายและแรงใจทุ่มเทให้แก่การท างาน การผลิตสินค้าและบริการ ทั้งนี้หากมองตาม
แนวคิดการบริหารองค์การแบบดั้งเดิม 4M ซึ่งประกอบไปด้วย Man Money Material และ 
Management แล้วนั้น คนหรือแรงงานยังถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะท าให้องค์การเติบโตและประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

แรงงานหรือการใช้แรงงานยังคงมีความส าคัญอย่างมาก ที่ช่วยให้ทุกภาคธุรกิจยังสามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคสมัยที่เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากท้ังในภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการ  

ปัญหาทางด้านแรงงานนั้นถือเป็นปัญหาที่ส าคัญ มีสาเหตุจากหลายปัจจัย อีกทั้งส่งผล
กระทบเป็นวงกว้าง ต่อภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ และยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบใน
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ระยะยาว ทั้งในภาคการเกษตร การผลิตและการบริการ จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการวางแผนและแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส าหรับประเทศไทยเองนั้นก็ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด ซึ่งมีสาเหตุต่อ
เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตต้มย ากุ้ง ในปี พ.ศ 2540 เป็นต้น ที่ท าให้ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจต้องปิดตัวลง คนตกงานเป็นจ านวนมาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ อันเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาและค่าแรงขั้นต้น ท าให้แนวโน้มของ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาลดลง ส่งผลให้ขาดแรงงานที่มีฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาโครงสร้าง
ประชากรที่เกิดจากจ านวนประชากรเกิดน้อยลงเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดการเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยและขาด
แคลนแรงงานวัยท างาน หรือปัญหาส่วนบุคคลเช่น การเลือกงาน การเก่ียงงานของแรงงาน  

โดยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถาน
ประกอบการในเดือน พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 ว่าอาชีพที่นายจ้าง/
สถานประกอบการต้องการมากที่สุดคือ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต พนักงานขายและ 
ผู้น าเสนอสินค้า ตามล าดับ  

นอกเหนือจากภาพรวมปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานในระดับมหภาคแล้วนั้น ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในระดับท้องถิ่น ก็มีความซับซ้อนไม่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบ การที่
ประกอบธุรกิจในภาคต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานีเองนั้นยังประสบกับปัญหาดังกล่าวกับธุรกิจที่ตน
ประกอบกิจการอยู่ โดยที่มีความต้องการจ้างแรงงานอยู่ตลอด ซึ่งมีการใช้ Social Network เป็น
ช่องทางในการหาแรงงานมาทดแทนในต าแหน่งที่มีการว่างงาน แต่กลับไม่ได้แรงงาน หรือในบางครั้ง
ก็ได้แรงงานที่ไม่มีคุณภาพ ท าให้จ าเป็นต้องมีการประกาศหาแรงงานแบบเดิมซ้ า ๆ อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น
จึงเกิดเป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานีว่ามีอยู่ในระดับใด และเกิดจากสาเหตุใด 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การศึกษาถึงสถานการณ์และสาเหตุการขาดแคลนแรงงานใน
กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะสามารถตอบข้อสงสัยได้ และท าให้ทราบ
ถึงสภาพการขาดแคลนแรงงานที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงาน
ของผู้ประกอบการขนาดย่อม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจ้างแรงงาน ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญ
ที่จะท าให้ทั้งแรงงานและผู้ประกอบการได้น าข้อมูลไปใช้ในการบริหาร พัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานในยุคดิจิตอล 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของการขาดแคลนแรงงานของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม 
2.2 เพ่ือศึกษาสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม 
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการแคลนขาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง “สถานการณ์และสาเหตุการขาดแคลนแรงงานของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม 

กรณี ศึกษาในเขต อ.เมือง จ.อุดรธานี” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) กับผู้ประกอบการในภาค
ธุรกิจต่าง ๆ ในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของการขาด
แคลนแรงงานที่ผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจได้พบเจอในสถานการณ์จริง และจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน 

โดยมุ่ งเน้นการสัมภาษณ์ ในกลุ่มธุรกิจ 4 ประเภทหลักที่ แบ่ งตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร คือ ธุรกิจผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรม , ธุรกิจค้าส่ง, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการ
ให้บริการซึ่งมีเงื่อนไขในการคัดกรองประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยดังนี้ 

1) ธุรกิจนั้นจะต้องได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในรูปแบบ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

2) ธุรกิจนั้นจะต้องประกอบกิจการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
3) ธุรกิจนั้นจะต้องด าเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี เพ่ือให้ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

ขาดแคลนแรงงาน 
4) ธุรกิจนั้นจะต้องเป็นธุรกิจขนาดย่อม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรและจะ

ท าการสัมภาษณ์ ผู้ที่ เกี่ยวข้องและด าเนินธุรกิจที่ ด ารงต าแหน่งในสถานประกอบการดังนี้  
ผู้ประกอบการ, เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการและบุคลากรในแผนกทรัพยากรบุคคล โดยมีกลุ่มประชากร 
45 ธุรกิจ หลังจากนั้นจะท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการท าแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งน าทฤษฎีและ
แนวทางที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เทียบกับผลการสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าร้อยละในการอธิบาย เพื่อให้ได้ชุด
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปประเด็น ได้ดังนี ้
4.1 สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนแรงงำนในปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจขนำดย่อม  
1) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของแต่ละกิจการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่าร้อยละ 51.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน และอีกร้อยละ 48.9 ตอบว่ายังไม่ขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน แต่เคย
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากที่สุดคือ 
ธุรกิจด้านการบริการและธุรกิจค้าส่ง ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานคิดเป็นร้อยละ 75 
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อันดับสองคือ ธุรกิจค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 26.7 และภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 20 ตามล าดับ 

2) ประเภทของแรงงานที่มีความขาดแคลนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

จากผลการตอบแบบสอบถามในภาพรวมจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่า ประเภทของ
แรงงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่ามีความขาดแคลนมากที่สุดในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คือ
แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิตและพนักงานบริการลูกค้า ตามล าดับ ภาคบริการนั้นขาดแคลน
แรงงานทั่วไปมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 33 อันดับสองคือพนักงานขับรถ คิดเป็นร้อยละ 25 
และพนักงานบริการลูกค้าคิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามล าดับ 

4.2 กำรปรับตัวของผู้ประกอบกำรต่อปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 

1) การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะแก้ไข
ปัญหาโดยการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือเป็นแรงจูงใจแรงงานใหม่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 
34.9 และเลือกที่จะรักษาระดับการผลิตหรือการบริการให้สอดคล้องกับก าลังที่มี อยู่ คิดเป็นร้อยละ 
23.3 และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตามล าดับ และหาก
พิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั้นพบว่า มีการปรับตัว
โดยการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงานใหม่คิดเป็นร้อยละ 30.4 อันดับที่สองคือรักษา
ระดับการผลิตหรือการบริการให้สอดคล้องกับก าลังที่มีอยู่คิดเป็นร้อยละ 26.1 การใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานคิดเป็นร้อยละ 21.7   

2) การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

หากพิจารณาการปรับตัวของผู้ประกอบการต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีแล้วนั้น จะพบว่า 

➢ ร้อยละ 50 ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก จะแก้ไขปัญหาโดยการรักษาระดับการผลิตหรือการ

บริการให้สอดคล้องกับก าลังที่มีอยู่ หรือเรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับ

ก าลงัที่มีอยู่ในขณะนั้น 

➢ ในส่วนธุรกิจค้าส่งนั้น จะมุ่งเน้นการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงานใหม่ และ 

รักษาระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับก าลังที่มีอยู่ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ต่อประเภท 

➢ ภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมนั้น จะมุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี

ทดแทนก าลังแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 60 

➢ ภาคการบริการจะเน้นการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงานใหม่ โดยคิดเป็น

ร้อยละ 33.3 
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4.3 สำเหตุของกำรขำดแคลนแรงงำนในกลุ่มธุรกิจขนำดย่อม 
1) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม 
จากผลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทั้งหมดพบว่า สาเหตุของการขาดแคลน

แรงงานที่ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 
แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 30.2 อันดับ
สองคือ แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภทที่ใช้ทักษะต่ า คิดเป็นร้อย
ละ 23.3 และอันดับสามคือ ปัญหาการเข้าและออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดับ และในกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานใน
ปัจจุบันนั้น พบว่า สาเหตุอันดับหนึ่งของการขาดแคลนแรงงาน คือ แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทั กษะ
และประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 30.4 อันดับที่สอง คือ แรงงานเลือกงาน
หรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภทที่ใช้ทักษะต่ า คิดเป็นร้อยละ 26.1 อันดับที่สาม คือ 
ปัญหาการเข้าและออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 21.7 

2) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมแต่ละประเภท 
หากพิจารณาจากแบบสอบถามโดยแยกกลุ่มธุรกิจที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนั้นจะพบว่า 
➢ ในภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรม สาเหตุอันดับหนึ่งของการขาดแคลนแรงงานคือ 

ปัญหาการเข้าและออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 40 

➢ ร้อยละ 50 ของผู้ประกอบกิจการค้าปลีกพบว่า แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ เป็นสาเหตุอันดับแรกของการขาดแคลนแรงงาน 

➢ ในส่วนของภาคธุรกิจค้าส่งนั้น พบว่าแรงงานผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) มาก

ขึ้น ถึงร้อยละ 33.3 

➢ ในผู้ประกอบการด้านบริการพบว่า แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการ

ท างานประเภทที่ใช้ทักษะต่ า คิดเป็นร้อยละ 41.7 

4.4 บทบำทของปัญญำประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (A.I.) กับกำรปรับใช้ใน
ธุรกิจ 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นของบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence 
(A.I.) กับการปรับใช้ในธุรกิจขนาดย่อมในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ร้อยละ 71.1 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในธุรกิจ ร้อยละ 13.3 ยังไม่เห็นด้วยกับการน า A.I. 
มาปรับใช้ในธุรกิจ และร้อยละ 15.6 ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ 
ในส่วนของผู้ประกอบการที่เห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในธุรกิจนั้นพบว่า  

➢ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจค้าส่งมีความเห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในธุรกิจ ถึง

ร้อยละ 87.5  
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➢ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในการ

พัฒนาสถานประกอบการ ถึงร้อยละ 80  

➢ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจค้าปลีกมีความคิดเห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในธุรกิจ 

คิดเป็นร้อยละ 73.3  

➢ ผู้ประกอบการในภาคบริการเห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในธุรกิจ ถึงร้อยละ 62.5  

 ในทางกลับกันผู้ประกอบการที่ยังไม่เห็นด้วยกับการน า A.I. มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ พบว่า  
ร้อยละ 71.4 ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้อยู่ในธุรกิจภาคบริการ ตามด้วยธุรกิจค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 
14.3 และธุรกิจค้าส่งคิดเป็นร้อยละ 14.3 เช่นเดียวกัน 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนแรงงำนในปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจขนำดย่อม 
5.1.1 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของแต่ละกิจการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 
จากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 1 ปี 2562 (เดือนมกราคม 

– มีนาคม) ของส านักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
รายงานว่า จังหวัดอุดรธานี มีประชากรจ านวน 1,586,666 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน 
610,428 คน ผู้มีงานท า จ านวน 593,850 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 6,263 คน ผู้รอฤดูกาล จ านวน 
10,315 คน โดยจ านวนผู้ว่างงานทั้งหมด 6,263 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของประชากรทั้งหมด 
(ร้อยละ 1.03 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน) ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขจากแรงงานที่อยู่ในระบบแรงงาน
เท่านั้น อาจไม่ครอบคลุมแรงงานที่อยู่นอกระบบ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่อัตราการว่างงานจะมีโอกาสสูง
กว่าตัวเลขที่ปรากฎ 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นั้นพบว่า มีธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ถึงร้อยละ 51.1 ซึ่งอันดับหนึ่งของธุรกิจที่มี
ความขาดแคลนมากที่สุดคือธุรกิจค้าส่งและธุรกิจภาคบริการ ซึ่งจะรวมถึงกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
ร้านอาหารและโรงแรม  

ซึ่งหากมองในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีจะพบว่า โดยพ้ืนฐานจังหวัดอุดรธานีเป็น
เมืองเกษตรกรรม ไม่ใช่เมืองที่เน้นหนักในด้านอุตสาหกรรมการผลิต แต่ยังถือเป็นเมืองส าคัญที่ยัง
สามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปในด้านอ่ืน ๆ ดังที่จะเห็นว่ามีโครงการรัฐที่ส่งเสริมทางด้านคมนาคม 
เศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แยกและอุโมงค์ข้ามแยกรังษิณา โครงการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด โครงการ 
Smart City Bus เป็นต้น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้ งตอบโจทย์
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี และการก้าวไปสู่การเป็นอีกหนึ่งหัวเมืองหลักของภาคอิ
สานตอนบน ที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังมีความหลากหลายของธุรกิจในด้านต่าง ๆ หากแต่ยัง
ไม่มีภาคธุรกิจใดที่มีจ านวนมากหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันนั้นจังหวัดอุดรธานียังถือว่า
เป็นเมืองเป้าหมายของประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการจับจ่ายใช้สอย  
ซื้อของอุปโภค บริโภค และการมาท่องเที่ยวพักผ่อน หรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาล ดังที่จะเห็นได้
ว่าจังหวัดอุดรธานีนั้นมีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังระดับประเทศ  

นอกเหนือจากจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเมืองแห่งการท าการเกษตรแล้วนั้น ในตัว
อ าเภอเมืองเองก็มีกลุ่มธุรกิจเน้นไปทางการบริการ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจค้าส่งตามล าดับ ซึ่ง
ค่อนข้างสอดคล้องกับจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และเป็นไปในทิศทางเดียวกับจ านวนธุรกิจที่
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน คือกลุ่มธุรกิจค้าส่งและกลุ่มธุรกิจการให้บริการที่รวมถึงธุรกิจ
ก่อสร้าง ร้านอาหาร และโรงแรม ตามสถิติ 

5.1.2 ประเภทของแรงงานที่มีความขาดแคลนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

เนื่องจากอุดรธานีเป็นเมืองที่ก าลังพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน แต่จ านวนประชากรที่
อาศัยอยู่ ยังคงมีจ านวนใกล้เคียงเดิมและอาจมีจ านวนน้อยลงในอนาคตตามสถิติอัตราการเกิดใหม่
ของประชากรที่ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัตราการย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่สูงขึ้น 
ประกอบกับค่านิยมของการเป็นผู้ประกอบการมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้แรงงานทั้งหลาย
ผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ จึงมีความต้องการจ้างแรงงานมากขึ้น สวนทางกับจ านวนแรงงานที่ลดลง 
การแย่งแรงงานจึงเกิดขึ้นในทุกภาคธุรกิจ ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจทุกประเภทเกิดการขาดแคลน
แรงงาน 

แรงงานทั่วไปถือเป็นแรงงานที่มีความขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เห็นว่าแรงงานประเภทนี้ ไม่จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติใดมากมายหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ  
วุฒิการศึกษาจึงไม่จ าเป็นในการจ้างแรงงานประเภทนี้ ซึ่งแรงงานทั่วไปยังสามารถผันตัว ปรับเปลี่ยน 
โยกย้ายสายงานหรือถิ่นฐานได้อย่างรวดเร็วกว่า เนื่องจากในทุกภาคธุรกิจจ าเป็นต้ องใช้แรงงาน
ประเภทนี้ แต่แรงงานประเภทที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ยังคงอยู่ใน
ระดับท่ีพอรับได้ ยังไม่ขาดแคลนมากนัก  

ในทิศทางเดียวกันนั้น ธุรกิจด้านการผลิตหรืออุตสาหกรรมก็ยังคงมีความต้องการ
แรงงานด้านการผลิต แต่อาจมีอัตราส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับแรงงานทั่วไป โดยมีสาเหตุที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับธุรกิจข้างต้นคือ เกิดจากการขยายตัวของจังหวัด และโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ 

5.2 กำรปรับตัวของผู้ประกอบกำรต่อปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 
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5.2.1 การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานีมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

โดยส่วนมากของผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีมีความเห็นว่า  
เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จะแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือเป็ น
แรงจูงใจแรงงานใหม่ เนื่องจากเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ง่าย ใช้ต้นทุนต่ าที่สุด หากแต่ไม่ยั่งยืน ในการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งจะท าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดข้ึนเป็นวงจรอยู่เรื่อยไป 

5.2.2 การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก จะเน้นแก้ไขปัญหาโดยการรักษาระดับการผลิตหรือการบริการ
ให้อดคล้องกับก าลังที่มีอยู่ คือ ในเบื้องต้นจะใช้วิธีการลงมือท าเองหรือใช้ก าลังแรงงานจากคนใน
ครอบครัวไปก่อน จนกว่าจะหาแรงงานใหม่ได้ ในบางรายอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการ
ท างาน โดยจัดสรรตัวงานใหม่ โดยใช้จ านวนคนที่มีอยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารไปในตัว 

ในกลุ่มธุรกิจค้าส่งมักจะปรับตัวโดยการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงาน
ใหม่ พร้อมกับรักษาระดับการผลิตหรือการบริการให้สอดคล้องกับก าลังที่มีอยู่ คือปรับงานให้
เหมาะสมกับคน และในระหว่างที่ยังหาแรงงานได้ไม่ได้นั้น ผู้ประกอบการในกลุ่ มนี้ก็มักจะใช้แรง
ตนเองในการด าเนินธุรกิจไปก่อน 

ในส่วนของภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรมนั้น เหล่าผู้ประกอบการต่างมีความเห็นว่า 
เนื่องจากจ านวนประชากรในจังหวัดอุดรธานีที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น การใช้เครื่ องจักรและเทคโนโลยี
ทดแทนก าลังแรงงานเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างยั่งยืนที่สุด 

ในภาคบริการ จะปรับตัวโดยการเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงานใหม่ 
เพ่ือให้ได้แรงงานมาทดแทนได้รวดเร็วขึ้น และบางส่วนเลือกที่จะจ้างการเหมาช่วงงาน หรือ 
Outsource เพ่ือให้งานยังสามารถด าเนินต่อไปได้ จะเห็นได้ว่าในธุรกิจทั้ง 4 ประเภทนั้น มีอัตราการ
ปรับตัวในด้านของการจ้างงานล่วงเวลามากขึ้น ในอัตราส่วนที่ต่ ามาก เนื่องจากกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ท าให้อัตราค่าจ้างในการท างานล่วงเวลามีอัตราที่สูงขึ้นมาก จนท าให้ผู้ประกอบการเลือกท่ีจะ
ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการหาแรงงานใหม่เพ่ิมจะดีกว่า 

5.3 สำเหตุของกำรขำดแคลนแรงงำนในกลุ่มธุรกิจขนำดย่อม 
5.3.1 สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมมี

รายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 
ในภาพรวมนั้นพบว่าสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานมากเป็นอันดับหนึ่งคือ  

เกิดจากปัญหาแรงงานมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหานี้เกิดจากการที่
มีความต้องการจ้างแรงงานหรืออุปสงค์ด้านแรงงานในอัตราที่สูง เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานี จึงท าให้ผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจเกิดการแย่งแรงงาน 
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ส่งผลให้จ าเป็นต้องรับแรงงานเข้ามาท างานก่อนในเบื้องต้น เพ่ือให้ธุรกิจยังคงด าเนินต่อไปได้ แล้วจึง
พบว่าแรงงานที่จ้างมาแล้วนั้น ไม่มีทักษะในการท างาน หรือมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้
เกิดสาเหตุต่อเนื่องของการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอยู่ในอันดับสามของสาเหตุทั้งหมดคือ ปัญหาการเข้า
และออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง เนื่องจากลักษณะงานของธุรกิจในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานีมีความใกล้เคียงกันมาก ท าให้แรงงานเน้นดูที่ผลประโยชน์และค่าตอบแทนเป็นหลัก
ในการเลือกเข้าท างาน  

5.3.2 สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมแต่ละประเภทมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

ภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรมมีสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานคือ ปัญหาการเข้า
และออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจ
ประเภทนี้พบว่า แรงงานด้านการผลิตที่มีอัตราการ turnover สูง มักจะเป็นแรงงานที่มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากสามารถน าประสบการณ์การท างานที่สั่งสมมาไปต่อรองเพ่ือเพ่ิม
สวัสดิการและผลตอบแทนให้ตนเองได้มากขึ้น ในการย้ายที่ท างาน 

ในภาคธุรกิจค้าปลีกพบว่า แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรง
กับความต้องการ เป็นสาเหตุอันดับแรกของการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีความ
หลากหลายของหน้างาน ท าให้มีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะหลายด้าน
ในคนคนเดียว เช่น ทักษะทางด้านการค านวณเบื้องต้น ทักษะด้านการสื่อสาร ต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่
ตนขายได้เป็นอย่างดี และยังต้องมีไหวพริบในการท างาน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการกลุ่ม
ดังกล่าวยังพบว่า ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จ าต้องรับพนักงานเข้ามาก่อนถึงแม้ว่าจะมีทักษะไม่ตรงตามที่
ต้องการมากนัก เพ่ือให้งานยังสามารถด าเนินต่อไปได้อยู่ 

ในภาคธุรกิจค้าส่งพบว่าแรงงานผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) มากขึ้น 
เนื่องจากจะรู้ข้อมูลของการซื้อขายและเห็นแนวทางในการท าธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้น เมื่อเก็บ
สะสมเงินทุนได้ในระดับหนึ่ง จึงผันตัวไปท าธุรกิจเป็นของตนเองตามกระแสการเป็นเจ้านายตนเองใน
ปัจจุบัน และเนื่องด้วยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ท าให้มีเครือข่ายของกลุ่ม
ผู้ค้าขนาดเล็กกระจายอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ จึงช่วยผลักดันให้แรงงานกลุ่มนี้ผันตัวไปประกอบธุรกิจ 

ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการบริการพบว่า ปัญหาแรงงานเลือกงานหรือการมี
ทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภทที่ใช้ทักษะต่ า เป็นสาเหตุอันดับแรกของการขาดแคลน
แรงงาน ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า ในธุรกิจภาคบริการนั้นครอบคลุมถึง ธุรกิจก่อสร้าง โรงแรม 
ร้านอาหาร เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุที่กลุ่มแรงงานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเหล่านี้มีตัวเลือกในการ
ท างานที่หลากหลายพอสมควร โอกาสในการเลือกที่ท างานหรือประเภทงานค่อนข้างสูง อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดปัญหาการ turnover ในสัดส่วนที่สูงตามมาด้วย ซึ่งแรงงานโดยส่วนมากจะเน้นดูที่
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ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนเป็นหลักในการเลือกเข้าท างาน หากมีที่ใดให้ผลประโยชน์มากกว่าก็
พร้อมที่จะโยกย้ายไป 

5.4 บทบำทของปัญญำประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (A.I.) กับกำรปรับใช้ใน
ธุรกิจ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการบริหารธุรกิจที่ได้มีการน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วย
ท าให้การบริหารและจัดการมีความสะดวกและแม่นย ามากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
Artificial Intelligence (A.I.) นั้นมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้ท าการ
สอบถามผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการน าปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial 
Intelligence (A.I.) มาปรับใช้ในธุรกิจ ซึ่งอาจช่วยให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุเลาลงในระยะ
ยาว โดยมีผู้ที่เห็นด้วยกับการน า A.I. มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
กว่าร้อยละ 71.1 และได้ให้เหตุผลในการใช้งานที่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

➢ การน า A.I. มาใช้จะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้แรงงานในธุรกิจ เช่นจากเดิมมีต้องใช้

แรงงานถึง 5 คน ก็อาจจะใช้ 1 คนก็เพียงพอแล้ว 

➢ A.I. เหมาะกับการน ามาใช้ในงานที่มีรูปแบบในการปฏิบัติแบบเดิมซ้ า ๆ หรือ Routine 

Work 

➢ A.I. ช่วยให้การจัดท า ใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นย า 

➢ A.I. จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ได้ เช่น ความไม่แน่นอนทางอารมณ์ของมนุษย์ 

และถึงแม้ผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากจะเห็นด้วยกับการน า A.I. มาปรับใช้ในธุรกิจ  
แต่บางส่วนยังมีความกังวลและมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ดังต่อไปนี้ 

➢ ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมองว่าการลงทุนใน A.I. ยังมีต้นทุนสูงมากในปัจจุบัน แต่หากใน

อนาคตการลงทุนใน A.I. มีต้นทุนที่ถูกลง คุ้มค่ากับการลงทุนก็จะน ามาใช้จริงในธุรกิจ 

➢ การใช้งาน A.I. ยังไม่สามารถแทนที่การใช้คนได้ 100% 

➢ ผู้ที่ต้องประสานงานกับ A.I. ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอยู่มาก 

ในทางกลับกัน ผู้ที่ ไม่เห็นด้วยกับการน า A.I. มาใช้ ได้ให้ความเห็นว่า ธุรกิจเหล่านั้นยัง
จ าเป็นต้องใช้คนในการด าเนินงานเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี และบางส่วนให้
ความเห็นว่าแม้ปัจจุบันจะยังไม่สามารถทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีได้ แต่จะสามารถเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาสถานการณ์และสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม  

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษามีความเห็นว่ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง 
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จังหวัดอุดรธานี มีอัตราการขาดแคลนแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 51.1 นับเป็นสัญญาณที่ดีที่สื่อถึงว่า  
เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีมีการเติบโต ยังมีอุปสงค์ของแรงงานในระดับสูง  

หากแต่สาเหตุโดยส่วนมากของการขาดแคลนแรงงานในอ าเภอเมืองอุดรธานีคือ แรงงานที่มี
อยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหา
การขาดแคลนแรงงานทางตรง แต่เป็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายโครงสร้างของระบบการศึกษา จึงท า
ให้แรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมมีความขาดแคลนแรงงาน จึงควรจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ทั้งในด้านระบบการศึกษาและในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงงานที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มธุรกิจขนาด
ย่อมที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกส่วนหนึ่ง และเพ่ือที่จะสามารถช่วยลดปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ที่ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนหลายมิติและเป็นปัญหาทั้งในในระยะสั้นระยะปาน
กลางและระยะยาว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ในส่วนของภาครัฐหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 
1) จัดหลักสูตรในการอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีทักษะที่หลากหลายมาก

ขึ้น ให้เป็น Multi Skilled Worker  
2) เสริมสร้างความเคยชินต่อการใช้งาน เรียนรู้เกี่ยวกับ A.I. ให้กับประชาชน โดยเริ่มต้นที่

หน่วยงานรัฐ เนื่องจากภาครัฐเป็นองค์การใหญ่ และสามารถจัดสรรงบประมาณต่อการลงทุนใน  
A.I. ได ้

3) จัดตั้งศูนย์จัดหาแรงงานขนาดย่อมให้กระจายตามอ าเภอต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ให้เข้าถึงง่าย
ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ 

4) จัดท านโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ต้องมีการเรียนรู้เฉพาะทาง ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจยังคงสามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เพ่ิมหลักสูตรด้าน Logistics ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

5) ส่งเสริมนโยบายที่เน้นการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพ่ือก่อให้เกิด
การเรียนรู้และความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

6) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขยายอายุเกษียณของวัยท างาน ให้มี
ความครอบคลุมมากขึ้นในทุก ๆ อาชีพ เพ่ือช่วยดึงให้แรงงานที่มีคุณภาพ ยังอยู่ในตลาดแรงงาน 

ในส่วนของผู้ประกอบการ 
1) ผู้ประกอบการขนาดย่อมอาจต้องมีการปรับปรุงลักษณะการจัดการและการบริหาร 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าจ้าง และระบบ
สวัสดิการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและความต้องการของแรงงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อที่จะ
ช่วยลดการขาดแคลนแรงงานภายในธุรกิจของตน 
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2) ผู้ประกอบการบางกลุ่มสามารถจ้างแรงงาน Outsource เพ่ือทดแทนแรงงานในช่วงเวลา
ที่ยังหาแรงงานไม่ได้ 

3) ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานสูงวัย โดยสามารถเสนอ
โอกาสในการท างานให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจและประสบการณ์ในการท างาน 
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในระยะเวลาหนึ่ง 

4) จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือแบ่งปันความรู้ และช่วยกันเสริมสร้าง พัฒนาแรงงานในจังหวัดให้มี
ศักยภาพท่ีเข้มแข็ง เช่น กลุ่มหอการค้าในแต่ละจังหวัด 

5) ผู้ประกอบการเองจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะในการคัดกรองคนก่อนที่จะตกลงในการจ้างงาน 
เพ่ือช่วยลดอัตราในการ Turnover ของแรงงาน 

นอกเหนือจากนี้ ยังจ าเป็นที่จะต้องได้รับการร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการและประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน และ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่อไปอย่างยั่งยืน 
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ประชาชนผู้มี สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 232 หน่วยเลือกตั้ง 
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 146,047 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรศึกษา จากตารางสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
จ านวน 400 คน การศึกษาครั้งนี้เป็น การศึกษาเชิงปริมาณ โดยการส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และสถิติ Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร แยกเป็นกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองกับการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ผลการศึกษา พบว่า ในด้านข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่
ระหว่างช่วง อายุ 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบ
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฐานะตามทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัย ในด้านพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่เป็นผู้เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประสงค์จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามก าหนดในวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เลือกติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเป็น
บางครั้ง โดยติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และต้องการให้รัฐบาลต่อไป
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นล าดับแรก ในด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: too_intakanok@hotmail.com 
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ราษฎร ส่วนใหญ่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้ปัจจัยเป็น
บุคคลที่มีผลงานประจักษ์ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่หรือต่อประเทศไทย และตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้ปัจจัย ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง 
โดยเมื่อจ าแนกตามการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด
อุดรธานี ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย 
พรรคอนาคตใหม่ และพรรคพลังประชารัฐ ตามล าดับ ในส่วนความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มอายุ การเคยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่งผลให้ประชากรที่
ศึกษามีการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านกลุ่มอาชีพและ
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ข้อมูลตรงนี้ ชี้ให้เห็นว่า ประชากรทีศึกษาในครั้งนี้  ส่วนใหญ่อยู่ช่วง
วัยท างาน เนื่องจากเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ ท าให้มีกลุ่มประชากรวัย
ท างานในเกณฑ์ที่สูง ซึ่งได้รับผลกระทบเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง ค่อนข้างมากในทุกกลุ่มอาชีพ
และส่วนใหญ่เคยผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ท าให้ได้รับรู้ รับทราบเหตุการณ์
ส าคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 น าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลยุคนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีทีน านโยบายประชา
นิยมมาใช้ ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างกระแสความนิยมทางการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นทั่ว
ประเทศ ถึงแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจนมีการท ารัฐประหารถึง 2 ครั้ง แต่กระแสความนิยม
ของ รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ก็มิได้เสื่อมคลาย จึงท าให้ประชากรศึกษากลุ่มช่วงอายุ 36-59 ปี 
เลือกผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย พรรคพรรคอนาคตใหม่และ
พรรคพลังประชารัฐ ตามล าดับ ในกลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 
อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่ และพรรคพลังประชารัฐ ในขณะที่ประชากรศึกษา
กลุ่มช่วงอายุ 18-35 ปี เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคอนาคตใหม่ 
พรรคเพ่ือไทย และพรรคพลังประชารัฐ ตามล าดับโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นคนรุ่นใหม่ และส่วนหนึ่งเป็น 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายสื่อ 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ทราบถึงผลกระทบด้านลบจากนโยบายประชานิยม จึงมิได้มีกระแส
ความนิยมทางการเมือง ดังเช่นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วงอายุ  36 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ประชากรศึกษา ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึง ได้ง่าย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับรูปแบบการ
เลือกตั้งในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับนโยบาย พรรคการเมือง มากกว่าตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎร จึงต้องอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ ข้อมูลนโยบายพรรค ให้คนทั้งประเทศได้
รับทราบ โดยกลุ่มที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนหลัก ประกอบไปด้วยโทรทัศน์ 
วิทยุ และหนังสือพิมพ์ สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผ่านช่องทางดังกล่าวได้น้อย ในส่วน
กลุ่มติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบไปด้วย 
โปสเตอร์หาเสียง รถหาเสียง เวทีสัมมนา/ปราศรัย และจากหัวคะแนน จะไม่สามารถแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองได้เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารทางเดียวจากผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไปสู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และในส่วนกลุ่มติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านช่องทางดังกล่าวได้รวดเร็ว มีความหลากหลาย จึงพบว่า 
กลุ่มที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนหลักตัดสินใจเลือกผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ ตามล าดับ  
ในส่วนกลุ่มที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัดสินใจ เลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่และพรรคพลัง
ประชารัฐ ตามล าดับ และในส่วนกลุ่มที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่ 
และพรรคพลังประชารัฐ ตามล าดับ  

ค ำส ำคัญ: ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
1. บทน ำ  

อริสโตเติล กล่าวในหนังสือเรื่อง การเมือง (Politics) ว่ารัฐธรรมนูญก็คือ พันธนาการ
สาธารณะสมบัติของรัฐที่ก าหนดเงื่อนไขอันพึงปรารถนาให้มนุษย์ในประชาคมการเมืองพึงยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าผู้ปกครองหรือราษฎร และด้วยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับจึงมีฐานะเป็น
กฎหมายร่วมอยู่ด้วย ส่วนจะปรากฏในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ความเชื่อ หลักธรรม  
ค าสอน พันธะสัญญา หรือธรรมเนียมปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละรัฐ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกรัฐจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบและเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันเสมอไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
รัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมือนเครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่งในการก ากับพฤติกรรมเชิงอ านาจของมนุษย์ใน
ประชาคมการเมืองให้ด ารงอยู่อย่างมีกฎ กติกา ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญในการจัดระเบียบทางสังคม
การเมืองของมนุษย์ ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญตามนัยยะดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่ามีรากฐานมา
จากความปรารถนาร่วมกันของมนุษย์ในประชาคมการเมืองที่ถูกแปลงให้เป็นฉันทานุมัติทางกฎเกณฑ์
กติกาของรัฐอย่างมีเอกภาพและเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นกรอบแม่บท หรือหลักฐานอ้างอิงในการจัด
ระเบียบทางสังคมการเมืองภายใต้ประชาคมการเมืองในระดับรัฐ ดังนั้น เมื่อมีประชาคมการเมือง  
มีรัฐและการปกครองก็ต้องมีรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย รัฐธรรมนูญที่ดีจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ย้ าถึงความเสมอ
ภาคของราษฎรและการมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสม ส่วนรูปแบบรัฐธรรมนูญที่เลว
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จะเป็นรัฐธรรมนูญที่พิจารณาเฉพาะแต่ประโยชน์ของผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549: 
1-2)  

ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 
ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่ง การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็น
การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน แต่กลับพบว่า ตลอดระยะเวลา 87 ปีที่
ผ่านมา การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีการแก่งแย่งต่อสู้ ช่วงชิงอ านาจทางการเมืองของ
บรรดากลุ่มผู้น า ประชาชนไม่ใช่เจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง แต่กลับเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่ าน
อ านาจจากกษัตริย์ ไปสู่ผู้ น าที่ มีอ านาจทางการเมืองเท่ านั้ น จึ งพบว่า หลังจากประกาศใช้
พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 ก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่
ส าคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่ยุคความรุ่งเรืองของอมาตยาธิปไตย การสละราชสมบัติของรัชกาล
ที่ 7 มีการก าเนิดของระบบพรรคการเมือง การก้าวสู่อ านาจของผู้น าทางทหารแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ 
จนกระทั่งในภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นการเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีเหตุการณ์ที่ประชาชนต่อต้านการ
กลับมาของเหล่าอดีตผู้น ากลุ่มในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และการต่อสู้เคลื่อนไหวของ
ประชาชนในช่วงวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่เรียกกันว่า “พฤษภาทมิฬ หรือ พฤษภามหา
วิปโยค” ที่เป็นการต่อสู้กับระบอบอ านาจนิยมที่พยายามสืบทอดอ านาจจากการรัฐประหารในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ตามทั้ง 3 เหตุการณ์ การเข้าร่วมของประชาชนในการต่อสู้เพ่ือ
ประชาธิปไตย ก็มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าร่วม โดยเหตุการณ์ต่อสู้วันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ วันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นขบวนการต่อสู้ของกลุ่มนักศึกษา  
ส่วนผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นกลุ่มประชาชน ที่มีความหลากหลายในกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็น
การรวมตัวของกลุ่มพรรคการเมือง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง (จ าลอง พรมสวัสดิ์, 2554)  

จากสภาพปัญหาการเมืองไทยที่มีเหตุวิกฤติทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเพ่ือ
แก้ไขปัญหาระบบการเมืองไทยทั้งระบบ ด้วยกระแสเรียกร้องอย่างต่อเนื่องจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญ
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540  
เป็นฉบับที่ 16 และก าหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับเพ่ือส่งเสริม การปฏิรูป
การเมืองให้ปรากฏเป็นจริง ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท ามากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ กลับพบว่า การเมืองไทยเข้าสู่ยุคธนาธิปไตย ฝ่ายการเมือง มีอ านาจเข้มแข็ง และใช้
อ านาจดังกล่าวร่วมกับกลุ่มนายทุน ทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เกิดวิกฤติความ
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แตกแยกทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองหลากหลายกลุ่ม ทั้งจากกลุ่มเสื้อเหลือง  
เสื้อแดง กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กกปส.) จนน าไปสู่การท ารัฐประหารจากผู้น าทาง
ทหารอีก 2 ครั้ง คือในวันที่  19 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
หลังจากการท ารัฐประหารแต่ละครั้งก็จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดในการ
ปกครองประเทศถึง 20 ฉบับ ในเวลา 87 ปี โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  

จากที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการที่ส าคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ  
การก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน การเลือกตั้งเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างหนึ่งของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นกระบวนการทางการเมืองที่
ส าคัญ เป็นการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองเ พ่ือเป็นตัวแทนในการบริหาร
ประเทศ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) นอกจากนี้ การเลือกตั้งยังเป็นกระบวนการสรรหาผู้ปกครอง
หรือรัฐบาลโดยสันติวิธี เนื่องจากกระบวนการเลือกตั้งจะสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อ านาจของ
รัฐบาลหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งท าให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองสามารถกระท าการต่าง ๆ 
ในนามประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะได้รับอ านาจโดยความนิยมจาก
ประชาชน อีกท้ังการเลือกตั้งยังเป็นกลไกแห่งการสืบทอดอ านาจโดยสันติ เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละ
ครั้งอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศหรือเปลี่ยนกลุ่มการเมืองที่เข้ามาท าหน้าที่ในการเป็น
รัฐบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากผลการเลือกตั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงตามครรลองและ
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนด เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี ไม่ท าให้เป็นปัญหา
หรือวิกฤตการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น (สุขุม นวลสกุล , 2543) นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่มี
ความสม่ าเสมอ เนื่องจากบรรยากาศทางการเมือง มีปัญหาความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง แทนที่จะ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแต่กลับเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้ก าลังยึดอ านาจ ท ารัฐประหาร ถึงแม้ว่าจะมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่พ้นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองติดบ่วงระหว่างเผด็จการรัฐประหารกับ
เผด็จการรัฐสภา มีการใช้เครื่องมือ คือ รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง ในการเปลี่ยนแปลงสลับวงจร
อุบาทว์ โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะมีการเลือกตั้งสรรหา ผู้ปกครองบริหาร
ประเทศ เมื่อบุคคลเหล่านี้บริหารประเทศไปสักระยะหนึ่ง ก็มีการใช้อ านาจในทางมิชอบ มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์ใน
ประเทศไม่สงบ เกิดการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ ฝ่ายผู้น าทางทหารจึงใช้สถานการณ์เหล่านี้เป็นข้ออ้างใน
การท ารัฐประหาร ยึดอ านาจยกเลิกรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ใหม่ เป็นวังวนหมุนเวียนกัน หลังจาก
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ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าการรัฐประหารเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ท าประชามติและ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 20 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งด าเนินมาเป็นระยะเวลา
เกือบ 5 ปี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย พร้อมกับมีการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการจัดการ
เลือกตั้งโดยเร็ว จึงมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 โดยมีการก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญ และเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ทั้งนี้รูปแบบ
การเลือกตั้งยังมีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุดที่มีผลทางกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2554 บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ าแย่จากความขัดแย้งที่
ด าเนินมาจนมีการรัฐประหาร และอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผู้ศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด
อุดรธานี เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของการเปิดรับสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การติดป้ายประกาศหาเสียง รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงได้มีการศึกษาทัศนคติ
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานีต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือประเมินการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งต่อการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

  
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตังต่อการลงคะแนนเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 
โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ และฐานะตามทะเบียนบ้าน พฤติกรรมการมีส่ วนร่วม
ทางการเมือง ประกอบด้วย การแสดง ความคิดเห็นทางการเมืองและการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือก ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ คุณลักษณะ
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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จากตัวแปรต้นและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดัง ภาพที่ 1  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ของเขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 232 หน่วยเลือกตั้งใน
เขตอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 146,047 คน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา
และงบประมาณ ผู้ศึกษาจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน จากตารางสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที 0.05 และด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่ างที่
ก าหนดไว้ ในระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยค่าสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 

3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
น าเสนอ โดยการใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และการวิเคราะห์ความ
แตกต่างกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ การเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และช่องทางการติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง กับความสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ฐานะตามทะเบียนบ้าน 

พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

- การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
- การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
  
 

กำรตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมำชิก 

สภำผู้แทนรำษฎร 

- คุณลักษณะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
 



475 
 

สถิติ Chi-square tests เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มตัวอย่าง  

 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้      
ในด้านข้อมูลทั่วไป เมื่อจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.8 จ าแนก

ตามอายุ ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 จ าแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 63.0 จ าแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 48.5 จ าแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.5 และเมื่อจ าแนกตามข้อมูลฐานะตามทะเบียนบ้าน ส่วนใหญ่
เป็นผู้อาศัย คิดเป็นร้อยละ 71.0  

ในด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบด้วย การแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง และการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร คิดเป็นร้อยละ 85.0 เมื่อจ าแนกตามช่องทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ส่วนใหญ่
เลือกแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 50.8 จ าแนกประชากรที่
ศึกษาว่าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
โดยส่วนใหญ่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามก าหนดในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 82.0 จ าแนกตามการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ส่วนใหญ่ติดตามบางครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 77.0 จ าแนกตามช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 37.5 และเมื่อจ าแนกตามนโยบายที่ส าคัญ
และเร่งด่วนที่สุดที่ประชากรศึกษาอยากเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลต่อไปด าเนินการ 
ส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ไขปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 20.1  

ในด้านการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ คุณลักษณะผู้สมั คร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยใช้ปัจจัยเป็นบุคคลที่มีผลงานประจักษ์ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่หรือต่อประเทศไทย คิดเป็น 
ร้อยละ 46.0 จ าแนกตามปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจไม่เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้
ผู้ สมัครสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ส่ วนใหญ่ ตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งให้ ผู้ สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้ปัจจัย ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริตซื้อเสียง คิดเป็นร้อยละ 33.5 
และเมื่อจ าแนกตามการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด
อุดรธานี ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 อันดับแรก จากพรรคเพ่ือไทย  
คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาเลือกพรรคอนาคตใหม่ คิดเป็นร้อยละ 24.5 และเลือกพรรคพลังประชา
รัฐ คิดเป็นร้อยละ 19.8  
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ในส่วนความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มอายุ การเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และช่องทางการติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านกลุ่มอาชีพและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ    

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลส าคัญ ๆได้ดังนี้    
5.1 ข้อมูลทั่วไป 
วิ เคราะห์ประเด็น เรื่องของอายุ  พบว่า อายุมีผลต่อการตัดตัดสินใจเลือกผู้ สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 36 ปีขึ้น
ไป ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากกว่าผู้สมัคร
พรรคอ่ืน ๆ ร้อยละ 28.5 และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 18 -35 ปี ตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่มากท่ีสุด ร้อยละ 17.0 สามารถอภิปรายได้ว่ากลุ่มช่วง
อายุ 36 ปีขึ้นไป ยังคงมีความนิยมและยึดติดกับพรรคการเมืองเดิมที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในพ้ืนที่ และยังแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ ระยะเวลาจะผ่านไปนานไม่มีการเลือกตั้งมานาน แต่ประชาชน
ยังมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และผูกพันในพรรคเพ่ือไทย ส่วนกลุ่มช่วงอายุ 18–35 ปี ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่  ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายสื่อ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ทราบถึงผลกระทบด้านลบจาก
นโยบายประชานิยม จึงมิได้มีกระแสความนิยมทางการเมืองดังเช่นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วงอายุ 36 ปี
ขึ้นไป    
 วิเคราะห์ประเด็นเรื่องระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมาก
ที่สุด ร้อยละ 23.0 และกลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ตัดสินใจที่จะเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพ่ือไทยมากท่ีสุด ร้อยละ 17.8 ซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ยังคงมี
ความนิยมและยึดติดกับพรรคการเมืองเดิมที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่  
 วิเคราะห์ประเด็นเรื่องอาชีพ พบว่า อาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด 
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คิดเป็นร้อยละ 10.8 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งที่ ไม่ ได้รับราชการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.3   

5.2 พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
วิเคราะห์ประเด็นในเรื่องการที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะพบว่า ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรพรรคเพ่ือไทย มากที่สุดมีจ านวน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เคย
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
อนาคตใหม่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.8 ข้อมูลตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ ได้รับรู้รับทราบ
เหตุการณ์ที่ส าคัญทางด้านการเมืองตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 น าไปสู่วิกฤตการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทย มีการชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่าง ๆ จนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นอีก 
2 ครั้ง โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554            
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการเคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี โดยจ าแนก
เปรียบเทียบระหว่างประชากร ระหว่างกลุ่มที่เคยเลือกตั้งกับกลุ่มที่ไม่เคยเลือกตั้ง พบว่า การเคย
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ประเด็นนี้ ชี้ ให้ เห็นว่า กลุ่มประชากรศึกษาที่ เคยเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับกลุ่มประชากรศึกษาที่ ไม่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา ษฎร             
มีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่เคยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับที่ได้วิเคราะห์ประเด็นเรื่องอายุ ดังที่ กล่าวมาข้างต้น คือ กลุ่ มนี้เป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์
ส าคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2540 ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ     
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 น าไปสู่การจัดตั้ง
รัฐบาลยุคนายทักษิณ ชินวัตร ที่น านโยบายประชานิยมมาใช้และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน       
ชั้นรากหญ้ามากจนได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งต่อมา ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างกระแส
ความนิยมทางการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นทั่วประเทศ  

วิเคราะห์ประเด็นในเรื่องช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชน  
มีความสัมพันธ์กับการตัดตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 พบว่า ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างติดตามมากที่สุด คือ 
ช่องทางสื่อมวลหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เลือกพรรคเพ่ือไทยมากที่สุด  คิดเป็น 
ร้อยละ 17.0 และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เลือกพรรคเพ่ือไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.0 ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากการใช้สื่อที่ เข้าถึงการรับรู้ของประชาชนได้ง่ายที่สุด เช่น โทรทัศน์ วิทยุและ
หนังสือพิมพ์ และนอกจากนี้ แม้กระทั่งในส่วนของพรรคการเมืองเองก็ดี จะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่
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ผ่านมา ในรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการที่พรรคการเมืองใดสามารถที่จะสื่อสาร
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของพรรคการเมืองนั้น ๆ หรือเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนได้ดีกว่าก็มี
โอกาสที่เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นการด าเนินนโยบายทาง
การเมืองในรูปแบบการตลาดการเมือง (political marketing) ซึ่งเห็นได้จากชัยชนะในการเลือกตั้ง
อย่างถล่มทลาย ในการเลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งล่าสุด (ที่เป็นทางการ) ของพรรคไทยรักไทย และล่าสุดใน
การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่เลือกใช้ช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook สร้าง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นจ านวนมาก 
ท าให้พรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศเป็นจ านวนมาก เป็นอันดับสาม 
รองจากพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทยตามล าดับ   

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขต

เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานีต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 
2562 ซึ่งเป็นการศึกษาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของประชาชนหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้ง
นี้ด้วย 

5.3.2 ควรมีการศึกษาทัศนคติทางการเมืองเจาะลึกในกลุ่มวัยรุ่น ที่ยังไม่เคยผ่าน           
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน (New Voters) ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคต 

5.3.3 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประชากรในจังหวัดอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคใต้ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางการเมืองที่แตกต่างไปจากจังหวัดในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
นาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู และเพ่ือเสนอแนวทางการ
บริหารงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบล
จอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งเป็นการศึกษาโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น  
โดยยึดกรอบ CIPP Model ในการประเมินผลโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 120 ครัวเรือน และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมทุกด้านและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับดี  

ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ คือ ความพร้อมของประชาชน ความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน และนโยบายของชาติหรือบริบททางสังคมท่ีเอ้ือให้เกิดหรือส่งเสริมโครงการ  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี  และมีปัจจัยเบื้องต้นที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ คือ นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ  
ส่วนความพร้อมด้านทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ/อุปกรณ์) ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยตรง การขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง และวัสดุ/อุปกรณ์ ได้แก่ ถุงด าคัดแยกขยะในการด าเนินโครงการที่ยังไม่เพียงพอ  

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Anon181226@gmail.com 
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ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี  และมีกระบวนการที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ คือ ความชัดเจนของกระบวนและแผนปฏิบัติการ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโครงการ  

ด้านผลผลิต (Product) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีผลผลิตที่เอ้ือต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ คือ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดคุณค่าทางสังคม  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
บ้านนาฝาย พบว่า ควรน าถังขยะกลับมาใช้ตามเดิม ควรจัดซื้อถุงด าคัดแยกขยะให้กับชุมชนอย่าง
เพียงพอ ควรบริหารจัดการรถขนถ่ายขยะให้ตรงเวลา ควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเป็นรายปี และ
ควรจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้ทั่วถึง  

แนวทางการบริหารงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ เทศบาลต าบล
จอมทองในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง การจัด
อบรมให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และสนับสนุนให้เกิด
ชุมชนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางและ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู และแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทอง ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลจอมทองควรมีการวางแผนการด าเนินโครงการนี้ในระยะยาวและให้มีความต่อเนื่องทุก
ปี โดยสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาฝายเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนอื่นภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทองต่อไป 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย 
 
1. บทน ำ 

ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดทุกปีเป็นผลเนื่องมาจาก      
ขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งไม่มีพ้ืนที่ส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดค้านโครงการจากประชาชน 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการน าไปเทกองกลางแจ้ง (Open 
Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning) ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมา เช่น กลิ่นเหม็น น้ าเสียจากน้ าชะขยะปนเปื้อนสู่
แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น  
การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ยังก่อให้เกิด ปัญหาไฟไหม้ขยะมูล
ฝอย เช่น สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ นอกจากนี้
ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด ปริมาณ
ขยะมูลฝอยจึงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการประเมินว่ามีขยะมูลฝอยเพียงร้อยละ 30 
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เท่านั้นที่ได้รับการก าจัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีบางส่วนถูกน าไปแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ส่วนที่เหลือแต่ก็ยังมีส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการจัดการหรือถูกท้ิงเทกองเป็นขยะมูลฝอยตกค้าง
เพ่ิมขึ้นทุกปีในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มมีการปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยโดยมองว่าขยะมูล
ฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สามารถเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้กับประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย กรมควบคุมมลพิษ (2559) 

จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย พบว่าในปี พ .ศ. 2560  
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ  27.37 ล้านตัน หรือ
ประมาณ 74,998 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่ แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยพบว่า 
มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เหลือเพียง  1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  
ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนเริ่มตระหนักในกระบวนการ  3R และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีกระบวนการใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่ที่เพ่ิมมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี จากการเห็นชอบต่อ “แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
(พ.ศ . 2559-2564)” ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศในระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผน Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การ
เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ซึ่งวางบนแนวคิด 3R–ประชารัฐ มุ่งเน้นการจัดการขยะ
มูลฝอย ณ ต้นทางโดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชนอย่างมีส่วนร่วม  ทั้งนี้ จากการร่วม
ผลักดันดังกล่าว เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา พบว่า  
ขยะมูลฝอยชุมชน 27.37 ล้านตัน ได้ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องประมาณ 11.69 ล้านตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 43 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะมูลฝอยถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 8.51 
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส าหรับขยะมูลฝอยอีก
ประมาณ 7.17 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกน าไปจัดการ
อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง การเผาก าจัดกลางแจ้ง การเผาก าจัดในเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีการ
บ าบัดมลพิษทางอากาศ และการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่าง ๆ กรมควบคุมมลพิษ (2561: 4-5) 
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จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึนทุกปี ประกอบกับการหาพ้ืนที่
ส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบก าจัดขยะมีปัญหาต่อการต่อต้านจากชุมชน การเข้าไปใช้พ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่
สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม    
แนวทางการจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทางจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และการ
มอบหมายภารกิจขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดหนองบัวล าภู ตามค าสั่งจังหวัด
หนองบัวล าภู ที่ 376/2558 เรื่อง มอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดหนองบัวล าภู โดยใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นการจัดกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
และเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามนโยบายของ
รัฐบาล อาศัยอ านาจตามมาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ซึ่งเทศบาลต าบล
จอมทอง มีรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 2 คัน ได้ออกให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยใน 7 
ชุมชน และท าการนอกเขตในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง ด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเทลงในหลุมในพ้ืนที่ 9 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งห่างจากเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามา
ก าจัดอีกจ านวนหนึ่ง  คิดเป็นภาระการก าจัดขยะประมาณวันละ 13 ตัน/วัน (พ.ศ. 2560) คิดเป็น
จ านวน 3,744 ตัน/ปี ทั้งนี้องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประกอบด้วย ขยะ 4 ประเภท คือ 1) ขยะ
ทั่วไป จ านวน 8.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64.53 2) ขยะอินทรีย์ จ านวน 2.60 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 3) ขยะรีไซเคิล จ านวน 2.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และขยะอันตราย จ านวน 0.01 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.08 และมีปริมาณขยะลดลงเหลือ วันละ 8 ตัน/วัน (พ.ศ. 2561) คิดเป็ นร้อยละ 
38.46 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (วันละ13 ตัน/วัน) ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกทิ้งรวมกันโดยไม่มีการคัด
แยกจากแหล่งก าเนิด และถูกรวบรวมไปยังระบบก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะ จึงจ าเป็นต้องจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ข้ันตอน
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด แยกถัง แยกถุง แยกการจัดเก็บหรือก าจัดให้สอดคล้องตาม
ลักษณะประเภทของขยะ จึงจะท าให้การจัดการมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาเรื่องผลกระทบ  
ต่าง ๆ ที่จะตามมา และให้สามารถใช้พ้ืนที่ก าจัดขยะได้ในอนาคต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2561) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ท าการศึกษาการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
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หนองบัวล าภู โดยเป็นชุมชนหมู่บ้านต้นแบบของการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของทางเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการด าเนินงานของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารโครงการ เพ่ือพัฒนาชุมชนอ่ืนในเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความสะอาด 
ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อการท่องเที่ยว  
ซึ่งจะน ามาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี รวมทั้งมีการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ   
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู   
 2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู   
 
3.  ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบล
จอมทอง มีผลการด าเนินงานอย่างไร และมีแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างไร 
 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย 
เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ได้ 2 ข้อ ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู   
 2) เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู   

โดยน ารูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial. L. Stufflebeam) 
มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะท าการศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มำ: วิจิตรา ทับขัน (2559: 6) 
 
 ประชากรของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1) ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ จ านวน 15 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

2) ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 172 ครัวเรือน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ได้จ านวน 120 
ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
1) แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องกับ

การจัดท าโครงการ จ านวน 15 ชุด ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดที่มีความต่อเนื่องกันโดยมีประเด็นค าถาม
ดังต่อไปนี้  

(1) ประเด็นค าถามด้านสภาพแวดล้อม (Context)  
(2) ประเด็นค าถามด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)  
(3) ประเด็นค าถามด้านกระบวนการ (Process)  
(4) ประเด็นค าถามด้านผลผลิต (Product)  
(5) ประเด็นค าถามปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาโครงการ 

ด้ำนสภำพแวดล้อม 
(Context) 

1. ความพร้อมของ
ประชาชน 
2. ความต้องการของ
ประชาชน 
3. นโยบายของชาตหิรือ
บริบททางสังคมที่เอื้อ
ให้เกิดโครงการ 
 

 

ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) 

1. นโยบายและการสนับสนุน
จากผู้บริหารทุกระดับ 
2. ความพร้อมด้านทรัพยากร 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- องค์ความรู ้
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- การสนับสนุนของ
ภาคเอกชน 
 

 

ด้ำนกระบวนกำร 
(Process) 

1. ความชัดเจนของกระบวนการ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง 
3. ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของโครงการ 
 
 

ด้ำนผลผลิต 
(Product) 

1. ผลผลิตตาม
วัตถุประสงคข์องโครงการ 
2. คุณค่าทางสังคม 
 

ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนิน
โครงกำร 
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2) แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็นหัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 120 ชุดโดยมีประเด็นค าถามแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยในส่วนของแบบสัมภาษณ์ ใช้การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับข้อค าถาม กรอบแนวคิดในการศึกษา และวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ในส่วนของแบบสอบถาม ใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content validity) และใช้
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มีค่าเท่ากับ 0.932  

การวิเคราะห์สถิติและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามจะ

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 (1) วิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการในการหาค่าความถี่ 

(Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
(2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลของโครงการ ใช้วิธีโดยหาค่าเฉลี่ย 

(mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 
(3) วิเคราะห์ค าถามปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content analysis) เป็นค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  
 
5. ผลกำรวิจัย 

การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามล าดับดังนี้ 
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 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 4-6 คน และมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน 30 ปีขึ้นไป 
 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมทุกด้านและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับดี  
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า โดยรวม  
อยู่ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความส าคัญส าหรับชุมชน  
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนเทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนาฝายได้รู้จักกับกระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นของทางเทศบาล 
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของชุมชนนาฝายที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนาฝายในทุกกิจกรรม อยู่ในระดับดี เรียงตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการในหลาย ๆ ประเด็น คือ ประชาชนในชุมชนบ้านนาฝายมีความ
คิดเห็นว่าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความส าคัญกับชุมชน เนื่องจากปัญหาขยะมูล
ฝอยเป็นปัญหาของชุมชนบ้านนาฝายที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข โดยประชาชนในชุมชนบ้านนาฝาย
เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเทศบาลต าบลจอมทองในการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในทุกกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนของทางเทศบาลต าบลจอมทอง ท าให้ประชาชนในชุมชนบ้านนาฝาย มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
หนองบัวล าภู และแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทองให้ความสนใจและให้
ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความกระตือรือร้น
ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทองได้เข้าไปดูแล รับฟังความคิดเห็น
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เจ้าหน้าที่ ในการด าเนินงานโครงการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ และการด าเนินโครงการมีภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้การสนับสนุนโครงการ อาทิ วัด 
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู่ในระดับดี ส่วนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ
มีความเหมาะสมและเพียงพอ และเทศบาลมีการจัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ให้กับชุมชนนาฝายอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอทุกครัวเรือน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า มีปัจจัยเบื้องต้นที่เอ้ือต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานโครงการในหลาย ๆ ประเด็น คือ นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาล
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ต าบลจอมทองทุกระดับมีความชัดเจน การให้ความสนใจ การให้ความส าคัญและการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง ได้เข้าไปดูแล รับฟังความคิดเห็น  
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากร 
(บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ/อุปกรณ์) เนื่องจากเทศบาลต าบลจอมทองมีบุคลากรในการด าเนินงาน
โครงการ แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยตรง การขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และวัสดุ/อุปกรณ์ได้แก่ ถุงด าคัดแยกขยะในการ
ด าเนินโครงการที่ยังไม่เพียงพอ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลและชุมชนนาฝายควรมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการร่วมกัน ชุมชนนาฝายควรได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจาก
หน่วยงานอ่ืน เทศบาลมีการส่งเสริมให้ชุมชนนาฝายรู้จักกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่น าไป
ปฏิบัติได้จริง เทศบาลมีการประสานงานโครงการร่วมกับชุมชนนาฝาย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็น
อย่างดี มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการนี้ด าเนินงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โครงการนี้มีการด าเนินงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเทศบาลมีการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโครงการ อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ อยู่ในระดับดี 
เรียงตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีกระบวนการที่ เอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการในหลาย ๆ ประเด็น คือ ความชัดเจนของกระบวนการและ
แผนปฏิบัติการในการท างาน ซึ่งมีข้ันตอน วิธีการด าเนินงาน การวางแผน การประสานงาน ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลจอมทองกับชุมชนนาฝาย การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนในชุมชนบ้านนาฝาย วัด โรงเรียน และการให้การ
สนับสนุนของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ อาทิ รพ .สต.ศรีวิชัย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล าภู ตลอดจนประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโครงการในด้านบุคลากรที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง
การด าเนินงานอย่างรวดเร็ว ด้านงบประมาณมีความประหยัด คุ้มค่า และด้านการตรวจสอบการ
ด าเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านผลผลิต (Product) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า การน าเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ไปท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน โครงการนี้ช่วยสร้างจิตส านึกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้น า
ความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง 
สมาชิกครัวเรือนมีส่วนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ปริมาณ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีจ านวนลดลง ชุมชนนาฝายเกิดระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
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ยั่งยืน การด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นที่ ยอมรับของคนในชุมชนนาฝาย 
ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยในชุมชนนาฝายลดลง และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
มูลฝอยของครัวเรือนลงได้ อยู่ในระดับดี เรียงตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพด้านผลผลิต (Product) พบว่า มีผลผลิตที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการในหลาย ๆ ประเด็น คือ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลผลิตที่ได้
จากโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ภายในชุมชน ผลผลิตที่ได้เกิดคุณค่าทางสังคมและส่วนรวม
ภายในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป 

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนบ้านนาฝาย พบว่า ควรน าถังขยะกลับมาใช้ตามเดิม ควรจัดซื้อถุงด าคัดแยกขยะ
ให้กับชุมชนอย่างเพียงพอ ควรบริหารจัดการรถขนถ่ายขยะให้ตรงเวลา ควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
เป็นรายปี และควรจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้ทั่วถึง เรียงตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านนาฝาย พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านนาฝายบางส่วน ยังขาด
ความรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการ ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพราะ
มองว่าเป็นภาระหน้าที่ของทางเทศบาลต าบลจอมทองที่ต้องด าเนินการ ซึ่งการด าเนินโครงการในช่วง
ระยะแรกยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชนต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการจัดการขยะในครัวเรือน นอกจากนี้ การขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะแต่
ละประเภทอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และการขาดความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์อย่างแท้ จริงจากขยะ
มูลฝอยในชุมชน เทศบาลต าบลจอมทองในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
และการสนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู และแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจอมทอง ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจอมทองควรมีการวางแผนการด าเนินโครงการนี้ในระยะ
ยาวและให้มีความต่อเนื่องทุกปี โดยสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาฝายเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอื่นภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทองต่อไป 
 
6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาฝาย เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและอภิปรายผลจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
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6.1 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านสภาพแวดล้อม 
(Context) โดยรวม อยู่ ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่มี
ความส าคัญส าหรับชุมชน อยู่ในระดับดีมาก ส่วนเทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนนาฝายได้
รู้จักกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของทางเทศบาล ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของชุมชนบ้านนาฝายที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไข และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนาฝายใน
ทุกกิจกรรม อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ประชาชนในชุมชนบ้านนาฝายมีความคิดเห็นว่าโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความส าคัญกับชุมชนบ้านนาฝาย เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาของชุมชนบ้านนาฝายที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู  และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง  
โดยประชาชนในชุมชนบ้านนาฝายเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเทศบาลต าบลจอมทองในการด าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในทุกกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของทางเทศบาลต าบลจอมทอง ท าให้ประชาชนในชุมชน
บ้านนาฝาย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา ทับขัน (2559: 107) ที่ได้ศึกษาการประเมินผลระหว่าง
ด าเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเนินรถไฟ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมในเบื้องต้นประสบความส าเร็จจากความพร้อมและความต้องการใน
ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนครัวเรือน และกลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ ยวข้องในการ
ด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนบ้านเนินรถไฟ เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ด้าน
สภาพแวดล้อมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พีรยา วัชโรทัย (2556: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมือง
แกลง จังหวัดระยอง พบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เริ่มต้นจาก
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาลมีการ
คัดแยกขยะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการจัดการมีการ
วางเป้าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมียุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นตัว
ขับเคลื่อน ใช้ระบบ ISO 14001 ในการท างานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ประสานการท างานระหว่างเทศบาลกับประชาชน 

6.2 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) โดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทองให้ความ
สนใจและให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความ
กระตือรือร้นในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทองได้เข้าไปดูแล รับฟัง
ความคิดเห็นให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานโครงการมี
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ความเหมาะสมและเพียงพอ และการด าเนินโครงการมีภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้การสนับสนุนโครงการ อาทิ 
วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู่ในระดับดี ส่วนงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ และเทศบาลมีการจัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ให้กับชุมชนนาฝาย
อย่างเหมาะสมและเพียงพอทุกครัวเรือน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นโยบายและการ
สนับสนุนจากผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทองทุกระดับมีความชัดเจน การให้ความสนใจ การให้
ความส าคัญและการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง
ได้เข้าไปดูแล รับฟังความคิดเห็น ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง  
เว้นแต่ปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ/อุปกรณ์) เนื่องจากเทศบาล
ต าบลจอมทองมีบุคลากรในการด าเนินงานโครงการ แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะโดยตรง การขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และวัสดุ/อุปกรณ์
ได้แก่ ถุงด าคัดแยกขยะในการด าเนินโครงการที่ยังไม่เพียงพอ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิศักดิ์ มะโนผาบ (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการประเมิน
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองล าพูน พบว่า การบริหารจัดการโครงการโดย
ภาพรวมมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในระดับมาก ยกเว้นการก าหนดขอบเขตงานอย่าง
เหมาะสมในการวางแผน การประสานงานในชุมชน การจัดบุคลากร และงบประมาณอย่างเหมาะสม 
มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อิทธิพล  
ถวิลการ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางทราย
น้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พบว่า พนักงานมีจ านวนไม่เพียงพอและบางครั้งต้องช่วย
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เร่งด่วนกว่า ขาดพนักงานผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการแปรรูปขยะไม่เพียงพอ มีข้อจ ากัดงบประมาณที่น ามาใช้ใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ 

6.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านกระบวนการ 
(Process) โดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลและชุมชนนาฝายควรมีการ
วางแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการร่วมกัน ชุมชนนาฝายควรได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานอ่ืน เทศบาลมีการส่งเสริมให้ชุมชนนาฝายรู้จักกับกระบวนการ
จัดการขยะมูลฝอยที่น าไปปฏิบัติได้จริง เทศบาลมีการประสานงานโครงการร่วมกับชุมชนนาฝาย 
รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
โครงการนี้ด าเนินงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โครงการนี้มีการด าเนินงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเทศบาลมีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโครงการ อย่างรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เทศบาลต าบลจอมทองมีความชัดเจนของกระบวนการ
และแผนปฏิบัติการในการท างาน ซึ่งมีขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน การวางแผน การประสานงาน 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลจอมทองกับชุมชนนา
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ฝาย เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนในชุมชนบ้านนาฝาย วัด โรงเรียน 
และการให้การสนับสนุนของหน่วยงานภายในพ้ืนที่  อาทิ รพ.สต.ศรีวิชัย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา
คาร และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล าภู ตลอดจนการด าเนินงาน
โครงการที่มีประสิทธิภาพในด้านบุคลากรที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาและ
ข้อบกพร่องการด าเนินงานอย่างรวดเร็ว ในด้านงบประมาณมีความประหยัด คุ้มค่า และด้านการ
ตรวจสอบการด าเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนัยรักษ์ วงศ์จันทร์ (2554: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการประเมิน
โครงการการก าจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลเวียงฝาง อ าเภอฝาง จังห วัด
เชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเวียงฝางเห็นว่าโครงการมีความเหมาะสมระดับ
มาก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาขยะ สถานที่ตั้งศูนย์และขนาดพ้ืนที่มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการขยะ โครงการมีการจัดระบบรีไซเคิลอย่างเหมาะสมและการแก้ปัญหา
โครงการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิจิตรา ทับขัน (2559: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาการประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
เนินรถไฟ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านกระบวนการ (Process) เมืองพัทยามีกระบวนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เอ้ือต่อความส าเร็จ ทั้งความชัดเจนของกระบวนการและแผนปฏิบัติงานส่งผลต่อ
ความส าเร็จในระยะต้น ซึ่งพิจารณาจากการคัดแยกขยะ ตอยอดเป็นผลิตภัณฑ์ จนจัดตั้งเป็น
รัฐวิสาหกิจชุมชน 

6.4 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ด้านผลผลิต (Product) 
โดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า การน าเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ไปท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โครงการนี้ช่วยสร้างจิตส านึกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนได้ น าความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง สมาชิกครัวเรือนมีส่วนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีจ านวนลดลง ชุมชนนาฝายเกิดระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นที่ยอมรับของ
คนในชุมชนนาฝาย ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยในชุมชนนาฝายลดลง และสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนลงได้ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าชุมชนบ้านนา
ฝายเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมและการลงมือปฏิบัติจริงจากการน า เศษอาหาร/ 
ผัก/ผลไม้ไปท าปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งท าให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนชุมชนบ้านนาฝายลดลง เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิศักดิ์ มะโนผาบ (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการประเมิน
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองล าพูน พบว่า ในด้านผลส าเร็จของโครงการตาม
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เห็นว่าโดยภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง ยกเว้น
ผลส าเร็จของโครงการในการช่วยลดความขัดแย้งในชุมชนจากปัญหาขยะ การแก้ปัญหาขยะชุมชนได้
อย่างครบวงจร และโครงการท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่เห็นว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาพรรณ พล
เยี่ยม (2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองได้ และสามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลได้ 

6.5 จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านนาฝาย พบว่า ควรน าถังขยะกลับมาใช้ตามเดิม ควรจัดซื้อถุงด าคัดแยก
ขยะให้กับชุมชนอย่างเพียงพอ ควรบริหารจัดการรถขนถ่ายขยะให้ตรงเวลา ควรจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะเป็นรายปี และควรจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้ทั่วถึง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ประชาชนชุมชนบ้านนาฝายในบางส่วน ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพราะมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของทางเทศบาลต าบลจอมทอง
ที่ต้องด าเนินการ ซึ่งการด าเนินโครงการในช่วงระยะแรกยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากประชาชนต้อง
ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการจัดการขยะครัวเรือน นอกจากนี้ การขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และการขาดความตระหนักรู้
ในการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาลต าบลจอมทองในฐานะผู้รับผิดชอบ
โครงการควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการสนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบในด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
หนองบัวล าภู และแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมทอง ทั้งนี้ เทศบาลต าบลจอมทองควรมีการวาง
แผนการด าเนินโครงการนี้ในระยะยาวและให้มีความต่อเนื่องทุกปี โดยสนับสนุนให้ชุมชนบ้านนาฝาย
เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอ่ืนภายในเขต
เทศบาลต าบลจอมทองต่อไป 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิพล ถวิลการ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พบว่า 
ประชาชนไม่ท าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประชาชนขาดความตระหนักในการทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชน
ขาดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะของประชาชน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประพจน์ สังหมื่นเหม้า (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาแนวทางการ
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จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ควรมีการ
สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยและให้ประชาชนเห็น
ว่าปัญหาขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไร ควรมีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ
การก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ
มูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม  

6.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6.6.1 เทศบาลต าบลจอมทอง ควรจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของทางเทศบาล เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

6.6.2 เทศบาลต าบลจอมทอง ควรด าเนินการจัดท า/ทบทวนการตราเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้เป็นปัจจุบัน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง 

6.7 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
6.7.1 เทศบาลต าบลจอมทอง ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ ด าเนินงานด้าน

การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ และควรก าหนดวันและเวลาที่
ชัดเจนในการออกให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

6.7.2 เทศบาลต าบลจอมทอง ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการที่
หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เทศบาล เอกสารแผ่นพับ วารสารของเทศบาล สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน และเวทีประชาหมู่บ้าน เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
สะดวก และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

6.7.3 เทศบาลต าบลจอมทอง ควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
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บทบำทก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม  
จำกกำรท ำไร่อ้อยของเกษตรกรชำวไร่อ้อย อ ำเภอนำกลำง  

จังหวัดหนองบัวล ำภ ู
 

อ านาจ ขุนภูมิ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ทราบบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติได้จริง
ในปัจจุบันและบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท า
ไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 2) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างบทบาท
ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันกับบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่อ าเภอ  
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู รวมจ านวน 444 คน แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยผลการศึกษา
พบว่า 1) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก ส่ วนบทบาทก านันผู้ ใหญ่บ้ านด้านการมี อิทธิ พลอย่าง                 
มีอุดมการณ์ ที่ประชาชนคาดหวังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และพบว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และมีการอธิบายให้เห็นถึงผลเสียของการใช้สารเคมีและการ
เผาอ้อยในการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน อยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดแสดงให้
เห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน และการประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ส่วนบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง รายข้อ
ค าถามอยู่ในระดับมากทั้งหมดนับเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ประชาชาชนคาดหวังให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้
แสดงบทบาทด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ออกมาให้อยู่ในระดับที่มาก 2) บทบาทก านัน
ผู้ใหญ่บ้านด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ส่วนบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ประชาชนคาดหวัง โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบทบาทที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องอธิบายและพูดถึงเป้าหมายใน

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Rocksiam20@gmail.com  
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การเป็นหมู่บ้านที่ปลอดการใช้สารเคมีและเลิกการ เผาอ้อย ให้ราษฎรรับฟังอยู่บ่อยครั้งเพ่ือสร้างการ
รับรู้และให้เกิดเป้าหมายเดียวกันของคนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบทบาท ที่ประชาชนคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการกระตุ้นทางปัญญา ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการกระตุ้นทางปัญญา ที่ประชาชน
คาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามจะพบว่าบทบาทที่ปฏิบัติได้
จริงจะมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อค าถามของบทบาทที่ประชาชน
คาดหวัง ทุกข้อจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงบทบาทด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันให้มากขึ้นกว่าเดิม 
โดยเฉพาะบทบาทในการแนะน าหรือพาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่
ประสบผลส าเร็จในการท าไร่อ้อยที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทบาทที่ประชาชนคาดหวังที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล  
ที่ประชาชนคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่าเมื่อพิจารณารายข้อค าถามบทบาทที่
ประชาชนคาดหวังจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยเฉพาะบทบาทในการเข้าไปสอบถามถึง
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เป็นบทบาทที่
ประชาชนคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องแสดงบทบาทดังกล่าวให้
มากกว่าที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน 

ค ำส ำคัญ: บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันไทยเป็นประเทศส่งออกน้ าตาลเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล โดยมี
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และจีน เป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 
ไทยส่งออกน้ าตาลไปยังประเทศดังกล่าวรวมกันเป็น ปริมาณ 6.8 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 82% 
ของปริมาณการส่งออกน้ าตาลทั้งหมดของไทย จากข้อมูลการผลิตน้ าตาลในโลกพบว่าผลิตจากอ้อย
สัดส่วน 85% ของผลผลิตน้ าตาลทั้งหมด มีแหล่งผลิตในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร อาทิ ประเทศ
บราซิล และประเทศในเอเชียแปซิฟิก ที่เหลือเป็นน้ าตาลที่ผลิตจากหัวบีท (Beet root) มีแหล่งผลิต
ส าคัญในยุโรป และพ้ืนที่บางส่วนในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และจีน ทั้งนี้ ในปี พ .ศ. 2559 ผลผลิต
น้ าตาลทั่วโลกมีประมาณ 175 ล้านตัน มีประเทศผู้ผลิตส าคัญคือ บราซิล (สัดส่วน 22.9% ของ
ผลผลิตน้ าตาลโลก) ตามด้วยอินเดีย (12.8%) สหภาพยุโรป (97%) ไทย (5.9%) จีน (5.6%) ปริมาณ
การค้าน้ าตาลในตลาดโลกมีประมาณ 55-60 ล้านตัน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณผลผลิต
น้ าตาลทั่วโลก ปริมาณการค้าในแต่ละปีขึ้นอยู่กับนโยบายการผลิตและส่งออกน้ าตาลของประเทศ 
ผู้ผลิตและส่งออกน้ าตาลและความต้องการน าเข้าของประเทศที่ไม่สามารถผลิตน้ าตาลได้หรือมี
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ผลผลิตไม่เพียงพอกับการบริโภค ด้วยเหตุนี้การค้าน้ าตาลระหว่างประเทศจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยก าหนด
ทิศทางราคาน้ าตาลในตลาดโลก ทั้งนี้ ประเทศผู้ผลิตน้ าตาลที่มีสถานะเป็นผู้ส่งออกสุทธิที่ส าคัญ 
ได้แก่ บราซิล มีส่วนแบ่งการส่งออกน้ าตาลในตลาดโลก  48.7% รองลงมาคือ ไทย 13.8% และ
ออสเตรเลีย 6.9% ขณะที่ประเทศที่มีสถานะเป็นผู้น าเข้าน้ าตาลสุทธิที่ส าคัญ คือ จีน อินโดนีเซีย EU 
และสหรัฐอเมริกา (เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ, 2561) 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกอ้อยในรูปน้ าตาลและกากน้ าตาลได้เป็นอันดับ 2 ของ
โลก โดยท าเงินตราเข้าประเทศปีละไม่ต่ ากว่า 2,605 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2560) แต่ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็ยังประสบปัญหาในเรื่องราคาอ้อยตกต่ าและมีปริมาณที่ล้นตลาด และที่ส าคัญ
คือ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยและ
ปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตอ้อยทั้งหมดต่อฤดูปลูก 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยและการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรบางส่วนหันมา
ใช้วิธีการเผาใบอ้อยทั้งก่อนการเตรียมดิน และก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย เพ่ือลดปัญหาด้าน
แรงงานและสามารถตัดอ้อยได้เร็วทันฤดูเปิดหีบของโรงงานน้ าตาล แต่วิธีการนี้ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ท าให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น โครงสร้างของดินถูกท าลาย การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปัญหาการใช้น้ า และปัญหา
ผลผลิตและคุณภาพน้ าตาลที่ผลิตได้ รวมทั้งยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานลดลงด้วย 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการ
ตัดอ้อยสดส่งโรงงานแทน 

จังหวัดหนองบัวล าภูมีปัญหาที่ส าคัญ คือ “ความยากจน” โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 
(GPP Per Capita) เท่ากับ 41,963 บาทต่อคนต่อปี จัดเป็นล าดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และล าดับที่ 76 ของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ทั้งนี้  ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม 
ครัวเรือนเกษตรกร 72,620 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด มีแรงงานภาคเกษตร
จ านวน 117,575 คน หรือร้อยละ 51.4 ของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) พ้ืนที่ การเกษตร 
1,727,386 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยอยู่ในพ้ืนที่ชลประทานเพียง 184,192 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของพื้นที่การเกษตร พืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ยางพารา โดยมีพ้ืนที่ “ปลูกอ้อย” มากที่สุด จ านวน 681,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.4 ของพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมด รองลงมา “ปลูกข้าว” จ านวน  680,726 ไร่ ซึ่งพืชเหล่านี้เป็น “พืชเชิงเดี่ยว” ท าการ
เพาะปลูกได้เพียงปีละครั้ง ส่งผลให้เกิดการว่างงานแฝงในช่วงนอกฤดูเพาะปลูก ในช่วงนี้จึงไม่มีรายได้ 
การเกษตรกรรมในจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นเกษตรกรรมแบบพ่ึงพาสารเคมีและน าไปใช้ในการท าไร่
อ้อยเป็นหลัก เฉลี่ย 1.19 ลิตรต่อไร่ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในดินและแทรกซึมจากดินสู่
แหล่งน้ าท าให้เกิดภาวะน้ าเป็นพิษ และท าให้มีผู้ป่วยโรคเนื้อเน่ามากขึ้น ตลอดจนการเผาใบ อ้อยทั้ง
ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย เพ่ือลดปัญหาด้านต้นทุนและสามารถตัดอ้อยได้เร็ว ทันก่อนการปิดฤดู
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หีบอ้อยของโรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเกิดปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้น 

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่หลักในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มี
ขอบเขตของภารกิจกว้างขวาง ก านันผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองในระดับท้องที่ ที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างมากจึงมีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบงาน
ของกระทรวงมหาดไทย และยังต้องรับผิดชอบงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่น าลงไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน จึงนับว่าเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้งานของทางราชการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการที่จะต้องบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และ
ตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ 

อ าเภอนากลาง เดิมเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอ าเภอหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 
กรกฎาคม 2508 แยกพ้ืนที่ต าบลนากลาง ต าบลเก่ากลอย ต าบลนาสี อ าเภอหนองบัวล าภูมาตั้งเป็น
กิ่งอ าเภอนากลาง ขึ้นกับอ าเภอหนองบัวล าภู และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2512 ยกฐานะเป็นอ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ปัจจุบันอ าเภอนากลางแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 9 ต าบล 127 
หมู่บ้าน โดยที่โรงงานน้ าตาลเพียงแห่งเดียวของจังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอ าเภอนากลาง 
อีกทั้งอ าเภอนากลางยังเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในจังหวัดหนองบัวล าภูคิดเป็นร้อยละ 
45 ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมดของจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ศึกษาจึงได้เลือกอ าเภอนากลางเป็นพ้ืนที่ใน
การศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันและบทบาทที่
ประชาชนคาดหวังในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท า ไร่อ้อยของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท า ไร่อ้อยได้อย่างยั่งยืนต่อไป   

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือให้ทราบบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันและบทบาทที่
ประชาชนคาดหวัง ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างบทบาทที่ปฏิบัติได้จริงใน
ปัจจุบันกับบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าไร่
อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดในพ้ืนที่อ าเภอนากลาง จ านวน 127 คน 
(ก านัน 9 คน ผู้ใหญ่บ้าน 118 คน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใช้วิธีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน คือ ขนาดประชากร 1,800 คน (อสม.จ านวน 
1,777 คน) ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 317 คน รวมทั้งหมด 444 คน โดยก าหนดตัวแปรที่ศึกษาคือ  
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง) ตัวแปรตาม ได้แก่ บทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน กับบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ (Conceptual Framework) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย
ค าถามเกี่ยวกับ สภาพภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) โดยมีขั้นตอน คือ 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. ระยะเวลาในการ 
ด ารงต าแหน่ง 

บทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนที่
ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน 

1. ด้ า น ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี
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และตรวจให้คะแนน 2) บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ 
3) ใช้ สถิติ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย  (mean) และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ในการพรรณนาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ปฏิบัติได้จริงใน
ปัจจุบันและบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม รวม 444 คน จ าแนกเป็นเพศ
ชายและหญิงจ านวนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นเพศชายร้อยละ 50.90 และเพศหญิงร้อยละ 49.10 มี
อายุระหว่าง 41–50 ปี และอายุระหว่าง 51–60 ปี เป็นส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่ และรองลงมาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับต าแหน่งจะเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน และน้อยที่สุดเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งก านัน ส าหรับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 6–10 ปี และรองลงมา
จะอยู่ระหว่าง 1–5 ปี 

4.2 เมื่อพิจารณาบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน รายข้อค าถามในแต่ละด้าน ปรากฏผล ดังนี้ 
1) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ปฏิบัติได้จริงใน

ปัจจุบันโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่า ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์ทางหอ
กระจายข่าว และมีการอธิบายให้เห็นถึงผลเสียของการใช้สารเคมีและการเผาอ้อยในการประชุม
ประชาคมในหมู่บ้าน อยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมาได้แก่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมกันตั้งกฎระเบียบ ข้อห้าม เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีและการเผาอ้อยในหมู่บ้าน ส่วนบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด และพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านให้ความเคารพและเชื่อ
ฟังผู้น าหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา เป็นบทบาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์ทาง
หอกระจายข่าว และมีการอธิบายให้เห็นถึงผลเสียของการใช้สารเคมีและการเผาอ้อยในการประชุม
ประชาคมในหมู่บ้าน อยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมประชาคม 
เพ่ือถ่ายทอดและค้นหาวิธีการท าไร่อ้อยที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความ
คิดเห็นในแนวทางดังกล่าว ตลอดจนยกย่องคนที่ท าส าเร็จและกระตุ้นให้คนที่ยังไม่ส าเร็จให้พยายาม
ต่อไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมาเป็นบทบาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พูดถึงเป้าหมายในการเป็น
หมู่บ้านที่ปลอดการใช้สารเคมีและเลิกการเผาอ้อย ให้ราษฎรรับฟังอยู่บ่อยครั้งเพ่ือสร้างการรับรู้ใน
เป้าหมายเดียวกัน ส่วนบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรายด้านก็อยู่
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ในระดับมากทั้งหมด และพบว่ารายด้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พูดถึงเป้าหมายในการเป็นหมู่บ้านที่ปลอด
การใช้สารเคมีและเลิกการเผาอ้อย ให้ราษฎรรับฟังอยู่บ่อยครั้งเพ่ือสร้างการรับรู้ในเป้าหมายเดียวกัน 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ก าลังใจและชมเชยแก่เกษตรกร ทุกครั้ง
ที่สามารถลดหรือเลิกการใช้สารเคมีและการเผาอ้อยได้ 

3) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการกระตุ้นทางปัญญา ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าบทบาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประสานขอความ
อนุเคราะห์จากส่วนราชการหรือผู้ที่มีความช านาญด้านการปลูกอ้อยที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและ
ชี้ให้เห็นถึงผลดีที่จะได้รับ และผลเสียของการใช้สารเคมีและเผาอ้อย เข้ามาถ่ายทอดให้ความรู้ถึงใน
หมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยใน
หมู่บ้านคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือค้นหาสิ่งที่จะน ามาทดแทนสารเคมีและลดการเผาอ้อย ส่วนบทบาทที่
ประชาชนคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่าบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
แนะน าหรือพาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่ประสบผลส าเร็จในการท าไร่
อ้อยที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมาเป็นบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประสานขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการหรือผู้ที่มีความช านาญด้านการปลูกอ้อยที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมและชี้ให้เห็นถึงผลดีที่จะได้รับ และผลเสียของการใช้สารเคมีและเผาอ้อย เข้ามาถ่ายทอด
ให้ความรู้ถึงในหมู่บ้าน 

4) บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านมีศรัทธา และ
เชื่อมั่นในตัวก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าไร่อ้อยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้ าน สามารถให้ความช่วยเหลือ
ตามปัญหาและความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ส่วนบทบาทที่ประชาชนคาดหวังโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่าบทบาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเข้าไปสอบถามถึงปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด และ
รองลงมาเป็นบทบาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรได้เป็นอย่างด ี

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ที่
ประชาชนคาดหวังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่หากพิจารณารายข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ 
จะพบว่าบทบาทที่ปฏิบัติได้จริงจัดอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อและอีก 3 ข้อ จัดอยู่ในระดับมาก และ
พบว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และมีการอธิบายให้เห็นถึงผลเสีย
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ของการใช้สารเคมีและการเผาอ้อยในการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน อยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นอย่างมาก และรองลงมาได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมกันตั้งกฎระเบียบ ข้อห้าม เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีและการเผาอ้อยในหมู่บ้าน ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบทบาทในส่วนของการเป็นผู้น าและรับ
ฟังความคิดเห็นของคณะท างานเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาบังคับใช้ในหมู่บ้านก็เป็นบทบาทที่ส าคัญ
เช่นเดียวกัน ส่วนบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง รายข้อค าถามอยู่ในระดับมากทั้งหมดนับเป็นภารกิจที่
ส าคัญที่ประชาชาชนคาดหวังให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้แสดงบทบาทด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ออกมาให้อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องแสดงบทบาทเพ่ิมเติมในส่วนของบทบาทที่
ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันที่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางอยู่นั่นก็คือ การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่
ดีของชาวบ้าน เช่น ไม่ใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ไม่เผาอ้อยในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลง
ของตน การมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยใน
หมู่บ้านเลิกใช้สารเคมี และเลิกเผาอ้อยในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ เพ่ือท าให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
ในหมู่บ้านให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้น าหมู่บ้านมากยิ่งข้ึน 

5.2 บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ประชาชน
คาดหวัง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามจะพบว่าบทบาทที่ปฏิบัติ
ได้จริงจะมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นบทบาทของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ในการจัด
ประชุมประชาคม เพ่ือถ่ายทอดและค้นหาวิธีการท าไร่อ้อยที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นในแนวทางดังกล่าว ตลอดจนยกย่องคนที่ท าส าเร็จและกระตุ้นให้คนที่ยัง
ไม่ส าเร็จให้พยายามต่อไป เพียงข้อเดียวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนเมื่อพิจารณารายข้อค าถาม
ของบทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ทุกข้อจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ต้องการให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงบทบาทด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันที่
ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางให้มากขึ้นกว่านี้ โดยเฉพาะบทบาทที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องอธิบาย
และพูดถึงเป้าหมายในการเป็นหมู่บ้านที่ปลอดการใช้สารเคมีและเลิกการเผาอ้อย ให้ราษฎรรับฟังอยู่
บ่อยครั้งเพ่ือสร้างการรับรู้และให้เกิดเป้าหมายเดียวกันของคนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบทบาทที่ประชาชน
คาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

5.3 บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการกระตุ้นทางปัญญา ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการกระตุ้นทางปัญญา ที่ประชาชน
คาดหวัง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามจะพบว่าบทบาทที่ปฏิบัติ
ได้จริงจะมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเมื่อพิจารณารายข้อค าถามของบทบาทที่
ประชาชนคาดหวัง ทุกข้อจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้
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ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แสดงบทบาทด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันที่ยังมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางให้มากขึ้นกว่านี้ โดยเฉพาะในบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแนะน าหรือ
พาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่ประสบผลส าเร็จในการท าไร่อ้อยที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทบาทท่ีประชาชนคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

5.4 บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ที่ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทก านันผู้ ใหญ่บ้านด้ านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล  
ที่ประชาชนคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณารายข้อค าถามจะพบว่า
บทบาทที่ปฏิบัติได้จริงจะมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อค าถามเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อยในหมู่บ้านมีศรัทธา และเชื่อมั่นในตัวก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ท าไร่อ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงข้อเดียวที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
ยังคงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะของผู้น าหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อาษา เมฆสวรรค์ (2521) ที่พบการปกครองระดับต าบล หมู่บ้านกับความมั่นคงของ
ชาติ ได้ชี้ ให้ เห็นว่าการจัดการปกครองต าบล หมู่บ้านที่ก าหนดให้ราษฎรเป็นผู้ เลือกก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้ปกครองต าบล หมู่บ้านของตนขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับสภาพของท้องที่และ
สภาพการณ์ของสังคมชนบท ซึ่งราษฎรมีความยึดมั่นในความเคารพนับถือผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองตาม
อาวุโสอยู่แล้วเป็นอย่างดี ส่วนเมื่อพิจารณารายข้อค าถามบทบาทที่ประชาชนคาดหวังจะมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทั้งหมด โดยเฉพาะบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเข้าไปสอบถามถึงปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เป็นบทบาทที่ประชาชน
คาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องแสดงบทบาทดังกล่าวให้มากกว่าที่
ปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน 

5.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) รัฐควรออกกฎหมายควบคุมและแก้ไขปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นเหตุ 

กล่าวคือ ควรมีการยกเลิกการน าเข้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้สารเคมีด้านการเกษตรที่ส่งผล เสียต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น สารเคมีปราบศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ และการห้าม
โรงงานผลิตน้ าตาลทรายรับซื้ออ้อยที่เป็นอ้อยไฟไหม้ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือมาตรการดังกล่าวผู้ศึกษา
คิดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจะสามารถท าให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาจาก
ผลกระทบของการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ลดลงและหมดไปได้ 

2) รัฐควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในเรื่องการสร้างนวัตกรรม   
ใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทนการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และควรให้รางวัลแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
บุคคลที่มีผลงานการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จเป็นรูปธรรม (ซึ่งผู้ศึกษามองว่าเป็นการ
แก้ปัญหาปลายเหตุ) เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นขวัญก าลังใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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5.6 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องแสดงบทบาทที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

ก่อน เช่น การไม่ใช้สารเคมีในการท าการเกษตร การไม่เผาอ้อยหรือเศษหญ้าอันจะส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องให้ความส าคัญและจริงจังกับภารกิจด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
น ามาถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องแสดงบทบาทเชิงรุกโดยการเข้าไปถึงในระดับครัวเรือนเพ่ือ
สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของเกษตรกรให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเรียนรู้การใช้สื่อสมัยใหม่ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิก ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

5.7 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
1) ควรศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ 

มหภาค เช่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาค ระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท และควร

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนการวัด 5 ระดับ 
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ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรคลัง ตำมหลักธรรมำภิบำล
ของเทศบำลในเขตอ ำเภอเมอืง จังหวัดอุดรธำนี 

 

ไอลดา สุขบัญชา* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและการคลังที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 99 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน  Krejcie R.V.,and Morgan, D.W. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 80 คน โดยวิธีสุ่มแบบสะดวก (Simple 
Random Sampling) ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 81.2 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 18.8 โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
วิเคราะห์ความความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธี ของ LSD (Least Significant Difference) การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) 

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรถึงแม้จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกันส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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และรายได้ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกัน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลัง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล  
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคณุธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักการรับผิดชอบ 
6) หลักการคุ้มค่า ในระดับสูงทุกด้าน 

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรถึงแม้จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่มีเพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน 
และรายได้ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกัน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลัง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล  
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักการรับผิดชอบ  
6) หลักการคุ้มค่า ในระดับสูงทุกด้าน 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ ด้านการเงินและการคลัง หลักธรรมาภิบาล เทศบาล  
 
1. บทน ำ 

การกระจายอ านาจ เป็นค าหรือสิ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่าง
ชัดเจนที่สุดฉบับหนึ่ง และเป็นผลสืบเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ท าให้การกระจายอ านาจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอ านาจ
จึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามล าดับ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการปกครอง
ตนเองในระดับท้องถิ่นหรือในระดับพื้นท่ีของไทยการกระจายอ านาจ เป็นการปกครองที่รัฐและรัฐบาล
กลางได้สละอ านาจ หรือมอบอ านาจการตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลาง
ให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มีการประกาศหลักและแนวทางการมอบอ านาจนั้นไว้เป็น
กฎหมาย หรือโดยนโยบายที่ส าคัญของประเทศและองค์กร ที่สามารถรับมอบอ านาจาจากรัฐบาล
กลาง มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถมีทรัพย์สิน มีงบประมาณ มีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 
รวมทั้งมีบุคลากร ตลอดรวมจนถึงผู้บริหารและสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยท าหน้าที่

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E2%80%9C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
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ให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหนึ่ง ๆ ที่มีความชัดเจนแน่นอน องค์กรที่สามารถรับมอบ
อ านาจ ที่รัฐบาลกลางสละอ านาจมาให้นี้ ได้เรียกว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

เมื่อมีการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น ย่อมต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ขึ้นมาโดยส่วน 
ใหญ่จะมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีผู้บริหารท้องถิ่นท า 
หน้าที่บริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญคือ คน หมายถึง บุคลากรหรือสมาชิก 
ผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กร เงิน หมายถึง เงินทุนที่ใช้ในการด า เนินงานขององค์กร วัสดุอุปกรณ์  
หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอาคารสถานที่ที่ใช้ในการด า เนินการและสุดท้าย 
คือ วิธีการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (พีระศักดิ์  
นิลทะสิน, 2551) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการหนึ่ง  
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ตามนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วน
ราชการที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ให้มีภารกิจในการพัฒนาและให้ค าแนะน า  
ปรึกษา ประสาน และสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี จึงได้บรรจุงานการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี ไว้ใน
แผนการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558)  

องค์การเทศบาล เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 14 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เป็นหน่วยงานพ้ืนฐานในท้องถิ่นของรัฐที่มี
การบริหารราชการโดยถือปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นหลักที่ได้รวมวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยใหม่
เข้าด้วยกันให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานของระบบ ราชการทุกหน่วยงาน  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ระเบียบ ดังกล่าวได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนที่ 63 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เพ่ือประกาศให้องค์กรทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค



512 
 

ประชาชน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐให้สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556) 

การบริหารงานของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลทั้งหมด 10 แห่ง 
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐาน  
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน
และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอิสระพ่ึงพาตนเองได้ และสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธ านี  
ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความโปร่งใสมาก
ขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วม ในกระบวนการวางแผนและการท างาน
ติดตามตรวจสอบการ ด าเนินงานของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2558) การคลังของเทศบาล ประกอบด้วย 1) รายได้ของเทศบาล ได้แก่ ภาษีอากร
รายได้ จากทรัพย์สินของเทศบาล รายได้จากสาธารณูปโภคของเทศบาล ฯลฯ 2) รายจ่ายของ
เทศบาล ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ การจัดท างบประมาณของเทศบาลนั้น งบประมาณรายจ่ายประจ าและประมาณ 
รายจ่ายเพ่ิมเติม ให้จัดท าเป็นข้อบังคับและจะเสนอได้โดยคณะกรรมการบริหารตามระเบียบและ 
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนั้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารงบประมาณเงินที่ได้รับจัดสรร
และภาษีที่จัดเก็บได ้

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” โดยการท างานให้มี
ประสิทธิภาพต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อาจจะประสบปัญหาในการท างานแตกต่างกัน อาจเป็นผลจากการปฏิบัติงานหรือภาระงานที่แตกต่าง
กัน อาจส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและปริมาณงานลดลง ตลอดจนท าให้ประสิทธิภาพ
ขององค์การลดลง 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และรายได้ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

2.3 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

 
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือ
ใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 ต าแหน่ง 
1.5 ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
1.6 รายได ้

 
 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินและกำรคลัง 

1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการตัดสินใจ 
5. ด้านการประสานงาน 
6. ด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสาร 
7. ด้านเครื่องมืออุปกรณ ์

 
 

 
 

2. กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรคลัง
ตำมหลักธรรมำภิบำลของเทศบำลในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

2.1 หลักนิติธรรม 
2.2 หลักคุณธรรม 
2.3 หลักความโปร่งใส 
2.4 หลักการมสี่วนร่วม 
2.5 หลักการรับผิดชอบ 
2.6 หลักการคุ้มค่า 
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4. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษานี้ เป็นการการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 
บุคลากรด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 99 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มาจากการเลือกตัวอย่าง
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Simple Random Sampling) โดยผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามแก่
บุคลากร ท าการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 
1970; อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 80 คน 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องศึกษา จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
ระยะเวลาปฏิบัติงานรายได้ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีข้อค าถามแบ่งเป็น 6 ด้าน 24 ข้อ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรมมีข้อ
ค าถาม จ านวน 4 ข้อ 2) หลักคุณธรรม มีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ 3) หลักความโปร่งใส มีข้อค าถาม
จ านวน 4 ข้อ 4) หลักการมีส่วนร่วม มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 5) หลักการรับผิดชอบ มีข้อค าถาม
จ านวน 4 ข้อ 6) หลักการคุ้มค่า มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 7 
ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 2) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ มีข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 4) ด้านการตัดสินใจ มีข้อ
ค าถามจ านวน 5 ข้อ 5) ด้านการประสานงาน มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 6) ด้านระบบสารสนเทศ/
ข้อมูลข่าวสาร มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 7) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 

 
6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ สามารถเก็บข้อมูลได้ 2 แหล่ง คือ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากบุคลากร

บุคลากรด้านการเงินและการคลังที่ปฏิบัติงานในเทศบาลอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 80 
ฉบับ ตามกลุ่มตัวอย่างและได้รับแบบสอบถามคืนมาด้วยตนเอง จ านวน 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ
บทความ เอกสารวิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารงานวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ปัจจัยส่วนบุคคลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือก าหนดส าหรับเป็นกรอบ
แนวคดิในการศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 

 
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) การจัดกระท าข้อมูล ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนทุกฉบับ 
(2) น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์ จัดระเบียบข้อมูลลงรหัส (Coding)  
(3) น าข้อมูลในแบบสอบถามบันทึกลงโปรแกรมเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ โดยค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 

3) วิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพและระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย 5 ระดับ 

4) วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือแสดงถึงความแตกต่าง
ความสัมพันธ์โดย ใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ  
T-test (Independent Samples) กลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
F-test (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ก็จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไปโดยใช้วิธี ของ LSD (Least Significant 
Difference) 

5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation)  
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8. ผลกำรศึกษำ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.2 และมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

18.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
43.8 ระยะเวลาปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รายได้มากที่สุดมีรายได้ มากกว่า 20 ,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.2  

2) การปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลซึ่ง

ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการรับผิดชอบ 
และหลักการคุ้มค่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

3) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง  
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ซึ่งประกอบด้วย 

ด้านการวางแผน ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ประสานงาน ด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสาร และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี ที่มีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การคลังตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายได้ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกัน 

2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลในระดับสูงทุกด้าน คือ ด้านการวางแผนด้านหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลด้านการตัดสินใจ ด้านการประสานงานด้านระบบสารสนเทศ/
ข้อมูลข่าวสารและด้านเครื่องมืออปุกรณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ .887 

อภิปรำยผล 
ผลการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ผู้ศึกษาขออภิปรายตามประเด็น ดังนี้  
1) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรถึงแม้จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ก็มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่มีเพศ การศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายได้ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิรินทร์ญา ทวีอนันต์ธนกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัด นครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก (X̅= 3.62) และเมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า 
ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการวางแผน ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการประสานงาน และด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข้าวสาร อยู่ในระดับมาก 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท้องถิ่นของ เทศบาลในจังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง การศึกษา รายได้ต่อเดือน พบว่า 
บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังท้องถิ่นของ
เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี เพศ อายุ ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการการคลังท้องถิ่นเทศบาล ในจังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท้องถิ่น เทศบาล
ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ด้านการวางแผน ไม่มีการวางแผนที่จะส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังมีจ านวนน้อยไม่พอดีกับงานที่ปฏิบัติท าให้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ค่อยได้จัดอบรม หรือ จัดศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษา เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กร ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามที่ก าหนด  
ด้านการตัดสินใจ ไม่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ด้านการ
ประสานงาน ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้น าชุมชนในเทศบาล ด้านระบบ 
สารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งข่าวสาร การประชุม บางครั้งมีความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ฐิติพร ดลวาส (2556) ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนต าบล
สามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามขา ที่มีต่อการด าเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เปรียบเทียบความคิดเห็นความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลสามขา ที่มีต่อการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามขา 
จ าแนกตามการศึกษาโดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามขาที่ระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าเอกสุรเมธ ทองด้วง (2556) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และต าแหน่ง ต่างกัน และเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความเห็นอยู่ ในระดับมากเพียงหนึ่งด้านคือ 
ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความคุ้มค่า 
ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรที่มีเพศ และต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักการรับผิดชอบ 6. หลักการคุ้มค่า ในระดับสูงทุก
ด้าน เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการวางแผนด้านหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลด้าน
การตัดสินใจ ด้านการประสานงานด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสารและด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ .887 ในด้านการวางแผน มีการประชุมวางแผนเพ่ือน างบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไปตั้งจ่ายในงบประมาณประจ าปีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักหน่วยงานมี
การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี/ไตรมาสของแต่ละส่วนมีการก าหนดนโยบายและแผนงานเป็นไปตาม
แผนงานกระจายอ านาจให้เทศบาลและมีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ชี้แจงผลที่ได้รับ
และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความอดทนต่อสภาพปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะ
กับต าแหน่ง ความรู้และความสามารถ และมีการจัดสรรจ านวนบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานในแต่
ละงานเหมาะสม ด้านการบริหารงานบุคคล มีการคัดเลือกบุคลากรตรงกับคุณสมบัติและความสามารถ
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ในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานมีการระดมความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหน่วยงานได้สนับสนุนจัด
อบรม หรือน าพนักงานไปศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ความดี ความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีการพิจารณาที่ยุติธรรม  
ด้านการตัดสินใจ การปฏิบัติงานได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือเมื่อเกิดปัญหา อุปสรรคสามารถแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถได้ ในส่วนของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานรับฟังความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาตา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคแก้ไข ปัญหาในการท างานได้ ด้านการ
ประสานงาน บุคลากรมีความรักความสามัคคีในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายการประสานงานในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายได้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการท างานที่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ และได้รับ
ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากภายในองค์กรเป็นอย่างดี มีการประสานงานแจ้ง
ประชุมมอบหมายหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และได้รับความร่วมมือจาก
ผู้น าในต าบล ประชาคมและประชาชนในพ้ืนที่ในการด าเนินงานกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นอย่างดี 
ด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสาร  อาจมีสาเหตุมาจากมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
หน่วยงานให้ ประชาชนและผู้สนใจทราบมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Internet และมีการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการ ในด้านข้อมูลข่าวสารช่วยให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ข้อมูลในการปฏิบัติงานสามารถให้ผู้ที่สนใจสอบถาม และตรวจสอบได้ 
และมีการออกพ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน
ส านักงานมีคุณภาพสามารถใช้งานได้และหน่วยงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรมล เย็นเหลือ (2552) ศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในองค์การบริหาร ส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
เมือง จังหวัด หนองคาย ทั้งรายด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมี  
ส่วนร่วม ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวัชร หงส์คู (2553) ได้ศึกษาเรื่องธรรมาภิ
บาลหลักการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคัญของธรรมาภิบาลในองค์การระดับความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับ
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ธรรมาภิบาลของบุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาครตลอดจนการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใน
การท างานรับใช้ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษา พบว่า บุคลากรภายในเทศบาลสมุทรสาคร มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และทัศนคติในทางบวกเก่ียวกับ
หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก โดยเห็นด้วยมากที่สุดในด้านหลักความเป็นธรรม 
(equity) และหลักการมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธ์ (strategic vision) ตามล าดับ และเห็นด้วยมากในด้าน
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) รองลงมาคือ หลักการบริหารด้วยนิติธรรม (rule of law) หลัก
ความโปร่งใส (transparency) หลักการตรวจสอบได้ (accountability) หลักการยึดมติเสียงส่วนมาก 
(consensus) หลักความรับผิดชอบ (responsibility) และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
(effectiveness and efficiency) ในด้านประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรภายในเทศบาลนคร
สมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านคุณภาพให้บริการ ตามล าดับ ส าหรับความต้องการหลัก
ธรรมาภิบาลในเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า บุคลากรจัดอันดับความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล
อันดับ 1 หลักความเป็นธรรมมา อันดับ 2 ความโปร่งใส และอันดับ 3 หลักความรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรานี คะหาราช (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1. ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของเทศบาลต าบลใน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̅=4.19, S.D.=0.767) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้  ด้านเวลาตรงตามก าหนด (X̅=4.33, S.D.=0.729) รองลงมาได้แก่  
ด้านปริมาณงานครบถ้วนตามมอบหมาย (X̅=4.18, S.D.=0.804) ด้านคุณภาพของงานตามมาตรฐาน 
(X̅=4.17 , S.D.=0.777) และด้านค่าใช้จ่ าย คุ้มค่ากับงาน (X̅=4.08 , S.D.=0.759) ตามล าดับ  
2. การปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.29, S.D.=0.766) และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม (X̅=4.38, S.D.= 
0.725) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส (X̅=4.38, S.D.=0.740), ด้านหลักคุณธรรม (X̅= 4.35, 
S.D.=0.706) และด้านหลักความรับผิดชอบ (X̅=4.27, S.D.=0.789) ระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (X̅=4.20, S.D.=0.801), และหลักความคุ้มค่า (X̅=4.17 , S.D.=0.833) 
ตามล าดับ 3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด้านการเงินและการคลังของ เทศบาล
ต าบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรด้าน
การเงินและการคลังของเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับ การศึกษาแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล  
ไม่แตกต่างกัน บุคลากรด้านการเงินและการคลังของเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
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คลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังส่งผลต่อการปฏิบั ติงาน  
ด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ด้านเวลาตรงตามก าหนด (X3), ด้านปริมาณงานครบถ้วนตามมอบหมาย (X2), และด้าน
ค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากับงาน (X4) ส่วนด้านคุณภาพของงานตามมาตรฐาน (X1) ไม่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัด ตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ 0.874 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 76.40 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานด้านการเงินและการคลัง ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี จากผลการศึกษาที่กล่าวข้างต้น  
ผู้ศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรจะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ควรมีการให้ความรู้ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุก
ฝ่าย/หน่วยงาน โดยมีการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งควรจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

2) ในทุกองค์กรควรจัดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งเพ่ือให้การด า เนินงานมีความโปร่งใส  
มีหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้   

3) จัดการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น จัดตั้งเครือข่ายภาคีประชาชนที่มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาถึงรายละเอียดในปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังตามหลักธรรมาภิบาล  
2) ประชากรในการศึกษาวิจัยควรมีการแยกให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ลูกจ้าง ข้าราชการเพราะ

ปัจจัยบางอย่างไม่มีผลกับประชากรบางกลุ่ม เช่น ความก้าวหน้า หรือการเลื่อนต าแหน่ง 
3) การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการ

ใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว และเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิด ท าให้ไม่ได้ข้อมูลในเชิง
ลึกมาใช้ประกอบในการอภิปลายผลการศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึก ด้วยระเบียบวิธี
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ผลการศึกษา ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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 Sitthiphong Vongphachan* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกันสังคม 
กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การประกันสังคม และ
เพ่ือใช้ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ
องค์การประกันสังคม โดยเก็บข้อมูลจาก ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่บริษัท ผลิต-ไฟฟ้า
ลาว มหาชน (EDL-Generation Public Company) จ านวน 93 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 
22-25 ปี รองลงมา คือ อายุ 33-43 ปี และน้อยที่สุด คือ อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ด้านสถานภาพสมรส 
ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส รองลงมา คือ โสด และน้อยที่สุด คือ หม่าย ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่
ปริญญาตรี รองลงมา คือ ปริญญาโท และน้อยที่สุด คือ ปวส./อนุปริญญา ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การประกันสังคม กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานในส านักงานใหญ่
บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 (S.D.= 0.37)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน อยู่ใน
อันดับที่หนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D.= 0.31) รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.76 (S.D.= 0.42) และอันดับสุดท้าย ด้านการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 (S.D.= 0.48) 
ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกันสังคม กรณีศึกษา 
ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน พบว่า ผู้ประกับตนหรือ
ผู้รับบริการ อยากลดขั้นตอนเอกสารลงเพ่ือให้การบริการว่องไวขึ้นโดยการเพ่ีมระบบ IT มีการจัดท า
ระบบข้อมูล มีสี่งอ านวยความสะดวกมากข้ึน และจัดให้มีการโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในการบริการ  

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ องค์การประกันสังคม ผู้ประกันตน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน 

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ  
การประกันสังคม เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลของทุก ๆ ประเทศในโลกส่วนมากน า

ระบบ ประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตน ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศลาว
เป็นประเทศก าลังพัฒนาท าให้ประชาชนจ านวนมากประกอบอาชีพรับจ้าง ดังนั้นประกันสังคมจึงเป็น
สิทธิหนึ่งที่มีคนใช้ใน การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลของรัฐเป็นจ านวนมาก เพราะเป็น
กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งไม่เนื่องมาจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร หรือแท้งลูก 
พะยาดอาชีพ เสยก าลังแรงงาน พิการ ป่วยการ บ านาญ อุดหนุนสมาชิกครอบครัว และว่างงาน  
การประกันสังคมมีหลักการที่ ก าหนดให้ประชาชนที่มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันด้วยการออมและรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมตามแนวทางการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยร่วมกัน
ของสมาชิก ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือที่เรียกว่า ผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ จากกองทุนประกันสังคม (กฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม, 2560) ในกรณีต่อไปนี้ 

1. ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ (Medical Care Benefits) เพ่ือการรักษา 
พยาบาลในโรงพยาบาลที่องค์การประกันสังคมก าหนด และตนเลือกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ ง
บริการทางการแพทย์ตามรายการท่ีองค์การประกันสังคมก าหนด 

2. กรณีเจ็บป่วย (Sickness Benefits) หรือประสบอุบัติเหตุ (Invalidity Benefits) อันมิใช่
เนื่องมาจากการท างาน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทน เช่น หากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ที่ท า
ให้ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา ลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับเงินทดแทนส่วนต่างของเงินเดือน  
ที่ท างานเต็มเวลากับเงินเดือนที่ท างานไม่เต็มเวลา 

3. กรณีผู้ประกันตน หรือภรรยาของผู้ประกันตนมีครรภ์ (Maternity Benefits) แท้ง หรือรับ
เด็กมาอุปการะ (Child Allowances) ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ เช่น เงินค่าคลอดบุตร 
เงินค่ารักษาพยาบาล และอาจได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรด้วย แล้วแต่กรณี 

4. กรณีเสียชีวิต (Death Benefits) องค์การประกันสังคมจะจ่ายค่าท าศพ 
5. กรณีเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท างาน (Employment Injury or Occupational Disease 

Benefits) ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทน เช่น เงินทดแทน การขาดรายได้เพราะหยุดงาน 
6. กรณีเกษียณอายุ (Retirement Pensions) ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญเมื่อมีอายุ

ครบ 60 ปี 
7. ครอบครัวของผู้เสียชีวิต (Survivors’ Benefits) กล่าวคือสามี หรือภรรยาและบุตร มีสิทธิ

ได้รับเงินทดแทน 
8. กรณีสูญเสียอวัยวะ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน และได้รับอวัยวะเทียมอีกด้วย 
โดยจ านวนเงินค่าทดแทน และระยะเวลาที่จะได้รับเงินทดแทนจะขึ้นอยู่กับกรณีไป นอกจากนี้ 

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงครอบครัว บุคคลผู้เกี่ยวข้องของผู้ประกันตนด้วย เช่น 



526 
 

สามี หรือภรรยา และลูกของผู้ประกันตน มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์เพ่ือการรักษาพยาบาล
เช่นเดียวกันกับผู้ประกันตน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ก าหนดไว้ในแต่ละกรณี เช่น ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน 
กรณีสูญเสียอวัยวะก็ต่อเมื่อมีการน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่าง น้อย 5 ปี มาแล้ว และ
เมื่อผู้ประกันตนอายุ 60 ปี เงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะนี้จะเปลี่ยนเป็นเงินบ านาญเป็นต้น 

ใน ปี 2010 ที่ผ่านมามีรัฐวิสาหกิจ จ านวน 642 แห่ง (ตามภาพที่ 1) ผู้ใช้แรงงาน 49,469 
คน (ตามภาพที่ 2) ที่มาจดทะเบียน และสมทบทุนเข้าในองค์การประกันสังคม  

ภำพที่ 1 สถิติของวิสาหกิจที่สมทบทุนในองค์การประกันสังคม 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: 10 ปี แห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การประกันสังคม (2554) 
 
ภำพที่ 2 สถิติของผู้ใช้แรงงานที่สมทบทุนในองค์การประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ที่มำ: 10 ปี แห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การประกันสังคม (2554) 



527 
 

จากภาพที่ 1 และ 2 พบว่า จ านวนวิสาหกิจ และผู้ใช้แรงงาน นับตั้งแต่ปี 2001 -2010  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ใช่อยู่ว่าจ านวนผู้ประกันตนที่สมทบทุนเข้าในกองทุนประกันสังคมนั้น
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังประสบปัญหาอยู่ ซึ่ง บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาซน ก็เป็นหนึ่งองค์การที่เข้า
ร่วมในองค์การประกันสังคม เนื่องจากองค์การประกันสังคมก าหนดให้ผู้ประกันตนรักษาพยาบาลได้
เพียงโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งถ้าเทียบกับเอกชนแล้วมีความแตกต่างกันพอสมควรผู้ประกันตน
ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสมทบทุนประกันสังคมก็เพ่ือรับบริการทางการแพทย์ (Medical Care Benefits) 
ซึ่ งมี  89 ,748 รายจากทั้ งหมด 107 ,737ราย (10 ปี  แห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การ
ประกันสังคม, 2554: 19-20) ท าให้การบริการของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคม
ไม่ดีเท่าทีควร นอกจากนั้น ผู้ประกันตนที่มีสิทธิใช้บัตรประกันสังคมต้องแจ้งต่อเจ้ าหน้าที่ หรือ
พยาบาลก่อนที่จะได้รับการรักษา ถ้าไม่อย่างนั้น สิทธิประกันสังคมถือว่าโมฆะ ผู้ประตนจ าเป็นต้องได้
ใช้เงินส่วนตัวจ่ายเพ่ิมไปอีกทั้งที่ตนมีบัตรประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ถ้าในกรณีที่แจ้งบัตรประกันสังคม
ก่อนที่จะได้รับการรักษานั้นก็อาจจะท าให้ได้รับบริการที่แตกต่างหรือไม่เท่าเทียมกันกับผู้ป่วยที่ใช้เงิน
ส่วนตัวจ่ายค่ารักษาอีก โดยเฉพาะการเบิกยาต่าง ๆ ใช่อยู่ว่าได้รับยาตรงตามที่แพทย์ได้ระบุไว้ให้แต่
ปริมาณ (Quantity) ยาอาจได้น้อยกว่าผู้ป่วยที่ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่ารักษา เพราะถ้าหากผู้ป่วยที่
ต้องการยานั้นอีกจะต้องได้ใช้เงินส่วนตัวจ่าย ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ 
ทหาร ต ารวจ ผู้ที่ต้องระดมทุนในกองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มส่วน 
ผู้ประกันตนบางกลุ่มก็ยังไม่รู้ดี เท่าทีควรว่าตนมีสิทธิอะไรบ้างในการละดมทุนเข้าในกองทุน
ประกันสังคม ไม่มีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงกัน และนอกจากนั้นขั้นตอนในการจ่าย
ทดแทนก็มีมากเกินไปต้องได้กรอกแบบฟอร์มหลายฉบับ และใช้เวลาด าเนินเอกสารนานมาก 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การประกันสังคม และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข  
การให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การประกันสังคม  โดยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา ในกรณีผู้ประกันตนใน 
ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มะหาชน (EDL-Generation Public Company) เป็นพื้นที่ใน
การศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกัน สังคม 
กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกัน สังคม 
กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
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3. ประโยชน์ที่จะได้รับ  
3.1 ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว 
3.2 ทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว 
3.3 ทราบแนวทางการพัฒนาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว 
 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกันตนที่ท างานในส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้า

ลาว มหาชน (EDL-Gen Annual report, 2017) โดยผู้วิจัยจัดเก็บท้ังหมด จ านวน 93 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับประ 

สิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกันสังคม กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงาน
ใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน 

โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การ

ประกัน สังคม แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการให้ข้อมูล

1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดับการศึกษา 

ควำมพึงพอใจประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
ขององค์กำรประกันสังคม กรณีศึกษำ 
ผู้ประกันตนที่ท ำงำนใน ส ำนักงำนใหญ่  

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้ำลำว มหำชน 

• ด้านการให้บริการ  

• ด้านการประชาสัมพันธ์ 

• ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารประกันสังคม 

• ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 

• ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
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ข่าวสารประกันสังคม ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน เป็นแบบสอบถามจ านวน 25 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ประสิทธิภาพในการให้บริการ มากที่สุด  ให้ 4 คะแนน   
ประสิทธิภาพในการให้บริการ มาก  ให้ 3 คะแนน   
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ปลานกลาง ให้ 2 คะแนน   
ประสิทธิภาพในการให้บริการ น้อย  ให้ 1 คะแนน  

 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การ
ประกัน สังคมกรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทาง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
2. วิเคราะห์หา ความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกันสังคมของ 

ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยใช้สถิติแบบ t–test  

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวางช่วงอายุ 22-32 ปี 33-43 ปี 44-54 ปี และ 55 ปีขึ้นไป 
โดยใช้สถิติแบบ One-Way ANOVA  

5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวางผู้ที่มีสถานภาพสมรส โสด สมรส และหม่าย ใช้สถิ ติ
แบบ One-Way ANOVA  

6. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ใช้สถิติแบบ One-Way ANOVA  

7. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกันสังคม กรณีศึกษา 
ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต -ไฟฟ้าลาว มหาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ 
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6. ผลกำรศึกษำ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาวมหาชน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 22-25 ปี รองลงมา คือ 
อายุ 33-43 ปี และน้อยที่สุด คือ อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ สถานภาพ
สมรส รองลงมา คือ โสด และน้อยที่สุด คือ หม่าย ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ปริญญาตรี 
รองลงมา คือ ปริญญาโท และน้อยที่สุด คือ ปวส./อนุปริญญา 

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ควำมพึงพอใจประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของ
องค์กำรประกันสังคม กรณีศึกษำ ผู้ประกันตนที่ท ำงำนใน ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้ำลำว
มหำชน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การ
ประกันสังคม กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน  
โดยมีภาพรวมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้ำนกำรให้บริกำร  
จากผลการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านได้รับ

การบริการด้วยความเสมอภาค อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ที่ถูกต้อง และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่านได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยเป็นมิตร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ตามล าดับ 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  
จากผลการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความชัดเจน  

ป้ายประกาศ การให้บริการขององค์การประกันสังคม อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ ความชัดเจน
ของป้ายชื่ออาคารส านักงาน และอันดับสุดท้าย ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงานผ่านไปยังสื่อต่าง ๆ ตามล าดับ 

ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรประกันสังคม  
จากผลการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านได้รับทราบ

ข้อมูล ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมของตนเองเป็นอย่างดี อยู่ในอันดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ ข้อมูลด้านการประกันสังคมที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง  ๆ มีความครบถ้วน ช่วยให้
ผู้ประกันตนทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ส านักงานประกันสังคมมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศ และช่องทางใหม่ ๆ ให้ผู้ประกันตนใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก ตามล าดับ 

ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน  
จากผลการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีจุดบริการติดต่อ

สอบถาม มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ การจัดส านักงานมี
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ความเป็นระเบียบ และคล่องตัวในการติดต่อ และอันดับสุดท้าย ได้แก่  ความสะอาดภายในอาคาร
ส านักงาน และสุขอนามัยของห้องน้ า ตามล าดับ 

ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอกหน่วยงำน  
จากผลการศึกษา ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พบว่า  

ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ ความปลอดภัยเมื่อเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ความทันสมัย และความม่ันคงของอาคารส านักงาน ตามล าดับ 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะต่ออง์กำรประกันสังคม 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจประสิทธิภาพในการให้บริการของ
องค์การประกันสังคม กรณีศึกษา ผู้ประกันตนที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว
มหาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) ประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การประกันสังคม กรณีศึกษา ผู้ประกันตน
ที่ท างานใน ส านักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีการ
พัฒนาในเรื่องการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษามาตรฐานประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การ
ประกันสังคม 
  (2) การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน รายละเอียดควรมี
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย 
  (3) การรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ควรชี้แจงว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมา
ติดต่อ และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการด าเนินการเผื่อขอรับสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน 
  (4) ควรจัดให้มีระบบบริการสารสนเทศ (Information System) เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสะ บายแก่ผู้ประกันตน  

 2) ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
  (1) ศึกษาระบบการให้บริการสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการอัพเดต
ข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  (2) ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของประสิทธิภาพในการให้บริการ
ขององค์การประกันสังคมในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ และพัฒนาระบบการให้บริการ
ต่อไป 
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ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรด้ำนสวัสดิกำรต่อบุคลำกร 
ของบริษัท ผลติไฟฟ้ำลำว มหำชน 

 

Thipphasone Sipaseuth* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท  

ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อ

บุคลากรของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อความพึงพอใจ

ในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนและเพ่ือน าข้อเสนอแนะ  

ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 

โดยเก็บข้อมูลจาก บุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชนจ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี และล าดับสุดท้ายคือ อนุปริญญา  
ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1–3 ปี รองลงมาคือ 7 ปีขึ้นไป ล าดับสุดท้ายคือ 1–5 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ 
2,000,000-3,000,000 กีบ รองลงมาคือ 3,000,000 กีบ ขึ้นไป และล าดับสุดท้ายคือ 1,000,000-
2,000,000 กีบ ส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ลูกจ้าง รองลงมาคือ หัวหน้างาน ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพ
การให้บริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ด้านสังคมและนันทนาการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.97 ตามล าดับ ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท  ผลิตไฟฟ้าลาว 
มหาชน จ าแนกตาม เพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสุขภาพอนามัย 
และด้านสังคมและนันทนาการความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ในด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและนันทนาการความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อ

                                   
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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บุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม อายุการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมและนันทนาการ ด้านการศึกษา และโดย
ภาพรวมความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 
จ าแนกตาม รายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้านความพึงพอใจในการ
รับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม ต าแหน่งงานของ
บุคลากรโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน คือ บริษัทควรมีประกันชีวิตให้แก่พนักงาน และประกันสังคมควรมีให้คุ้มครอง
ถึงครอบครัวของพนักงาน ควรเพ่ิมคุณภาพการบริการทางด้านสวัสดิการต่อบุคลากรให้ดีขึ้น เช่น  
การศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ มีการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศและ มีสถานที่
ออกก าลังกายภายในบริษัท ควรมีบ้านพักพนักงานให้มากขึ้น พนักงานทุกระดับสามารถขอนโยบาย
บ้านพักพนักงานได้ทั่วถึงกัน ควรจัดให้มีรถรับส่งพนักงานตามเส้นทางหลักเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคน
ด้านพาหนะ ควรมีกองทุนช่วยเหลือพนักงานที่สามารถกู้ยืมได้ในวงเงิน 50,000,000 ถึงร้อยล้านกีบ 
แต่อัตราดอกเบี้ยต้องต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารภายนอก เพ่ือเป็นการช่วยเหลือพนักงานไม่ให้
ช าระดอกเบี้ยและต้นทุนที่สูงเกินไป หนี้กองทุนควรให้งบประมาณช่วยเหลือให้เต็มที่ควรอุปถัมภ์
ช่วยเหลือให้ดีขึ้น และควรให้เงินบ าเหน็จเพิ่มข้ึน 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ การรับบริการ สวัสดิการต่อบุคลากร บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน  
 

1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันการประสบความส าเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ 
หรือเอกชน แม้จะผ่านสภาวการณ์ต่าง ๆ แต่ยังสามารถด ารงคงอยู่ ได้ คงเพราะมีบุคลากรที่ดีมี
ความสามารถและความรักในองค์กรเหล่านั้น เกิดจากการที่เจ้าขององค์กรนั้น ๆ สามารถให้สวัสดิการ
หรือการดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี ซึ่งคนทั่วไปจะเรียกสิ่งนั้นว่า “สวัสดิการ” หมายถึง การบริการหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานราชการหรือธุรกิจองค์กรเอกชน จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ พนักงาน หรือผู้ที่
ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่
แน่นอนในการด าเนินชีวิตหรือได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน หรือ
ค่าจ้างที่ไดร้ับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและก าลังใจเพ่ือที่จะได้ปฏิบัติ 
ทุ่มเท ก าลังกาย ก าลังใจ และความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงานให้กับองค์กร โดยไม่ต้องวิตกกังวลถึง
ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางครอบครัว ซึ่งสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบที่สุดคงเป็นการที่ได้รับในขณะที่
ท างานนอกเวลาการปฏิบัติงานแต่ยังอยู่ในสถานที่ท างาน หรือแม้กระนอกสถานที่ท างาน ซึ่งต้องรวมถึง
ตัวผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานด้วย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2562) 
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ในเรื่องของสวัสดิการถือเป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์สุขของผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่กับประสิทธิภาพการท างานที่องค์การหรือหน่วยงานที่
จะได้รับ จึงจ าเป็นต้องหาผลทางส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในการท างาน (Sense of 
Security) แต่ปัญหาของการจัดสวัสดิการของพนักงานนั้นมักจะมีปัญหาความเหลื่อมล้ า ไม่เท่าเทียม
กันท าให้พนักงานเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น การจัดสวัสดิการตามหลักของกฎหมายโดย
ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการหรือความพึงพอใจที่แท้จริงของพนักงาน อาจจะท าให้เกิดปัญหาภายใน
องค์กรได้ การจัดการสวัสดิการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
สวัสดิการแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใน
ปัจจุบันเกิดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ 
ของประเทศ   

บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2010 โดยแยกส่วนการผลิต
ไฟฟ้า จาก รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน พนักงานของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาว ส่วนใหญ่
เคยเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมาก่อน โดยเมื่อมีการปรับโครงสร้างจากส่วนการผลิต 
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว มาเป็น บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2010 พนักงาน
ของส่วนการผลิต รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ได้ถ่ายโอนมาเป็นพนักงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 
โดยการท าสัญญาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2011 ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขจะให้ค่าตอบแทน  
สิทธิประโยชน์ตลอดจนสวัสดิการแก่พนักงานเท่ากับที่ได้จากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ทุกประการเพ่ือ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามานาน รวมทั้งมี
บุคลากรที่มีความช านาญสูง ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

จากสภาพดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดสวัสดิการแก่
บุคลากร จึงได้ส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ลาว มหาชนว่าได้รับสวัสดิการเพียงพอหรือไม่ หรือมีคุณภาพด้านสวัสดิการมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้านสวัสดิการให้กับบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ลาวมหาชน 
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2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อความพึงพอใจในการรับบริการด้าน
สวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม เพศ การศึกษา อายุการท างาน
รายได้ ต าแหน่งงานของบุคลากร 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท  
ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชนผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากร

ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เพศ การศึกษา อายุการท างาน รายได้ ต าแหน่งงาน

ของบุคลากร 
3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อ

บุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่  
  3.2.1 ด้านสุขภาพอนามัย  
  3.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
  3.2.3 ด้านสังคมและนันทนาการ   
  3.2.4 ด้านการศึกษา 

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาในครั้งนี้มีพ้ืนที่ในการศึกษา คือ บุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 

 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ได้แก่ 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ านวน 93 คน 

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 – พฤษภาคม 
2562 
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4. ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
1. ทราบถึงความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ลาว มหาชน 
2. ทราบถึงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อความพึงพอใจในการรับบริการ

ด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม เพศ การศึกษา อายุการ
ท างานรายได้ ต าแหน่งงานของบุคลากร 

3. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของ
บริษัทผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน  

 
5. กรอบแนวคิด 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

6.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในกาศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 

จ านวน 93 คน (บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562) 
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6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึง

พอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ในด้านต่าง ๆ 4 ได้แก่ด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และนันทนาการ ด้านการศึกษา 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

6.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการประมวลผลทาง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้อง

กับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
6.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ การศึกษา อายุการท างาน 

รายได้ ต าแหน่งงานของบุคลากร วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
6.3.2 วิเคราะห์หาความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของ

บริษัทผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อความพึงพอใจในการรับบริการด้าน
สวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน จ าแนกตาม เพศ การศึกษา อายุการท างาน
รายได้ ต าแหน่งงานของบุคลากรวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบ t–test (independent sample test) 
และการทดสอบ F–test (One-way ANOVA) 

6.3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อ
บุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 

6.4 เกณฑ์กำรแปลผล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2545: 65) 

ค่าเฉลี่ย  
4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

7. ผลของกำรศึกษำ 
7.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 
43 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.37 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
19.35 และล าดับสุดท้ายคือ อนุปริญญา ร้อยละ 18.28 ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1-3 ปี ร้อยละ 
64.52 รองลงมาคือ 7 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.05 4-6 ปี ร้อยละ 11.83 และล าดับสุดท้ายคือ ต่ ากว่า 1 ปี 
ร้อยละ 8.60 ส่วนใหญ่มีรายได้ 2,000,000-3,000,000 กีบ ร้อยละ 55.91 รองลงมาคือ 3,000,000 
กีบ ขึ้นไป ร้อยละ 35.48 และล าดับสุดท้ายคือ 1,000,000-2,000,000 กีบ ร้อยละ 8.60 ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่ง ลูกจ้าง ร้อยละ 76.34 รองลงมาคือ หัวหน้างาน ร้อยละ 23.66 

7.2 ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรด้ำนสวัสดิกำรต่อบุคลำกรของบริษัทผลิตไฟฟ้ำลำว 
มหำชน 

พบว่า ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว 

มหาชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสุขภาพอนามัย (�̅�=3.92) รองลงมาคือ ด้านสังคมและ

นันทนาการ (�̅�=3.13) ด้านเศรษฐกิจ (�̅�=3.13) และด้านการศึกษา (�̅�=2.97) ตามล าดับโดย
สามารถสรุป เป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 7.2.1 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท  

ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก คือ สภาพแวดล้อมในการท างานถูก

สุขลักษณะ (�̅�= 4.14) รองลงมาคือ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล (�̅�=4.09) และมีบริการห้อง

พยาบาล ยาเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล (�̅�=4.02) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ (�̅�=3.54) 
 7.2.2 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท  

ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก คือ มีประกันสุขภาพและประกัน

ชีวิตให้แก่พนักงาน (�̅�= 4.04) รองลงมาคือ มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (�̅�=3.81) และมีค่า

ล่วงเวลาในการท างาน (�̅�=3.17) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีบริการรถรับ -ส่ง 

(�̅�=2.72) 
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 7.2.3 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท  

ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ด้านสังคมและนันทนาการ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.13) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก คือ มีการจัดงานเลี้ยง

ประจ าปี (�̅�=3.71) รองลงมาคือ มีการจัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ (�̅�=3.32) มีการจัดแข่ง

กีฬาภายในและภายนอกบริษัท (�̅�=3.30) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจภายในบริษัท (�̅�=2.57) 
 7.2.4 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัทผลิตไฟฟ้า

ลาว มหาชน ด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสามล าดับแรก คือ มีการให้ลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศแก่

พนักงาน (�̅�=3.22) รองลงมาคือ มีการจัดอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการ

ท างาน (�̅�=3.20) และ มีจุดให้บริการด้านข่าวสาร เอกสารทางวิ ชาการ (�̅�=3.10) ตามล าดับ  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน (�̅�=2.69) 
 7.2.5 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ลาว มหาชน จ าแนกตาม เพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสุขภาพอนามัย 
และด้านสังคมและนันทนาการ 

 7.2.6 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ลาว มหาชน จ าแนกตาม การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคมและนันทนาการ 

 7.2.7 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ลาว มหาชน จ าแนกตาม อายุการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านสังคมและนันทนาการ ด้านการศึกษา และโดยภาพรวม 

 7.2.8 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ลาว มหาชน จ าแนกตาม รายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน 

 7.2.9 ความพึงพอใจในการรับบริการด้านสวัสดิการต่อบุคลากรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ลาว มหาชน จ าแนกตาม ต าแหน่งงานของบุคลากรโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

 
8. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

8.1 ควำมคิดเห็น 
1) ควรมีประกันชีวิตให้แก่พนักงาน และประกันสังคมควรมีให้คุ้มครองถึงครอบครัวของ

พนักงาน 
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2) ควรเพ่ิมคุณภาพการบริการทางด้านสวัสดิการต่อบุคลากรให้ดีขึ้น เช่น การศึกษาวิจัยทั้ง
ภายในและต่างประเทศ มีการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศและ มีสถานที่ออกก าลังกาย
ภายในบริษัท 

3) ควรมีบ้านพักพนักงานให้มากขึ้นและพนักงานทุกระดับสามารถขอนโยบายบ้านพัก
พนักงานได้ทัว่ถึงกัน  

4) ควรจัดให้มีรถรับส่งพนักงานตามเส้นทางหลักเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคนด้านพาหนะ 

8.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ด้านสุขภาพอนามัยควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เช่น  

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค  
2) ด้านเศรษฐกิจ ควรมีกองทุนช่วยเหลือพนักงานที่สามารถกู้ยืมได้ในวงเงิน 50,000,000 ถึง

ร้อยล้านกีบ แต่อัตราดอกเบี้ยต้องต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารภายนอก เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
พนักงานไม่ให้ช าระดอกเบี้ยและต้นทุนที่สูงเกินไปหนี้กองทุนควรให้งบประมาณช่วยเหลือให้เต็มที่ 
และอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้ดีขึ้น ควรให้เงินบ าเหน็จเพ่ิมข้ึน 

3) ด้านสังคมและนันทนาการควรมีสถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายใน
บริษทั 

4) ด้านการศึกษา ควรมีโครงการ/งบประมาณในการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ  
มีการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
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