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คำนำ 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้นำความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทำหนังสือรวมบทความการทำวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 ในวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 
มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. ณ ห้อง 7001, 7002, 7003, 7005, 7007, 7008, 7009 และ 
7010 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่
หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่
ของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายในประเด็นต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ 
องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจำกัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 

ณ ห้อง 7001 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อาจารย์ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศริภสัสรศ์ วงศ์ทองดี                                          
ผู้ดำเนินรายการ นายวีระศักดิ์ เลศิสิทธิชัย และ นางสาวดารินี หงษห์ิรัญกลุ  
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวนริศรา เสนารินทร ์

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร

จัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.ผักไห่  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

นายธีระพงษ ์ตรรีัตน์วด ี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

09.20 – 09.40 น. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ: กรณีศึกษา อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

นายวรรธนะ มหาคีตะ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

09.40 – 10.00 น. บทบาทกองทัพเรือในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำ
การป ระม งผิ ด กฎห มาย  (Illegal, unreported and 
unregulated fishing: IUU) ของประเทศไทย 

นาวาโทชูพงษ ์คำเงิน ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

10.00 – 10.20 น. ปัญหาในการปฏิบัติงานในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

นายวัชรพงค ์มูลมณ ี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 
10.40 – 11.00 น. ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร  ต่อการ

จัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน: กรณีศึกษา หมู่บ้าน
รวยยิ่ง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

นายชินดนัย  
ประทีปโชติพร 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

11.00 – 11.20 น. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท 
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

นายพุทธิชาต ปูชนียกุล ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

11.20 – 11.40 น. รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมที่
เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

นายวีระศักดิ์  
เลิศสิทธิชัย 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ
สัมมาชีพชุมชน กรณี ศึกษา ต .บางวัว อ .บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

นายณัฐพล บญุเจริญ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 

13.00 – 13.20 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสุขภาพชุมชน : 
กรณีศึกษาโครงการชุมชนต้นแบบการดแูลสุขภาพผู้สูงอายุ
บ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

นางธัญลักษณ์  
ยศพลเสนีย ์

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

13.20 – 13.40 น. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีเดินรถโดยสารขนาด
เล็ก (จตุจักร) 

นายนวุตม์ กิจโพธิญาณ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

13.40 – 14.00 น. ผล ก ระท บ จาก ก ารห มุ น เวี ย น งาน ขอ งบุ ค ล าก ร  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นางสาวนริศรา  
เสนารินทร ์

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

14.00 – 14.20 น. ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา นางสาวดาริน ี 
หงษ์หิรัญกุล 

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 
14.40 – 15.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างช่ัวคราว 

กรณีศึกษา: โรงพยาบาลตำรวจ 
นางสาวรวีภัทร์ ชินโสด รศ.ดร.ประพนธ ์

สหพัฒนา 

15.00 – 15.20 น. คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ 

ร.ต.ท.สริภพ โกฏิกุล รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

15.20 – 15.40 น. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏบิัติราชการในการ
ให้บริการประชาชน กรณีศึกษา กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย  

นายกิตตินันท์ ชัยภูม ิ รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 

ณ ห้อง 7002 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อาจารย์ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์/รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ  และ  
อาจารย์ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เช้ือ   
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน และ นายพินัย นาคสวุรรณ   
ผู้ควบคุมเวลา นายพิทักษ์พล โซว 

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. การใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส 
จำกัด (มหาชน) 

นางสาวนัยนา ชุมคง รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากลุ 

09.20 – 09.40 น. การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ กรณีศึกษา ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) 

นางสาวสุภาวดี  
เนียมสูงเนิน 

รศ.ดร.ไพโรจน ์
ภัทรนรากลุ 

09.40 – 10.00 น. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กรณีศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ กระทรวงการคลัง 

นายพิทักษ์พล โซว รศ.ดร.ไพโรจน ์
ภัทรนรากลุ 

10.00 – 10.20 น. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ร.อ.สหภัทร คงเทียน รศ.ดร.ไพโรจน์  
ภัทรนรากลุ 

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 
10.40 – 11.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากรสังกัด

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางสาวอภิญญา  
ทุยยะค่าย 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

11.00 – 11.20 น. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นางสุภาพร แดงวิจติร ์ ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน ์

11.20 – 11.40 น. การศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) กรณี ศึ กษาของพนั กงานท่ าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ 

นางสาวจรัญญา ทองวัน รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

11.40 – 12.00 น. การบริหารงานเทศบาลตามประกาศและคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ : กรณีศึกษาเทศบาลใน  
จ.สมุทรปราการ 

นายวิภาค พรมเมืองคุก รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. การศึกษากระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

ของศูนย์ดำรงธรรม จ.พระนครศรอียุธยา 
นายพรประทาน  
ทาทำนุก 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

13.20 – 13.40 น. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญชาติไทย
ของบริษัท Luma Care จำกัด 

นางสาวพิมพ์ชนก   
กำลังงาม 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงานของกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

นายจิรภัทร พัดวิลัย รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

14.00 – 14.20 น. ปัญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐ กรณี ศึกษา อ.สวนผึ้ ง  
จ.ราชบุรี 

นายจำลอง ศรีเรือง รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 

14.40 – 15.00 น. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา 
สำนักงาน กสทช. 

นางสาวพิชชานันท์   
พูลสวัสดิ ์

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

15.00 – 15.20 น. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของจังหวัดราชบุรี   
ด้านการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) 

นายสุรสิทธ์ิ  
สายทรัพย์บญุ 
 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

15.20 – 15.40 น. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ก่อนและหลังกระจายอำนาจ) 

นายพินัย นาคสุวรรณ รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

15.40 – 16.00 น. ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การ กรณีศึกษา บริษัท  
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) 

นางสาวญาดาวรรณ   
คงเสน่ห ์

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 

ณ ห้อง 7003 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อาจารย์ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนสิา ช่อแก้ว 
ผู้ดำเนินรายการ นาวาโทจตุรงค ์ชมภู   
ผู้ควบคุมเวลา นางอัญชลี กีรติเกษมากุล 

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. การพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่เด็กและ

เยาวชน ของพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
นางสาววรรณวิไล  
วรปัญญา 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

09.20 – 09.40 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้  Outlook ของกรม
ยุทธการทหารเรือ 

นาวาโทจตุรงค ์ชมภ ู ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

09.40 – 10.00 น. แนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของ
นายทหารช้ันประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่  72  
จ.ลพบุรี 

ร.ท.คริษฐ ์ชูบดีนิธิโรจน ์ ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

10.00 – 10.20 น. แนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบสังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

นางสาวพรศิริ คงสม 
 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 
10.40 – 11.00 น. อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ ส่ งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของพนักงานใน
สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ 

จ.อ.ท.วิทิต ถิระผะลิกะ 
 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

11.00 – 11.20 น. อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 

ร.ต.ท.หญิงกัญญภัค   
จันทร์ฤทธ์ิ 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

11.20 – 11.40 น. อิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุ คลากร  กองบริห ารทรัพยากรบุ คคลสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นางอัญชลี กีรติเกษมากุล 
 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

11.40 – 12.00 น. การประเมินความสำเร็จของงานหลังรับการฝึกอบรมและ
ความคุ้มทุนของการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกร การ
เคหะแห่งชาติ 

นางสาวชุลีกร  
ลีลาสง่าวงศ์ 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. แนวทางการสร้างความ ชัดเจนในค่ านิยมหลักของ นางสาวอารยา อุทัยวงศ ์ ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปันนิตามัย 

13.20 – 13.40 น. อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และ
การบริหารงาน  ที่ส่ งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวศิวาพร สดคมขำ 
 

ผศ.ดร.วีระวัฒน ์
ปันนิตามัย 

13.40 – 14.00 น. บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนา
ชุมชน 

นายอดิศักดิ์ เงาะไพรวลัย ์ รศ.ดร.ปกรณ์ 
ปรียากร 

14.00 – 14.20 น. ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อประสิทธิภ าพการดำเนิ น งานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 ต.หน้าไม้ 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

นายอดิศร โพธิส์ ุ รศ.ดร.ปกรณ ์
ปรียากร 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 

14.40 – 15.00 น. การประเมินผลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง) 

นางสาวศิราภร เที่ยงสาย รศ.ดร.ปกรณ ์
ปรียากร 

15.00 – 15.20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการสอบสวนคดีป่าไม้
และทรัพยากรของชาติ กรณีศึกษาแก่งคอย จ.สระบุรี 

นายภาณุพงศ์ ยศศักดิ์ศร ี รศ.ดร.เกษมศานต ์
โชติชาครพันธุ ์

15.20 – 15.40 น. วิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจ
พหลโยธิน 

ร.ต.ท.กิตติธัช ศักดิ์สนิท รศ.ดร.เกษมศานต ์
โชติชาครพันธุ ์

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 

ณ ห้อง 7005 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
อาจารย์ ผู้วิจารณ์  รองศาสตราจารย์  ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย  และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 
ผู้ดำเนินรายการ นายสมชาย สุขเกื้อ และ ร.ท.จิรายุทธ ์พันจันทร์ดี    
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวฉนานาฏ แก้วมุกดา และนางสาวพิชชานันท์ โคตรศรีเพชร 

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. จริยธรรมของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์องค์กร

ด้านพฤติกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 

ร.ต.ท.หญิงอวยพร โพธิศิร ิ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

09.20 – 09.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ
ให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
พิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวกนกพิมพ ์ 
ทองหยัด 
 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

09.40 – 10.00 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริหาร
จัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวฉนานาฏ  
แก้วมุกดา 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

10.00 – 10.20 น. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร 

นางสาวสุนสิา สุขโภชน ์ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 

10.40 – 11.00 น. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานท่ีดิน จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง 

นายสมชาย สุขเกื้อ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

11.00 – 11.20 น. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย กรณีศึกษา 
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

นางสาวณัฐรินทร์  
โรจน์วัฒนาเจริญ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย 
อัตถากร 

11.20 – 11.40 น. การพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ กรณีศึกษา 
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

นายสุรศักดิ์ เหมนาค รศ.ทวีศักดิ ์
สูทกวาทิน 

11.40 – 12.00 น. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระยอง 

นางสาวพิชชานันท์  
โคตรศรีเพชร 

รศ.ทวีศักดิ ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติ

กร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายบรรเลง บุญเลิศ รศ.ทวีศักดิ ์

สูทกวาทิน 
13.20 – 13.40 น. การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนทหาร กรณีศึกษา  

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
ร.ท.หญิงนภาพร บุตรศริ ิ รศ.ทวีศักดิ ์

สูทกวาทิน 
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

13.40 – 14.00 น. แนวทางความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร 
กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย 

ร.ต.หญิงกัญญภ์ัคพิมพ์   
มนูญผล 

รศ.ทวีศักดิ ์
สูทกวาทิน 

14.00 – 14.20 น. การพัฒนาระบบงานค้าของเก่ากรมการปกครอง เพื่อ
บรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้าของเก่าภายใต้หน้าที่ 
กรมการปกครอง กรณีศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

นางสาววรวรรณ เริงวรรณ รศ.ทวีศักดิ ์
สูทกวาทิน 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 
14.40 – 15.00 น. การพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย

ชาวต่างชาติในคดีอาญา กรณีศึกษา การพัฒนาระบบการ
จัดหาล่ามของ สำนักการต่างประเทศ  สำนักงานศาล
ยุติธรรม 

นางอรพันธุ ์เต็มตามกมล รศ.ทวีศักดิ ์
สูทกวาทิน 

15.00 – 15.20 น. คุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษา กองพันทหารราบ 
มณฑลทหารบกท่ี 11 

ร.อ.อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ ์ รศ.ทวีศักดิ ์
สูทกวาทิน 

15.20 – 15.40 น. การศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความสำเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
องค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์ 

ร.ท.จิรายุทธ ์พันจันทรด์ ี รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้อง 7007 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
อาจารย์ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ  

ผู้ดำเนินรายการ นายชาญชัย แสงสว่าง และ นางสาวนันท์ติกานต์ มณีธนาพงศา  

ผู้ควบคุมเวลา นางสาวณัฐกฤตา กตตน์ศตคณุ และ นางสาวขวัญเรอืน รัตนสาวิตร ี

 เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. การศึกษาแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

นายพัฒนพงศ์ ประจิตร ์ รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

09.20 – 09.40 น. กลุยทธ์การดำเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กรณี ศึ กษ า : น โยบ าย เศ รษฐกิ จ ฐาน ราก  ( local 
economy) กรณีศึกษาของกระทรวงพาณิชย์ 

ร.ต.ท.อวิรุทธ์ สุขแยม้ รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

09.40 – 10.00 น. แน วทางการพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ขอ งการ ให้ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี 

นายชาญชัย แสงสว่าง รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

10.00 – 10.20 น. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากรเทศบาล
นครปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

นางสาวขวัญเรือน  
รัตนสาวติร ี

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 
10.40 – 11.00 น. ความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบ

ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์การของบริษั ท
อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) 

นายลภสั น้อยพ่ึงบุญ รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

11.00 – 11.20 น. การศึกษาปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 
เบี้ยประกันภัย 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) 

นางสาวนันท์ติกานต์   
มณีธนาพงศา 

รศ.ดร.ราเชนทร ์
ชินทยารังสรรค ์

11.20 – 11.40 น. การจัดการสวัสดิการให้แก่พระสงฆ์และสามเณรด้าน
การศึกษาในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 

พระประพันธ์  
จึงพัฒนาพงษ์ 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

11.40 – 12.00 น. ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต 

นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์ ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามือ

อาชีพของการไฟฟ้านครหลวง  
นางสาวธิดาพร สินจิตร ์ ผศ.ดร.ณัฐฐา 

วินิจนัยภาค 

13.20 – 13.40 น. การบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์
วิกฤต กรณีศึกษา จ.ปทุมธานี 

นายมนตรี มณีวงษ ์ ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 
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 เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

13.40 – 14.00 น. ความผูกพันวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารและชุมชน พระมหาชัยชนะ บญุนาด ี ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

14.00 – 14.20 น. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
น โย บ า ย  HR Transformation ข อ ง โร งพ ย าบ า ล
ปทุมธาน ี

นายรังสรรค์ แสงภูวนาถ ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 

14.40 – 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for 
Tax กรณีศึกษา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 

นางสาวดวงมณี บญุรอด ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ
จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติด
เตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักทะเบียนอำเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นางสาวณัฐกฤตา   
กตตน์ศตคณุ 

ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง 

นายธาน ีสิงห์วงษ ์ ผศ.ดร.ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค 

15.40 – 16.00 น. ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชมรายการข่าว
ภาคภาษาอังกฤษทางสื่อแนวใหม่ของสถานีโทรทัศน์ Net 
World : กรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ NBT world  

นางสาวมณี ภัยขยาด รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 

ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

อาจารย์ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บญุอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร  
ผู้ดำเนินรายการ นายธเนศ ไตรยวีร์  
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ 

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เคียนซา  
จ.สุราษฎร์ธานี 

นายชัชรินทร์  
ทองหม่อมราม 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

09.20 – 09.40 น. ปั จจั ยด้ านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา ฝ่ายวิศวกรรมระบบ
ส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย 

นางสาวสรญิญา ผ่องศร ี
 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

09.40 – 10.00 น. ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ
ตำรวจ กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจช้ันสัญญาบัตร รุ่นที่ 
39 (กอส.39) 

ร.ต.ท.หญิงภรณี  
ลิมานนท์วราไชย 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

10.00 – 10.20 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็น
ทีม กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 

ร.ต.ท.หญิงนุชรี  
โคตะกะ 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 

10.40 – 11.00 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  

นายกฤษณะ  
ธรรมาภิมุขกุล 

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

11.00 – 11.20 น. ปั จจั ยด้ านภาวะผู้ น ำการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

นางสาวมัลลิกา ผิวช่ืน รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

11.20 – 11.40 น. การพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อป ระสิท ธิภ าพการทำงาน 
กรณีศึกษากรมการจัดหางาน 

นายประจวบ ทองอยู ่ รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

11.40 – 12.00 น. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพ
เพอร์ตี้ จำกัด 

นายกันยง  
ภักดีเมฆานนท ์

รศ.ดร.บุญอนันต ์
พินัยทรัพย ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กร  กรณี ศึกษา

พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงาน
เครดิต (สำนักงานใหญ่) 
 

นางสาวชนันท์ภัทร์ 
ชัชวาลพงศ์พันธ์ 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

13.20 – 13.40 น. แนวทางการลักลอบนำเข้าสินค้ าของด่ านศุลกากร 
สังขละบุรี 

นายศิรชัช พูมพิชญ์ ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

13.40 – 14.00 น. แนวทางการลดการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าของ
ด่านศุลกากรสมุทรปราการ 

นายสุรวาท กะราลยั ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

14.00 – 14.20 น. กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

นางสาวกฤษณา  
เปี้ยสุยะ 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 
14.40 – 15.00 น. การบริหารข้อมูลกับการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

นางสาววันวิสาข ์  
สุวรรณยอด 
 

ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของ บริษัท ศานติบรรจุ
ภัณฑ์ จำกัด 

นางอมรา พลายม ี ผศ.ดร.ดนุวัศ 
สาคริก 

15.20 – 15.40 น. ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี (Case Management) 
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 

นายธเนศ ไตรยวีร ์ รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ  

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 

 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 
ณ ห้อง 7009 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  
อาจารย์ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ และ อาจารย์  
ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์ 
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่    

ผู้ควบคุมเวลา นางสาววาริสสา โพธ์ิพันธุ์ และ นางสาวมนัสยา ยิ่งยง 

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. แนวทางการพัฒนาการจัดการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ นำเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราว กรณีด่าน พรมแดนถาวรบ้านคลอง
ลึกด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

นายพีรพล นฤมลสกลุชัย ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

09.20 – 09.40 น. การประเมินผลโครงการประชารัฐสวัสดิการ(บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ) กรณีศึกษา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

นางสาวนภัสวรรณ  
ป้อมกสันต ์

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

09.40 – 10.00 น. มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองการ
ป้องกันการก่อการร้ายพื้นทีสาธารณะภายในอาคาร
ผู้โดยสาร (การลอบวางระเบิด) 

นายธนเดช  
กิตติสุทธิเปรม 
 

ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

10.00 – 10.20 น. Index of Economic Freedom 2019 ทำไมประ เทศ
ไทย ควรสนใจตัวชี้วัดนี้ 

ร.อ.ภูริ เพิกโสภณ ผศ.ดร.ณัฐกริช  
เปาอินทร ์

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 

10.40 – 11.00 น. ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียน
รถยนต์รับจ้างป้ายดำบริการขนส่งแทนรถแท็กซี่ 

นายสรดิษฐ ์สสุรดิษฐ์ ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

11.00 – 11.20 น. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับโครงการชุมชน
ท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี  บ้ าน เวียคะดี้  ต .หนองลู   
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ ์ ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

11.20 – 11.40 น. การศึกษาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ
ไทย 

นางสาวดวงกมล โพธิภ์ู ่ ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

11.40 – 12.00 น. Made in China 2025 การศึกษาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศจีนท่ีส่งผลกับประเทศไทย 

นางสาวมนัสยา ยิ่งยง ผศ.ดร.ณัฐกริช 
เปาอินทร ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. กรณีศึกษา ปัจจัยความสำเร็จของสามพรานโมเดล นางรัชนาฎ เขียนวงษ์ ผศ.ดร.ณัฐกริช 

เปาอินทร ์
13.20 – 13.40 น. การบริหารจัดการระบบงานศูนย์ดำรงธรรม กรณีศึกษา นายทินกร โสภารักษ ์ ศ.ดร.อัญชนา 
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ศูนย์ดำรงธรรม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ระนอง 
13.40 – 14.00 น. การบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ ของ

แรงงานต่างด้าว อ.สะเดา จ.สงขลา 
นางสาวกรรณิกา  
ด่านประสิทธ์ิพร 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

14.00 – 14.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ของ
ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติงาน สถานีตำรวจนครบาล 
โชคชัย กทม. 

นายนันทภพ นิติภูมไิตร
ลักษณ ์

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 
14.40 – 15.00 น. การนำการบริหารผลการปฏิบัติ งานและระบบการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ใ ช้ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีศึกษาหน่วยงานจัดการ
เรียนการสอน 

นางสาวณัฐชริการ์  
หมื่นเทพ 
 

ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

15.00 – 15.20 น. ศึกษาผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อ
ชุมชนและการอนุรักษ ์จ.กาญจนบุรี 

นายนิธิพงษ ์กันกง ศ.ดร.อัญชนา 
ณ ระนอง 

15.20 – 15.40 น. แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ศึกษากรณี กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 
11 

ร.ท.กัมปนาท อิ่มสมบัต ิ รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที  (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวล
ความรู้ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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กำหนดการนำเสนอผลงานการศึกษา วิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 

 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.40 น. 
ณ ห้อง 7010 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
อาจารย์ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ และ อาจารย์ ดร.
สุภานี นวกุล 
ผู้ดำเนินรายการ นายสุปัญญา อภัยพันธ์ุ และนายกติติ เฟื่องฟ ู 
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวนติพร พงษ์นิกร 

เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
09.00 – 09.20 น. แรงจูงใจท่ีทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี นายอิศดุลย์ มีวงศ์อุโฆษ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 
09.20 – 09.40 น. การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของ

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ 
นายอนุพันธ ์โรยทองคำ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

09.40 – 10.00 น. การพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในคุ้งบางกะเจ้าในความร่วมมือ
ของภาครัฐ ประชาชนและเอกชน กรณีศึกษาพื้นที่ราช
พั ส ดุ คุ้ งบ า งก ะ เจ้ า  ต .พ ระ ป ระ แ ด ง  อ .เมื อ ง  จ .
สมุทรปราการ 

นางสาวนติพร พงษ์นิกร รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

10.00 – 10.20 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่คุ้งบางกะ
เจ้า ต.พระประแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

นายปรัชญา บุญประดิษฐ ์ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

10.20 – 10.40 น. พักเบรก 
10.40 – 11.00 น. การแก้ ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับ ชุมชมของภาครัฐ 

กรณี ศึ กษาสวนป่ าห้ วยระบำ ต .ระบำ อ .ล านสั ก  
จ.อุทัยธานี 

นายทัศนัย ทับทอง รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

11.00 – 11.20 น. ปัญหาการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารังสิต (ช้ันพิ เศษ) กรณี ศึกษาเทศบาลเมื องลำ
สามแก้ว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

จ.ส.ต.ฐติิพัฒน์ อนุศร ี รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

11.20 – 11.40 น. ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวของ  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

นายกิตติ เฟื่องฟ ู รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

11.40 – 12.00 น. การแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิ เสธไม่รับผู้ โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร ของกรมการขนส่งทางบก 

นางสาวนพรัตน์  
เจริญพรธนารักษ ์

รศ.ดร.พัชรี สิโรรส 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช 
13.00 – 13.20 น. ผลกระทบการนำนโยบายโครงการพัฒนาระเบี ยง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ที่มีผลต่อท่าอากาศยานอู่
ตะเภา 

นายอลงกรณ์ คำถวาย อ.ดร.ถนัด 

13.20 – 13.40 น. การยอมรับทางสังคมของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดซ้ำ ใน
ค ดี จ ำ ห น่ า ย ย า เส พ ติ ด  ทั ณ ฑ ส ถ าน ห ญิ งก ล า ง

นายอานนท์ ฉัตรเงิน รศ.ดร.ประพนธ ์
สหพัฒนา 
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เวลา หัวข้อเร่ือง นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
13.40 – 14.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินใน  

จ.ขอนแก่นและ จ.เชียงใหม่ 
พ.ท.สุรภัทร ศรีนนท ์ รศ.ดร.มนตร ี

โสคตยิานุรักษ ์

14.00 – 14.20 น. ปัจจัยการใช้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มผู้
ป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ เจ้ า ข อ งกิ จ ก าร  ก รณี ศึ ก ษ า  
จ.นครราชสีมาและ จ.เชียงใหม่ 

นายสุปัญญา อภัยพันธ์ุ รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

14.20 – 14.40 น. พักเบรก 
14.40 – 15.00 น. การปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่มี

พื้นฐานอุตสาหกรรมกับจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา  
จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี 

น.ส.วิลาสีนี พัฒนภักด ี รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่ไม่มีเขตติดต่อ
ชายแดน กรณีศึกษา จ.เชียงราย และ จ.นนทบุรี 

นายวิรชัช ศรีคำฝั้น รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเช่ือโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชนของธนาคารออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรณีศึกษา จ.ตาก และ จ.มุกดาหาร 

นายปฐมพงษ์ เกิดแก้ว รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

15.40 – 16.00 น. ปัจจัยการใช้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเปรียบเทียบ
ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม 
กรณีศึกษา จ.ระยอง และ จ.สุพรรณบุรี 

น.ส.อัมพรรณ ทองหล่อ รศ.ดร.มนตร ี
โสคตยิานุรักษ ์

หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้  
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)  
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แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสทิธิภาพกระบวนการทำงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

กฤษณา เปี้ยสุยะ* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส 
และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2) เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ได้ทำการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 197 คน ซึ่งเป็นบุคลากร(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยใช้วิธีการทำแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test 
และสถิติ One–Way ANOVA และสังเคราะห์ข้อมูลจากสถิติที่ได้ ผลการศึกษาทำให้สามารถระบุจุด
แข็ง 4 ประการ ได้แก่ 1) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย  
2) บุคลากรให้ความสำคัญกับทุกงานที่ได้รับมอบหมายและตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้า 3) บุคลากรมี
ความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  4) หน่วยงานมีการกำหนดระยะเวลาในการบรรลุ
เป้าหมายในงานที่ชัดเจน      

จุดอ่อน 4 ประการ ได้แก่ 1) บุคลากรมีโอกาสได้นำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับการปฏิบัติงานจริง
น้อย 2) บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน และเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ ตามที่สนใจน้อย   
3) บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและเสนอแนวทาปรับปรุงแผนงานน้อย 4 ) ผู้บังคับบัญชา
เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความเห็นในการวางแผนการปฏิบัติงานที่น้อย   

โอกาสภายนอก 3 ประการ ได้แก่ 1) สามารถกำหนดเป้าหมายของงานในอนาคตได้จาก
แนวทางนโยบายของรัฐบาล 2) สามารถกำหนดเป้าหมายของงานได้จากสถานการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน  3) สามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้จากสภาพสังคมในปัจจุบัน  

ข้อจำกัดภายนอก 3 ประการ ได้แก่ 1) สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ปฏิบัติงาน 2) สภาพสังคมในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน  3) นโยบายของ
รัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้แผนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงตาม 

ทั้งนี้ สามารถนำข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดมาเป็นแนวทางในการกำหนด 
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดังนี้ 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1) กลยุทธ์ด้านเสริมสร้างศักยภาพของการดำเนินงาน 
  (1) ผลักดันให้บุคลากรมีการตั้งเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน ทั้งในด้านคุณภาพ 
ปริมาณ และเวลา โดยอาศัยข้อมูลนโยบายของรัฐบาล สภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 (2) ผลักดันให้บุคลากรที่เข้าใจงานเป็นอย่างดี มีการสร้างนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) ยกระดับคุณภาพกระบวนการทำงานตามกระแสสังคมที่เร่งรัดให้ภาคราชการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 2) กลยุทธ์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(1) ผลัดดันและส่งเสริมให้บุคลากรมีวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ                  
มีแผนสำรองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

(2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ สถานการณ์เศรษฐกิจ และสภาพสังคม          
ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตโดยส่งเสริมบุคลากรมีวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

(3) เพ่ิมการประสานงานอย่างบูรณาการ ทั้งด้านข้อมูลการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงาน 

(4) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
3) กลยุทธ์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร 

(1) เพ่ิมโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกอบรมในสิ่ งที่สนใจอย่างทั่ วถึงและต่อเนื่อง          
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความชำนาญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(2) ผลักดันให้บุคลากรนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ตามแนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล 

(3) พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

(4) จัดสวัสดิการที่รองรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 

(5) ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการวางแผน
ด้านจัดสวัสดิการ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

คำสำคัญ: แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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1. บทนำ 
   ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและกระบวนการทางสังคม ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และบริการ ดังนั้น กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของ
ประเทศในการนำเสนอนโยบายและมาตรการ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงจำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดทำแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
กลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการนำเสนอนโยบายและมาตรการ  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่มีวิสัยทัศน์คือ  “เสาหลักทางการคลังและ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) เสนอแนะนโยบาย
การคลังและเศรษฐกิจ 2) บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 3) บริหารการเงินแผ่นดิน และ 4) บริหาร
จัดการทรัพย์สินภาครัฐ ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายต่อประเทศไทยอย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงการคลังโดยเฉพาะ รวมทั้งการกำกับและ
เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมี
ส่วนสำคัญในการบริหารราชการของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจำเป็นต้อง มีการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้การบริหาร
กระบวนการทำงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำองค์การไปสู่เป้าหมายได้ ภายใต้
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการ 
ความคาดหวังได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

แต่ เนื่ องจากในปัจจุบันกระบวนการทำงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารราชการ อาทิ เจ้าหน้าที่ถนัดงานประจำ ขาดการทำงานเชิงรุก และขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ขาดการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
ภายในหน่วยงาน การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ นโยบายการดำเนินงาน 
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และผลการดำเนินงานไม่ทั่วถึงท้ังหน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดแผนงานหรือโครงการการปฏิบัติงาน
ไม่ตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพราะส่วนใหญ่เป็นงานเชิงสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ 

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์หรือแนวทาง         
ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    2.1 เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานในสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
    2.2 เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสำนักงาน         
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ
สำนั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง เป็ นการวิจั ยเชิ งสำรวจ  (Survey Research) เน้ นการศึ กษา                
เพ่ือระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัดที่มีต่อกระบวนการทำงาน ตลอดจนการค้นหาโอกาสที่ส่งผล    
ต่อกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
กำหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ประกอบด้วย การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทำงานของบุคลากรเอง โดยได้กำหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และตัวแปรตามที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำงาน ได้แก่ แรงจูงในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลความสำเร็จในการทำงาน ความรับผิดชอบ
ในงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ การได้รับการพัฒนาตามต้องการ และ
สวัสดิการ) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลการได้รับการยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงาน นโยบายและการบริหารหน่วยงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน) 
และสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (ข้อมูลนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ 
สภาพสังคม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามข้างต้น สามารถ
กำหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา ได้ดังภาพที่ 1  
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     ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ

ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทั้งหมดจำนวน 390 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 
เมษายน 2562) และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณ
ของ Yamane’s (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ความคาดเคลื่อน 0.05) ซึ่งได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 197 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างในเชิงเป็นไปไม่ได้ (Non-probability sampling) และ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณ์การทำงาน 
 

1. แ รงจู ง ใจ ใน การปฏิ บั ติ งาน ที่ ส่ งผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 

- ความสำเร็จในการทำงาน 

- ความรับผิดชอบในงาน 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ 

- การได้รับการพัฒนาตามต้องการ 

- สวัสดิการ 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 

- การได้รับการยอมรับนับถือ 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 

- ความผูกพันต่อหน่วยงาน 

- นโยบายและการบริหารหน่วยงาน 

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
3. สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงาน 

- นโยบายของรัฐบาล 

- สถานการณ์เศรษฐกิจ 

-  สภาพสังคม 

- หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ชั่วคราวในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มีลักษณะงานและตำแหน่งที่หลากหลาย ซึ่งสังกัด 
อยู่ใน 10 สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ทำให้ต้องทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota Sampling)            
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีเนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ข้อมูลสถานการณ์ภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเ พ่ือการวิจัย     
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 24) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และนำเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  
ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test และสถิติ One–Way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ความพึงพอใจ และสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่
แตกต่างกัน และสังเคราะห์ข้อมูลจากสถิติทั้ง 2 เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการเสนอกลยุทธ์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เหมาะสม 
 
4. ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.4 และเป็นเพศหญิง จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 มีอายุ 21–30 ปี จำนวน 46 คน        
คิดเป็นร้อยละ 23.4 อายุ 31–40 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 อายุ 41–50 ปี จำนวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และมีอายุ 51–60 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีสถานภาพ
โสด จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 สถานภาพสมรส จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
สถานภาพหย่าร้าง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 มีสถานภาพหม้าย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับปริญญาโท จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.8 และมีประสบการณ์การทำงานที่ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ประสบการณ์
การทำงาน 1–5 ปี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ประสบการณ์การทำงาน 6–10 ปี จำนวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ประสบการณ์การทำงาน 11–15 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 
ประสบการณ์การทำงาน 16–20 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และประสบการณ์การทำงาน
มากกว่า 20 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 

4.2 ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมี ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.454 และพบว่า 5 อันดับที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ 1) สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.644 2) งานที่ปฏิบัติอยู่ ทำให้มี
ประสบการณ์และความชำนาญมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.664 3) ให้ความสำคัญกับทุกงานที่ได้รับมอบหมายและตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.600 4) งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.695 และ 5) 
ทราบและเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.619 และพบว่า 5 อันดับที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ 1) สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.001 2) สวัสดิการต่าง ๆ  
ที่ได้รับมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.974 3) 
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.924 4) มีโอกาสได้นำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับการปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.51 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.773 และ 5) โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน และ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามที่สนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.896 

4.3 ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม     
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.461 และพบว่า 5 อันดับที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ 1) รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับและ
ชื่นชมในผลงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.748 2) ทุ่มเทกำลัง
กายกำลังใจให้กับงานเพ่ือความสำเร็จของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.701 3) เต็มใจปฏิบัติตามค่านิยมของหน่วยงานเสมือนว่าเป็นของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.654 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และ 
เต็มใจเข้าร่วมในทุก ๆ กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.716 
และการที่หน่วยงานมีการกำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายในงานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.691 5) หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายการทำงาน
ของแต่ละคนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.763 และ
พบว่า 5 อันดับ ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.823 2) การเสนอแนวทางปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.811 3) การได้รับมอบหมาย
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ให้เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.827 4) หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เปรียบเสมือนญาติ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.769 และ 5) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดง
ความเห็นในการวางแผนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.716    

4.4 ข้อมูลสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 3.86 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.660 และพบว่า กลุ่ มตัวอย่ างที่ ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) สถานการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.001 2) สภาพสังคมในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.04 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.745 3) สภาพสังคมในปัจจุบันมีส่วนสำคัญต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.752 4) นโยบาย
ของรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.763 5) นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้แผนการปฏิบัติเปลี่ยนแปลง
ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.776 6) สถานการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบันมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.767 7) การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนส่งผลต่อระยะเวลาและผลงานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.837 8) สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีส่วน
สำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายของงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.728 9) การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ส่งผลต่อการควบคุมประสิทธิภาพผลงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75 และมี ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ  0.760 และ  10) ภารกิ จของหน่ วยงาน อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.778  

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และสถานการณ์ภายนอกที่            
ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test และ สถิติ One–Way ANOVA ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 (ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แรงจูงใจ ความพึงพอใจ สถานการณ์ภายนอก เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

 
เพศ 

√    √ 

 √   √ 
  √  √ 

 
อาย ุ

√    √ 

 √   √ 
  √  √ 

 
สถานภาพ 

√    √ 
 √   √ 

  √  √ 
 

ระดับการศึกษา 
√    √ 
 √   √ 
  √  √ 

ประสบการณ์
ทำงาน 

√    √ 
 √  √  
  √  √ 

 
 4.6 สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้างต้น ซึ่งจะทำให้ทราบค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และทำให้ทราบอันดับของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และจะทำให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และสถานการณ์ภายนอกอย่างไรบ้าง  
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำมาเป็นแนวทางเสนอกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เหมาะสมในมุมมองของบุคลากร โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือระบุ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่ง
สามารถแสดงในรูปแบบของ SWOT Matrix ได้ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
                          ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strengths = S) 
1. ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา 
2. ให้ความสำคัญและตั้งเป้าหมาย 
3. เข้าใจงานเป็นอย่างด ี
4. กำหนดระยะเวลาในงานที่ชัดเจน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
1. นำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับการปฏิบัติ 
งานจริงน้อย   
2. ได้ฝึกอบรม ดูงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ตามที่สนใจน้อย 
3. มี ส่ วน ร่ วม วางแผนงานและ เสน อ
แนวทางปรับปรุงงานน้อย 
4. หน่วยงานยังเปิดโอกาสน้อยในการให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน 

โอกาส (Opportunities = O) 
1. สามารถกำหนดเป้าหมายของงานใน
อนาคตได้จากแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
2. สามารถกำหนดเป้ าหมายของงาน  
ได้จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
3. สามารถวางแผนการปฏิ บั ติ งาน ใน
อนาคตได้จากสภาพสังคมในปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 

SO Strategies 
1. ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรมีการตั้ง 
เป้าหมายในงานอย่างชัดเจน ทั้งในด้าน
คุณภาพ ปริมาณ และเวลา โดยอาศัย
ข้อมูลนโยบายของรัฐ สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน  
2. ผลักดันให้บุคลากรที่ทุ่มเทกับงาน และ
เข้าใจงานเป็นอย่างดีมีการสร้างนวัตกรรม 
และบริหารการเปลี่ยนแปลง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับคุณภาพกระบวนการทำงาน
ตามกระแสสังคมที่เร่งรัดให้ภาคราชการ
บริหารจัดการที่ มี คุณภาพ มาตรฐาน  
เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 

WO Strategies 
1. ผลักดันให้บุคลากรได้นำความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการปฏิบัติงาน
จริงตามแนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล 
2. เพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกอบรมในสิ่ง
ที่สนใจอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ทักษะความรู้  ความชำนาญและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบันและ
อนาคต 
3. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง การปรับปรุง
กระบวนทำงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจำกัด (Threats = T) 
1. สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
2. สภาพสังคมในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
3. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงส่งผล
ให้แผนการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตาม 

ST Strategies 
1. ผลัดดันและส่งเสริมให้บุคลากรมีวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและมีแผน
สำรองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
2. การให้ข้อมูลเกี่ ยวกับนโยบายของ
รัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ และสภาพ
สังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
โดยส่งเสริมบุคลากรมีวางแผนการดำเนิน
ชีวิตอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
ให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข 

WT Strategies 
1. เพิ่มการประสานงานอย่างบูรณาการ  
ทั้ งด้ า น ข้ อ มู ล  ก ารร่ วม มื อ ระห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของผลงาน 
2. พั ฒ น า ก า ร เชื่ อ ม โย ง ร ะ บ บ ฐ า น 
ข้ อ มู ล ระ ห ว่ า งห น่ ว ย งา น ใน สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง 
3. ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอย่ างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อการ
ว า ง แ ผ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ำ ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง       

ในการศึกษา พบว่า 5 อันดับที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับ   
ความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ 1) สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
2) งานที่ปฏิบัติอยู่ทำให้มีประสบการณ์และความชำนาญมากยิ่งขึ้น  3) ให้ความสำคัญกับทุกงานที่
ได้รับมอบหมายและตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้า 4) งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันต้องอาศัยความละเอียด
รอบคอบสูง 5) ทราบและเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และพบว่า 5 อันดับที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ 1) สวัสดิการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  2) สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม  
3) สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงาน 4) ท่านมีโอกาสได้นำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง 5) โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามที่สนใจซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Greenberg (2002: 83; อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2549) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็น
กระบวนการที่กระตุ้น กำหนดทิศทางที่มุ่ งไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย แรงจูงใจจึงเป็นปัจจัย           
สำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom และ             
Lawler ที่สรุปว่าความคาดหวังให้ความสำคัญกับความคาดหวังรางวัลที่จะได้รับเป็นอย่างไร        
โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ ณัชพล งามธรรมชาติ (2558) เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต บริษัท XYZ จำกัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา 
พัฒนานันท์ (2552) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระองค์  

 5.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา พบว่า 5 อันดับที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ 1) รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมในผลงาน   
2) ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับงานเพ่ือความสำเร็จของหน่วยงาน 3) เต็มใจปฏิบัติตามค่านิยมของ
หน่วยงานเสมือนว่าเป็นของตนเอง 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และเต็มใจเข้าร่วมในทุก ๆ 
กิจกรรม และการที่หน่วยงานมีการกำหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายในงานที่ชัดเจน  5) 
หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของแต่ละคนอย่าง และพบว่า 5 อันดับที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนงานของหน่วยงาน 2) การเสนอแนวทางปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 3) การได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอ่ืน 4) หน่วยงาน 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เปรียบเสมือนญาติ และ 5) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น
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ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับความต้องการของ Maslow ในด้านความ
ต้องการความมั่งคง ด้านความต้องการได้รับยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และด้านความต้องการ
บรรลุความสำเร็จมีความก้าวหน้าในชีวิตตามศักยภาพที่ตนมีอยู่ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงการคลังที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ข้อมูลประสบการณ์การทำงานของ
บุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อการความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ณัชพล งามธรรมชาติ 
(2558) เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต บริษัท XYZ 
จำกัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันท์ (2552) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์  

5.3 สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา พบว่า 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ 1) สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน  2) สภาพ
สังคมในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 3) สภาพสังคมในปัจจุบันมีส่วนสำคัญต่อการ
วางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต 4) นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการกำหนดเป้าหมายของงาน   
5) นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้แผนการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตาม  6) สถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 7) การทำงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนส่งผลต่อระยะเวลาและผลงาน 8) สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีส่วนสำคัญต่อการกำหนด
เป้าหมายของงาน 9) การทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ส่งผลต่อการควบคุมประสิทธิภาพ ผลงานและ            
10) ภารกิจของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับภารกิจงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบ 
SWOT Model (Henry Mintzberg) (อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากรณ์ , 2551) ที่เสนอว่า การวิเคราะห์
หรือ การประเมินสถานการณ์ภายนอก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินสภาวะที่เป็นภัยคุกคามหรือ
ข้อจำกัดหรืออุปสรรคกับโอกาสจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างความสำเร็จให้กับองค์การ และยังสอดคล้องกับเทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้วย SWOT  
(อ้างถึงใน ณัฐกริช เปาอินทร์, 2559) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก ตัวอย่างของสิ่งที่สามารถ
พิจารณาได้ อาทิ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและวัฒนธรรมโดยที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ภายนอกส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
  5.4 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำให้กระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสำเร็จและบรรลุ



13 
 

 

ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ได้ โดยอาศัยข้อมูลจากระดับความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน  
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และด้าน
สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และสังเคราะห์ออกมาเป็น 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ได้ดังนี้  

จุดแข็ง ได้แก่ 1) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย             
2) บุคลากรให้ความสำคัญกับทุกงาน ที่ได้รับมอบหมายและตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้า  3) บุคลากรมี
ความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 4) หน่วยงานมีการกำหนดระยะเวลาในการบรรลุ
เป้าหมายในงานที่ชัดเจน     

 จุดอ่อน ได้แก่ 1) บุคลากรมีโอกาสได้นำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับการปฏิบัติงานจริงน้อย             
2) บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามที่สนใจน้อย  3) บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนงานและเสนอแนวทาปรับปรุงแผนงานน้อย 4 ) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถแสดงความเห็นในการวางแผนการปฏิบัติงานที่น้อย   

โอกาสภายนอก ได้แก่ 1) สามารถกำหนดเป้าหมายของงานในอนาคตได้จากแนวทางนโยบาย
ของรัฐบาล  2) สามารถกำหนดเป้ าหมายของงานได้จากสถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบัน                 
3) สามารถวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้จากสภาพสังคมในปัจจุบัน    

ข้อจำกัดภายนอก ได้แก่ 1) สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปฏิบัติงาน 2) สภาพสังคมในปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 3) นโยบายของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้แผนการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตาม 

ทั้งนี้ สามารถนำข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังข้างต้น มาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้โดยใช้ตัวแบบ SWOT Model (Henry 
Mintzberg) วิเคราะห์กลยุทธ์ในรูปของ SWOT Matrix โดยที่กำหนดกลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งประสาน
กับความได้เปรียบในโอกาส ใช้ความได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อน ใช้จุดแข็งหลบหลีกข้อจำกัด 
และกำหนดกลยุทธ์โดยระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกข้อจำกัด ได้ดังนี้ 

1) กลยุทธ์ด้านเสริมสร้างศักยภาพของการดำเนินงาน 
  (1) ผลักดันให้บุคลากรมีการตั้งเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน ทั้งในด้านคุณภาพ 
ปริมาณ และเวลา โดยอาศัยข้อมูลนโยบายของรัฐบาล สภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 (2) ผลักดันให้บุคลากรที่เข้าใจงานเป็นอย่างดี มีการสร้างนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (3) ยกระดับคุณภาพกระบวนการทำงานตามกระแสสังคมที่เร่งรัดให้ภาคราชการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 2) กลยุทธ์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  (1) ผลัดดันและส่งเสริมให้บุคลากรมีวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ                  
มีแผนสำรองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
  (2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ สถานการณ์เศรษฐกิจ และสภาพสังคม          
ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตโดยส่งเสริมบุคลากรมีวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
  (3) เพ่ิมการประสานงานอย่างบูรณาการ ทั้ งด้านข้อมูล การร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงาน 
  (4) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 3) กลยุทธ์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร 

(1) เพ่ิมโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกอบรมในสิ่งที่สนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความรู้ ความชำนาญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(2) ผลักดันให้บุคลากรนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ตามแนวทางการสนับสนุนของรัฐบาล 

(3) พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

(4) จัดสวัสดิการที่รองรับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต         
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 

(5) ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
วางแผน ด้านจัดสวัสดิการ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 5.5 ข้อเสนอแนะ 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง         
ต้องอาศัยสมรรถนะด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
ในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ 
ดังนั้น หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะดังกล่าวของบุคลากรให้มากขึ้น
กว่าเดิม และมีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท้ังในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 2) แรงจูงใจและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการจัดสวัสดิการหรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
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หน่วยงานต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนด้านจัดสวัสดิการให้เหมาะสมมากกว่านี้ 
 3) การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของกระบวนงานของสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง หากได้ข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ 
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แนวทางความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร กรณีศึกษา กำลังพล
สำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 

กัญญ์ภัคพิมพ์ มนูญผล* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาแนวทางความเจริญก้าวหน้าของการ    
รับราชการทหารของสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยของความ
เจริญก้าวหน้าของการรับราชการทหารของสำนำงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 3) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการรับราชการทหาร ของข้าราชการทหาร ในสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการ
กองทัพไทยโดยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการสัมภาษณ์โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จำนวน 30 นาย โดยแบ่งเป็น กำลังพลกรมกำลังพล
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน 5 นาย , อดีตผู้บั งคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 5 นาย และกำลังพลสังกัด สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย จำนวน 20 นาย  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งที่
สำคัญของกองเลขานุการ เช่น หัวหน้าแผนกเลขานุการ รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ และ
ผู้อำนวยการกองเลขานุการ และผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ ก็มีแนวทางความ
เจริญก้าวหน้าได้ถึงระดับผู้อำนวยการบางกอง ในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งกองต่าง ๆ เป็นกองที่ไม่ได้
กำหนดคุณสมบัติฝ่ายเสนาธิการไว้ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ควรมีแนวทางความเจริญก้าวหน้าในสายความเชี่ยวชาญ 
เน้นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยปรับคุณสมบัติท้ายอัตราในบางตำแหน่ง เช่น 
ตำแหน่งรองเลขานุการ ให้ท้ายอัตราไม่เป็นฝ่ายเสธาธิการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จ
การศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ แต่มีความรู้ ความสามารถ สามารถเจริญเติบโตขึ้น สู่ระดับผู้บริหาร
ขององค์การได้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการรับราชการของกำลังพลในหน่วยต่อไป 

คำสำคัญ: ความเจริญก้าวหน้า ราชการทหาร กำลังพลสำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
 

 
*ร้อยตรีหญิง, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: M.kpphim@gmail.com 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การเป็นสิ่งที่ทุกองค์การควรให้ความสำคัญเป็น

อันดับแรก การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาและการรักษาบุคลากรผู้มีศักยภาพใน   
ทุกระดับ โดยการส่งสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สร้างผลงาน รักษาบุคลากรให้อยู่ทำงานกับองค์การ    
ให้ได้นานที่สุดโดยวิธีการ การพัฒนาฝึกอบรม การให้รางวัลตอบแทน การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง    
การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น องค์การให้ความสำคัญและมีการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาผู้มีศักยภาพ         
การพัฒนาผู้บริหาร การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มต่าง ๆ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจจะยังไม่
เพียงพอสำหรับการรับมือปัญหาการสูญเสียกำลังพลอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกษียณอายุที่จะ
เกิดข้ึนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า  

แนวทางความเจริญก้าวหน้าของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การพัฒนากำลังพล การวางแนวทางความเจริญก้าวหน้าควรร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งตนเอง และ
หน่วยงาน เพราะการวางแผนความก้าวหน้าถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารกำลังพล ภายใต้
บริบทการบริหารราชการยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำผลการปฏิบัติงานที่ได้ไปประเมินผลและ ให้ค่าตอบแทนตามผลงานโดยยึด
หลักการการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  (Good Governance) การจัดทำแนวทางความ
เจริญก้าวหน้า จึงเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก  
ควรจัดทำเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้กำลังพลในหน่วยงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าของตนตั้งแต่
ตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การที่กำลังพลสามารถก้าวหน้า
ไปได้ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง ทำให้มี
โอกาสสำรวจสมรรถนะ ความถนัด และความสนใจของตนเองว่าเหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดใน
หน่วยงาน และสามารถเตรียม ความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมการเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนเองเพ่ือรองรับตำแหน่งงานที่จะก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และเป็นธรรมในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ   
การสารบรรณ การเลขานุการ การบริการ และการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน ตามที่            
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้มอบหมาย มีเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ  

สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยที่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ เนื่องจากมีข้อกำจัด และ
คุณสมบัติที่ไม่มากนัก แต่ยังคงมีผู้ที่ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในหน่วยงานได้เนื่องจากถูกจำกัด  
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ด้านคุณวุฒิ คุณสมบัติอยู่บ้างจึงทำให้ความก้าวหน้าไม่เป็นไปในทิศทางที่ดีเท่าที่ควร จึงควรส่งเสริม 
และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในการทำงานอยู่กับหน่วยงานเป็นระยะเวลานาน ให้สามารถ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพได้ ดังนั้นสำนักงานเขานุการ จึงเป็นหน่วยที่เหมาะแก่การศึกษาเรื่องแนวทาง
ความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากมีความหลากหลายในแนวทางความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน 
เพ่ือเป็นหน่วยต้นแบบให้กับหน่วยอ่ืน ๆ ต่อไป   

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางความเจริญก้าวหน้าของการรับราชการทหารของสำนักงานเลขานุการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยของความเจริญก้าวหน้าของการรับราชการทหารของสำนำงาน
เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 

2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับราชการทหาร ของกำลังพล ในสำนักงานเลขานุการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
3. วิธีการศึกษาและสมมุติฐานนำวิธีการศึกษา 

เป็นการนำเสนอวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกรอบแนวคิด เน้นข้อมูลในเชิงลึก
โดยการสัมภาษณ์แนวทางการรับราชการทหาร ซึ่งในการกำหนดวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นการวิจัย    
เชิงคุณภาพประกอบด้วย 

การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ถามรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ซึ่งใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงเจาะลึกในการรับฟังแนวทางความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร และปัจจัยที่มี
ผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรับราชการทหาร ของกำลังพลต่อไป 

สมมุติฐานนำ 
การจัดทำแนวทางความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

เป็นอันดับแรก เมื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน เพราะจะทำให้ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนในการทำงาน เพ่ือ
เป็นเป้าหมายสำหรับตนเองในการทำงานต่อไป 
 
4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ จำแนกเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เรื่องข้อจำกัด และหลักเกณฑ์ โดยสัมภาษณ์ กำลังพลของกรมกำลังพล
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย   
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ในส่วนของกรมกำลังพลทหารมีหน้าที่ในการ คัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ภารกิจงานส่วน
ใหญ่ของสำนักงานเลขานุการจะเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาการชั้นสูง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  
1. ลักษณะทางกายภาพ บุคลิกภาพ 2. ทัศนะคติที่มีต่อกองทัพ 3. ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และมีใจในการบริการ แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น สำนักงาน
เลขานุการจึง ไม่กำหนดคุณวุฒิความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กำลังพลที่เลือกมาปฏิบัติงานไม่จำเป็น
จะต้องมีความรู้ เฉพาะ แต่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ ใฝ่รู้และรอบรู้  เรื่องเหตุบ้านการณ์ เมือง  
เรื่องขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมทั้งของทหาร และพลเรือน เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การเลื่อนยศในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดใน 
กองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและ
เลื่อนยศข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541 สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถือเป็นส่วน
ราชการขนาดเล็ก ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด โครงสร้างภายในหน่วยไม่สับซ้อน และเนื่องด้วย
คุณสมบัติไม่ได้มีข้อจำกัดมากนัก ทำให้สามารถเติบโตได้ตามลำดับขั้น ถ้าตำแหน่งนั้นมีอัตราว่างก็
สามารถเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งได้ และเมื่อเป็นดำรงตำแหน่งเลขานุการแล้ว ตำแหน่งสูงสุดใน
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย ก็สามารถดำรงตำแหน่งอ่ืน ๆ ในกองบัญชาการ
กองทัพไทยในอัตราพลตรีขึ้นไปได้ทุกหน่วย ทุกตำแหน่งตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และหลักเกณฑ์
การพิจารณาความก้าวหน้าในการรับราชการทหารไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก , หลักเกณฑ์การย้ายและเลื่อนตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร  
และระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศข้าราชการ 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนากำลังพลและสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย  
โดยเลือกสัมภาษณ์อดีตเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย  

สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงาน ที่มีภารกิจหลักคือ ดูแลสนับสนุนจัดการผู้บังคับบัญชา 
ในการเข้าร่วมภารกิจระดับประเทศต่าง ๆ ซึ่งภารกิจเหล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความพร้ อมในการ
ปฏิบัติงานในนามของกองบัญชาการกองทัพไทย  

ดังนั้น งานของสำนักงานเลขานุการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีความท้าทายความรู้ความสามารถ 
การบริหารจัดการ ทำให้เห็นแนวความคิดของผู้บังคับบัญชา ซึ่งกล่าวได้ว่า ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการ จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการทหารของกองทัพไทยได้ต่อไป 

ประเด็นที่ 3 แนวทางการรับราชการในสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย  
กลุ่มคนในสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ม  

โดยกลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ และกลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จ
การศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ ซึ่งแนวทางการเจริญก้าวหน้าแตกต่างกัน  

กลุ่มท่ี 1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ 
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สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยที่มีภารกิจในการสนับสนุนงานของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง  
ซึ่งต้องใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งจะทำให้งานที่มีอยู่มากนั่น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และทันต่อเวลา อันเป็นความท้าทายของฝ่ายเสนาธิการของหน่วย ที่จะทำแผนหาข้อมูลข่าวสาร 
ประมาณการณ์ และกำกับดูแล ภารกิจนั้นให้สำเร็จ ทุกคนมีความหวังในการ รับราชการให้
เจริญก้าวหน้าโดยมีการกำหนดแนวทางของตนเอง แต่แนวทางการรับราชการให้เจริญก้าวหน้าใน
ระบอบของสังคมไทย ไม่ใช่มีแต่ปัจจัยของตัวข้าราชการเองเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ 
เช่น หน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา เป็นต้น การมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ การแสวงหา
ความรู้รอบตัว และการรับผิดชอบงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย เป็นการกำหนดแนวทางให้กับ
ตนเองได้ดีที่ สุด  และการโยกย้ายตำแหน่ งไปในหน่วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ เป็นการส่งเสริม 
ความก้าวหน้าได้อีกเช่นกัน 

กลุ่มท่ี 2 ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ 
สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยที่  เป็นหน่วยขนาดเล็กที่ ไม่ ได้มีการแข่งขันมากนัก            

แนวทางการเจริญก้าวหน้า ก็เป็นไปตามลำดับขั้นที่ควรจะเป็น และผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจาก      
รร.สธ.เหล่าทัพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเพศหญิงส่วนใหญ่ในหน่วย จะเป็นผู้ที่ กำเนิดจากหน่วย  
ซึ่งจะเป็นบุคคลที่รู้เนื้องานในหน่วยเป็นอย่างดี ทำงานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่า
เป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนหน่วยซึ่งมีความสำคัญมาก โดยที่บุคคลเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าเช่นกัน เพราะงานด้านเลขานุการ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การสนั บสนุน  
การอำนวยการให้สำหรับผู้บังคับบัญชานั้น ถือว่าอีกงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานเป็น  
อย่างสูง ถ้าให้ความสำคัญกับกำลังพลที่ทำงานในหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี มีประสบการณ์ใน
การทำงาน ถ้าส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแนวทางการรับราชการที่เป็นธรรม ล้วนเกิดผลดีต่อองค์การ
เป็นอย่างสูง เพราะนอกจากจะทำงานแล้วเกิดประสิทธิผล มีคุณภาพ และยังรักษากำลังพลที่มี
คุณภาพไว้กับองค์การอีกด้วย 
 
5. สรุป และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง
ความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร กรณีศึกษา กำลังพล สำนักเลขานุการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย สามารถนำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางความเจริญก้าวหน้าของการรับราชการทหารของ
สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 

การจัดทำ Career Path ของกำลังพล สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกำลังพล เมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญ 
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และกำลังใจในการทำงาน เพ่ือรักษากำลังพลที่มีคุณภาพไว้ในองค์การ รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การ
สร้างกำลังพลที่มีคุณค่าให้แก่องค์การในระยะยาว โดยการจัดทำ Career Path นี้ เป็นการกำหนด
ความก้าวหน้าในการทำงาน ทำให้กำลังพลทำงานอย่างมีเป้าหมาย และยังสามารถกำหนดหนทางสู่
ความสำเร็จ ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ตามที่ได้อ้างถึงไว้ใน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ซึ่งอธิบายโดยสรุปได้ว่าการเลื่อน
ขั้น เลื่อนตำแหน่ง ของกำลังพลในสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทยมีแนวทางอยู่ 2 
แนวทาง 

1. แนวทางสายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่อนขั้น หรือ เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งบทบาท
และ หน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่สูงขึ้น  

2. แนวทางสายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย หรือ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน ทั้งนี้ ตำแหน่งอาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

2.1 โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน  
2.2 โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน 

จากผลการศึกษาพบว่า สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทยนั้น มีลักษณะของ
สายอาชีพ (Career Path) แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีทั้งแนวทางสายอาชีพใน
แนวดิ่ง กำลังพลส่วนใหญ่ที่เติบโตในสายอาชีพแนวดิ่งจะเป็นบุคคลที่อยู่กับหน่วยเป็นระยะเวลานาน 
เป็นการเลื่อนตำแหน่ง ตามระยะเวลาที่สมควรจะเป็น กำลังพลส่วนใหญ่จะเติบโตในสายอาชีพแนวดิ่ง 
แนวทางสายงานในแนวนอน เป็นการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และจากการสัมภาษณ์
กำลังพลสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 20 นาย แนวทางสายงานนี้จะพบ
มากในกำลังพลที่จบการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ เลือกที่จะมาลงในหน่วยงานนี้  เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีกองที่เจาะจงที่ต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ 
อยู่ และเป็นกองที่เป็นหัวใจหลักของหน่วยงานนี้ และสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานนี้ได้ ชั้นยศที่
ถูกย้ายมาในสายงานแนวนอนเยอะที่สุดคือชั้นยศ พ.ต. คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ 
นั้นเอง 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยของความเจริญก้าวหน้าของการรับราชการทหารของ
สำนำงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย 

ปัจจัยของความเจริญก้าวหน้าในการทำงานนั้น โดยทฤษฎีของซุปเปอร์ Super (1957)  
ได้ศึกษาการเลือกอาชีพและสรุปรวบรวมตั้งเป็นทฤษฎีการเลือกอาชีพขึ้น สรุปประเด็นสำคัญที่
กล่าวถึงปัจจัยของความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลทางเอกสาร 
สรุปได้ตามทฤษฎีดังนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences) ทฤษฎีของความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเป็นหลักสำคัญ ทั้งด้านที่เกี่ยวกับการศึกษา และจิตวิทยาทางอาชีพ เพราะบุคคลย่อมแตกต่าง
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กันทั้งในด้านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้น การเลือกอาชีพของบุคคลก็ควรต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. ความสามารถหลาย ๆ อย่างในตัวบุคคล (multipotentiality) บุคคลแต่ละคนมีขีด
ความสามารถประจำตัวของแต่ละบุคคล ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในงาน ทุกคนจะมี
ความสามารถเฉพาะตัว แต่มีคนละอย่าง  

3. กระสวนของความสามารถในอาชีพ (occupational ability patterns) อาชีพแต่ละ
อาชีพมีกระสวนของความสามารถเฉพาะของแต่ละอาชีพ เช่น ความสามารถ ความสนใจ และ
บุคลิกภาพ นั่นคือ อาชีพหนึ่ง ๆ ก็ต้องการบุคคลที่มีความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพต่างไป
จากอีกอาชีพหนึ่ง 

ความแตกต่างระหว่างงานด้านเลขานุการ กับสายงานอ่ืน ๆ สายงานด้านนี้คงไม่ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ถือว่าต้องใช้ความสามารถ และความถนัดเฉพาะตัวค่อนข้างสูง จากการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นั้น แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า กรมกำลังพลทหาร มองงานด้านเลขานุการว่า
ต้องมีความพิเศษเฉพาะตัว เช่น เรื่องของปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าทัน
ถ่วงที ดังที่ได้อ้างถึงไว้ในแนวคิดความถนัดและความสามารถในการทำงานทฤษฎีของ ทวีศักดิ์        
สูทกวาทิน (2551) ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ไว้ว่ า ความถนัด 
เป็นสิ่งที่คนแต่ละคนสร้างและสะสมเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขามาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอด
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเขาที่ผ่านมา จนฝังลึกเป็นความถนัดเฉพาะบุคคลนั้นติดตัวเขาไปตลอด
อายุไขของเขา เราจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความถนัดของคนได้ด้วยการฝึกอบรม ความถนัดสะท้อน
ถึงศักยภาพของบุคคลในการพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ   

วัตถุประสงค์ที่  3 เพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการรับราชการทหาร ของข้าราชการ  
ในสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
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แผนผังที่ 1 ความก้าวหน้าของสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย (Career Chart) 
 

ผัง Career Chart นี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่า
ทัพซึ่งกลุ่มนี้จะสามารถดำรงตำแหน่งได้ในทุกตำแหน่งของสำนักงานเลขานุการ อีกกลุ่มคือผู้ที่ไม่ได้
สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ จะเห็นได้ว่าสามารถเจริญ เติบโตได้ เช่นกัน ถึงระดับ 
ผู้อำนวยการกอง  

ผังแนวทางการรับราชการ ของข้าราชการในสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่สรุปได้จากผลการศึกษา 
 
 
  
 
 
 
 
 

เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลตรี)

รอง เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 

(อัตรา พันเอกพิเศษ) 
รอง เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 

(อัตรา พันเอกพิเศษ) 

 

ผู้อำนวยการกองการประชุม 

(อัตรา พันเอก) 
ผู้อำนวยการกองสนับสนุน 

(อัตรา พันเอก) 

ประจำแผนก 
( อัตรา ร้อยตรี – พันตรี) 

ฝสธ. 

ไม่ฝสธ. 

ผู้อำนวยการกองเลขา 

 (อัตรา พันเอก) 

หัวหน้าแผนก 

(อัตรา พันโท) 

หัวหน้าแผนก 

(อัตรา พันโท) 
หัวหน้าแผนก 

(อัตรา พันโท) 

ประจำแผนก 
( อัตรา ร้อยตรี – พันตรี) 

ประจำแผนก 
( อัตรา ร้อยตรี – พันตรี) 

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ 

รองผู้อำนวยการกอง 

หัวหน้าแผนกเลขานกุาร 

ประจำแผนก 

นายทหารช้ันประทวน 

รอง เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 

เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางการรับราชการทหารไว้ดังนี้ เมื่อดำรงตำแหน่งในชั้นยศ ร.ต. - 
ร.อ. เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ความศึกษางานให้รอบรู้ ทั้งงานด้านกำลังพล งานด้านสารบรรณ  
งานด้านงบประมาณ เป็นช่วงวัยที่ต้องขวนขวาย แต่ถ้าเริ่มขั้นเป็น พ.ต. แล้วนั้น ต้องวางแผนการ   
รับราชการตัวเองว่าชอบงานแบบไหน แล้วมุ่งไปทำงานแบบที่เราชอบและถนัด แต่ถ้าต้องการ
เจริญเติบโตใน สำนักงานเลขานุการ เพ่ือต้องการโอกาสในการเติบโตเป็นเลขานุการนั้น ควรเรียนรู้
งานด้านงานเลขาท่ีกองเลขานุการ เพื่อเรียนรู้ว่าหลักของสำนักงานเลขานุการ จากการสัมภาษณ์ และ
การศึกษาโครงสร้างหน่วยพบว่ากองหลักของสำนักงานเลขานุการ คือกองเลขา ดังนั้นจึงเป็นแนวทาง
ที่ดีที่เติบโตที่กองเลขา จนเป็นผู้อำนวยการกอง เป็นรองเลขานุการ และขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นเป็น
เลขานุการ แนวทางการรับราชการดังกล่าวนี้ เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทยคนปัจจุบัน       
ปี 2562 ได้มีแนวทางการรับราชการเช่นนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การเติบโตขึ้นจากการเรียนรู้ว่าที่ได้
เติบจากหลาย ๆ กองในสำนักงานเลขานั้น ทำให้เกิดประสบการณ์การในการทำงาน สั่งสมประสง
การณ์ และสามารถข้ึนเป็นเลขานุการได้ในที่สุด 

5.2 ข้อเสนอแนะ สำหรับผลที่นำไปใช้ 
1. เพ่ือขยายความก้าวหน้าให้แก่กำลังพลในสำนักงานเลขานุการ จะเห็นได้ว่าผู้ที่ไม่ได้สำเร็จ

การศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ จะสามารถขึ้นสูงสุดเป็นได้เพียง แค่ผู้อำนวยการกอง แต่ผู้วิจัยเห็นว่า 
ตำแหน่งรองเลขนุการ มี 2 ตำแหน่ง ดังนั้น มีความคิดเห็นว่าสามารถให้อีกตำแหน่งไม่เป็นตำแหน่ง 
ฝ่ายเสนาธิการ ไม่ได้ระบุท้ายอัตรา เพ่ือเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่ง 

2. งานของสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกกองทัพไทย งานหลัก ถือว่าเป็นงานฝ่าย
อำนวยการที่ถือว่าต้องมีทักษะเฉพาะตัว ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีแนวทางการเจริญเติบโตอีกสาย
หนึ่ง เป็นสายความเชี่ยวชาญ สายความก้าวหน้าในอาชีพ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก  ๆ แต่ที่ผู้วิจัย
สนใจคือสายความก้าวหน้าแบบคู่ขนาน หรือ Dual Career Path 

1) สายความก้าวหน้าในอาชีพแบบดั่งเดิม (Traditional Career Path) 
2) สายความก้าวหน้าในอาชีพแบบเปิด  (Network Career Path) 
3) สายความก้าวหน้าในอาชีพแบบคู่ขนาน (Dual Career Path) เป็นการจัดทำ 

สายความก้าวหน้าในอาชีพแบบกึ่งปิด ซึ่งเป็นการแสดงสายความก้าวหน้าในอาชีพแนวดิ่ง ในลักษณะ
ของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งงานตามสายงานที่รับผิดชอบทั้งสายงานด้านบริหาร หรือสายงาน
ด้านเทคนิคเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   

ดังนั้น สายความก้าวหน้าในอาชีพแบบคู่ขนาน (Dual Career Path) จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมี
ความสนใจเป็ นอย่ างมาในการพัฒ นาองค์การ เพ่ือให้ กำลั งพลสามารถเจ ริญ เติบ โตได้   
เพราะสำนักงานเลขานุการ ถือเป็นงานฝ่ายอำนวยการ ที่ต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว ถ้ามี
การเปิดกว้างในการเติบโตให้กับบุคคลที่ไม่ได้จบจาก จบ รร.จปร. หรือ รร.สธ.เหล่าทัพ แต่มีความ
จงรักภักดีต่อหน่วย และต้องการพัฒนาหน่วย จึงจำเป็นที่จะต้องเจริญเติบโตมาทางสายงานความ
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เชี่ยวชาญ แต่จะต้องมีความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ และกติกา มีความยุติธรรม และเหมาะสม ในการ
คัดเลือก เพ่ือให้ทุกคนยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ต้องมีมารตฐานที่มีระบบคุณธรรมเป็นหลักตั้งแต่จุดเริ่มต้น ได้แก่ การคัดเลือกสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการ ต้องมีการแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมที่สุด 

4. ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับวิธีการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อาทิเช่น       
รับราชการ 5 ปี มีคุณสมบัติจะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่ต้องมีการสอบทบทวน หรือ ส่งผลงานเพ่ือการ
ประเมินในการเลื่อนตำแหน่งยศ 

5. สร้างพ้ืนฐานของการเจริญก้าวหน้าด้วยผลการปฏิบัติงาน มีการเก็บสถิติการทำงาน หรือ 
ผลงาน เพื่อใช้เป็นหลักในการได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 

6. ความโปร่งใสในการประเมินว่าบุคคลใดควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 
7. การเชิดชูผู้ที่ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้

บุคคลากรในหน่วยงาน 

5.3 ข้อเสนอแนะ สำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ 
1. การวิจัยเรื่อง แนวทางความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการทหาร กรณีศึกษา กำลังพล

สำนักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย หลังจากการศึกษาทั้งจากทางเอกสาร และการสัมภาษณ์ 
สิ่งที่ได้รับจากการทำวิจัยคือ ทำให้เห็นโครงสร้างของหน่วยที่ผู้วิจัยศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้วิจัย
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน่วยที่ผู้วิจัยนั้นได้ทำงานจริง  

2. จากการที่ได้สัมภาษณ์ กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ทำให้ทราบว่าการ
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ของกองบัญชาการกองทัพไทย ดูเพียงคุณสมบัติ คุณวุฒิ เป็นตัวตัดสินใจใน
การเลื่อนตำแหน่ง และแนวทางการเจริญก้าวหน้านั้น เป็นการประสานการทำงานระหว่างองค์การ 

รอง เลขานุการ 

ประจำแผนก 

ผู้อำนวยการ 

หัวหน้าแผนก 

 

เลขานุการ 

สายการเติบโต (ดั่งเดิม) 

ระดับชำนาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 

 

ระดับเชี่ยวชาญ 

สายความเชี่ยวชาญ 

ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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และกำลังพล องค์การโดยกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีส่วนช่วยในการวา งแผน
ให้แก่กำลังพลอย่างมาก 

3. ผู้บังคับหน่วยของ สำนักงานเลขานุการ เห็นว่าควรจะเติบโตขึ้นจากการเป็นรอง 
เลขานุการ เพราะงานที่ต้องอำนวยความสะดวกมีทั้ง พระราชพิธี รัฐพิธี การที่ได้เคยร่วมงาน ทำให้
ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ จะส่งผลดีเมื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการ เพราะจะช่วยสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชาในขั้นตอนต่าง ๆ ในงานได้เป็นอย่างดี 
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ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว 

ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

กิตติ เฟ่ืองฟู* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) ศึกษาลักษณะของความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม  

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  1 โดยสรุปเป็น 9 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่   
1 การเป็นที่ยอมรับของผู้นำ ผู้นำได้รับการยอมรับจากผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยที่  
2 การสร้างบรรยากาศในเข้ามาร่วมมือของผู้นำ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลภาค
ประชาชน และส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลภาคเอกชน ปัจจัยที่ 3 การเจรจาต่อรองของ
ผู้นำ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชนและผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน  
ปัจจัยที่ 4 กติกาและธรรมเนียมปฏิบัติ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน 
และผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยที่ 5 ระเบียบและกฎหมาย ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของ
ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานจากภาครัฐ ปัจจัยที่ 6 การติดตามตรวจสอบ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของ
ผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชนและผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานจากภาครัฐ ปัจจัยที่ 7 ภูมิหลังของความ
ร่วมมือ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชนและ
ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยที่ 8 ความสัมพันธ์ในอดีต ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้
ข้อมูลจากภาคประชาชน และผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน ปัจจัยที่ 9 ผลประโยชน์ ส่งผลต่อการเข้า
มาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน และผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงาน
จากภาครัฐ 

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  2 พบว่า ลักษณะของความร่วมมือในการ
ดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในรูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) กล่าวคือ  
มีลักษณะของความร่วมมือในความสัมพันธ์แนวนอน (Horizontal Relationship) โดยมีเทศบาลเมือง

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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หัวหินเป็นเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบหลักในการประสานและเป็นตัวกลางที่มีบทบาทในการเชิญภาค
ส่วนต่าง ๆ มาพูดคุย เพื่อช่วยกันวางแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน โดยมีลักษณะของ
ความร่วมมือแบบเป็นทางการ โดยการประสานงานผ่านผู้บริหารระดับสูงของภาคีเครือข่ายของที่ข้อง
ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยตรง  
ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทในการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทำให้มีบทบาทในการตัดสินใจ
ร่วมกันและยอมรับการตัดสินใจร่วมกัน โดยมีการแบ่งปันทรัพยากร ด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และสนับสนุนกำลังคนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

คำสำคัญ: การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว 
 
1. บทนำ 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมในภาคการบริการที่สร้างรายได้ และเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ก่อให้เกิดธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันตามมาอย่างมากมาย เช่น ธุรกิจ
โรงแรมบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก รวมถึง
ธุรกิจด้านการขนส่งการคมนาคม การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากภาคการท่องเที่ยวลงสู่ในระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  

ในอดีตที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  
มีส่วนสำคัญและเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ แต่เนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประเทศไทยจึงได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือเป็นการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 -2559 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
จัดการการท่องเที่ยว ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และวิถีชุมชน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ประเมินสถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อมของการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยต่อเนื่องจากแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นแผนฉบับแรก โดยแผนฉบับที่ 2 มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนารักษาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้การ
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ท่องเที่ยวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศ
ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญให้กับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาพักผ่อน โดยชูจุดขายด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา และหาดทราย
ที่สวยงาม ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวหลั่งไหล และเพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

ตารางที่ 1 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในปี พ.ศ. 2550–2560 

ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเท่ียว (คน) รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 
2550 2,439,159 9,215.22 
2551 2,710,714 9,860.28 
2552 2,227,096 9,188.19 
2553 2,448,176 10,580.56 
2554 3,080,614 17,318.07 
2555 4,115,740 22,668.00 
2556 4,417,025 24,317.29 
2557 4,660,994 25,905.56 
2558 4,835,371 28,268.48 
2559 4,979,804 29,520.16 
2560 5,895,143 37,196.35 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) 
 

การท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์
มหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน รวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในฝั่งตะวันออก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไหลทะลักมาจากอำเภอ
พัทยา จังหวัดชลบุรี ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 2554 จำนวน 
1,035,126 คน ทำให้ความต้องการด้ านการท่องเที่ ยวเปลี่ ยนไป  ส่ งผลให้ เกิ ดการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งความสะอาดของชายหาดที่ลดลง และปริมาณขยะที่เพ่ิม 
มากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินเมื่อปี พ.ศ . 
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2560 โดยเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในลักษณะ Collaboration และนำไปสู่ความ
ร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินในระยะเวลาต่อมา 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 เพ่ือศึกษาลักษณะของความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาการดำเนินนโยบายท่องเที่ยวตามแผนการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 
แผนการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.2 ขอบเขตพื้นที่ 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยเจาะพ้ืนที่อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา 
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
3.4 ขอบเขตด้านการลงพ้ืนที่วิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้เขียนได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

4.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองโดยเครือข่าย (Network Governance) 
จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552) กล่าวถึงการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบ

เครือข่ายว่า การทำงานของภาครัฐที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Public Value) โดยมีความต้องการที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องทราบ
ถึงความต้องการ และสภาพปัญหาของประชาชน ในการกำหนดกิจกรรมหรือนโยบายของภาครัฐบาล
เพ่ือจะกำหนดวิธีการและกิจกรรม หรือบริการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการและสภาพปัญหา
ของประชาชน อันจะทำให้ทำให้เกิดคุณค่าทางสังคม และตรงตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
ทั้งนี้ คุณค่าทางสังคมตามความรู้สึกของประชาชนต่อกิจกรรมหรือบริการของภาครัฐ ตามรายงาน
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ของกระทรวงแห่ งรั ฐของสหราชอาณ าจั กร (Minister of State, United Kingdom) แบ่ ง
องค์ประกอบเป็น 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 

1) การให้บริการ (Service) ซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2) ผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือบริการ (Outcome) ซึ่งเก่ียวข้องกับระดับคุณภาพการให้บริการ 
3) ความน่าเชื่อถือ (Trust) ซึ่งจะเน้นในความเชื่อถือของกระบวนการและผลการบริการ 

4.2 การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 
1) ตัวแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน มีองค์ประกอบที่สำคัญ 

ๆ ดังต่อไปนี้ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2555: 406-407) 
(1) การริเริ่มความร่วมมือ การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน

เป็นการเปิดพ้ืนที่การทำงานร่วมกัน ที่ริเริ่มโดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมหน่วย
ราชการ และองค์กรของรัฐรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการที่หน่วยงานภาครัฐริเริ่มร่วมมือกันทำงานกับภาคส่วนอ่ืน  
อาจเป็นไปเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือเป็นการแสดงบทบาทร่วมกับ
ตัวแสดงอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ไว้ 

(2) ตัวแสดงที่เก่ียวข้อง ตัวแสดงที่เข้ามาร่วมในกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกันหลายภาคส่วนต้องประกอบด้วยตัวแสดงภาครัฐ และตัวแสดงที่มิใช่ภาครัฐ ซึ่งมีฐานะ
เป็นภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารภารกิจหรือนโยบายสาธารณะ ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน จึงครอบคลุมทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของภาครัฐ ทั้งในฐานะพลเมือง และ
ในฐานะกลุ่มทางสังคมหรือองค์กร 

(3) การแสดงบทบาท ภาคีท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน ต้องสามารถแสดงบทบาทร่วมตัดสินใจกับตัวแสดงภาครัฐได้โดยตรง
มิใช่มีบทบาทเพียงให้ข้อคิดเห็นหรือให้คำปรึกษาหารือแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยทุกฝ่ายต้องมีการ
พบปะเจรจาหารือกันอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน รับฟัง โต้แย้ง เสนอแนะและตัดสินใจ ร่วมกัน
ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐต้องมีส่วนในการตัดสินใจในการดำเนินภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐหรือนโยบายสาธารณะของรัฐได้ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ แม้อำนาจตัดสินใจ
สุดท้ายจะอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐก็ตาม 

(4) การจัดโครงสร้างการทำงาน การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลาย
ภาคส่วน ต้องมีการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่ทำให้ทุกฝ่ายเข้ามาแสดงบทบาท
ร่วมกัน กลไกการทำงานร่วมกันภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นทางการควรเกิดจากการตกลง 
วางกรอบกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ร่วมกันทุกฝ่ายการทำงานแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ภายใต้กระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน 
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จึงเป็นการทำงานร่วมกันโดยมีกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบเฉพาะที่ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดขึ้น 
โดยผ่านการวางกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นทางการ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการ
จดับริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ 

(5) การตัดสินใจ การทำงานร่วมกันต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามา
ตัดสินใจร่วมกันบนฐานของการแสวงหาทางออกที่สะท้อนฉันทานุมัติของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นทางเลือกที่
เอ้ือให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการตัดสินใจในการทำงานร่วมกันต้องไม่ใช่การต่อสู้
ต่อรอง ประนีประนอม หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ แม้หน่วยงานภาครัฐจะถือครองอำนาจหน้าที่ใน
การตัดสินใจในการดำเนินภารกิจ แต่เป้าหมายในการดำเนินภารกิจนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของฉันทามติ
ที่ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดขึ้น การตัดสินใจในบางกรณี แม้จะไม่สามารถสร้างความเห็นพ้องตรงกันได้
ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นการตัดสินใจที่มีข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 

(6) เป้าหมายของการทำงานร่วมกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
หลายภาคส่วน ต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือนโยบายสาธารณะเท่านั้น เป้าหมายของ
กระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน ต้องเป็นการร่วมมือกันทำงานที่มุ่ง
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหรือการบริหารภารกิจของภาครัฐเป็นสำคัญ มิใช่การอาศัยกลไกการ
บริหารงานของภาครัฐเพ่ือสร้างพ้ืนที่เจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชน
เฉพาะกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน 
รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างตัวแสดงภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมสามารถ

อธิบายได้จากปัจจัยที่สำคัญ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2555: 408-418) คือ 
(1) เงื่อนไขก่อเกิดความร่วมมือ (Starting Conditions) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ

ความยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
(2) การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ( Institutional Design)  

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดกรอบกฎเกณฑ์การร่วมมือกันทำงาน 
(3) บทบาทผู้นำการสร้างความร่วมมือ (Facilitative Leadership) เป็นปัจจัยที่ทำ

ให้เกิดตัวกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือและเอ้ืออำนวยให้กระบวนการทำงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนไปได ้

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ” 
1) ความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
Williama (1971: 144; อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , 2560: 450) การนำนโยบายไป

ปฏิบัติคือ ความพยายามที่จะตัดสินความสามารถขององค์การ ในการรวบรวมคนและทรัพยากรใน
หน่วยงานหนึ่ง และกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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Pressman and Aaron (1973; อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2560: 451) ให้ความหมาย
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

Van Horn and Van Meter (1976: 103; อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2560: 454) ได้ให้
ทัศนะเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมทั้งมวลที่
กระทำโดยรัฐบาลและเอกชน ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีผลต่อการบรรลุความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากการตัดสินใจนโยบาย 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2560: 460) การนำนโยบายไปปฏิบัติคือ กระบวนการที่องค์การของรัฐ
องค์การเดียวหรือหลายองค์การรับผิดชอบในการนำนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติ  
ให้บรรลุผลสำเร็จ 

2) ความหมายของปัจจัยความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
Berman et al. (1977; อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2560: 498) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จของโครงการสามารถวัด
ได้จากร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ความต่อเนื่องทางทฤษฎี ความตื่นตัว และประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติด้วย 

Hambleton (1983; อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2560: 499) ปัจจัยที่มีผลต่อการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ คือ ข่าวสารของนโยบายซึ่งควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าประสงค์  
ความหลากหลายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ มุมมองและอุดมคติของ 
ผู้กำหนดนโยบาย ทรัพยากร และการวางแผนทางการเมือง 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2560: 460) ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ภาวะผู้นำของผู้รับผิดชอบ
โครงการ สมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประสานงานที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายองค์การ 

4.4 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
1) ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
บุญเลิศ จิตตั้ งวัฒนา (2542) กล่าวว่าแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนมี

องค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 6 องค์ประกอบ คือ  
(1) องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนา

สถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน โดยมีการ
ประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และกำหนดกิจกรรมท่องเที่ยวที่อนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวด้วย  
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(2) องค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนา
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้าน
ลบจากการท่องเที่ยว โดยต้องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  

(3) องค์ประกอบการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาธุรกิจด้าน
บริการอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้
ได้รับความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย  

(4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาการ
แสวงหานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม โดยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ  

(5) องค์ประกอบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เป็นการพัฒนาการสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเอง และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว อันจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คลอดไป  

(6) องค์ประกอบการพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการ
พัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝัง จิตสำนึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหน
แทนทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

United Nations Environment Programme and World Tourism Organization 
(2005: 8-9; อ้างถึงใน แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์, 2558: 46) ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยอ้างถึงคำจำกัดความของคณะกรรมาธิการโลกด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development: WCED) 
ในปี 1987 ซึ่งมีใจความว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนในยุค
ปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถในการสนอง ความต้องการของคนรุ่นอนาคต” โดยการพัฒนา
ดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่สำคัญ 2 แนวคิดคือ แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ (Needs) ของทุก
คน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนจะต้องพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านสังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

World Tourism Organization (2004: 7; อ้างถึงใน แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์, 2558) 
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถกระทำได้กับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
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และในทุกแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวโดยชนหมู่มาก (Mass Tourism) และการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม (Niche Tourism Segment) โดยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรเป็นดังนี้  

(1) เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด รักษาระบบนิเวศ และช่วย
ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  

(2) เป็นการท่องเที่ยวที่เคารพในสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นอยู่ 
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของประเพณี สนับสนุนให้ เกิดการเปิดรับและการเข้าใจในความ
หลากหลายของวัฒนธรรม  

(3) มั่นใจว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินการได้ใน
ระยะยาว การจัดหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
ทุกส่วน เป็นการกระจายความเป็นธรรม ซึ่งหมายรวมถึง การจ้างงานอย่างมั่นคง โอกาสในการได้รับ
รายได้ และบริการสังคมสำหรับคนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการลดความยากจน  

2) ความหมายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยว 

โดยขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่น้อมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” มาใช้ในการจัดทำแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่
สร้างทั้งรายได้ และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 
ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านคุณภาพการ
แข่งขันและให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่กันไป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 จึงเกิดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว  

(4) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะ
กลุ่มส่งเสริมวิถีไทยและสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว  

(5) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

3) ความหมายของ “ผู้นำ” 
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Yukl (2012) กล่าวไว้ว่า ผู้นำ คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นภาระหน้าที่โดย
ตำแหน่ง “ผู้นำ” ที่ได้รับมอบหมาย บุคคลอ่ืนที่เหลือคือผู้ตาม แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยหรือผู้ช่วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม 

McFarland (1997) กล่าวไว้ว่า ผู้นำ คือ บุคคลที่สามารถใช้อิทธิพลโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนทำงาน
ในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้ 

4) ความหมายของ “แรงจูงใจ” 
Beach (1970) กล่าวว่า แรงจูงใจคือความเต็มใจที่ถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

อดีตและปัจจุบัน โดยผู้ที่ถูกกระตุ้นจะใช้พลังของตนเพ่ือให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย ให้ได้รับ
รางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทน เป็นสิ่งสำคัญของการกระทำของมนุษย์ และเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้คนไป
ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2540) กล่าวว่า แรงจูงใจของมนุษย์มีหลายประเภทและระดับมนุษย์ถูก
จูงใจให้มีการกระทำหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบเพ่ือสนองความต้องการทางกาย แต่ยังมีความ
ต้องการมากกว่านั้น เช่น ต้องการความสำเร็จ ต้องการเงิน คำชมเชย อำนาจ เป็นต้น 

5) ความหมายของ “ปัจจัยเชิงสถาบัน” 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ และคณะ (2543) ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของสถาบันในรูปแบบของ

สิทธิเพ่ือการจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน กล่าวคือ การจัดการทรัพยากรในเชิงสถาบันเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบธรรมชาติและระบบสังคมของมนุษย์ จะมีมุมมองขยายออกไปจากเง่ือนไข
เชิงจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่ทำหน้าที่เสมือนกลไกกำหนดความสัมพันธ์ทั้งสองระบบ ซึ่งมี
นัยว่าการจัดการทรัพยากรส่วนรวมไม่ควรผูกขาดอยู่กับหน่วยงานทางสังคมเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง 

Ostrom (1996) กล่าวว่า รูปแบบสถาบันเกิดจาก ผลการตกลงร่วมกัน โดยปรากฏใน
รูปแบบกติกาที่กลุ่มนั้น ๆ สร้างขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมนิเวศน์นั้น ๆ โดยเป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรร่วมกันประกอบด้วย ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เสีย
ประโยชน์ที่กำลังเผชิญกับการเข้ามาใช้ทรัพยากรได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลที่ได้คือทำให้เกิดการ
สร้างกติกาข้ึนมาในชุมชน เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามของบุคคลโดยใช้ระเบียบที่ร่วมกันทำขึ้น 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interviews) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
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5.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่

ระดับสูง ที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ททท.) และ
เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน 
ตลอดจนตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ
ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึก และผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชนและประชาสังคม ได้แก่ ผู้นำ
ชุมชน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การศึกษาเอกสาร ได้แก่ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2560-2564 

งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เขียนสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ดังนี้  
ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 

(1) ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(2) ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(3) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน 
(4) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหัวหิน 

ผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน 
(1) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(2) ผู้ประกอบการร้านอาหาร “ร้านเจ๊เขียวซีฟู๊ด” 
(3) กรรมการผู้จัดการโรงแรม “หัวหินวันวาน รีสอร์ท” 
(4) ผู้ประกอบการร้านของฝาก “แม่เก็บ” 

ผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน/ประชาสังคมและ NGO 
(1) ประธานชุมชนหมู่บ้านหัวดอน 
(2) ประธานชุมชนหมู่บ้านเขาตะเกียบ 
(3) ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ) 

งานวิจัยชิ้นนี้ผู้เขียนเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบปลายเปิด โดยทำการ
บันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์และนำมาถอดเป็นข้อความ ในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
และในกรณีที่ผู้เขียนไม่สามารถนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ผู้เขียนลงเก็บข้อมูลได้ ผู้เขียนจะ
ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ 
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3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้เขียนเก็บข้อมูลด้วยการเฝ้าสังเกตการณ์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน และลงเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญ สิ่งอำนวยความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยว และความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการจัดการและการวางแผนการท่องเที่ยว 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลทุติยภูมิจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ รายงาน
ประจำปี เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงาน เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามแผน 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ 
(1) จากผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 คน 
(2) จากผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน จำนวน 4 คน 
(3) จากผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน/ประชาสังคม จำนวน 3 คน 

3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้เขียนสังเกตปฏิกิริยา
การมีส่วนร่วมในการเสวนาระหว่างนายกเทศมนตรีหัวหิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ประกอบการโรงแรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านของฝากในหัวหิน ตัวแทนจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอ
หัวหิน ในการวางแผนร่วมกันเพ่ือดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2  
พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน โดยสังเกตว่ามีลักษณะของความ
ร่วมมืออย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือและในขั้นตอนใดบ้าง 

5.4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้  ผู้ เขียนมีการตรวจความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้ 
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการตรวจสอบยืนยันข้อมูล

โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้านแหล่งเวลา ด้านสถานที่ และด้านบุคคล ว่าข้อมูลที่ได้มาจาก
แหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ หากได้ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 

2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการ
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ซึ่งผู้เขียนใช้วิธีใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยการสังเกต ควบคู่กับการสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แล้วนำข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบยืนยัน 
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3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) ตรวจสอบการใช้ทฤษฎีที่
หลากหลาย ว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ว่าจะนำทฤษฎีใดมาใช้  
หากได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้เขียนได้มามีความถูกต้อง 
 
6. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่หนึ่ง สรุปเป็น 9 ปัจจัย พบว่า  
ปัจจัยท่ี 1 การเป็นที่ยอมรับของผู้นำ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงาน

ภาครัฐ  
ปัจจัยที่ 2 การสร้างบรรยากาศในเข้ามาร่วมมือของผู้นำ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้

ข้อมูลจากภาคประชาชน และส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน  
ปัจจัยที่ 3 การเจรจาต่อรองของผู้นำ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาค

ประชาชน และผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน  
ปัจจัยที่ 4 กติกาและธรรมเนียมปฏิบัติ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาค

ประชาชนและผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ  
ปัจจัยที่ 5 ระเบียบและกฎหมาย ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงาน

จากภาครัฐ  
ปัจจัยที่  6 การติดตามตรวจสอบ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ ให้ข้อมูลจากภาค

ประชาชนและผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานจากภาครัฐ  
ปัจจัยที่ 7 ภูมิหลังของความร่วมมือ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาค

ประชาชน และผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน และผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานจากภาครัฐ  
ปัจจัยท่ี 8 ความสัมพันธ์ในอดีต ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน 

และผู้ให้ข้อมูลจากภาคเอกชน  
ปัจจัยที่ 9 ผลประโยชน์ ส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลจากภาคประชาชน ผู้ให้

ข้อมูลจากภาคเอกชนและผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานจากภาครัฐ 
ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สองจากการศึกษา พบว่า ลักษณะของความ

ร่วมมือในการดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอหั วหิน จังหวัด
ประจวบคี รีขันธ์  ในรูปแบบการบริหารกิจการบ้ าน เมืองแบบร่วมมือกัน  (Collaborative 
Governance) กล่าวคือ มีลักษณะของความร่วมมือในความสัมพันธ์แนวนอน (Horizontal 
Relationship) โดยมีเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบหลักในการประสานและเป็น
ตัวกลาง ที่มีบทบาทในการเชิญภาคส่วนต่าง ๆ มาพูดคุย เพื่อช่วยกันวางแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว
ของอำเภอหัวหิน โดยมีลักษณะของความร่วมมือแบบเป็นทางการ โดยการประสานงานผ่านผู้บริหาร
ระดับสูงของภาคีเครือข่ายของที่ข้องในด้านการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความสามารถในการ
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บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทในการให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน ทำให้มีบทบาทในการตัดสินใจร่วมกัน และยอมรับการตัดสินใจร่วมกัน โดยมีการแบ่งปัน
ทรัพยากร ด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสนับสนุนกำลังคน ในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอำเภอหัวหินจากหน่วยงานภาคเอกชน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้  
ในการวิจัยเรื่องความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการการ
ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้พบข้อดีและข้อจำกัด รวมถึงปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อน เช่น ปัจจัยด้านบทบาทผู้นำที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากภาคเอกชน และปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ เช่น การมีภาคประชาชน/ประชาสังคมและ  NGO ที่มีความ
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของชุมชน อีกทั้งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สำคัญในการเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน  
ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน สามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ ในบริบทที่
เหมาะสม ในการทำแผนปฏิบัติการ ในหน่วยงานของตนได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1) เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้ทำการศึกษาวิจัยในขอบเขตพ้ืนที่  อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการจัดทำแผนการท่องเที่ยวในระดับ
จังหวัด และแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติเพ่ือที่จะได้ผลสรุปที่ชัดเจน 

2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ที่อาจส่งผลต่อการเข้ามาร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3) ควรมีการศึกษาความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการนำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวของ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ 
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สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพ่ือศึกษาข้อดี ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจ
ชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน และเพ่ือศึกษาวิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนที่
เหมาะสมในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากเอกสาร โดยใช้เครื่องมือแบบการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตำรวจชุมชน และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จำนวน 9 คน  

ผลการศึกษาพบว่า วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน คือ            
การดำเนินการที่ ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสัมผัส คลุกคลีกับประชาชน เพ่ือรับทราบปัญหา  
ความต้องการ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจและประชาชน รวมถึงสร้างความศรัทธาของ
ประชาชน การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยการลงพ้ืนที่เข้าหาประชาชน  
การทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการลงพ้ืนที่ของตำรวจเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชน ส่วนข้อดีของการตำรวจชุมชน คือ ได้ทราบข้อมูลจริงจากประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับ
อาชญากรรม ได้แนวร่วมจากประชาชน ได้ใกล้ชิดประชาชน รับทราบข้อมูล และมีประชาชนเป็น
แหล่งข่าว เป็นการใช้แนวทางที่ไม่บังคับใช้อำนาจทางกฎหมายมากเกินไป และเป็นการหาสาเหตุหรือ
ต้นที่มาของการกระทำผิด เพ่ือหาทางแก้ไข ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชน
ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน  คือ บุคลากรบางส่วนยังไม่มีเหมาะสม และขาด
งบประมาณ และอุปกรณ์ขาดแคลน บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้บังคับบัญชาบางท่าน ไม่ให้ความสนใจ 
ข้าราชการตำรวจบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญ และเยาวชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ 

ข้อเสนอแนะ หรือปรับปรุงการดำเนินการวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน สรุปได้ว่า ควรมีนโยบายที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับสูง การจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่
เพียงพอ ควรให้ตำรวจทั้งสถานีเป็นตำรวจชุมชนทั้งหมด ควรมีวิธีการใหม่ ๆ ในการดำเนินการ 

 
*ร้อยตำรวจโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Kittitat.bank@gmail.com 
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ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจ และควรสร้างความร่วมมือกับเยาวชนให้มากขึ้น ทั้งนี้สรุปได้ว่า 
วิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม 
คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมกัน การรับฟังความคิดเห็นให้ตรง
กับความต้องการของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ตามความเหมาะสม การตั้งสื่อสังคม
ออนไลน์ มุ่งเน้นสร้างความรู้สึกให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ตำรวจกับประชาชน  

คำสำคัญ: วิธีการตำรวจชุมชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 

1. บทนำ 

ในสังคมปัจจุบัน มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในแต่ละวันจำนวนมาก ซึ่งปัญหาอาชญากรรม 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน อันเป็นลักษณะ
ชุมชนเมือง รวมถึงการที่บุคคลต้องดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่ รอดของตนเองและครอบครัว การที่
ประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นประชากรแฝง ประกอบกับบางคนไม่มีงานทำ จึงส่งผลให้
ก่ออาชญากรรมเพ่ือเอาตัวรอด เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือมากถึงปล้นทรัพย์ ซึ่งสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้อาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมประเภทใด ย่อมเป็น
ปัญหาสำคัญของประเทศชาติ เพราะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถติดตามสืบสวน
จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ทันท่วงที ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจมุ่งเน้นในด้าน
ป้องกันและปราบปรามเป็นหลักโดยยึดถือหลักกฎหมายและระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับคดีโดยเคร่งครัด จึงอาจทำให้ประชาชนเริ่มมีทัศนคติที่ ไม่ เป็นมิตรกับตำรวจ มีการ
กระทบกระทั่งกับประชาชนในพ้ืนที่ จึงทำให้การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนไม่ได้รับความ
สนับสนุนและร่วมมือเท่าท่ีควร ส่งผลให้การช่วยป้องกันปราบปรามมักไม่ค่อยได้ผล  

ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีหน้าที่
หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการป้องกันอาชญากรรม บำบัดทุกข์บำรุงสุข และ
รักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น และใช้มาตรการ
ป้องกันควบคู่ไปกับการปราบปราม ดังนั้นตำรวจจึงต้องโดยมีการป้องกันเป็นมาตรการนำและการ
ปราบปราม เป็นมาตรการสนับสนุน การนำมาตรการป้องกันมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัย
ความร่วมมืออย่างมากจากประชาชน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากประชาชน การดำเนินงานในด้าน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี แต่ที่ผ่านมาประชาชนยัง
ไม่ให้ความร่วมมือและไม่สนับสนุนกิจการของตำรวจเท่าที่ควร ยังมีมีความรู้สึกห่างเหินจากตำรวจ 
เพิกเฉยไม่สนใจ โดยถือว่าไม่ใช่ธุระหรือไม่ใช่หน้าที่  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดที่ว่า 
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“อาชญากรรมเป็นปัญหาของตำรวจที่จะต้องแก้ไขแต่เพียงหน่วยเดียว” นอกเสียจากว่าอาชญากรรม 
หรือปัญหาต่าง ๆ จะได้เกิดข้ึนกับคนท่ีตนรู้จักเท่านั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนหันมาร่วมมือและสนับสนุนกิจการของตำรวจ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจึงได้พยายามที่จะแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่จากประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำได้ เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจงานในหน้าที่ของตำรวจดีขึ้น รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนรู้จัก
ป้องกันตนเองและครอบครัวให้รอดพ้นจากอาชญากรรมและอุบัติภัยต่าง ๆ ยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้
ประชาชนมีความตระหนักอยู่เสมอว่า ปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วม
ใจกันช่วยกันแก้ไข และไม่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของตำรวจฝ่ายเดียว (ทรงศักดิ์ รัศมี, 2551: 2-3) ดังนี้
จึงทำใหเ้ป็นจุดกำเนิดหลักการตำรวจชุมชน (Community Policing)   

แนวคิดการตำรวจชุมชนเป็นแนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงานของตำรวจที่ปรับเปลี่ยนมาจาก
แนวคิด แบบดั้งเดิมที่เพียงมุ่งบังคับใช้กฎหมายหรือรับมือเฉพาะเหตุปัญหาอาชญากรรมมาเป็น
แนวทางที่มุ่งให้ ความสำคัญกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุแท้จริง เพ่ือหา
วิธีการที่เหมาะสมอย่าง ยั่งยืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยแนวคิดการตำรวจชุมชนถือกำเนิดขึ้น
ในช่วงทศวรรษ 1980 หรือช่วงยุค เปลี่ยนผ่านจากกิจการตำรวจในยุคปฏิรูป (Reform Era) เข้าสู่ยุค
ที่ ให้ความสำคัญกับชุมชน (Community Era) ช่วงนั้นกิจการตำรวจกำลังประสบปัญหาด้าน
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์กับประชาชน ประกอบกับ อิทธิพลของทฤษฎีและแนวคิด ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา (Sociology) ได้แก่ ทฤษฎีการสนับสนุนเชิงปทัสถาน 
(Normative Sponsorship Theory) ที่พยายามอธิบายถึงปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมทางสังคมที่
ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาก็ต่อเมื่อเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับจากการกระทำนั้น และทฤษฎีสังคมวิพากษ์  (Critical Social Theory) ที่ ให้
ความสำคัญกับการที่ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง 
รวมถึงกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา (Criminology) ได้แก่ ทฤษฎีหน้าต่างแตก 
(Broken Windows Theory) ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อแนวคิดการตำรวจชุมชน เพราะแสดงให้เห็นว่า
ความไร้ระเบียบ เล็กน้อยในสังคมหากไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขแล้วก็อาจนำไปสู่ปัญหาอ่ืนที่ทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น หรือจะเป็นแนวคิดการไม่ทนต่อปัญหา (Zero Tolerance) ที่มุ่งให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจดำเนินการกับทุกปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ไม่ว่าปัญหานั้นจะมีระดับความรุนแรงน้อยเพียงใด 

ซึ่งวิธีการตำรวจชุมชนนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อจำกัด ที่แตกต่าง
กันออกไป จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิธีการในการประยุกต์ใช้การการตำรวจชุมชนที่เหมาะสมในพ้ืนที่ของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธินว่า มีวิธีการบ้าง และแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพ่ือนำผลการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานตำรวจชุมชนให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบต่อไป และเพ่ือจะได้นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และจะช่วยสร้าง
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ให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานตำรวจ การยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำไปสู่การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่
ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

 
2. คำถามการศึกษา 

2.1 ปัจจุบันในพ้ืนที่ สน.พหลโยธิน ตำรวจและประชาชนมีวิธีการในการร่วมมือแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมแบบใดบ้าง และแต่ละวิธีการมีข้อดี ข้อจำกัด หรือปัญหาอุปสรรค อย่างไร 

2.2 วิธีการในการประยุกต์ใช้การการตำรวจชุมชนที่เหมาะสมในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน คือวิธีการใด 

 
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3.1 เพ่ือศึกษาวิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
3.2 เพ่ือศึกษาข้อดี ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจ

นครบาลพหลโยธิน 
3.3 เพ่ือศึกษาวิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนที่เหมาะสมในพ้ืนที่สถานีตำรวจนคร

บาลพหลโยธิน 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เพ่ือศึกษา วิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชน  

ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ในงานวิจัยนี้ มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับวิธีการตำรวจชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประวัติและ
ความเป็นมาของหน่วยงานที่ศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรสำหรับการศึกษา คือ ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตำรวจชุมชน ประกอบด้วย ผู้กำกับการ หรือรองผู้กำกับการป้องกัน
ปราบปราม (รอง ผกก.ป .) รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม (รอง สวป.) ผู้บังคับหมู่ป้องกัน
ปราบปราม) (ผบ.หมู่ ป.) และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง คือ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึง เดือน พฤษภาคม 2562 
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5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  
5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตำรวจชุมชน  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2555) ให้ความหมายว่า หมายถึง งานที่ตำรวจได้กระทำเพ่ือให้

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกัน 
ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจ และเป็นการดำเนินการ
อย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความเข้าใจ
ในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม
เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ  

Fagin (2003) ให้ความหมายว่า หมายถึง การยึดถือหลักกระจายอำนาจในการส่งเสริมการ
ป้องกันอาชญากรรม มากกว่าที่จะใช้แนวทางการตรวจตราพ้ืนที่ สืบสวนหาข่าว และบังคับใช้
กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมากกว่าการใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และประยุกต์ใช้
แนวทางอ่ืนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แทนการจับกุม หรือการใช้กำลังโดยมุ่งเน้นแก้ไข
สาเหตุหรือต้นตอที่มาของการกระทำผิดทางอาญา 

Community Policing Consortium ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดนิยามของตำรวจ
ชุมชน (Community Policing) ว่าหมายความถึง “รูปแบบการทำงานของตำรวจที่มุ่งเน้นสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำรวจชุมชนจะเน้นการร่วมมือกันระหว่าง
ตำรวจและชุมชนในการระบุปัญหาอาชญากรรมและการก่อความเดือดร้อนราคาญและแสวงหา
แนวทางร่วมกัน ตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว” (Community Policing 
Consortium, 1996)  

5.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา (Sociology) 
1) ทฤษฎีการสนับสนุนเชิงปทัสถาน (Normative Sponsorship Theory) (Sower, 1957: 

10) เป็นทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยามีหลักการสำคัญท่ีเชื่อว่าคนทุกคนมีจิตใจที่ดีและเต็มใจที่จะกระทำ
การร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือประโยชน์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ 
ของสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานก็ต่อเมื่อชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้น
เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น การจะยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ จำเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหานั้น ๆ ไปจนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่จะ
ได้รับให้กับทุกภาคส่วนของชุมชน (Braiden, 1997) 

ทฤษฎีดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการตำรวจชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความเดือดร้อนในชุมชนได้เพียงลำพัง ซึ่งปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทบกับประชาชนทุกคนที่อยู่อาศัยในชุมชน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
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ของทุกภาคส่วนในชุมชน ในการเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนอาจต้องเป็นตัวกลาง
สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน และต้องสร้างความ
ตระหนักของประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาด้วยวิธี การและรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

2) ทฤษฎีสังคมวิพากษ์ (Critical Theory) เป็นทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาที่ให้ความสำคัญ
กับเหตุและผลของการรวมตัวกันของประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามเอาชนะอุปสรรค
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ขัดขวางไม่ให้ประชาชนเหล่านั้น ได้รับในสิ่งที่ต้องการ  
ซึ่งความสำคัญของทฤษฎีสังคมวิพากษ์ช่วยทำให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ในความพยายามที่จะยกระดับ
คุณภาพของประชาชนหรือสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยมีหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่  

(1) การชี้แนะ (Guidance) เป็นการที่ประชาชนต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนรับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงศักยภาพของตนเองในการ
ดำเนินการรับมือกับสถานการณ์หรือปัญหานั้น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการ 

(2) การให้อำนาจตัดสินใจ (Empowerment) เป็นการที่ประชาชนต้องการมีอำนาจ
ในการตัดสินใจและดำเนินการเพ่ือรับมือหรือจัดการกับปัญหานั้นด้วยตนเอง  

(3) การให้อิสระ (Emancipation) เป็นการให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับรู้ถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการดำเนินงานของตน (Fay, 1987; Braiden, 1997) 

จากหลักการสำคัญของทฤษฎีดังกล่าวที่มีต่อแนวคิดการตำรวจชุมชน จะเห็นได้ว่าการให้
ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
ชุมชน นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และผลกระทบของปัญหาที่มีต่อตนเอง
ตามหลักทฤษฎีการสนับสนุนเชิงปทัสถานแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับหลักทฤษฎีสังคมวิพากษ์ใน
การให้ความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ของปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนด้วยการสื่อสาร
และการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งต้องมอบอำนาจการตัดสินใจให้แก่ชุมชนในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง ถึงจะมีความสอดคล้องกับหลักการสำคัญของแนวคิดการตำรวจ
ชุมชนที่ต้องกระจายอำนาจทั้งการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับกระบวนทัศน์ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากเดิมเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาถึงสาเหตุที่แท้จริงบนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของแต่ละชุมชนที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนที่ 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา (Criminology) 
1) ทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) เป็นทฤษฎีที่นักวิชาการชื่อ วิลสัน 

(Wilson) และเคลลิง (keling) นำเสนอขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1982 โดยปรากฎถ้อยความสำคัญตอน
หนึ่งของการศึกษาที่ว่า “ถ้าหากมีใครบางคนทำลายหน้าต่างของตึกบานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชุมชนจนแตก
เสียหาย และหน้าต่างนั้นไม่ได้รับการซ่อมแซม ต่อมาหน้าต่างบานอ่ืนก็จะถูกทำลายเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย 
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ๆ จนในที่สุดแล้วหน้าต่างที่ถูกทำลายเพียงบานเดียวก็จะนำไปสู่ความไร้ระเบียบในชุมชน” (Wilson 
and Kelling, 1982: 12) 

จากความข้างต้นหากสังคมหรือชุมชนมิได้ให้ความสนใจในความไร้ระเบียบหรือปัญหาที่
เกิดขึ้น เล็กน้อยในสังคมแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ว่า “ไม่มีใครสนใจส่วนรวม” อันนำไปสู่การเกิด
ปัญหาอ่ืนหรือ เกิดการขยายตัวของปัญหา โดยเริ่มต้นจากเหตุของปัญหาที่มี ขนาดเล็กแต่ไม่ได้รับ
ความสนใจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องให้ความสำคัญในการจัดการกับปัญหาหรือความไร้ระเบียบ
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีหน้าที่ค้นหาว่าอะไรคือปัญหา และปัญหาอยู่ตรงไหน ด้วยการอาศัยกำลังจาก
ทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการระบุถึงปัญหาที่เริ่มก่อตัวขึ้นในสังคม ทฤษฎีหน้าต่าง
แตกเป็นทฤษฎีสำคัญต่อมุมมองการปฏิบัติงานของตำรวจที่ขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน จากเดิมที่
เป็นเชิงรับให้กลายมาเป็นเชิงรุก ต้องเข้าถึงต้นตอของปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนความไร้
ระเบียบอ่ืนในสังคม โดยไม่ละเลยว่านั่นอาจจะเป็นปัญหาขนาดเล็กหรือไม่รุนแรง อันเป็นการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการป้องกัน ก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือขยายความรุนแรงขึ้นต่อไป 

2) แนวคิดการไม่ทนต่อปัญหา (Zero Tolerance) เป็นแนวคิดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในการควบคุมปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่โดยลดการใช้อำนาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้
น้อยลง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังต่อผู้กระทำผิด
กฎหมายในทุกลักษณะความผิด โดยมีหลักสำคัญ (Marshall, 1999) ดังนี้ 

(1) มุ่งจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นด้วยความจริงจัง เฉียบขาด และรุนแรง 
(Being Tough on Crime) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาชญากรหรือผู้กระทำผิดกฎหมาย 

(2) ลดการใช้อำนาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย แต่ให้ดำเนินการบน
ระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด (Strict, Non-Discretionary, Law Enforcement) กล่าวคือ ในบาง
กรณีที่ระเบียบข้อบังคับได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการกับอาชญากร หรือ
ผู้กระทำผิดกฎหมาย แต่แนวคิดดังกล่าวจะจำกัดอำนาจดุลยพินิจ และมุ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายบนมาตรฐานเดียวกัน 

(3) เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องให้ความสำคัญกับอาชญากรรมหรือความไร้ระเบียบ แม้จะ
เป็นเรื่องเล็กน้อยในสังคม (Police Action Against Minor Offences and Disorder) ไม่ปล่อยปละ
ละเลยปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงน้อยหรือความไร้ระเบียบต่าง ๆ ในสังคม ซึ่ งหลักพ้ืนฐาน
ส่วนหนึ่งมาจากทฤษฎีหน้าต่างแตก ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่
ต้องจัดการกับปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก (Nip Something in the Bud) (Dennis, 1997: 3) 

ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติงานของตำรวจตามแนวคิดการไม่ทนต่อปัญหาจึงเน้นหนักในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แม้ว่าจะเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษเล็กน้อยหรือไม่รุนแรง อาทิ  
การก่อความเดือดร้อนรำคาญในสังคม การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น การลักเล็กขโมยน้อย การทำลาย
ทรัพย์สินสาธารณะ หรือแม้แต่ปัญหาความเดือดร้อนอ่ืน ๆ ของประชาชนในสังคม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
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ตัดทอนมิให้ปัญหานั้น ขยายตัวหรือส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนที่มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนตามมา ซึ่งจะมีความ
แตกต่างจากเมื่อก่อนที่มักจะให้ความสำคัญเฉพาะความผิดที่มีโทษรุนแรง ทำให้การปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิดการตำรวจชุมชน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
แนวคิดการตำรวจชุมชนมิใช่ปรับแนวคิดของการปฏิบัติงานตำรวจมามุ่งให้ความสำคัญกับชุมชนเพียง
เท่านั้น หากแต่ภารกิจหน้าที่หลักของกิจการตำรวจอย่างการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยังคงมี
อยู่ โดยต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดและการมุ่งแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนที่สาเหตุแท้จริงร่วมกับทุกภาคส่วน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญากรรม 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย พบว่า เกิดจากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนไป ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และเทคโนโลยี เกิดจากความอ่อนแอของ
กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระทำผิดจึงไม่เกรงกลัว จึงได้ใจและกล้าที่จะ
กระทำผิด เกิดจากจิตใจของผู้คนที่มักขาดสติ ไม่ใช้สติในการแก้ไขปัญหา ขาดศีลธรรม เกิดจาก
พ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่แตกต่างกัน เกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อหรือคน
รอบข้าง เกิดจากความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และเกิดจากการใช้ยาเสพติด (นิด้าโพล, 2560) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตำรวจ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชา

โดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1) รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

2) ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 
4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ

ราชอาณาจักร 
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจ

หน้าที่ ตามข้อ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ตามท่ีกำหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ (2553: 104) ได้ศึกษา บทบาทตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต่อ

การพัฒนาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาชุมขนทางการศึกษา ด้าน
การพัฒนาชุมขนทางเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาชุมชนทางสังคม และด้านการพัฒนาชุมชนทาง
การเมือง การปกครอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรซึ่งเป็นตำรวจชุดที่ปฏิบัติงานตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 34 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 266 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ (Cheek List)  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด (Open Form) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .8639 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจาการวิจัยพบว่า 1) บทบาทตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า  
ด้านการพัฒนาชุมชนทางสังคมและด้านการพัฒนาชุมชนทางการเมืองการปกครอง อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการพัฒนาชุมชนทางการศึกษาและด้านการพัฒนาชุมชนทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง  
2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ
ให้มากกว่านี้ ต้องการให้มีการฝึกอบรมตำรวจชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ในทุก ๆ  
ด้านและต้องการให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนมากกว่านี้ 

ยุทธภูมิ  ฝอยทอง (2556) ศึกษาการนำแนวคิดแบบตำรวจชุมชน (COMMUNITY 
POLICING) มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตเมือง: กรณีศึกษาชุมชนในเขต
รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน และบางบอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวความคิด 
รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับตำรวจชุมชน (Community Policing) ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งความเป็นไปได้ของการที่จะนำแนวคิดแบบ Community Policing มาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมเมืองในอนาคต การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการชุมชนในเขตทั้งสองเขตดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 200 ราย นอกจากนั้นแล้วยังใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพมาสนับสนุนการการวิจัยครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนของการอภิปราย
ผลการวิจัย คือใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านตำรวจชุมชนสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เขตละประมาณ 5-8 
ราย ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า สมมติฐานที่กำหนดเอาไว้ได้รับการยอมรับกล่าวคือ เมื่อได้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านพ้ืนที่ที่คณะกรรมการชุมชนอาศัยอยู่ทั้งสองเขตกับปัจจัยทางด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชน รวมทั้งปัจจัยทางด้านรูปแบบที่เหมาะสมของกล
ยุทธ์แบบตำรวจชุมชนที่ควรจะนำมาใช้ในชุมชนในอนาคต โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (One–Way Analysis of variance) แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างหรือคณะกรรมการชุมชนบาง
ขุนเทียนมีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์หรือแนวคิดแบบตำรวจชุมชน รวมทั้งรูปแบบที่
เหมาะสมของกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชนที่ควรจะนำมาใช้ในชุมชนมากกว่าคณะกรรมการชุมชนในเขต
พ้ืนที่บางบอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

พงษ์ศิริ สวนแก้ว และมนต์ชัย สารพิมพ์ (2559) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา บทบาทของตำรวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ 
จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในเขตพ้ืนที่สถานีตำรวจภูธรเมือง
กาฬสินธุ์ ทั้งหมด 14 นาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือนำข้อมูลที่สำคัญมาใช้วิเคราะห์หา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เช่น บทบาทการทำหน้าที่ รวมถึงสอบถามปัญหา
อุปสรรคในปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และนำปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าปัญหา
ส่วนใหญ่ของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ คือ ตำรวจส่วนใหญ่เข้าใจว่ างานนี้ไม่ใช่งานในหน้าที่
ของตน งานในหน้าที่ตำรวจจะต้องปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ประกอบกับผู้บังคับบัญชา
ไม่ให้ความสำคัญ ไม่เอาใจใส่ดูแล ไม่ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และไม่ให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน  
ความดี ความชอบและงบประมาณ บางครั้งยังใช้วิธีคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้และประพฤติที่ไม่
เหมาะสม และไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ไปทำงานในชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์บทบาทของตำรวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ 

วิมล นามป้อง (2559) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ตำรวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
ของสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาปัญหาและ
เสนอความต้องการของชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวางแผน อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนให้ความสำคัญในกิจกรรมที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง        
มีความสนใจ และใส่ใจต่อสภาพปัญหาของชุมชน และเข้าใจในกระบวนการ การดำเนินงานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ อีกทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย สำหรับ ระดับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และระดับ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
ประชาชนบางส่วนคิดว่า การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นการปฏิบัติที่ เสี่ยงภัย           
ไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และเห็นว่าเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานตำรวจ
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เท่านั้น ส่วนการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ประชาชนบางส่วนอาจมองว่าเป็นงานในหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งยังขาดความรู้
ความเข้าในเรื่องการตรวจสอบและประเมินผล 

ชนณรงค์ วันชา (2560) ศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามตำรวจชุมชน (โคบัง)  
ในการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานตู้ยามตำรวจชุมชน  
(โคบัง) ของตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 186 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Groups) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน และกลุ่ม
ทดลอง ได้แก่ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานตู้ยามตำรวจชุมชน (โคบัง) จำนวน 15 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ Wilcox son Signed Rank test ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจำลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลโดยตรง มี 4 ตัวแปร ได้แก่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านมนุษย์สัมพันธ์มีผลต่อความสำเร็จในการ
พัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามตำรวจชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค 4 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามตำรวจชุมชน (โคบัง) 
ในการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค 4 เป็นกิจกรรมในการพัฒนา 14 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง กิจกรรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมการระดมสมองต้นไม้แห่งชีวิต กิจกรรม
บทบาทสมมุติ กิจกรรมการพัฒนาอารมณ์กิจกรรมการรับรู้บทบาทและหน้าที่ กิจกรรมพัฒนาการพูด 
กิจกรรมการบริการที่ดี กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองด้วยหน้าต่าง โจ ฮา รี กิจกรรมการสร้างขวัญ
กำลังใจ กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมสถานีไข่ลูกยอด กิจกรรมผสมคำ ผสมคน กิจกรรม 5 ส. 
และ 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานตู้ยามตำรวจชุมชน 
(โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรม โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ก่อนทดลองและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
8. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
8.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
1) ผู้กำกับการ หรือรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม (รอง ผกก. ป) จำนวน 1 คน 
2) รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม (รอง สวป.) จำนวน 2 คน 
3) ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม (ผบ.หมู่ ป.) จำนวน 3 คน 
4) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จำนวน 3 คน 
รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญท้ังสิ้น จำนวน 9 คน 

8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยเจาะจงจาก

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตำรวจชุมชน และ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 
 

วิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนที่
เหมาะสมในพ้ืนท่ีสถานตีำรวจนครบาล

พหลโยธิน 
 ข้อดี ข้อจำกัด และปญัหาอุปสรรค ของวิธีการ

ตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน ในปัจจุบัน 

 

แนวทางในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรม และการปรับปรุงในการ
ปฏิบัติงานวิธีการตำรวจชุมชนอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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8.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการ

จดบันทึกและถอดเทปรายละเอียด กรอบแบบสัมภาษณ์ และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
คำถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์ เชิงลึก นำมาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้ เป็นระบบ 
(Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Componential-Analysis) และเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
วิเคราะห์ รูปแบบการตำรวจชุมชนต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนคร
บาลพหลโยธิน นำข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์
สาเหตุและผล (Cause and effect analysis) จากนั้นจึงนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการ
พรรณนา 

 
9. ผลการศึกษา  

9.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน มีอายุระหว่าง 25-58 ปี ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน 6 คน มีอายุราชการ (หรือเป็น กต.ตร.) ระหว่าง 1 ปี ถึง 38 ปี และ
มีประสบการณ์การตำรวจชุมชน ระหว่าง 3 ปี ถึง 15 ปี  

9.2 วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน  
จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน ในเรื่อง วิธีการตำรวจชุมชนของ

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน สรุปได้ว่า วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธินในปัจจุบัน คือ การดำเนินการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสัมผัส คลุกคลีกับประชาชน  
เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจและประชาชน รวมถึง
สร้างความศรัทธาของประชาชน การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยการลงพ้ืนที่เข้า
หาประชาชน การทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการลงพ้ืนที่ของตำรวจเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชน 

9.3 ข้อดี ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนคร
บาลพหลโยธินในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

9.3.1 ข้อดี ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
ในปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน ในเรื่องข้อดีของวิธีการ
ตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน สรุปได้ว่า ข้อดีของการตำรวจชุมชน คือ 
ได้ทราบข้อมูลจริงจากประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม ได้แนวร่วมจากประชาชน ได้ใกล้ชิด



58 
 

 

ประชาชน รับทราบข้อมูล และมีประชาชนเป็นแหล่งข่าว เป็นการใช้แนวทางที่ไม่บังคับใช้อำนาจทาง
กฎหมายมากเกินไป และเป็นการหาสาเหตุหรือต้นที่มาของการกระทำผิด เพ่ือหาทางแก้ไข 

9.3.2 ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจ
นครบาลพหลโยธิน ในปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน ในเรื่องข้อจำกัดและ
ปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน  สรุปได้ว่า 
ข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน 
คือ บุคลากรบางส่วนยังไม่มีเหมาะสม และขาดงบประมาณ และอุปกรณ์ขาดแคลน บุคลากรไม่
เพียงพอ ผู้บังคับบัญชาบางท่าน ไม่ให้ความสนใจ ข้าราชการตำรวจบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญ 
และเยาวชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ 

9.3.3 ข้อเสนอแนะ หรือปรับปรุงการดำเนินการวิธีการตำรวจชุมชนของสถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน  

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน ในเรื่องข้อเสนอแนะหรือ
ปรับปรุงการดำเนินการวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สรุปได้ว่า 
ข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงการดำเนินการวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน คือ 
ควรมีนโยบายที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับสูง การจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ ควรให้ตำรวจ
ทั้งสถานีเป็นตำรวจชุมชนทั้งหมด ควรมีวิธีการใหม่ ๆ ในการดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความ
สนใจ และควรสร้างความร่วมมือกับเยาวชนให้มากขึ้น 

9.4 วิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนที่เหมาะสมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 

9.4.1 วิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม  

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน ในเรื่องวิธีการตำรวจ
ชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม สรุปได้ว่า 
วิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม 
คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมกัน การรับฟังความคิดเห็นให้ตรง
กับความต้องการของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ตามความเหมาะสม การตั้งสื่อสังคม
ออนไลน์ มุ่งเน้นสร้างความรู้สึกให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ตำรวจกับประชาชน โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรเข้าร่วมปฏิบัติงานการตำรวจชุมชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานตำรวจชุมชน ควรจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างตำรวจกับประชาชน ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากผู้ปฏิบัติงาน
ตำรวจชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการทำงานของตำรวจ 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fagin (2003) ที่ยึดถือหลักกระจายอำนาจในการส่งเสริมการป้องกัน
อาชญากรรม มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
มากกว่าการใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และ Trojanowicz และ Bucqueroux (2002)  
ที่เสนอว่า หลักปรัชญาในการให้บริการของตำรวจ ต้องเข้ามาทำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะการ
เป็นหุ้นส่วนเพ่ือระบุปัญหาและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน และ Schmalleger 
(2001) ที่ระบุว่าตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นหลักปรัชญาบนพ้ืนฐานของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างตำรวจ
และชุมชน เพ่ือทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สาเหตุของความหวาดกลัวภัยและ
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ทำให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมของประชาชนในชุมชนนั้น  

9.4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิธีการตำรวจชุมชน ที่เหมาะสมในพื้นที่สถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด จำนวน 9 คน ในเรื่องข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับวิธีการตำรวจชุมชน ที่ เหมาะสมในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สรุปได้ว่า 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิธีการตำรวจชุมชน ที่เหมาะสมในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
คือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรเข้าร่วมปฏิบัติงานการตำรวจชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการทำงานตำรวจชุมชน ควรจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับ
ประชาชน ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากผู้ปฏิบัติงานตำรวจชุมชน 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการทำงานของตำรวจ 
 
10. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

1) วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์
พบว่า วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน  คือ การดำเนินการที่ให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสัมผัส คลุกคลีกับประชาชน เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจและประชาชน รวมถึงสร้างความศรัทธาของประชาชน การแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยการลงพ้ืนที่เข้าหาประชาชน การทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และการลงพ้ืนที่ของตำรวจเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากงาน
ตำรวจชุมชนต้องปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุมชน (2555) ที่สั่งการให้ดำเนินการ
เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจ และเป็นการ
ดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมี
ความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหา
อาชญากรรมเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ และแนวคิดการตำรวจชุมชน
สัมพันธ์ 5 ประการ คือ การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
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ความไร้ระเบียบและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม การดำเนินมาตรการเชิงรุกทุกรูปแบบ  
การสัมผัสโดยตรงอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอและเป็นปกติระหว่างตำรวจชุมชนคนเดียวกันกับชุมชน
เดียวกัน การโอกาสแสดงความคิดเห็นให้คำปรึกษา ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำรวจชุมชน “กล้าคิด กล้าทำ” มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และเปิด
กว้างที่จะรับฟังสภาพข้อเท็จจริง มาประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน มิใช่
เพียงเพ่ือคลี่คลายคดีในแต่ละราย จึงทำให้วิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
ต้องดำเนินการในกรอบดังกล่าว ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ (2553: 
104) ที่ได้ศึกษา บทบาทตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์  
ผลจากการวิจัยพบว่า บทบาทตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
คือ ด้านการพัฒนาชุมชนทางสังคมและด้านการพัฒนาชุมชนทางการเมืองการปกครอง การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ และงานวิจัยของยุทธภูมิ ฝอยทอง (2556) ที่ศึกษาการนำ
แนวคิดแบบตำรวจชุมชน (COMMUNITY POLICING) มาประยุกต์ ใช้ ในการป้องกันปัญห า
อาชญากรรมในเขตเมือง: กรณีศึกษาชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน 
และบางบอน พบว่า ตำรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชน รวมทั้งปัจจัย
ทางด้านรูปแบบที่เหมาะสมของกลยุทธ์แบบตำรวจชุมชนที่ควรจะนำมาใช้ในชุมชนในอนาคต  

2) ข้อดี ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธินในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ ในเรื่องข้อดีของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธินในปัจจุบัน สรุปได้ว่า ข้อดีของการตำรวจชุมชน คือ ได้ทราบข้อมูลจริงจากประชาชนใน
เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรม ได้แนวร่วมจากประชาชน ได้ใกล้ชิดประชาชน รับทราบข้อมูล และมี
ประชาชนเป็นแหล่งข่าว เป็นการใช้แนวทางที่ไม่บังคับใช้อำนาจทางกฎหมายมากเกินไป และเป็นการ
หาสาเหตุหรือต้นที่มาของการกระทำผิด เพ่ือหาทางแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จากการสัมภาษณ์ ในเรื่องข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของสถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน สรุปได้ว่า ข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชน
ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน  คือ บุคลากรบางส่วนยังไม่มีเหมาะสม และขาด
งบประมาณ และอุปกรณ์ขาดแคลน บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้บังคับบัญชาบางท่าน ไม่ให้ความสนใจ 
ข้าราชการตำรวจบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญ และเยาวชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ 

จากการสัมภาษณ์ ในเรื่อง ข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงการดำเนินการวิธีการตำรวจชุมชนของ
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สรุปได้ว่า ควรมีนโยบายที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับสูง การจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ ควรให้ตำรวจทั้งสถานีเป็นตำรวจชุมชนทั้งหมด ควรมีวิธีการ 
ใหม่ ๆ ในการดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจ และควรสร้างความร่วมมือกับเยาวชนให้
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศิริ สวนแก้ว และมนต์ชัย สารพิมพ์ (2559) ผลการวิจัย
พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ คือ ตำรวจส่วนใหญ่เข้าใจว่างานนี้ไม่ใช่
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งานในหน้าที่ของตน งานในหน้าที่ตำรวจจะต้องปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ประกอบกับ
ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญ ไม่เอาใจใส่ดูแล ไม่ให้คำแนะนำช่วยเหลือ และไม่ให้การสนับสนุนทั้ง
ทางด้านความดี ความชอบและงบประมาณ บางครั้งยังใช้วิธีคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ และ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม และไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ไปทำงานในชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์บทบาทของ
ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่สถานีตำรวจภูธรเมือง
กาฬสินธุ์ 

3) วิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้อย่าง
เหมาะสม จากการสัมภาษณ์ในเรื่องวิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่สถานีตำรวจ
นครบาลพหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม สรุปได้ว่า วิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้
กฎหมายไปพร้อมกัน การรับฟังความคิดเห็นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  การสร้างความ
เข้มแข็งให้ประชาชน ตามความเหมาะสม การตั้งสื่อสังคมออนไลน์  มุ่งเน้นสร้างความรู้สึกให้
ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่างตำรวจกับประชาชน จากการ
สัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิธีการตำรวจชุมชน ที่เหมาะสมในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชาระดับสูงควรเข้าร่วมปฏิบัติงานการตำรวจชุมชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานตำรวจชุมชน ควรจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างตำรวจกับประชาชน ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากผู้ปฏิบัติงาน
ตำรวจชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการทำงานของตำรวจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล นามป้อง (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ อำเภอเมือง 
จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความสำคัญและเข้าใจในกระบวนการ การดำเนินงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  

 
11. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการวิธีการตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

ควรมีนโยบายที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับสูง การจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ ควรให้ตำรวจ
ทั้งสถานีเป็นตำรวจชุมชนทั้งหมด ควรมีวิธีการใหม่ ๆ ในการดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความ
สนใจ และควรสร้างความร่วมมือกับเยาวชนให้มากข้ึน ทั้งนี้สรุปได้ว่า วิธีการตำรวจชุมชน ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้อย่างเหมาะสม คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน 
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และการบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมกัน การรับฟังความคิดเห็นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  
การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ตามความเหมาะสม การตั้งสื่อสังคมออนไลน์  มุ่งเน้นสร้าง
ความรู้สึกให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่างตำรวจกับประชาชน  

ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

(1) ผลการวิจัยพบว่า ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการตำรวจชุมชนของ
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาด้านบุคลากร งบประมาณ และความไม่
สนใจของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ดังนั้น จึงควรกำหนดอัตรากำลังบุคลากรตำรวจชุมชนเป็นการเฉพาะ 
มีการจัดสรรงบประมาณที่ เหมาะสมและเพียงพอในการทำงาน  และเน้นย้ำเป็นนโยบายให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสนใจในการดำเนินการตำรวจชุมชน  

(2) ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมกัน  
(3) ควรรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 

รวมถึงสร้างความความเข้มแข็งให้ประชาชน ตามความเหมาะสม  
(4) ควรมีการตั้งสื่อสังคมออนไลน์ มุ่งเน้นสร้างความรู้สึกให้ประชาชนร่วมเป็น

เจ้าของชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่างตำรวจกับประชาชน เช่น ไลน์กลุ่มตำรวจชุมชนในแต่
ละพ้ืนที่ 

(5) ผู้บังคับบัญชาควรเข้าร่วมปฏิบัติงานการตำรวจชุมชนเป็นบางครั้งเพ่ือรับทราบ
และ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานตำรวจชุมชน  

(6) ควรจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังบุคลากร และงบประมาณที่

เหมาะสม  
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน ในเรื่องวิธีการตำรวจ

ชุมชน 
(3) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานตำรวจชุมชน  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
(4) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค ของวิธีการ

ตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจในปัจจุบัน ในภาพรวมเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย
เรื่องนี้ต่อไป 

(5) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องวิธีการตำรวจชุมชน ที่เหมาะสมในพื้นที่อ่ืน ๆ 
เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในภาพรวมต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทย     
ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 

 
 

ชนันท์ภัทร์ ชัชวาลพงศ์พันธ์* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีประสบการณ์การทำงาน 3-4 ปี  
  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเชื่อถือการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 ตามลำดับ  
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันในองค์การ พบว่า ปัจจัยที่พยากรณ์ความ
ผูกพันในองค์การได้ดีที่สุดและมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันในองค์การ และเรียงลำดับ
ความสำคัญทางจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อ่ืน ๆ การกระตุ้นทางปัญญา 
การให้รางวัลตามสถานการณ์ และการบริหารแบบวางเฉย ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.235, 0.205, 0.201, 
0.186 และ 0.182 ตามลำดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผูกพันในองค์การ ได้ร้อยละ 
41.9 (R2 = 0.419) ส่วน การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ความมั่นคง
ปลอดภัย และสภาพการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การสมการที่ได้จากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตามลำดับสำคัญของตัวแปรที่นำเข้าสมการ มีนัยสำคัญ .05 

คำสำคัญ: ความผูกพันในองค์การ พนักงานธนาคาร 
 
 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 
ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขันในด้านธุรกิจต่าง ๆ 

ที่สูงมาก เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า เช่น ด้านการบริการและการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์
ด้านไฟแนนซ์ เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นคือ ทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งองค์กรตองการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถรักในงานบริการ มีความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไป
ตามเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบันต่อไปได้ นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัย
ที่สำคัญในการช่วยให้องค์การมีประสิทธิผลและ เป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน   

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศ ธนาคารได้กำหนดภารกิจและค่านิยมร่วมที่ธนาคารมุ่งหวัง  
ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ และเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจใหม่ รวมทั้งการเป็นผู้นำในการ
สร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันการเงินในประเทศไทย 

ผู้วิจัยเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทย จึงสนใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 
กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) เพ่ือนำมา
เป็นแนวทางในการสร้าง ความผูกพันในงานของพนักงานต่อองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงาน
การให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการ
ให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 

 
3. คำถามการวิจัย 

3.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงาน
การให้บริการงานเครดิต 

3.2 พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต มีความผูกพันต่อองค์การ
ในระดับใด 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต อันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นำ และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

1) ตั วแปรอิสระ ( Independent Variables) ประกอบด้วย  ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน  และปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 
ประกอบด้วย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ได้แก่ การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
การบริหารแบบวางเฉย ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วยวามมั่นคงปลอดภัย  โอกาส
ก้าวหน้าในการทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ สภาพการทำงาน 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 
ความเชื่อถือการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงาน

เครดิต จำนวน 144 คน (ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2561) คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีของ Taro Yamane ได้จำนวน 106 ตัวอย่าง สำหรับ
การศึกษาครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลจำนวน 110 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด  
 
5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
  5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

Katz & Kahn (1978) ภาวะผู้นำ คือ การใช้ อิทธิพลเพ่ิมที่สู งกว่าและมากกว่ากลไก  
การทำงานปกติท่ีใช้กำกับงานประจำองค์กร 

Bass (1985) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง การที่ผู้นำจะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้ผู้ตามเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด มีทัศนคติ ความเชื่อมั่น และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง และผลักดันให้ผู้ตาม
ตระหนักถึงความต้องการของตนเองในระดับที่สูงขึ้น 

จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยอาจสรุปความหมายของ “ภาวะผู้นำ” คือ ความสามารถของ
บุคคลที่ใช้อิทธิพลในการโน้มน้าว ชักจูงให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระทำตามในสิ่งที่ผู้นำ
ต้องการ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ำไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 



68 
 

 

5.2 ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory) 
ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่มีความเชื่อว่าผู้นำเป็นมาแต่ กำเนิดไม่

สามารถสร้างได้ ผู้ที่จะเป็นผู้นำจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ตาม ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มี
การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและแบ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้นำได้ 6 ด้าน คือ  
1) ลักษณะทางกาย 2) ลักษณะภูมิหลังทางการศึกษา 3) สติปัญญา 4) บุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะทาง
งาน และ 6) คุณลักษณะทางสังคม 

5.3 ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory) 
ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ นักวิจัยได้หันไป

ศึกษาพฤติกรรมผู้นำที่ทำให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการทำงานสูงขึ้น การศึกษาเชิง
พฤติกรรมนี้จะประกอบด้วย การศึกษาภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยไอโอวา การศึกษาภาวะผู้นำของ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท การศึกษาภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยมิชิแกน การศึกษาพฤติ กรรมผู้นำ
ตามแนวคิดของ Reddin (1970) ทฤษฎีตาข่ายภาวะผู้นำของ Blake & Mouton (1964) และทฤษฎี
การให้รางวัลและการลงโทษ มีแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญดังนี้ 

Bass & Avolio (1994: 2–6) ได้เสนอโมเดลภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยภาวะ
ผู้นำ 3 รูปแบบ คือ 

1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) คือ กระบวนการที่
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้ตามให้ใช้ความสามารถในการทำงานในระดับที่
สูงขึ้นและมีศักยภาพที่เพ่ิมมากขึ้น Bass & Avolio (1994: 3); Bass (1996: 5); รัตติกรณ์ จงวิศาล 
(2560) และพิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์ (2560) ซึ่งกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือ ผู้ตามจะ
กระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4 I” (Four I’s) คือ (1)  
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of Charismatic Leadership) ผู้นำประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ตาม ผู้นำจะเป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องน่านับถือ เป็นที่ไว้วางใจสิ่งที่
ผู้นำต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้นำจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ตามได้ ผู้นำสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผู้นำจะต้องเป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรมสูง จะต้องไม่ใช้อำนาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด ผู้นำจะต้องมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2560: 23; พิศสุภาปัจฉิมสวัสดิ์, 2560: 37) 
(2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผู้นำจะประพฤติปฏิบัติในทางที่จูงใจทำให้
เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น        
มีชีวิตชีวา การสร้างทัศนคติที่ดี ผู้นำจะทำให้ผู้ตามสัมผัสถึงภาพที่ดีในอนาคตผู้นำจะส่งเสริมให้
มองเห็นเป้าหมายในการพัฒนา ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้ตาม และเสริมสร้างกำลังใจให้กับ
ผู้ตามเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหา ผู้นำจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามถึงผลประโยชน์ส่วนตน  
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เพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ , 2560: 24; พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์, 2560: 
38) (3) การกระตุ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) การที่ผู้นำทำให้ผู้ตามตื่นตัวและ
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยผู้นำมีแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบผู้นำจะกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ตาม 
ผู้นำจะทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะร่วมมือกันใน
การแก้ปัญหา โดยผู้นำจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไขแม้ว่าบาง
ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้นำจะทำให้เห็นว่า การร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอย่างได้ (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ , 2560: 24; พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์, 2560: 38) และ (4)  
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) การที่ผู้นำคำนึงถึงความแตกต่างและ
ความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล ผู้นำจะหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้นนอกจากนี้ผู้นำจะมอบหมายงานในแต่ละด้านเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้นำจะเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการทำงาน (ฐิตวดี 
เนียมสุวรรณ์, 2560: 25; พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์, 2560: 38–39) 

2) ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นำใช้
การแลกเปลี่ยนโดยใช้รางวัลต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเลื่อนตำแหน่ง เป็นแนวทาง
ในการจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยต่างจะยืนอยู่บนผลประโยชน์ที่
แลกเปลี่ยนกัน และสมาชิกจะทำงานเพ่ือให้ได้รางวัลที่ตนเองพอใจเป็นหลัก Bass & Avolio (1994: 
4); Bass (1996: 7); ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2560: 23) และมัลลิกา ต้นสอน (2560: 65–66) ภาวะผู้นำ
แบบแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย 

(1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) ผู้นำจะให้รางวัล
แก่ผู้ตามเมื่อปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับความ
พยายามในการทำงาน การให้รางวัลเป็นการตอบแทนอาจเป็นรูปแบบของคำยกย่อง ชมเชยประกาศ
ความชอบ ความดี การจ่ายเงินเพิ่มขึ้น โบนัสและจะลงโทษผู้ตามเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดอย่างร้ายแรง 
(ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2560: 25; พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์, 2560: 39) 

(2)  ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ว า ง เฉ ย  (Management by Exception:  MBE)  
การบริหารงานแบบอยู่คงที่ในสภาพเดิม ผู้นำจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงาน แต่ผู้นำจะเข้าไป
เกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อเห็นถึงสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้น หรืองานเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้มาตรฐาน การบริหารงาน
แบบวางเฉย แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Management by 
Exception (Active) MBE–A) ผู้นำจะใช้วิธีการทำงานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ ผู้นำจะคอยสังเกตผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามอยู่ตลอดเวลาและช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความ
ล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น 2) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ(Management by Exception (Passive) 
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MBE–P) ผู้นำจะใช้วิธีการทำงานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม ผู้นำจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็
ต่อเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน หรือ มีบางอย่างเกิดข้อผิดพลาด (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2560: 
25–26) 

3) ภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย (Laissez–faire Leadership) คือ พฤติกรรมความไม่
มีภาวะผู้นำ (Non-leadership Behavior) เป็นภาวะผู้นำที่ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ ไม่มีการตัดสินใจ ขาดการมีส่วนร่วม ไม่เลือกที่จะยืนอยู่ฝ่ายไหน เมื่อผู้ตามต้องการผู้นำ 
ผู้นำจะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์กร ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กรองแก้ว อยู่สุข (2558) ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานใน
ลักษณะต่าง ๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
ความรู้สึกความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการแปลความหมาย
ออกมาจากความรู้สึกนั้น  ๆ ซึ่งเกิดได้จากหลาย ๆ สิ่งประกอบกัน เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ และอารมณ์ ซึ่งส่งผลให้แต่ละบุคคลรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวที่แตกต่างกัน 

จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยอาจสรุปความหมายของ “สภาพแวดล้อมในการทำงาน” คือ  
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในหน่วยงาน และมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 

5.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
Porter, et al. (1974; อ้างถึงใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2560) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อ

องค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างพนักงานและองค์กรรวม
ไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานของแต่ละบุคคลที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร 

Steers (1977; อ้างถึงใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2560) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์กร
หมายถึง สมาชิกมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กร และ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นตลอดไป นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ประสิทธิผลขององค์กรในลักษณะหนึ่ง 

โดยสรุปแล้ว ความผูกพันต่อองค์กรเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีต่อองค์กร 
ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ เช่นความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยม
ขององค์กร ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำเพ่ือองค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์กร ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันต่อเนื่อง ความผูกพันที่เกิดจาก
มาตรฐานทางสังคม และความจงรักภักดีสำหรับในการวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของ Porter, et al. (1974) 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัจเจก ทัพพรหม (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการทำงาน จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 359 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีแนวโน้มไปในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง หมายถึง พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมที่จะ
ทำทุกอย่างเพ่ือให้องค์กรอยู่รอดและพัฒนายิ่งขึ้น ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มี
เพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานที่มีระดับการศึกษาสถานภาพสมรส
และอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ธีรภัทร วานิชพิทักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท     
ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท          
ร่วมเจริญพัฒนาจำกัด ที่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการเขต จำนวน 97 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 
130 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์การ
พบว่า พนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
พนักงานที่มีอายุ  36–45 ปี  มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุ  30–35 ปี   
ส่วนพนักงานที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ณัฏฐ์บุตร บุญช่วย (2560) ได้ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานและผลการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษาบริษัทผลิตถุงมือกอล์ฟ การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร และบรรยากาศองค์กรกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลิตถุงมือกอล์ฟกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตถุงมือกอล์ฟ จำนวน 337 
คน ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัทผลิตถุงมือกอล์ฟมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 
และความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์กร และผลการดำเนินงานของพนักงานบริษัทผลิตถุงมือกอล์ฟอยู่ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล
การดำเนินงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              สมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. สมมติฐานการวิจัย 

กำหนดสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 
 

9. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต อันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ และปัจจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการทำงาน 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
- การสร้างบารม ี
- การสร้างแรงบันดาลใจ 
- การกระตุ้นปัญหา 
- การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

ภาวะผู้นำแลกเปลี่ยน 
- การให้รางวัลตามสถานการณ ์
- การบริหารแบบวางเฉย  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Gilmer, 
1967) 
- ความมั่งคงปลอดภัย 
- โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน 
- ค่าจ้าง 
- สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ 
- สภาพการทำงาน 

ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ ก ร  ( Porter, 
Steers,Mowday & Boulian, 1974) 
- ความเชื่อถือการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร 
- ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและพยายามเพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร 
- ความปรารถนาที่จะพยายามรักษา 



73 
 

 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเนื้อหาในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นคำถามแบบเลือกตอบจำนวน 4 ข้อ  

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน ซึ่งเป็น
คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามรูปแบบของ Likert’s scale โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของพนักงาน  

ส่วนที่ 3 เป็นคำถามผลของความผูกพันต่อองค์การ รวม 3 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อถือการ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กร และความปรารถนาที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร จะเป็นคำถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามรูปแบบของ Likert’s scale ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยมาก เห็นด้วนปาน
กลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ก า ร วิ เค ร าะห์ ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า  (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่  ค่ า ค ว าม ถี่  

(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) คือ การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในกรณีที่ตัวแปรตาม 1 ตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว 
โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ที่ระดับ 0.05 (Pearson, 1908) 
 
10. ผลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 62.73  

เป็นเพศชาย จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.27 ในด้านอายุ พบว่า มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 
จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มากที่สุด ในด้านระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 มากที่สุด ในด้านประสบการณ์การทำงาน พบว่า  
มีประสบการณ์การทำงาน 3-4 ปี จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 51.82 มากที่สุด  
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1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน   

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของพนักงาน   

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3.45 0.38 มาก 

การสร้างบารมี 3.67 0.71 มาก 
การสร้างแรงบันดาลใจ 3.57 0.52 มาก 
การกระตุ้นทางปัญญา 3.22 0.49 ปานกลาง 
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 3.35 0.72 ปานกลาง 

ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน 3.55 0.44 มาก 

การให้รางวัลตามสถานการณ์ 3.58 0.52 มาก 
การบริหารแบบวางเฉย 3.52 0.62 มาก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.49 0.44 มาก 

ความมั่นคงปลอดภัย 3.59 0.54 มาก 
ค่าจ้าง 3.38 0.80 ปานกลาง 
สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ 3.28 0.61 ปานกลาง 
สภาพการทำงาน 3.71 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.49 0.35 มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 3.55 รองลงมาคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการสร้างบารมี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือการสร้างแรง 
บันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และการกระตุ้น
ทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ตามลำดับ 
 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.58 รองลงมาคือการบริหาร
แบบวางเฉย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ตามลำดับ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน  โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพการทำงาน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.71 รองลงมาคือ  
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ความมั่นคงปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ค่าจ้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และสวัสดิการและ
ประโยชน์อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ตามลำดับ 

ความผูกพันต่อองค์การ  

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความเชื่อถือการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 3.91 0.70 มาก 
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร 3.64 0.65 มาก 
ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 3.78 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.78 0.53 มาก 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.78 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเชื่อถือการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 ตามลำดับ  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการ
ให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 

ตารางท่ี 3 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความผูกพันในองค์การของพนักงาน   
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ Pearson Correlation Sig. 

การสร้างบารมี 0.343 0.000* 
การสร้างแรงบันดาลใจ 0.249 0.009* 
การกระตุ้นทางปัญญา 0.169 0.078 
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 0.287 0.002* 
การให้รางวัลตามสถานการณ์ 0.340 0.000* 
การบริหารแบบวางเฉย 0.422 0.000* 
ความมั่นคงปลอดภัย 0.457 0.000* 
ค่าจ้าง 0.523 0.000* 
สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ 0.408 0.000* 
สภาพการทำงาน 0.289 0.002* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงใน 1 หน่วยของการสร้างบารมีมีความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.343 ต่อความผูกพัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก นั่นคือ พนักงานที่มีการสร้างบารมี    
มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันในองค์การมากข้ึน 

ตารางท่ี 4 การทดสอบความสัมพันธ์ด้วย Correlation Matrix 
ตัวแปร  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 

การสร้างบารม ี(X1) 1                     

การสร้างแรงบันดาลใจ 
(X2) 

0.541* 1                   

การกระตุ้นทางปัญญา 
(X3) 

0.235* 0.200* 1                 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 
(X4) 

0.146 0.164 -
0.244* 

1               

การให้รางวลัตาม
สถานการณ์ (X5) 

0.185 0.243* -0.064 0.339* 1             

การบริหารแบบวางเฉย 
(X6) 

0.210* 0.060 -0.030 0.309* 0.163 1           

ความมั่นคงปลอดภัย 
(X7) 

0.425* 0.277* 0.201* 0.103 0.174 0.382* 1         

ค่าจ้าง (X8) 0.443* 0.317* 0.118 0.370* 0.357* 0.319* 0.420* 1       

สวัสดิการและประโยชน์
อ่ืน ๆ (X9) 

0.184 0.081 -0.082 0.231* 0.176 0.243* 0.274* 0.346* 1     

สภาพการทำงาน (X10) 0.269* 0.217* 0.282* 0.034 0.351* 0.224* 0.182 0.266* -0.064 1   

ความผูกพันในองค์การ 
(Y) 

0.343* 0.249* 0.169 0.287* 0.340* 0.422* 0.457* 0.523* 0.408* 0.289** 1 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมี จำนวน 36 คู่ โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวก ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 0.210 ถึง 0.541 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และมีความสัมพันธ์ในทางลบ จำนวน 1 คู่ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ -0.244 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 18 คู่ ไมม่ีความสัมพันธ์กัน จะเห็นได้ว่าค่าความสัมพันธ์ทั้งหมด 
มีค่าไม่เกิน 0.80 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นจึงไม่ตัดตัวแปรใดออกจากสมการ 

ตารางท่ี 5 ตัวแปรอิสระท่ีอธิบายและพยากรณ์ความผูกพันในองค์การ 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ B Beta (  ) t Sig. 

การสร้างบารมี (X1) -0.060 -0.074 -0.728 0.468 
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) -0.001 -0.001 -0.014 0.989 
การกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.234 0.201 2.295 0.024* 
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) -0.131 -0.164 -1.780 0.078 



77 
 

 

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ B Beta (  ) t Sig. 

การให้รางวัลตามสถานการณ์ (X5) 0.205 0.186 2.045 0.043* 
การบริหารแบบวางเฉย (X6) 0.167 0.182 2.021 0.046* 
ความมั่นคงปลอดภัย (X7) 0.190 0.172 1.822 0.071 
ค่าจ้าง (X8) 0.175 0.235 2.336 0.022* 
สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ (X9) 0.195 0.205 2.381 0.019* 
สภาพการทำงาน (X10) 0.070 0.072 0.788 0.433 

ค่าคงที่ = 0.193, F = 7.144, Sig.(F) = 0.000, R2 = 0.419, Adjusted R2 = 0.360 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (  ) พบว่า ปัจจัยที่พยากรณ์
ความผูกพันในองค์การได้ดีที่สุดและมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันในองค์การ และเรียงลำดับ
ความสำคัญทางจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อ่ืน ๆ การกระตุ้นทาง
ปัญญา การให้รางวัลตามสถานการณ์ และการบริหารแบบวางเฉย ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.235, 
0.205, 0.201, 0.186 และ 0.182 ตามลำดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผูกพันใน
องค์การ ได้ร้อยละ 41.9 (R2=0.419) สำหรับตัวแปร การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ  
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ความมั่นคงปลอดภัย และสภาพการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันในองค์การ 

ตารางที่ 6 ตัวแปรอิสระที่อธิบายและพยากรณ์ความผูกพันในองค์การ ด้านความเชื่อถือการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ B Beta (  ) t Sig. 

การสร้างบารมี (X1) 0.106 0.108 1.077 0.284 
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.176 0.131 1.396 0.166 
การกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.211 0.149 1.720 0.089 
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) 0.043 0.044 0.486 0.628 
การให้รางวัลตามสถานการณ์ (X5) 0.269 0.201 2.228 0.028* 
การบริหารแบบวางเฉย (X6) 0.160 0.144 2.608 0.041* 
ความมั่นคงปลอดภัย (X7) 0.106 0.079 0.845 0.400 
ค่าจ้าง (X8) 0.026 0.028 0.284 0.777 
สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ (X9) 0.171 0.148 2.031 0.047* 
สภาพการทำงาน (X10) 0.232 0.196 2.162 0.033* 

ค่าคงที่ = -1.346, F = 7.420, Sig.(F) = 0.000, R2 = 0.429, Adjusted R2 = 0.371 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (  ) พบว่า ปัจจัยที่พยากรณ์
ความผูกพันในองค์การได้ดีที่สุดและมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันในองค์การ ด้านความ
เชื่อถือการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และเรียงลำดับความสำคัญทางจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การให้รางวัลตามสถานการณ์ สภาพการทำงาน การบริหารแบบวางเฉย และความมั่นคง
ปลอดภัย ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.201, 0.196, 0.148 และ 0.144 ตามลำดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถอธิบายความผูกพันในองค์การ ได้ร้อยละ 42.9 (R2=0.429) สำหรับตัวแปร การสร้างบารมี 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ค่าจ้าง และสวัสดิการและ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ ด้านความเชื่อถือการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร  

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ตามลำดับสำคัญของตัวแปรที่นำเข้าสมการ  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถนำมาเขียนสมการได้ดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ Y = -1.346 + 0.269(X5) + 0.160(X6) + 0.171(X9) + 0.2322(X10)  
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.201(Z5) + 0.144(Z6) + 0.148(Z9) + 0.1962(Z10) 
 

ตารางที่ 7 ตัวแปรอิสระที่อธิบายและพยากรณ์ความผูกพันในองค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ B Beta (  ) t Sig. 

การสร้างบารมี (X1) 0.240 0.263 2.568 0.012* 
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.153 0.122 -1.279 0.204 
การกระตุ้นทางปัญญา (X3) -0.146 -0.111 -1.255 0.213 
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) 0.155 0.171 1.840 0.069 
การให้รางวัลตามสถานการณ์ (X5) -0.086 -0.069 -0.747 0.457 
การบริหารแบบวางเฉย (X6) 0.127 0.122 2.346 0.048* 
ความมั่นคงปลอดภัย (X7) 0.246 0.196 2.059 0.042* 
ค่าจ้าง (X8) 0.108 0.128 1.260 0.211 
สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ (X9) 0.189 0.174 2.012 0.047* 
สภาพการทำงาน (X10) 0.106 0.096 1.038 0.302 

ค่าคงที่ = 0.857, F = 6.865, Sig.(F) = 0.000, R2 = 0.409, Adjusted R2 = 0.350 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า เมื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (  ) พบว่า ปัจจัยที่พยากรณ์
ความผูกพันในองค์การได้ดีที่สุดและมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันในองค์การ ด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และเรียงลำดับความสำคัญทางจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การสร้างบารมี ความมั่นคงปลอดภัย สวัสดิการและประโยชน์อ่ืน ๆ และการบริหารแบบ
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วางเฉย ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.263, 0.196, 0.174 และ 0.122 ตามลำดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถอธิบายความผูกพันในองค์การ ได้ร้อยละ 40.9 (R2=0.409) สำหรับตัวแปร การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การให้รางวัลตามสถานการณ์ ค่าจ้าง 
และสภาพการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ตามลำดับสำคัญของตัวแปรที่นำ เข้าสมการ      
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถนำมาเขียนสมการได้ดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ Y = 0.857 + 0.240(X1) + 0.127(X6) + 0.246(X7) + 0.189(X9)  
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.263(Z1) + 0.122(Z6) + 0.196(Z7) + 0.174(Z9)  
 

ตารางที่ 8 ตัวแปรอิสระที่อธิบายและพยากรณ์ความผูกพันในองค์การ  ด้านความปรารถนาที่จะ
พยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ B Beta (  ) t Sig. 

การสร้างบารมี (X1) 0.005 0.006 0.065 0.948 
การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.021 0.021 0.235 0.814 
การกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.133 0.129 2.536 0.038* 
การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) 0.051 0.073 0.823 0.412 
การให้รางวัลตามสถานการณ์ (X5) 0.111 0.115 1.314 0.192 
การบริหารแบบวางเฉย (X6) 0.145 0.180 2.078 0.040* 
ความมั่นคงปลอดภัย (X7) 0.158 0.162 2.288 0.037* 
ค่าจ้าง (X8) 0.131 0.201 2.076 0.041* 
สวัสดิการและประโยชน์อื่น ๆ (X9) 0.191 0.227 2.755 0.007* 
สภาพการทำงาน (X10) 0.081 0.094 1.073 0.286 

ค่าคงที่ = 0.279, F = 8.584, Sig.(F) = 0.000, R2 = 0.464, Adjusted R2 = 0.410 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า เมื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (  ) พบว่า ปัจจัยที่พยากรณ์
ความผูกพันในองค์การได้ดีที่สุดและมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันในองค์การ ด้านความ
ปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร เรียงลำดับความสำคัญทางจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ สวัสดิการและประโยชน์อ่ืน ๆ ค่าจ้าง การบริหารแบบวางเฉย ความมั่นคงปลอดภัย และ
การกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.227, 0.201, 0.180, 0.162 และ 0.129 ตามลำดับ 
ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผูกพันในองค์การ ได้ร้อยละ 46.4 (R2=0.464) สำหรับ 
ตัวแปร การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ  การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การให้รางวัลตาม
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สถานการณ์ และสภาพการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ ด้านความปรารถนาที่
จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ตามลำดับสำคัญของตัวแปรที่นำ เข้าสมการ    
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถนำมาเขียนสมการได้ดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ  Y = 0.279 + 0.133(X3) + 0.145(X6) + 0.158(X7) + 0.131(X8) + 
0.191(X9)  

ใน รูป คะแน น มาตรฐาน  Z = 0.129(Z3) + 0.180(Z6) + 0.162(Z7) + 0.201(Z8) + 
0.227(Z9)  

 
11. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 การศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน พบว่า บุคลากรมีความภาวะผู้นำอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน โดยให้บุคลากรทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือกันทำงาน โดยการสร้างกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์อย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้ทุกคนรู้จักคุ้นเคยและมีโอกาสสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยบริษัทฯ 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เช่น จัดงานวันขึ้นปีใหม่ วันกีฬาสี ทำบุญครบรอบ
วันเกิดบริษัทฯ การจัดการต้อนรับผู้มาใหม่และเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุ หรือย้ายไปทำงานที่อ่ืน ซึ่งมีการ
เชิญชวนบุคลากร ทุกระดับเข้ามาร่วมงาน ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ดังที่ ขนิษฐา กุลกฤษฏา (2560: 
110) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ร่วมงานและบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความพึงพอใจ
งานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น 
เมื่อบุคลากรรู้จักกันมากขึ้นก็จะร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้น ซึ่งจากเหตุดังกล่าวจึงอาจทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์การ 
 ลักษณะงานที่รับผิดชอบพบว่า บุคลากรมีความภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะบุคลากรมีความภาวะผู้นำ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบจริง อาจเนื่องมาจาก ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) 
ได้มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรไม่ค่อยตรงตามความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานน้อย แต่มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาในงานโดยให้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่ได้จากอบรม
ศึกษา อีกทั้งมีอิสระทางความคิดและการตัดสินใจในการทำงาน ซึ่งจากเหตุดังกล่าวจึงอาจทำให้
บุคลากรรู้สึกภาวะผู้นำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรีธร วิวัจนสิรินทร์ (2560: 60) ที่ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า
พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนมีความพึงพอใจด้านลักษณะงานที่ทำอยู่ในระดับปานกลาง 
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ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน พบว่า บุคลากรมีความภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายงานการให้บริการงานเครดิต (สำนักงานใหญ่) มี การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือความม่ันคงและความก้าวหน้าในการทำงาน ส่วนตำแหน่ง
งานที่บุคลากรปฏิบัติอยู่นั้น บริษัทฯ สร้างความมั่นคงและเชื่อมั่น กับบุคลากรโดยมีการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และบุคลากรเป็นงานที่มีความมั่นคง มีเกียรติ        
มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการจ้างที่แน่นอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และรู้สึกผูกพันและเป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และบุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดมีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นดังที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ (2558: 49)  
ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
พบว่า ข้าราชการในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ผลการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางอาจ
เนื่องจาก การเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5 และการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีระบบการเลื่อนขั้นที่แตกต่างจากระบบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการ คือ  พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นปีละ  1 ครั้ง  
ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง อีกทั้ งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไม่มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยขาดโอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน จึงอาจส่งผลให้ภาพรวมของด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงานอยู่ที่ระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาดา พงศบริพัตร (2558: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความภาวะผู้นำของ
พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินในธุรกิจประวันวินาศภัย พบว่า พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีความพึงพอใจ 
 เงินเดือนและสวัสดิการ (ผลตอบแทนจากการทำงาน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
อธิบายได้ว่า ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่ง
มีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง เงินเดือนหากไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จะทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวได้ ทำให้ต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับชาญชัย อาจินสมาจาร (2560: 
122) กล่าวว่า ค่าจ้างมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความพึงพอใจในงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับที่
ต่ำหรือระดับสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะค่าจ้างหรือเงินเป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ค่าจ้างยังเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ และที่มาของการยอมรับอีกด้วย พนักงานมักจะ
ถือเอาค่าจ้างเป็นผลสะท้อนของความรู้สึกของผู้บริหารที่มีผลต่องานของเขาซึ่งเขาทำให้กับองค์การ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า บริษัทให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
โยกย้าย การสับเปลี่ยนหน้าที่ เพ่ือที่จะทำให้การทำงานดีขึ้น และมีการชี้แจงผลการดำเนินงานเป็น
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ระยะ ๆ ให้บุคลากรทราบ บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริษัทฯ มีการตรวจสอบสถานที่
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยทุกปี แต่ระบบความปลอดภัยยังไม่
พร้อมใช้จำนวนมาก จึงมีผลต่อความพึงพอใจในด้านนี้ ซึ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรินทร์        
สุคันปฤดา และจุฑารัตน์ สุคนธรักษ์ (อ้างถึงในพัชรี ศรีศิริสิทธิกุล, 2560) ที่พบว่า โครงสร้างของ
บริษัทที่มีจำกัดมากย่อมเป็นอุปสรรค และไม่เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน
โครงสร้างของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียด ส่งผลต่อระดับความภาวะผู้นำ และ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน และอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมให้สวยงาม การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่   
ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กร จากการความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กร สรุปได้ว่าความภาวะผู้นำด้านเงินเดือนและสวัสดิการที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรต่อเนื่อง พบว่า ถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจ ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการก็จะทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมสูงขึ้นมาก สามารถอธิบายได้ ว่าความ
พึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรควรได้รับก็จะทำให้บุคลากรมี
กำลังใจ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานที่เพ่ิมมากขึ้น โดยความพึงพอใจในค่าตอบแทนหรือ
เงินเดือน (Salary) ก็คือการเลื่อนขั้นในหน่วยงานนั้นเป็นที่พอใจของบุคลากร ซึ่งมี อิทธิพลทางตรงต่อ 
ความผูกพันต่อองค์กร และยังมีผลโดยอ้อมต่อความตั้งใจที่จะออกจาก สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปรีดานันท์ ยันต์พิเศษ (2560: 121) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท
สิ่งแวดล้อมไทยพบว่า ความพึงพอใจในเรื่องค่าจ้างและค่าตอบแทน และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
 
12. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรควรมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับ
ตำแหน่งหัวหน้า ผู้ช่วย รองผู้จัดการ และผู้จัดการ ในหัวข้อที่ เกี่ยวกับทักษะที่ดีของการเป็น
ผู้บังคับบัญชา การทำงานเป็นทีม การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการศึกษาพบว่าความผูกพันองค์กรของบุคลากร ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในงานและ
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กรในเรื่อง รายได้ ความม่ันคง และความก้าวหน้า ซึ่งเป็น
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการจูงใจในการทำงาน
และทำให้ระดับความผูกพันองค์กรเพ่ิมสูงขึ้น ผู้บริหารควรจะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในเรื่อง
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบของเงินและที่ไม่ใช่เงิน เช่นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ และรางวัลในการ
ทำงาน โดยจัดให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในเศรษฐกิจปัจจุบัน 



83 
 

 

 3. ควรพิจารณาความยุติธรรมและเหมาะสมสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับชั้นไป
ตำแหน่งที่สูงขึ้น หากพนักงานมีความสามารถอยู่ในระดับหรือเกณฑ์ที่สมควรได้รับการส่งเสริม  
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึกต่อพนักงานให้มีความเพียรพยายามต่อการสร้างผลงานและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตน  
 4. ควรมีการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา เช่น การจัด
สัมมนางานสังสรรค์ การแข่งกีฬา กิจกรรม Walk Rally เพ่ือให้บุคลากรได้มีการพบปะสังสรรค์ในทุก
ระดับ เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน การทำความรู้จักในลักษณะที่เป็นกันเองโดยไม่ยึดติดกับตำแหน่งงาน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน และส่งเสริมให้เกิดความรักและความผูกพันระหว่างกันจากการศึกษา
พบว่าความพึงพอใจในด้านการบังคับบัญชาของพนักงาน ควรจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างานและลูกน้อง เพ่ือลดการขัดแย้ง และสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือร่วมใจให้งานที่ได้รับ
มอบหมายออกมาดี อีกทั้งยังทำให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีและผูกพันต่อองค์กร ส่งผลทำให้เกิดการ
ลาออกน้อยลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาจากตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความพึงพอใจของพนักงานในด้านอ่ืน  ๆ  
ที่นอกเหนือจากที่ทำการศึกษาไปแล้ว เช่น คุณภาพชีวิตของพนักงาน เพ่ือให้การศึกษามีขอบเขตที่
ครอบคลุมและกว้างมากขึ้น 
 2. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบกับบริษัท หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันเพ่ือ
นำมาพิจารณาอ้างอิง และปรับปรุงวิธีการสร้างความผูกพันต่อองค์ของพนักงานให้สูงมากขึ้น 
 3. ควรทำการศึกษาปัจจัยอ่ืน ที่สามารถมีผลต่อหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรพนักงานได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบว่าความผูกพันต่อองค์กรนั้น มีลักษณะสัมพันธ์กับปัจจัย
อ่ืน ๆ ไปในทิศทางใด และต่างกันหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกับความภาวะผู้นำ 
 4. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากพนักงาน
สำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูล ที่นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่าง
เดียว โดยอาจจะเป็นการใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น เพ่ือจะทำให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลด้านอ่ืน  ๆ 
ในการศึกษามากข้ึน 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ 
“โครงการฝากบ้านกับตำรวจ” กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 2 

 

ฐิติพัฒน์ อนุศรี* 
 

บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ
โครงการฝากบ้านกับตำรวจ กรณีศึกษากองบังคับการตำรวจนครบาล 2 วิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสารสถิติการฝากบ้านกับตำรวจ และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

ผลของการศึกษาพบว่า การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ 
“โครงการฝากบ้านกับตำรวจ” นั้นได้มีการนำภาวะผู้นำมาใช้ในด้านการส่งเสริมให้ องค์การสามารถ
ขับ เคลื่อนในการนำนโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และชี้แนะผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความ  
เต็มใจ และความกระตือรือร้น ซึ่งนำไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงโดยเป็นองค์การที่มีวิสัยทัศน์ 
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งความสำเร็จ มีกลยุทธ์ในเชิงรุกมีการทำงานเป็นทีม ด้านการประสานงานมี
การบูรณาการการทำงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นการประสานงานแบบสอง
ทางคือ จากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน และการบูรณาการการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นและความต้องการ 
รวมถึงข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับ
ตำรวจ ซึ่งทางหัวหน้าสถานีทุกแห่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี “แอพพลิเคชั่นไลน์” เข้ามาเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น” แต่ละสถานีตำรวจที่มี ประชาชนเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ จะต้องจัดทำระบบ
ไลน์กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมการติดต่อสื่อสารแบบสองทางระหว่างเจ้าบ้านกับตำรวจที่ดูแล โดยแต่ละครั้งที่มี
การตรวจตรา ตำรวจสายตรวจจะถ่ายภาพหรือส่งข้อความให้เจ้าของบ้านทุกหลังได้รับทราบ และ
สามารถใช้ไลน์ในการตอบกลับสอบถามหรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้กับตำรวจตลอด 24 ชม. 
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็จะต้องส่งไลน์ผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้นได้รับทราบด้วย
เช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบระยะเวลาและมาตรการต่าง  ๆ  
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บังคับผู้บังคับบัญชาสามารถให้คำแนะนำได้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับ
โครงการนี้มาก โดยได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะและกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างรัดกุม

 
*จ่าสิบตรี, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ยิ่งนำระบบไลน์มาใช้ยิ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการมากขึ้น 

คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ  โครงการฝากบ้านกับตำรวจ กองบังคับ
การตำรวจนครบาล 2 
 
1. บทนำ 

สังคมไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาหลายประการ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาแรงงาน 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาหนึ่งที่
เกี่ยวเนื่องมาจาก ปัญหาในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองและชนบทส่งผลทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวมี
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้บุคคลไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมยอมสละโอกาสใน
การหาความสุข การติดต่อสัมพันธ์กันและความไว้วางใจกันมีน้อยลง ขาดความปลอดภัย หรือมีความ
ปลอดภัยน้อยกว่าที่ควรจะเป็น สภาพสังคมโดยทั่วไปขาดความสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
อาชญากรรมได้เกิดขึ้นต่อเนื่องควบคู่ไปกับความเจริญของสังคมและเทคโนโลยี และผลของกากระทำ
ของบุคคลในสังคมนั้นเอง สังคมยิ่งมีความเจริญมากเท่าใด อาชญากรรมก็จะเจริญเติบโตมาก ขึ้นเป็น
เงาตามตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจึงต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในพ้ืนที่ กทม.ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของตำรวจนครบาล ต่อมาได้ขยายไปยังพ้ืนที่ในจังหวัดปริมณฑลในพ้ืนที่
ตำรวจภูธรภาค 1, 2 และ 7 และสุดท้ายก็ขยายโครงการไปทั่วประเทศ การดำเนินการโครงการนี้ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขจัดปัจจัยและบ่อเกิดของปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในช่วงเทศกาลหยุดยาวที่พบว่า บ้านเรือนของประชาชนที่ปิดบ้านทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้า ได้ถูกคนร้าย
เข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จากสภาพปัญหาดังกล่าว ตำรวจจึงได้ปรับบทบาทในการ
ดูแล ประชาชนเสียใหม่ โดยเน้นด้าน “การป้องกัน” ให้มากขึ้น ได้กำหนดมาตรการต่าง  ๆ  
ที่เหมาะสม รวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบร่วมกันเฝ้า
ระวังและป้องกันเหตุร้ายในช่วงเทศกาลอันเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ”  
ถือเป็นบทบาทที่สำคัญของตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก “ท่าน ผบ.ตร.ได้สั่งการให้หัวหน้า
สถานีทุกแห่งกำหนด แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี 
“แอพพลิเคชั่นไลน์” มาเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” แต่ละสถานีตำรวจที่มี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ จะต้องจัดทำระบบไลน์กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมการสื่อสารสอง
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ทางระหว่างเจ้าบ้านกับตำรวจที่ดูแล โดยแต่ละครั้งที่มีการตรวจตรา ตำรวจสายตรวจจะถ่ายภาพหรือ
ส่งข้อความให้เจ้าของบ้าน ทุกหลังได้รับทราบ และสามารถใช้ไลน์ในการตอบกลับสอบถามหรือแจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้กับตำรวจตลอด 24 ชม. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็จะต้องส่งไลน์ผลการ
ปฏิบัติให้ผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้นได้รับทราบด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืนยันการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบระยะเวลาและมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ทำให้
ผู้บังคับบัญชาสามารถให้คำแนะนำได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้มาก โดยได้กำหนดมาตรการต่าง  ๆ  
ไว้โดยเฉพาะและกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างรัดกุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ ยิ่งนำระบบไลน์มาใช้ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการมากข้ึน นอกจากนั้น
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และบ้านเรือนใกล้เคียงให้ข้อมูลต่าง  
ๆ อันเป็นประโยชน์ เพ่ือนำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางกำลังสายตรวจ และยังได้ชาวบ้านเป็นหูเป็นตา
เฝ้าระวังภัยพร้อมกับแจ้งข้อมูลเมื่อเกิดเหตุร้าย การฝากบ้านไว้กับตำรวจนั้นเป็นการผสมผสานการ
ปฏิบัติระหว่างตำรวจกับประชาชนที่อยู่ในรูปแบบของงานตำรวจสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุกมีประสิทธิผลมากขึ้นสร้างความอุ่นใจและมั่นใจให้กับประชาชน
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไม่ได้ระแวงระวังเพียงบ้านที่เข้าร่วม
โครงการเท่านั้น แต่ในการตรวจตราตามวงรอบ ตำรวจทุกนายจะต้องระวังดูแลชุมชนในภาพรวม 
และเฝ้าระวังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดด้วย เพียงแต่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการเป็นบ้านที่ไม่มีคนเฝ้า ตำรวจจึงจำเป็นต้องเพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวังให้มากขึ้นเพ่ือปิด
ช่องทางและโอกาสไม่ให้คนร้ายเข้าไปก่อเหตุโจรกรรมได้ จะเห็นได้ว่า “โครงการฝากบ้านกับตำรวจ” 
เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงแถมยังช่วยแก้ภาพลักษณ์ในวงการสีกากีให้ดีขึ้น 

ตารางท่ี 1 ตารางสถิติการเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจและจำนวนคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2560-2562 

 
ที่มา: งานธุรการกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (2562) 
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 จากตารางดังกล่าวแสดงเกี่ยวกับสถิติการฝากบ้านตาม “โครงการฝากบ้านกับตำรวจ” 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ และสถิติของการเกิดอาชญากรรมเป็นศูนย์ของกองบังคับ
การตำรวจนครบาล 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560–2562 ซึ่งทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ ศึกษาเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่
ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของโครงการฝากบ้านกับตำรวจ” ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ “โครงการฝากบ้านกับ
ตำรวจ” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ของโครงการฝากบ้านกับตำรวจในเขตความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน “โครงการฝาก
บ้านกับตำรวจ” และประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจกับกองบังคับการตำรวจนคร
บาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ในปี พ.ศ. 2562 
ซ่ึงมีบ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล 
 
4. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการกำหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา รวมถึงประเด็นในการศึกษาต่อไป ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้กำหนดแนวทาง
การศึกษาทบทวนทฤษฎีแนวความคิดและผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
อาชญากรรม” สามารถจำแนกออกได้มากมายหลายประเภท แต่ในที่นี่ขอนำมากล่าวเฉพาะ

ประเภทใหญ่ ๆ โดยอาศัยแนวการจัดหมวดแยกประเภทของอาชญากรรมดังต่อไปนี้  (Hagan, 1989: 
29) 

1) อาศัยแนวการจัด ทางกฎหมาย คือ เน้นกฎหมายเป็นหลักโดยมุ่งพิจารณาถึงการกระทำ
ความผิดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือที่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ โดยพิจารณาถึง ผลกระทบของ
การกระทำนั้น ๆ ว่ายังมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิต มนุษย์โดยตรงหรือไม่ หรือมีผลขัดต่อหลัก
ศีลธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนโดยส่วนรวมหรือไม่ อนึ่ง การจัดประเภทอาชญากรรม โดยอาศัย
กฎหมายนั้น แบ่งย่อยออกได้ดังนี้ 
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Mala In Se คือ ประเภทของการกระทำความผิดที่เห็นได้เด่นชัด มีผลกระทบถึงชีวิตความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน หรือของสาธารณประโยชน์อันได้แก่การปล้นฆ่า การลักทรัพย์ทั้ง
ของบุคคลทั่วไปและของหลวง การกระทำความผิดของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนต่อหน่วยงานนั้น ๆ ได้แก่ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดการปลอมแปลง เอกสาร เป็นต้น 

Mala Prohibita อันได้แก่ การกระทำพฤติกรรมอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
เป็นความผิด อันได้แก ่การฝ่าฝืนกฎจราจร การหลีกเลี่ยงภาษีการละเมิด กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 

2) พิจารณาจากความหนักเบา หรือความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรมหรือ  
การกระทำความผิดเป็นเกณฑ์ ได้แก่ อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือ
ต่อชุมชนอาจแยกได้เป็น 

(1) อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือต่อชุมชนอัน
ได้แก่ การปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ การฆ่าผู้นำรัฐบาลการปลอมแปลงธนบัตร 
เงินตรา การขายความลับของทางราชการ เป็นต้น 

(2) อาชญากรรมที่มีผลร้ายแรงต่อบุพการี หรือผู้ที่มีพระคุณ อันได้แก่ การฆ่า บิดา 
มารดา ภรรยาฆ่าสามี หรือสามีฆ่าภรรยา คนรับใช้ฆ่านายจ้าง เป็นต้น 

อาชญากรรมที่มีผลร้ายแรงต่อบุคคลทั่วไปและต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การฆาตกรรม การข่มขืน
กระทำชำเรา การปล้นฆ่าหรือปล้นชิงทรัพย์ เป็นต้น 

3) อาศัยแนวทางการจัด ทางด้านสังคมวิทยา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการ
ก่ออาชญากรรม ได้แก่ อาชีพ ความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของผู้ประกอบอาชญากรรม ปฏิกิริยา
ตอบสนองจากบุคคลภายนอกและจากภายในสังคมนั้น ๆ คลินนาร์ดและควินนีย์ ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดประเภทของอาชญากรรมทางด้านสังคมวิทยาโดยนำมาจัดเป็นหมวดหมู่แยกออกได้
เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

(1) อาชญากรรมประเภทร้ายแรง ซึ่ งมีผลต่อชีวิตของบุคคล การประกอบ
อาชญากรรมประเภทนี้เกิดจากสาเหตุทางด้านอารมณ์  ผู้ประกอบอาชญากรรมส่วนใหญ่จะไม่มี
ประวัติการทำความผิดมาก่อน แต่กระทำลงไปเนื่องจากความกดดันทางอารมณ์ หรือถูกยั่วยุอย่าง
รุนแรงและเมื่อกระทำลงไปแล้วจึงรู้สึกตัว 

(2) อาชญากรรมประเภทประกอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับทรัพย์  การประกอบ
อาชญากรรมประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสที่อำนวยให้ประกอบโดยมิได้มุ่งหวังหรือตั้งใจมาก่อน เกิดขึ้น
เนื่องจากโอกาสอำนวยในขณะนั้นบวกกับความต้องการทรัพย์เป็นทุนเดิม  อาชญากรรมประเภทนี้
ได้แก่ การลักทรัพย์ขโมยรถ ใชบัตรเครดิตปลอม เป็นต้น 

(3) อาชญากรรมประเภทใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดหรือกระทำความผิดต่ออาชีพ  
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2551: 5-10) กล่าวว่า อาชญากรรมอาจจำแนกได้หลายลักษณะตามแต่เกณฑ์
ที่แต่ละคนจะกำหนดใช้ในที่นี่จะแยกพิจารณาออกเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้ 
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(1) อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย หมายความถึง อาชญากรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดศีลธรรมจรรยาของบุคคล และการนี้เรียกว่า อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหายก็เพราะ
ผู้กระทำผิดและผู้เสียหายก็คือบุคคลเดียวกัน เช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน การค้าประเวณี การทำ
แท้ง การมีและใช้สิ่งลามกอนาจาร เป็นต้น เป็นประเภทเป็นภัยต่อสังคมต่ำ 

(2) อาชญากรรมพ้ืนฐาน หมายความถึง อาชญากรรมซี่งเกี่ยวกับ การประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ ร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลอ่ืน ตัวอย่างเช่น  การลักทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์  ชิงทรัพย์   
ปล้นทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และฆ่าผู้อ่ืน เป็นต้น โดยอาจแตกต่างกันก็เพียงความถี่และความรุนแรง
เป็นสำคัญ ส่วนอาชญากรผู้ประกอบอาชญากรรมพ้ืนฐานก็มักปรากฏทั้งกลุ่มที่เป็นมืออาชีพ และกลุ่ม
ที่ไม่ใช่มืออาชีพ 

(3) อาชญากรรมองค์การ หมายความถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัวเข้า
ด้วยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปขององค์การโดยจัดการวางแผนและการดำเนินงานเพ่ือ
ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ และบ่อยครั้งที่อาชญากรองค์การจะอาศัยอำนาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองเพ่ือผูกขาดการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายนั้น  ๆ เช่น การเป็นเจ้ามือสลากกิน
รวบ การค้าหญิงโดยบังคับค้าประเวณี การค้ายาเสพติดให้โทษ การค้าสินค้าหนีภาษี การค้าแร่เถื่อน 
ไม้เถื่อน เป็นต้น อาชญากรองค์กรมักมีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์การและมีความผูกพันต่อกันในหมู่
สมาชิกอย่างแนบแน่น ไม่ว่าด้วยสายเลือดหรือด้วยผลประโยชน์ และมักใช้ความรุนแรงในการดำเนิน
ธุรกิจผิดกฎหมายดังเช่น การข่มขู่ การทำร้ายร่างกาย หรือแม้แต่การฆ่า ผู้ อ่ืนที่ขัดผลประโยชน์ 
อาชญากรรมประเภทนี้ ควบคุมได้ยาก 

(4) อาชญากรรมคอปกขาว หมายความถึง อาชญากรรม ซึ่งผู้กระทำความผิดเป็น
บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และได้ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ดังกล่าวในทางไม่ชอบเพ่ือการแสวงหาประ โยชน์ส่วนตน เช่น สมุห์บัญชียักยอกเงินในความ
รับผิดชอบของตน ข้าราชการรับเงินคอมมิชชั่นในการประมูลก่อสร้างสถานที่ราชการ เป็นต้น  
ในปัจจุบันได้ขยายไปครอบคลุมถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งใน
ภาคเอกชนด้วยการค้นพบและการเปิดเผยเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้จึงมีระดับต่ำ 

(5) อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจาก
อาชญากรรม 4 ประเภทแรก เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพาณิชย์อาชญากรรมก่อการร้าย 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อาชญากรรมเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนซึ่ง
ยากแก่การศึกษาและการควบคุม กระบวนยุติธรรมไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง แต่จำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอาจทั้งภายในและ/หรือระหว่าง
ประเทศ 
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 การป้องกันอาชญากรรม 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2551: 187-188) ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่า  

“การป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐาน” นั้นก่อให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากพอสมควร ทั้งนี้เพราะ
จำนวนคำจำกัดความมีมากปัญหาสำคัญที่ถกเถียงกันคืออย่างไรจึงจะเรียกการป้องกันหรือควบคุม  
หรือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพ้ืนฐาน โดยทั่ว ไปแล้วการป้องกันย่อมหมายถึง การดำเนินการใด  
เพ่ือมิให้สิ่งที่จะป้องกันเกิดขึ้น แต่ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐาน มีปัญหาว่าการลงโทษ
ผู้กระทำผิดหรือ การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษเช่นนี้เป็นการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานหรือไม่  ซึ่งเป็น 
การดำเนินการภายหลังจากที่เกิดอาชญากรรมขึ้นแล้ว อีกนัยหนึ่งเป็นการป้องกัน อาชญากรรม
พ้ืนฐานโดยการข่มขวัญ ยับยั้ง หรือการช่วยมิให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระทำ ความผิดขึ้นอีก ในบางกรณี 
เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนดังกล่าว จึงมีการหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึง ความหมายหรือคำจำกัดความ
โดยหันไปพิจารณาถึงระดับหรือขอบเขต ของการป้องกันอาชญากรรมได้ประยุกต์ระดับของการ
ป้องกันของงานสาธารณสุขมาใช้กับการป้องกันอาชญากรรมโดยได้แบ่งระดับของการป้องกันออกเป็น 
3 ระดับ คือ การป้องกันระดับแรก ระดับที่สอง ระดับที่สาม ในการป้องกันระดับแรกในทาง
สาธารณสุขหมายถึงการป้องกันโรคติดต่อโดย เน้นสุขภาพอนามัย การปลูกฝีฉีดยา การระวัง เรื่องน้ำ
ดื่มน้ำใช้ สำหรับในทางอาชญาวิทยา หมายถึง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะของกลุ่มคนที่มีปัญหาการป้องกันในระดับที่สองเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้เริ่มมีอาการป่วย
ออกจากผู้อ่ืน ในทางอาชญาวิทยาเน้นที่การแยกเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะกระทาผิดหรือมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่ร้ายแรง เพ่ือให้การเอาใจใส่โดยเฉพาะ การป้องกันระดับสาม งานสาธารณสุข
เน้นในเรื่องการบำบัด รักษาผู้ป่วย ในทางอาชญาวิทยาเน้นในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเพ่ือมิให้
กระทำผิดซ้ำอีกนอกจากนี้ ได้แบ่งการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานในแง่ของการป้องกันที่
สภาพแวดล้อมหรือที่ตัวอาชญากร หรือในแง่ของการป้องกันก่อนที่จะเกิดอาชญากรรมและหลงัจาก
เกิดอาชญากรรมแล้ว  นอกจากนี้ ยั งได้ แบ่ งในแง่การป้องกันทางตรงกับทางอ้อมในด้าน  
การฝึกอาชีพ การศึกษาการจับกุมปราบปรามของตำรวจ การคุมประพฤต ิและการจำคุก เป็นต้น 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2551: 190) ได้กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรม  
ไว้ว่าในกิจการตำรวจการป้องกันอาชญากรรมถือว่า เป็นเป้าหมายหลัก ที่กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นภารกิจ
ของงานตำรวจ นับตั้งแต่สมัยของ เซอร์โรเบิร์ต พีล (Sir Robert Peel) ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่า  
เป็นบิดาของการตำรวจยุคใหม่ โดยทฤษฎีและมาตรการป้องกันอาชญากรรมมีการพัฒนามาโดยตลอด
การปฏิบัติงานในด้านนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของทฤษฎีที่สำคัญ 3 ทฤษฎี คือ 

1) ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอ
ความช่วยเหลือจากประชาชนโดยตรง โดยให้ความมั่นใจได้ว่า ตำรวจสามารถปฏิบัติงานด้านป้องกัน
อาชญากรรมได้โดยเอกเทศทฤษฎีนี้เกิดขึ้นกลางศตวรรษที่  19 โดยมีความเชื่อว่าการปรากฏตัวของ
ตำรวจบ่อย ๆ ย่อมมีผลในการยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรมมิให้กระทำผิด เพราะเกรง
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กลัวต่อการจับกุม จึงมุ่งกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  มีสายตรวจแต่ง
เครื่องแบบให้เห็นเด่นชัดได้ง่ายและปฏิบัติงานตรวจ ทันทีโดยสม่ำเสมอ เพ่ือเป็นการลดช่องโอกาส
ของผู้ที่จะกระทำผิด และตามแนวความคิดนี้จึงให้ความสำคัญกับตำรวจสายตรวจเป็นอันมาก และ
กำหนดอัตราส่วนของตำรวจต่อประชาชนในจำนวนที่เชื่อว่าพอเพียงกับการรับผิดชอบปัญหา
อาชญากรรม 

วิลสัน และ แม็คลาเร็น (อ้างถึงใน ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2551: 191) ศึกษาการป้องกัน
อาชญากรรมของตำรวจตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย โดยได้กำหนดยุทธวิธีตำรวจขึ้นภายในแนว
ทฤษฎีนี้ เป็นต้นว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ย่อมมีผลในการยับยั้งผู้มีแนวโน้มที่จะประกอบ
อาชญากรรม เพราะความเกรงกลัวการจับกุม จึงเป็นหลักการในเรื่องของการตรวจท้องที่ การตั้ง 
ตู้ยาม การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ รวมทั้งการจัดยามเฝ้าสถานที่สำคัญการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ ก็
ควรจะต้องแต่งเครื่องแบบที่เรียบร้อยทะมัดทะแมงสมบูรณ์แบบ ยานพาหนะลักษณะเห็นได้เด่นชัด
เพ่ือเป็นการข่มขวัญอาชญากร การออกตรวจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอันสร้างความมั่น ใจให้ชุมชนว่า
มีตำรวจอยู่ทั่วไปและตลอดเวลา สำหรับเครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสาร กับประชาชนนั้นจึงมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารทางเดียวที่เรียกว่า“การประชาสัมพันธ์” ซึ่งมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้าใจ 
มั่นใจ และก่อให้สาธารณชนมุ่งสนับสนุนต่องานตำรวจ 

2) ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Approach) 
ในราวทศวรรษที่ 1920 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ตำรวจชุมชนสัมพันธ์” ได้รับการพัฒนาขึ้น

เกิดเป็นทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์โดยมีรากฐานแนวความคิดและผลการวิจัยของนักอาชญาวิทยา กลุ่มชิคา
โก หรือสำนักนิเวศวิทยาอาชญากรรมภายใต้การนำของโรเบิร์ต พาร์ค (Robert Park) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้
พยายามจูงใจให้นักอาชญาวิทยาทั้งหลายเห็นความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของเมือง
ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของอาชญากร ต่อมาความคิดเหล่านี้ได้ แพร่หลายได้รับความสนใจ และ
รวมตัวกันทำวิจัยในเรื่องนี้อย่างแพร่หลาย  จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  อาชญากรรมเป็น
ปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะพ้ืนที่ บริเวณใดที่ขาดระเบียบในสังคมหรือเกิดมลภาวะแตกแยกของ
กลไกลทางสังคมที่มีหน้าที่ค้ำจุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือขาดความร่วมแรงร่วมใจตลอดจน
กำลั งใจของสมาชิกในสังคม  ก็จะก่อให้ เกิดอาชญากรรมได้ง่ายและมีสถิติสู งกว่าพ้ืนที่ อ่ืน  
จากแนวความคิดนี้เอง ต่อมาได้เกิดแนวความคิดที่เรียกว่า “หมู่บ้านในเมือง”(Urban Village)  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในสังคมโดยจัดสภาพพ้ืนที่ในชุมชนให้มีลักษณะเอ้ืออำนวยต่อการเพ่ิม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาและป้องกันอาชญากรรมได้มากข้ึน 

ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ เป็นการจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าจะในระดับเมืองชุมชน หรือ ละแวกบ้านให้
มีลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม และสังเกตตรวจตราไม่ล่วงล้า
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและให้ปรับบทบาทตำรวจเสียใหม่
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โดยทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ชุมชน หลักใหญ่ใจความของแนวคิดชุมชน
สัมพันธ์เพ่ือป้องกันอาชญากรรม ก็คือการจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าใน ระดับเมืองชุมชน หรือละแวกบ้าน 
ในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานบุคคลง่ายต่อการควบคุม สังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล้ำ
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินทั้งของตนและบุคคลอ่ืนให้ ปลอดภัยจากอาชากรรม อย่างไรก็ดีแนวคิดนี้ไม่ได้
มองข้ามบทบาทของตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรม แต่ได้เสนอแนะให้มีการปรับ
บทบาทใหม่สาหรับตำรวจท้องที่ทั้งหมด ตามแนวความคิดนี้ตำรวจจะมีบทบาทเป็นฝ่ายวางแผน 
สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม กล่าวคือ ตำรวจตามแนวความคิดนี้
จะไม่มีสภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ข้อเสนอที่ตามมาคือการ
ยกเลิกตำรวจสายตรวจที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานโดยปริยาย ดังนั้นถ้ามีการประยุกต์ใช้
มาตรการ และแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ได้พยายามแสวงหาคำตอบสำหรับการป้องกันอาชญากรรมย่อม
ได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างมากเนื่องจากต้องศึกษาเพ่ือปรับใช้  และกำหนดบทบาทใหม่หมด  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดแรงต้านทานอย่างหนักจากตำรวจระดับปฏิบัติการ อย่างไรก็ดีแนวคิดชุมชนสัมพันธ์
ได้พยายามแสวงหาคำตอบ สำหรับการป้องกันอาชญากรรมในปัจจุบัน โดยมุ่งลดช่องว่างและโอกาส
ของการประกอบอาชญากรรมที่เกิดในชุมชน ซึ่งนับว่าได้มีคุณค่ายิ่ง แม้แนวความคิดนี้จะไม่ได้ช่วย
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในแง่ชีวภาคและจิตภาคเพิม่ ขึ้นมากก็ตาม 

3) ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Theory of Crime Control Through 
Environmental Design) ทฤษฎี เป็นการผนวกเอาแนวทฤษฎีที่ 1 และทฤษฎีที่ 2 และ เชื่อมโยง
ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมเข้ากับทางสังคม ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยทั่วไปเข้าไว้
ด้วยกันอันเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้สาขาอาชญาวิทยา ให้เข้ากับองค์ความรู้ สาขาพฤติกรรม
ศาสตร์ ด้วยทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาของอาชญากรรมที่
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ พอสรุปได้คือ 

1) มุ่งลดช่องโอกาสสำหรับประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดล้อมแต่มิได้ละเลย
ความสำคญัของตัวบุคคลซึ่งมีแนวโน้ม หรือสำนึกที่จะละเมิดหรือไม่ละเมิดกฎหมาย 

2) มีความเพียงพอในการควบคุมอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม 

3) มีคุณค่าทางปฏิบัติอยู่ ในระดับสูง รวมทั้ งส่ งเสริมหลักของศีลธรรมและ
มนุษยธรรม 

4) มุ่งสนับสนุนการรวมตัวและสัมพันธภาพระหว่างสุจริตชนในสังคมเพ่ือให้เกิดแรง
ต้านทุจริตชน ซึ่งเป็นกลุ่มน้อย โดยอาศัยวิธีการที่อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย 

5) กำหนดนิยามของกฎหมายไว้เฉพาะกฎหมายที่ตราขึ้น เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนจำนวนมากที่สุดได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบัญญัติกฎหมายนั้น 
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สำหรับสาระสำคัญของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมสรุปแล้วพอพิจารณา
ได ้4 ประการคือ 

ประการที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนึกไม่ละเมิดกฎหมายกับสภาพแวดล้อม ขัดขวางการ
ละเมิดกฎหมายก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมาย 

ประการที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนึกละเมิดกฎหมายกับสภาพแวดล้อมขัดขวางการละเมิด
กฎหมายก่อใหเ้กดิพฤติกรรมพยายามละเมิดกฎหมาย 

ประการที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนึกไม่ละเมิดกฎหมายกับสภาพแวดล้อม เอ้ืออำนวยต่อ
การละเมิดกฎหมายก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมายแฝง 

ประการที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนึกละเมิดกฎหมายกับสภาพแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการ
ละเมิดกฎหมายก่อให้เกิดพฤติกรรมละเมิดกฎหมาย 

กล่าวโดยสรุปทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญของสภาพแวดล้อมมาก เพราะถ้าหากจัดสภาพแวดล้อม
ให้แข็งแกร่งสามารถท่ีจะขัดขวางการละเมิดกฎหมายได้โดยสมบูรณ์ การกระทำก็ไม่สำเร็จ ในทางตรง
ข้ามหากจัดสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ก็อาจจะทำให้พฤติกรรมไม่ละเมิดกฎหมายเปลี่ยนไป  
เป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายแฝงและนำไปสู่พฤติกรรมละเมิดกฎหมาย หรือ การกระทำผิดอาญาได้
ในที่สุด 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุก 
งานชุมชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการป้องกัน

อาชญากรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2531 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน
แก้ไขอาชญากรรมให้มากข้ึน 

ในทางปฏิบัติไม่ใช่จะมีเพียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของงานชุมชน
สัมพันธ์หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็เห็นความสำคัญของงานชุมชนสัมพันธ์เช่นเดียวกัน 
รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นจำนวนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
ก็เห็นความสำคัญของงานนี้เช่นกัน โดยแต่ละประเทศมีรูปแบบการดำเนินการที่แตกต่างกันไป แต่มี
หลักการเดียวกัน คือ การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และการ
ดูแลแก้ไขปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 

ในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วงานชุมชนสัมพันธ์
ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาสังคมที่มุ่งหมายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งใน
ส่วนของตำรวจและประชาชนพร้อม ๆ กันไป อันเป็นการเตรียมความพร้อมในรูปแบบวิธีการทำงาน
ให้สอดรับกับกระแสคลื่นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมี
กระแสหลักในทางการเมืองการปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่หน่วยราชการต่าง ๆ จะต้องเปิด
กว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการเสนอข้อคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
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แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรรคุณค่าแก่สังคมเมื่อมีสถานการณ์ของรัฐบาล เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล (ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร, 2551: 43-47)  
ซึ่งกำหนดความหมายของนโยบายสาธารณะจากแนวคิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

Ira Sharkansky (1970: 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทำโดยรัฐบาล  
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของรัฐบาล 

Thomas R. Dye (1984: 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำ 
หรือไม่กระทำ 

Lasswell and Kaplan (1970) อธิบายว่านโยบายสาธารณะ หมายถึงแผนหรือโครงการที่
กำหนดขึ้น อันรวมถึงเป้าหมายสิ่งที่มีคุณค่า และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 

David Easton (1971: 129) ให้ความหมาย นโยบายสาธารณะว่าหมายถึง อำนาจในการ
จัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรรก็คือ รัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่
จะกระทำ หรือไม่กระทำเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2560: 24-33) กล่าวถึงนโยบายสาธารณะมีความสำคัญทั้งต่อผู้กำหนด
นโยบายและประชาชน กล่าวคือ 

ประการแรก ความสำคัญต่อผู้กำหนดนโยบาย ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกำหนด
นโยบายบริหารประเทศก็คือ รัฐบาล หากรัฐบาลกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ทั้งในด้านค่านิยมของสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชนจะทำให้รัฐบาล
ได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะทำให้
รัฐบาลได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวางผลดังกล่าวจะส่งเสริมให้รัฐบาล 
มีโอกาสดำรงอำนาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้นโดยอาจได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตั้งให้
ทำหน้าที่รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปอีก ในทางตรงกันข้าม หากรัฐบาลกำหนดนโยบายที่ไม่
สอดคล้องกับค่านิยมหรือความต้องการของประชาชน ประชาชนอาจรวมตัวกันคัดค้าน เพ่ือกดดันใน
รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายหรืออาจมีผลรุนแรง ถึงขั้นทำให้รัฐบาลหมดอำนาจไป หรือในบางกรณี
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชนแต่รัฐบาล
ไม่สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ปรากฏการณ์เช่นนี้จะทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา
ต่อการบริหารงานของรัฐบาล และอาจส่งผลให้รัฐบาลหมดโอกาสที่จะบริหารประเทศต่อไป ดังนั้น  
จึงกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะมีผลต่อการดำรงอยู่ของรัฐบาลอย่างสำคัญ 

ประการที่สอง ความสำคัญต่อประชาชนเนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมือง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของ
ตนผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง อาทิเช่นผ่านพรรคการเมือง ผ่านกลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ 
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ผ่านระบบราชการ ผ่านนักการเมือง ผ่านฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น ความต้องการ 
(Demands) และการสนับสนุน (Supports) ของประชานจะถูกนำเข้าสู่ระบบการเมือง (Political 
System) ไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อนโยบายสาธารณะถูกนำไปปฏิบัติและปรากฏผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนาจะทำให้ได้รับความพอใจ และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
(Feed Back) จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหาร งานของรัฐบาลมากขึ้น ในทางตรง
ข้ามหากผลลัพธ์และคุณภาพของการนำนโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่พึงปรารถนา
ของประชาชนจะส่งให้วิถีชีวิตของประชาชนตกต่ำปรากฏการณ์เช่นนี้ จะทำให้ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐบาล รัฐบาลจะต้องทำการปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือปรับปรุงการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน มิฉะนั้นประชาชนอาจไม่ให้
การสนับสนุนรัฐบาลอีกต่อไป  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับ  ประชาชน จึงเป็น
ความสัมพันธ์แบบพลวัต (Dynamic System) ดังนั้นนโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นผลผลิตของ
ระบบการเมืองจึงส่งผลอย่างสำคัญต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน (Easton, 1965) 

สรุป นโยบายสาธารณะที่ดีต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน เมื่อถูก
นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาค
ทั่วหน้า หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะ ในทางตรงข้ามจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ยากจนด้อยการศกึษาและคุณภาพชีวิตต่ำ 

นอกจากความสำคัญดังกล่าวแล้ว นโยบายสาธารณะยังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประชาชน 
4. เป็นการใช้อำนาจรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมทางสังคม 
5. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
6. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสแก่ประชาชน 
7. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
8. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท 
9. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่านโยบายสาธารณะจะมีความสำคัญกว้างขวางต่อการพัฒนา ประเทศ 

ดังได้กล่าวแล้ว แต่ความสำเร็จของนโยบายสาธารณะก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยสำคัญหลาย ประการ ได้แก่ 
ประการแรก การมีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่

ความสำเร็จจะต้องระบุเป้าประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความคาดเคลื่อนในการนำนโยบาย
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ไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะใดก็ตามที่มีเป้าประสงค์ไม่ชัดเจน มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลว 
ในการนำนโยบายปฏิบัติสูง 

ประการที่สอง ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่าง มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ นโยบายที่สำคัญจะต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและการ
นำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีกลไกการควบคุม กำกับและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
นำนโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเป้า ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประการที่สาม ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม นโยบาย
ใดที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนนโยบายนั้นจะไม่มีโอกาสปรากฏเป็นจริงจะเป็นได้แต่เพียงการแสดง
ความตั้งใจหรือการพูดที่ไม่มีการกระทำกรณีเช่นนี้ไม่เรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบาย
สาธารณะในส่วนที่รัฐบาลเลือกจะกระทำต้องกระทำให้เป็นรูปธรรมและปรากฏเป็นจริง ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ประการสุดท้าย ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การที่ประชาชนให้การสนับสนุน
นโยบายใดแสดงว่านโยบายนั้นสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน การสนับสนุน
จากประชาชนจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้การนำ นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
นโยบายสาธารณะเมื่อได้ถูกกำหนดขึ้นและผ่านความเห็นชอบจากผู้กำหนดนโยบายแล้ว  

สิ่งที่มีความสำคัญต่อมาก็คือ การนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติจัดทำเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลลพันธ์และผลกระทบต่อประชาชนที่
เกี่ยวข้องและต่อสังคมโดยรวม 

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลาย
ประการ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ ภาวะผู้นำของผู้รับผิดชอบโครงการการที่ผู้รับผิดชอบโครงการมี
ภาวะผู้นำสูงจะทำให้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการนำนโยบายปฏิบัติมีโอกาส
ลุล่วงไปด้วยดีผู้รับผิดชอบที่มีภาวะผู้นำสูงจะเปลี่ยนให้องค์การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงสามารถ
เปลี่ยนวิกฤตจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ 

การนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ 
1. สมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติ หากองค์การที่รับผิดชอบการ

นำนโยบาย ไปปฏิบัติมีสมรรถนะสูง (high performance organization) คือ เป็นองค์การที่มี
วิสัยทัศน์ มีวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งความสำเร็จ มีกลยุทธ์เชิงรุก มีการทำงานเป็นทีม องค์การที่มี
ลักษณะเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีความสำเร็จสูง 

2. การมีผู้นำ (leader) ที่มีภาวะผู้นำสูง (leadership) ปัจจัยนี้จะยิ่งส่งเสริมให้องค์การ
สามารถขับเคลื่อนการนำนโยบายไปปฏิบัติให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง องค์การที่มีผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูงจะสามารถกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน
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สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติตามแผนให้ลุล่วงประการสำคัญที่สุดคือ  
การเป็นผู้นำในการรวมศูนย์จิตใจของทีมงานให้มีความมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3. การประสานงานในกรณีที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายองค์การการบูรณาการ  
การทำงานร่วมกันให้มีความเป็นเอกภาพ จะทำให้การปฏิบัติตามแผนมีความราบรื่น ดังนั้นองค์การ
ทุกองค์การที่ร่วมรับผิดชอบต้องให้ความสำคัญกับการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่มีพลังใน
การนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

การนำนโยบายไปปฏิบัติได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากขึ้น  ทั้งนี้ เพราะการกำหนด
นโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว นอกจากจะเกิดความ
เสียหายต่อประชาชน ต่อทรัพยากรของชาติและสูญเสียเวลาอันมีค่าแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อ
อนาคตทางการเมืองของผู้กำหนดนโยบายหรือผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย ดังนั้น
การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในด้านกรอบความคิดเชิงทฤษฎี แนวทางการนำนโยบายไป
ปฏิบัติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  และต่อกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งหมดด้วย 

แนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษาแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานในการสร้างกรอบความคิด จะทำให้

ทราบว่าแต่ละแนวทางมีจุดมุ่ง เน้นในการศึกษาอย่างไร 
1. แนวทางการพิจารณาจากบนลงล่าง (top-down approach) มีแนวความคิดว่า นโยบาย

ถูกกำหนดขึ้นจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติระดับล่างนำไปปฏิบัติ การนำ
นโยบายไปปฏิบัติจะได้ผลสูงสุดจากความชัดเจนของสถาบันที่ก ำหนดนโยบายและข้อบังคับ  
ให้บรรลุผลใกล้เคียงกับสิ่งที่คาดหวังไว้โดยมีฐานคติว่า ความตั้งใจนโยบายก่อให้เกิด การนำไปปฏิบัติ
อย่างได้ผล มีความเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการควบคุมของผู้กำหนดนโยบายอย่างมาก ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่นโยบายถูกกำหนดขึ้นภายใต้การนำนโยบายไปปฏิบัติและขอบเขตที่นโยบายถูก
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ปฏิบัติ ไม่ว่านโยบายจะถูกแยกออกจากการนำไปปฏิบัติหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็น
การเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้กำหนดนโยบายจะใช้อำนาจในการควบคุม แต่แนวทางการพิจารณาการนำ
นโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย คือ ผู้มีอำนาจที่จะสั่งการเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างแท้จริง จุดอ่อนคือ แยกขั้นตอนการสร้าง นโยบายกับระดับปฏิบัติออก
จากกัน ทำให้ละเลยยุทธวิธีระดับล่าง ขาดความยืดหยุ่น ศึกษา ผลลัพธ์สุดท้ายของนโยบายโดยไม่
สนใจความต้องการหรือความเห็นของผู้ปฏิบัติระดับล่าง 

2. แนวทางการพิจารณาจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach) ให้ความสำคัญในการส่ง
มอบผลลัพธ์นโยบายซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของบุคลากรระดับล่าง เปิดโอกาสให้บุคลากร ระดับล่างมี
บทบาทในการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดย 
ผู้ปฏิบัติที่อยู่ใกล้จุดที่สัมผัสกับปัญหามากที่สุด และบทบาทของนโยบายจะมีผลต่อความสนใจโดยตรง
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ของผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะและดุลพินิจ ของผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญ
แนวทางนี้ยังเห็นว่าผู้กำหนดนโยบายไม่ควรควบคุมหรือสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม แต่ควร
เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติใช้ประสบการณ์จากความชำนาญและ
วิชาชีพของตนให้มากที่สุด จุดอ่อนคือเน้นเรื่องปลีกย่อยมากเกินไป คึกษาเฉพาะจุด ไม่มองภาพรวม 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ (Leadership) 
การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จให้แก่องค์การนั้น ต้องอาศัยภาวะ

ผู้นำหรือแบบพฤติกรรมของผู้บริหารเป็นสำคัญเนื่องจากผู้นำเป็นจุดรวมแห่งพลังของมวลสมาชิกใน
องค์การ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนหลักชัยในการดำเนินการขององค์การ โดยเฉพาะผู้ใต้บังคบัญชา 
ความสามารถและลักษณะของผู้นำ มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของงาน และคุณค่าของ
องค์การ (สมพงศ ์เกษมสิน, 2526) 
 
5. รูปแบบการวิจัย 

ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไป
ปฏิบัติของ “โครงการฝากบ้านกับตำรวจ” นั้นครั้ งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
จากข้าราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติและหัวหน้าชุดปฏิบัติงานโครงการ
ฝากบ้านกับตำรวจ 
 
6. วิธีและข้ันตอนการดำเนินการ 

สำหรับวิธีการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของโครงการ
ฝากบ้านกับตำรวจ” เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาอาชญากรรม
รวมทั้งแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติในการป้องกันอาชญากรรมตามแนวคิดและทฤษฎีของการ
ป้องกันอาชาญากรรม รวมทั้งแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงการฝากบ้านกับตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจของกองบังคับการ
ตำรวจนครบาล 2 จำนวน 2 สถานี จาก 11 สถานีที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ 
ในเขตความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการป้องกัน
อาชญากรรมของการดำเนินโครงการฝากบ้านกับตำรวจ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ 
ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  พ.ศ. 2562 เพ่ือเก็บข้อมูล
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เกี่ยวกับการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการป้องกันอาชญากรรมของ
โครงการฝากบ้านกับตำรวจ 
 
7. ผลการศึกษา 

การนำนโยบายไปปฏิบัติ ของโครงการฝากบ้านกับตำรวจ 
จากที่ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของโครงการฝากบ้าน

กับตำรวจแล้ว ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมที่
อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2562 โดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่
ของสถานีตำรวจแต่ละท้องที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสะบายใจในช่วงที่ประชาชนไม่อยู่บ้าน 
ไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ 

การนำนโยบายการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากของตำรวจและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) และการทำงานแบบเชิงรุก (Proactive) ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้  เพ่ือให้การนำ 
นโยบายไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโครงการฝากบ้านกับตำรวจให้
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างงานชุมชนสัมพันธ์กับงานป้องกัน
อาชญากรรมเข้าด้วยกันให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปตามหลักปรัชญาที่เชื่อว่าการที่ตำรวจและ
ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน  
ที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดความหวาดระแวงและหวาดกลัวภัย
จากอาชญากรรมตลอดจนช่วยให้สภาพความเสื่อมโทรมทางสังคมภายในชุมชนต่าง ๆ ได้รับการดูแล
แก้ไขให้ดีขึ้นได้ ในที่สุด ด้วยเหตุนี้การนำนโยบายปฏิบัติใน โครงการฝากบ้านกับตำรวจของเจ้าหน้าที่
ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนทุกกลุ่มและเปิดโอกาส ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะในทุก  ๆ ประเด็นของปัญหาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะปัญหา 
ด้านอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมกันดูแลแก้ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมตลอดจนแนวทางการดำเนินงานและการเสริมสร้าง
แนวคิดต่าง ๆ เพ่ือต่อยอดออกไปอยู่ตลอดเวลา โครงการฝากบ้านกับตำรวจถือเป็นการป้องกัน
อาชญากรรมในเชิงรุก และนำไปสู่การจัดทำโครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัยเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
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ในชุมชนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับตำรวจในด้านป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุกให้
มากขึ้น 

แนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติของโครงการฝากบ้านกับตำรวจ  
ในการดำเนินการตามโครงการฝากบ้านกับตำรวจทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีบันทึก  

ข้อสั่งการมอบนโยบาย เรื่องมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยได้กำชับให้
หัวหน้าสถานีตำรวจแต่ละสถานีที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ต่าง ๆ เร่งประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานการของโครงการฝากบ้านกับตำรวจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
สังกัดทราบและสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถานีและเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโครงการฝากบ้านกับตำรวจเป็นโครงการที่ มี
วัตถุประสงค์ท่ีดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชนทั่วไปมีวิธีการและขั้นตอน
ในการปฏิบัติไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นโครงการที่ประชาชนนิยมใช้บริการแต่ยังมีปัญหาและ
ข้อขัดข้องในเรื่องของระยะเวลาที่ประชาชนมีความต้องการให้ขยายทางด้านระยะเวลาหรือถ้าเป็นไป
ได้ก็อยากจะให้มีโครงการตลอดทั้งปีและทุกปี เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการฝาก
บ้านกับตำรวจในช่วงเวลาใดก็ได้ที่ประชาชนมีความจำเป็นจะต้องทิ้งบ้านเรือนของตัวเองออกไปเป็น
เวลาหลายวัน อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับ
ตำรวจว่าน่าจะมีวิธีทางใดทางหนึ่งที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสถานีตำรวจเพราะว่ามีความ
ยุ่งยากในการเดินทางและไม่ค่อยสะดวกในการเข้ามาแสดงตัวที่สถานีตำรวจ ประชาชนอยากให้มีการ
ลงทะเบียนแบบออนไลน์ที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องเข้ามาแจ้งหรือแสดงตัวที่สถานีตำรวจด้วยตัวเอง 
เพราะว่าระบบออนไลน์ที่มีอยู่เป็นเพียงแค่การลงทะเบียนจองสิทธิ์หรือลงทะเบียนเพ่ือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งทราบว่าเราต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองมีข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดหากำลังพลเพ่ิมเพ่ือให้
ประสิทธิภาพในการทำงานมีเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่ในช่วงเทศกาลจะทำให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทำงานเต็มท่ีและได้ผ่อนคลายไปในตัวมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
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ประสิทธิผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่  

สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ณัฐกฤตา กตตน์ศตคุณ 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาค้นคว้านี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่   
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงผสม ซึ่งรวบรวมเอาข้อดีของวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การวิจัยเชิง
ปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 58 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบแบบ  t-test โดยทำการทดสอบที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง 6 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ทัศนคติของผู้รับบริการต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพของ
งาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้านความน่าเชื่อถือ ทัศนคติของผู้รับบริการต่อหน่วยบริการ  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่แตกต่างกัน  
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการให้บริการทั้งในด้านของบุคลากร ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านความน่าเชื่อถือ
และด้านคุณภาพของงาน มีการทำงานกันเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลมีการ
เก็บรักษาและมีความปลอดภัยสูงมาก และคุณภาพของบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้มีความทัดเทียม
กับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักทะเบียนทุกประการ 
 ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และสำรวจผู้ที่มีความประสงค์ขอรับบริการอย่างสม่ำเสมอ และใน

 
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: natkrita.kit@stu.nida.ac.th 
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การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ  
เพ่ือนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ: หน่วยบริการเคลื่อนที่ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ความพึงพอใจ 
 
1. บทนำ 

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ผู้มีสัญชาติไทย  
เพ่ือใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลเพ่ือเข้าสู่บริการของรัฐหรือการขอใช้สิทธิความเป็นพลเมือง
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและรับรองไว้ อันเป็นเอกสารสำคัญลำดับแรกท่ีก่อให้เกิดสิทธิอ่ืน
ตามมา ปัจจุบันกรมการปกครอง ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางผ่านระบบการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพ่ือลดการเรียกสำเนาเอกสารหลักฐานและ
ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ในการติดต่อขอรับบริการจาก
ภาครัฐเพียงใบเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีงานบริการรองรับจำนวนทั้งสิ้น 38 งานบริการ เช่น การขอ
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย การจดทะเบียนสมรส การแสดงสิทธิขอรับการ
รักษาพยาบาล การขออนุญาตติดตั้งใช้ไฟฟ้า การขออนุญาตติดตั้งน้ำประปา การขึ้นทะเบียนทหาร
กองประจำการ เป็นต้น   
 ปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ยังไม่มีบัตร
ประจำตัวประชาชนเพ่ือพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล อันเนื่องมาจากบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือ
หมดอายุ และไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ และเมื่อบัตร
ประจำตัวประชาชน ถือเป็นเอกสารลำดับแรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอ่ืน ๆ ตามมา จึงทำให้ผู้ที่ไม่มีบัตร
ประจำตัวประชาชน ขาดโอกาสในการรับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกรรมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน   
 กรมการปกครอง ได้ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
เสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการเชิงรุก เพ่ิมช่องทางในการขอรับบริการสาธารณะจากภาครัฐ และ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยได้จัดให้มีหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ
ออกหน่วยให้บริการผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งยังเป็นการทำงานเชิงรุกอีกด้วย  
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงาน ของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เคลื่อนที ่สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อผลการดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยบริการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถกำหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  จากกรอบแนวคิดในการศึกษาได้กำหนดตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ (เพศ อายุ ประเภทของผู้รับบริการ และกรณี
ของการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการ
ดำเนินงาน (ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านความน่าเชื่อถือและด้านคุณภาพของงาน) 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจะนำผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข

ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
     -  ด้านบุคลากร 
     -  ด้านเครื่องมือและอุปกรณ ์
     -  ด้านความน่าเชื่อถือ 
     -  ด้านคุณภาพของงาน 

 
      
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
     -  เพศ 
     -  อาย ุ
     -  ประเภทของผู้รับบริการ 
     -  กรณีของการยื่นคำร้องขอทำบัตร 
        ประจำตัวประชาชนนอกสถานท่ี 

      
 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียน
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
   การศึกษาค้นคว้านี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เคยใช้
บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ ของสำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562 จำนวน 58 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยทั้งหมดเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วย
วิธีการแจกแบบสอบถาม คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริการ ใช้มาตราวัดตามแนวทางของลิ
เคิร์ทสเกล (Likert Scale) กำหนดให้มีคำตอบ 5 ตัวเลือก โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ใช้สูตรการคำนวณความกว้างของแต่ละช่วงชั้น (Likert, 1967) จากนั้นนำ
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัย SPSS นำเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้
ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ t-test และ one-way ANOVA ทำการทดสอบที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้บริการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำมาวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) และสรุปความตามประเด็นสำคัญ ทำการ
อภิปรายผล และนำเสนอข้อเสนอแนะ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนเมษายน ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้รับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 58 คน  

มีสัดส่วนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในจำนวนที่เท่ากัน (ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป  
(ร้อยละ 50) และเป็นผู้พิการ (ร้อยละ 39.7) มีการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณี
เปลี่ยนเป็นบัตรแบบอเนกประสงค์ (ร้อยละ 32.8) 

4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประสิทธิผลการดำเนินงานหน่วยบริการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านบุคลากร 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านบุคลากร พบว่า อยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) เรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้ มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ย 
4.70) มีการทำงานกันเป็นทีมในการแก้ไขปัญหา (ค่าเฉลี่ ย 4.68) มีความรู้ความชำนาญและ
ประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.67) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการดำเนินงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์   

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่า  

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) เรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้ ระบบการจัดทำบัตรฯ  
มีเสถียรภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.58) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.53) ความพร้อมที่จะให้บริการ
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.51) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการดำเนินงาน ด้านความน่าเชื่อถือ   

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) เรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้ การเก็บข้อมูลมีรัฐบาลคอย

ด้านบุคลากร N Mean S.D. แปลความ อันดับ 
1. มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์  58 4.6724 .50914 มากที่สุด 3 
2. มีการทำงานกันเป็นทีมในการแก้ไขปัญหา 58 4.6897 .46668 มากที่สุด 2 
3. มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส ่ 58 4.7069 .49590 มากที่สุด 1 

รวม 4.6897 .44530 มากที่สุด  

ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ N Mean S.D. แปลความ อันดับ 

1. ประสิทธิภาพของอุปกรณ ์ 58 4.5345 .53690 มากที่สุด 2 
2. ระบบการจดัทำบัตรฯ มีเสถียรภาพ 58 4.5862 .62223 มากที่สุด 1 
3. ความพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา 58 4.5172 .62804 มากที่สุด 3 

รวม 4.5460 .50610 มากที่สุด  

ด้านความน่าเชื่อถือ N Mean S.D. แปลความ อันดับ 
1. การเก็บข้อมูลมรีัฐบาลคอยกำกับดูแล 58 4.5517 .53549 มากที่สุด 1 
2. มีระบบป้องกันการจารกรรมขอ้มูล  58 4.2241 .89918 มากที่สุด 2 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปเปิดเผย 58 4.1552 1.02258 มาก 3 

รวม 4.3103 .68359 มากที่สุด  
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กำกับดูแล (ค่าเฉลี่ย 4.55) มีระบบป้องกันการจารกรรมข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.22) ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่
ถูกนำไปเปิดเผย (ค่าเฉลี่ย 4.15) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านคุณภาพของงาน 

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้านคุณภาพของงาน พบว่า อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้ คุณภาพของบัตรฯ (ค่าเฉลี่ย 
4.72) ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.60) ระยะเวลาไม่แตกต่างกับสำนักทะเบียน 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามลำดับ 

4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตารางท่ี 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้รับบริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) เรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้ การแนะนำและบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.82) การใช้
บริการซ้ำ (ค่าเฉลี่ย 4.81) และคุณภาพของบัตรฯ ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 4.79) ตามลำดับ 

 

 

ด้านคุณภาพของงาน N Mean S.D. แปลความ อันดับ 
1. ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัต ิ 58 4.6034 .56006 มากที่สุด 2 
2. คุณภาพของบัตรประจำตัวประชาชน  58 4.7241 .48822 มากที่สุด 1 
3. ระยะเวลาไม่แตกต่างกับสำนักทะเบียน 58 4.5000 .68184 มากที่สุด 3 

รวม 4.6092 .48822 มากที่สุด  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ N Mean S.D. แปลความ อันดับ 
1. การประชาสมัพันธ์การออกหนว่ย 58 4.6379 .51973 มากที่สุด 7 
2. การอำนวยความสะดวก 58 4.7586 .43166 มากที่สุด 4 
3. การแก้ไขปัญหาในระหว่างให้บริการ 58 4.6552 .51476 มากที่สุด 6 
4. การเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 58 4.7069 .49590 มากที่สุด 5 
5. คุณภาพของบัตรฯ ที่ไดร้ับ 58 4.7931 .40862 มากที่สุด 3 
6. ความสะดวกสบายทีไ่ดร้ับ 58 4.7586 .43166 มากที่สุด 4 
7. การใช้บริการซ้ำ 58 4.8103 .47598 มากที่สุด 2 
8. การแนะนำและบอกต่อ 58 4.8276 .38104 มากที่สุด 1 

รวม 4.7435 .34920 มากที่สุด  
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ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภาพรวมในด้านต่าง ๆ 

 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้รับบริการ ภาพรวมในด้านต่าง ๆ พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้  ด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.68) ด้านคุณภาพของงาน (ค่าเฉลี่ย 4.60)  
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.54) ด้านความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.31) ตามลำดับ 
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1) ผู้รับบริการที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ไม่แตกต่างกัน 

2) ผู้รับบริการที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ไม่แตกต่างกัน 

3) ผู้รับบริการที่มีประเภทของผู้รับบริการที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วย
บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ไม่แตกต่างกัน 

4) ผู้รับบริการที่มีกรณีของการยื่นคำร้องขอทำบัตรฯ ที่แตกต่างกัน  มีประสิทธิผลการ
ดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ไม่แตกต่างกัน 
 4.5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 6  
คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4  
คน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 คน เป็นข้อ
คำถามสัมภาษณ์เดียวกัน จำนวน 8 ข้อคำถาม ผู้วิจัยใช้รหัสสำหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ (A01) 
(A02) (A03) (A04) (A05) และ (A06) ในการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์ และสรุปผลการวิเคราะห์โดย
จำแนกตามข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย เพศชาย จำนวน 3 คน เพศหญิง  
จำนวน 3 คน อายุอยู่ในช่วง 28-57 ปี เป็นข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน และ

ภาพรวมด้านต่าง ๆ  N Mean S.D. แปลความ อันดับ 
1. ด้านบุคลากร 58 4.6897 .44530 มากที่สุด 2 
2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ ์ 58 4.5460 .50610 มากที่สุด 4 
3. ด้านความน่าเชื่อถือ 58 4.3103 .68359 มากที่สุด 5 
4. ด้านคุณภาพของงาน 58 4.6092 .48822 มากที่สุด 3 
5. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 58 4.7435 .34920 มากที่สุด 1 

รวม 4.6070 .36264 มากที่สุด  
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พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 1 คน ประสบการณ์การทำงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน สูงสุด 27 ปี และน้อยสุด 8 เดือน   

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่เกี่ยวกับ
การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้   
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ผู้วิจัยขอเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้   
  1) ด้านบุคลากร   
   (1) บุคลิกและลักษณะสำคัญของบุคลากรที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล และเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  
ในมุมมองของผู้ให้บริการ 
   ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ผู้ให้บริการต้อง
สุภาพเรียบร้อย พูดจาอ่อนหวาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีความเต็มใจพร้อมให้บริการ    
มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถทำงานทดแทนกันได้ทุกข้ันตอนการบริการ เป็นผู้ประสานงานที่ดี  
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถเดินทางไปให้บริการได้ทุกที่   
ผู้ให้บริการ (A01) กล่าวว่า “ต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความเมตากรุณาเป็นที่ตั้ง มีความโอบอ้อม
อารี เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สุขภาพอนามัยอาจจะ
ไม่ได้รับการดูแลที่ดีนัก ดังนั้น หากเราไม่มีจิตสาธารณะเราจะเกิดความรังเกียจทันที นอกจากนั้นยัง
จะต้องเป็นผู้ที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความเสียสละและอดทนต่อความยากลำบาก เพราะสภาพ 
แวดล้อมที่ต้องพบเจอและบุคลากรผู้ให้บริการเองก็มีลักษณะเช่นนั้น” ผู้ให้บริการ (A02) กล่าวว่า 
“ผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง คนชราหรือผู้พิการถือเป็นผู้ด้อยโอกาส สภาพจิตใจจะต้องได้รับ
การดูแลและให้เกียรติอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องมีจิตบริการ ระบบกายสัมผัสเป็นสิ่งที่
สำคัญ การเก็บลายนิ้วมือของผู้รับบริการ ผู้รับบริการบางคนไม่สามารถกางนิ้วมือได้ เนื่องจาก
กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากเราไม่มีจิตบริการในเรื่องของกายสัมผัสที่อ่อนโยน ผู้รับบริการอาจได้รับการ
กระทบกระเทือน หรือเกิดบาดแผลสามารถติดเชื้อได้ และนั่นเป็นบุคลิกและลักษณะสำคัญที่ผู้ให้
บริการพึงมี การที่จะให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต้องนึกเสมอว่าเราเป็นผู้รับบริการ เราอยากได้รับ
บริการแบบไหน เราก็จะให้บริการในแบบนั้น ยึดหลัก เต็มที่ เต็มใจ” 
   สรุป บุคลิกและลักษณะสำคัญของบุคลากรที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้พึงมี คือ เป็นผู้มี
จิตสาธารณะ มีจิตบริการ สุภาพอ่อนโยน เสียสละและอดทนต่อความยากลำบาก มีการทำงานร่วมกัน
เป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และบุคลากรผู้ให้บริการก็มีลักษะพึงประสงค์ 
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  (2) ศักยภาพของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ในการ
ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 
  ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า  ศักยภาพของ
หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่มีศักยภาพมาก ผู้ให้บริการ (A02) กล่าวว่า
“ศักยภาพของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่เป็นไปในทิศทางที่มาก วัดจาก
จำนวนคำร้องฯ ที่ยื่นเข้ามาเพ่ือขอรับบริการและสามารถออกดำเนินการครบทุกรายภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ศักยภาพของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ มาจาก  3 ส่วนงาน
ประกอบกันเข้าเป็นทีมงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จไปได้ด้วยดี ส่วนงานที่หนึ่งจะเป็นส่วนของ
ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ ในการรับคำร้อง สำรวจผู้รับบริการและสถานที่  
รวบรวมเอกสารประสานงานมายังศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงใน
วันที่ให้บริการจริง ปลัดอำเภอในฐานะผู้รับผิดชอบและเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกบัตรก็ร่วมให้บริการด้วย  
ส่วนงานที่สองจะเป็นข้าราชการของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนงาน
ที่สามคือเจ้าหน้าที่ IT Support บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท
ซีดีจี ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมการปกครอง” ผู้ให้บริการ (A04) กล่าวว่า “ศักยภาพของบุคลากรที่ออก
หน่วยเต็ม 100% ใจต้องมาก่อนเครื่องมือและอุปกรณ์” 
   สรุป ศักยภาพของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เกิดจาก
ความร่วมมือทั้งในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ IT Support นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์สื่อสารที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดสำหรับ
การออกหน่วยให้บริการ 
  (3) สภาพของปัญหาที่พบและวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยบริการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่   
    ผู้ให้บริการ (A01) กล่าวว่า “ปัญหาจากระบบสัญญาณสื่อสาร โดยปกติอุปกรณ์การ
สื่อสารที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกรมการปกครอง ในลำดับแรกจะใช้การเชื่อมต่อด้วย  SIM 4G  
ผ่าน Router VPN แต่บริเวณบ้านของผู้รับบริการนั้นไม่มีสัญญาณ 4G ทำให้อุปกรณ์การสื่อสารไม่
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลกรมการปกครองได้ ผู้ให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย
ประสานไปยังกลุ่มงานระบบประมวลผลและการสื่อสาร เพ่ือขอ Username และ Password   
สำหรับเชื่อมต่อด้วยระบบ SSL VPN ซึ่งเป็นระบบสำรอง แต่ก็มีข้อจำกัดคือสามารถเข้าใช้ได้เพียง 1 
วัน ในแต่ละราย” ผู้ให้บริการ (A02) กล่าวว่า “ปัญหาจากระบบไฟฟ้า ในพ้ืนที่ห่างไกลการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยัง ให้บริการไม่ทั่วถึง บ้านผู้รับบริการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ วันที่ให้บริการขั้วแบตเตอรี่
และประจุเก็บไฟฟ้ามีปัญหา ทำให้อุปกรณ์ที่นำไปติดตั้งเพ่ือให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน  
ไม่สามารถต่อพ่วงเข้ากับบ้านผู้รับบริการ ผู้ให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเคลื่อนย้าย
ผู้รับบริการไปยังบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบไฟฟ้าได้ และ
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ยังมีปัญหาจากเครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ ปัจจุบันหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เคลื่อนที่ ได้ใช้เครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ รุ่น FC320U ปัญหาที่พบคือวัสดุกระจกที่ใช้สะท้อนแสง
ในเครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือเคลื่อนที่และหน้าสัมผัสมีความมันเกาะติดอยู่และสายไฟฟ้าที่ต่อพ่วง
กับอุปกรณ์ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือของผู้รับบริการได้ ผู้ให้ บริการได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยแก้ไขตัดต่อสายไฟฟ้าที่ต่อพ่วงเข้ากับอุปกรณ์ใหม่” ผู้ให้บริการ (A04)  
กล่าวว่า “ปัญหาจากเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนเกิดชำรุด เนื่องจากตัวเขียน Chip Card  
อุปกรณ์ผลิตบัตรด้านในเสีย ทำให้ไม่สามารถผลิตบัตรประจำตัวประชาชนได้ และได้ดำเนินการแก้ไข
โดยนำเอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการถ่ายภาพแล้ว นำมาทำการสแกนเก็บเอกสารและผลิต
บัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ แล้วนำกลับไปยังบ้านผู้รับบริการเพื่อพิมพ์ลายนิ้วชี้
ขวาและซ้ายของผู้ขอ เพ่ือจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ (Chip Card)” ผู้ให้บริการ (A05) กล่าวว่า  
“ปัญหาจากสภาพถนน ทางเข้าเป็นดินโคลนรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ผู้ให้บริการได้ดำเนินการ
แก้ไขโดยประสานกับทางผู้ปกครองท้องที่นำรถเกษตรกรรมมาขนถ่ายอุปกรณ์จากรถโมบายไป
ให้บริการ”   
   สรุป สภาพของปัญหาที่พบและวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยบริการ
จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่  ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เกิดจากปัญหาสภาพถนน ปัญหาจากระบบไฟฟ้า ปัญหาจากเครื่องผลิตบัตรประจำตัว
ประชาชน ปัญหาจากระบบสื่อสารและปัญหาจากเครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมื อ ซึ่งมีวิธีการแก้ไข
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสามารถให้บริการได้ครบทุกราย 
 2) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์   
  (1) ประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการออกให้บริการประชาชน 
  ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า อุปกรณ์สำหรับ
การออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ เป็นอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า ที่ได้รับการจัดสรรให้
เมื่อปี พ.ศ. 2555 อุปกรณ์มีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลาและผ่านการซ่อมบำรุงหลายรอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำไปออกหน่วยให้บริการจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนออก
ให้บริการทุกครั้ง และควรมีอุปกรณ์บางชิ้นสำรอง 1 ชุด รวมถึงเครื่องมือสำหรับการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำไปต้องมั่นใจว่ามีมาตรฐานพอ ไม่ไปสร้างอุปสรรคใน
ระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมกลางคัน จะเลือกเครื่องที่มีสภาพสมบูรณ์หรืออย่างน้อย 90% ไป เพราะ
มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและความพร้อมมีมาก” ผู้ให้บริการ (A01) กล่าวว่า “สำนักทะเบียนกลาง  
กรมการปกครอง ได้จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Router VPN ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณและรับ
สัญญาณ เป็นอุปกรณ์ ไร้สาย ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบ SIM 4G ของ AIS ซึ่ง Router VPN   
สามารถกระจายสัญญาณได้เกินกว่าระยะ 10 เมตร ถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารมีความทันสมัยและดี
ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ชิ้นนี้มาใช้ พบว่าไม่มีการหลุดของ
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สัญญาณ ถือว่ามีประสิทธิภาพ 100% ในการออกหน่วยให้บริการจะมีการเตรียม SIM 4G ไปให้ครบ
ทุกค่าย ทั้ง AIS, DTAC และ TRUE เพ่ือรองรับเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์สำหรับเชื่อมต่อด้วยระบบ 
SSL VPN ซึ่งเป็นระบบสำรอง”   
   สรุป เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพประมาณ 90-100% อยู่ในระดับมาก  
อุปกรณ์มีมาตรฐานและมีการตรวจเช็คสภาพก่อนออกให้บริการทุกครั้ง การใช้งานจากเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่าเต็มศักยภาพในทุกครั้งที่ออกให้บริการ 
  (2) ข้อจำกัดในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของหน่วยบริการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ 
   ผู้ให้บริการ (A01) กล่าวว่า “ข้อจำกัดด้านสัญญาณสื่อสาร บางพ้ืนที่บ้านของ
ผู้รับบริการเป็นจุดอับสัญญาณ ไม่มีสัญญาณสื่อสาร ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเข้ากับ
ฐานข้อมูลกรมการปกครองได้ และข้อจำกัดในส่วนของผู้รับบริการบางรายค่อนข้างมีความเร่งด่วน  
และแพทย์ลงความเห็นว่าใกล้เสียชีวิตทางญาติมีความประสงค์อยากให้ดำเนินการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยก่อนเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทางศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค 6 สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประสานจากสำนักทะเบียนอำเภอ แต่เนื่องด้วยติดภารกิจ
ให้บริการในส่วนอ่ืนอยู่ทำให้ไม่อาจไปให้บริการได้ทันท่วงที ภายหลังได้รับทราบข่าวว่าผู้รับบริการ
เสียชีวิตไปแล้ว” ผู้ให้บริการ (A02) กล่าวว่า “ข้อจำกัดด้านไฟฟ้า บางพ้ืนที่บ้านของผู้รับบริการใช้
ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟหรือแผงโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าที่ได้ไม่มีเสถียรภาพ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้  
และข้อจำกัดในด้านสรีระของผู้รับบริการ ผู้รับบริการบางรายกล้ามเนื้ออ่อนแรง บางรายไม่สามารถ
กางนิ้วมือได้ ทำให้การพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาและซ้ายเพ่ือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร หรือ
เพ่ือเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือในฐานข้อมูลทะเบียนบัตร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นไป
ด้วยความยากลำบากและการจัดเก็บอาจไม่มีคุณภาพทัดเทียมกับบุคคลปกติ” 
  สรุป ข้อจำกัดในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของหน่วยบริการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่  ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  
ประกอบด้วย ด้านสรีระของผู้รับบริการ ด้านสัญญาณสื่อสาร ด้านไฟฟ้า และเงื่อนเวลาที่ผู้ให้บริการ
ติดภารกิจและไม่พร้อมให้บริการ 
 3) ด้านความน่าเชื่อถือ ในด้านการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริการ 
  ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า อุปกรณ์สื่อสารที่
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง มีความปลอดภัยสูงมาก การออกหน่วยให้บริการทุกครั้ง
จะต้องมีการขอเปิดระบบจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง ซึ่งจะ
เป็นผู้อนุมัติเปิด Port และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น  
ผู้ให้บริการ (A02) กล่าวว่า “สำนักทะเบียนอำเภอ ใช้ช่องทางการสื่อสารเป็นแบบ Leased Line IP 
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VPN ส่วนการออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ จะใช้ช่องทางการสื่อสาร
เป็นแบบ SIM 4G ผ่าน Router VPN เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูลกรมการปกครอง อุปกรณ์
การสื่อสารที่ใช้มีความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับสำนักทะเบียนอำเภอ เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ใน
การออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ จะมีระบบ Firewall ทำหน้าที่ตรวจจับ
ผู้บุกรุก ทำให้ Hacker ไม่สามารถเจาะระบบเพ่ือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการได้” 
   สรุป ความน่าเชื่อถือ ด้านการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริการของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและ
ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีความปลอดภัยสูงมาก และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 4) ด้านคุณภาพของงาน   
    (1) การดำเนินการตามข้ันตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติ 
  ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การดำเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางราชการ ตามระเบียบสำนักทะเบียน
กลางทุกประการเช่นเดียวกับการให้บริการที่สำนักทะเบียนอำเภอ  
  (2) คุณภาพของบัตรประจำตัวประชาชน 
  ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า คุณภาพของตัว
บัตรประจำตัวประชาชน มีคุณภาพทัดเทียมกับสำนักทะเบียนอำเภอทุกประการ เนื่องจากใช้วัสดุบัตร
เปล่าจากชุดเดียวกัน มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน รายการที่ปรากฏบนหน้าบัตร มีคุณภาพทัดเทียมกับ
สำนักทะเบียนอำเภอ ยกเว้นภาพที่ปรากฏในส่วนของภาพใบหน้าที่มีข้อจำกัดมาจากสรีระของ
ผู้รับบริการ ในบางรายไม่สามารถนั่งถ่ายภาพหรือไม่อาจอยู่นิ่งได้ ต้องใช้การอาศัยจังหวะในการ
บันทึกภาพ ดังนั้น ภาพที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามสรีระของ
ผู้รับบริการ คุณภาพอาจจะไม่ทัดเทียมกับบุคคลปกติที่สามารถยืนและทรงตัวได้ดี 
  สรุป คุณภาพของบัตรประจำตัวประชาชนมีคุณภาพทัดเทียมกับสำนักทะเบียนทุก
ประการ ยกเว้น ภาพที่ปรากฏในส่วนของภาพใบหน้า ที่มีข้อจำกัดมาจากสรีระของผู้รับบริการ 
 5) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
   จากการออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ได้พบปัญหาที่จะ
นำมาสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้ดังนี้ 
  ผู้ให้บริการตอบข้อคำถามสัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า  การเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ ในการออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ อุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งเข้า
เป็นระบบประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนหลายชิ้น อุปกรณ์บางชิ้นมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เช่น  
ชุดอุปกรณ์ผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีน้ำหนักถึง 30 กิโลกรัม บางแห่งรถโมบายไม่สามารถ
เข้าถึงผู้รับบริการได้ เนื่องด้วยติดขัดเรื่องถนนหนทางและความคับแคบของสถานที่ ซึ่งได้มีแนว
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ทางการแก้ไข โดยจัดหากล่องที่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและประสาน
กับทางผู้ปกครองท้องที่จัดหาแรงงานมาช่วยขนย้ายอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ (A01) กล่าวว่า “ปัจจุบัน
อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพใช้กล้องวีดีโอ SONY HANDYCAM ซึ่งถือว่าตกยุคแล้ว หากได้รับการจัดสรร
กล้องสำหรับถ่ายภาพ DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ซึ่งมีสมรรถนะที่ดีที่จะช่วยให้ภาพถ่ายมี
คุณภาพดีกว่า” ผู้ให้บริการ (A02) กล่าวว่า “การเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือลงฐานข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ กรณีที่การพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บนานและไม่สามารถจัดเก็บ
ลายพิมพ์นิ้วมือได้ ให้สังเกตลักษณะของความชัดเจนของลายนูนและลายเส้นบนลายนิ้วมือของ
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ ปัญหาที่พบส่วนมากจะเกี่ยวกับสรีระของผู้รับบริการ ซึ่งได้มีแนวทางแก้ไข
คุณภาพลายพิมพ์นิ้วมือ ดังนี้ ผู้ให้บริการที่จะต้องสัมผัสกับนิ้วหัวแม่มือของผู้รับบริการ จะต้องเป็นคน
ที่สังเกตลักษณะของลาย เส้นบนนิ้วมือ การจับนิ้ววางในตำแหน่งกึ่งกลางของเครื่องจัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วมือ รวมถึงระดับความหนักเบาของการวางนิ้วของผู้รับบริการ เครื่องจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือจะต้อง
มีคุณภาพตามที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด” ผู้ให้บริการ (A06) กล่าวว่า “อนาคตหากมีการพัฒนา
อุปกรณ์ในการออกหน่วยบริการให้มีการประมวลผลรวดเร็ว ก็จะทำให้สามารถจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนให้กับผู้รับบริการได้มากขึ้น ขนาดที่เล็กลง น้ำหนักเบาและมีความทนทาน ก็จะทำให้
สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ กรณีท่ีรถโมบายไม่สามารถเข้าถึงได้” 
   สรุป ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีดังนี้   
การพัฒนาการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือให้สามารถเก็บได้มีคุณภาพและใช้ระยะเวลาน้อยลง การจัดหา
กล่องที่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ให้มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวมถึงความต้องการอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  5.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการดำเนินงานของ
หน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ไม่แตกต่างกัน 

2) ประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เคลื่อนที ่สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานของหน่วยบริการจัดทำบัตร
ประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ สำนักทะเบียนอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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  5.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1) ด้านบุคลากร พบว่า บุคลิกและลักษณะสำคัญของบุคลากรที่ออกหน่วยบริการ

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่พึงมี คือ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ สุภาพอ่อนโยน 
เสียสละ อดทนต่อความยากลำบาก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี     

2) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์มี
ข้อจำกัดในการออกให้บริการ ประกอบด้วย ด้านสรีระของผู้รับบริการ ด้านสัญญาณสื่อสาร  
ด้านไฟฟ้า และเงื่อนเวลาที่ผู้ให้บริการติดภารกิจและไม่พร้อมให้บริการ  

3) ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ความน่าเชื่อถือ ด้านการเก็บรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ มีความปลอดภัยสูงมาก   

4) ด้านคุณภาพของงาน พบว่า คุณภาพของบัตรประจำตัวประชาชนมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับสำนักทะเบียนทุกประการ 

 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ออกหน่วยให้บริการต้องสังเกตลายนิ้วมือของผู้รับบริการ

และพัฒนาการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ ให้สามารถเก็บได้อย่างมีคุณภาพใช้ระยะเวลาน้อยลง   
2) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ควรดำเนินจัดหากล่องที่สามารถจัดเก็บเครื่องมือและ

อุปกรณ์ ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย รวมถึงความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความทันสมัย  
มีขนาดกะทัดรัด ทนทาน เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายไปยังที่สถานที่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 

3) ด้านความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกหน่วยให้บริการ ต้องยึดถือระเบียบและวิธี
ปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการโดยเคร่งครัด       

4) สำนักทะเบียน ควรทำการสำรวจผู้ที่มีความประสงค์ขอรับบริการอย่างสม่ำเสมอ
และออกให้บริการในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 5.4 ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงาน

ของหน่วยบริการ เพ่ือนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
กรณีศึกษา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 

 

ดวงมณี บุญรอด* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru 
for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ของผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล
แตกต่างกัน ตามวิธีการของ Yamane ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 คน โดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และ
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จำนวน 
7 คน เพื่อประกอบการวิจัยให้ครบกระบวนการ  

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
และความเห็นอกเห็นใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 79.08  
ผลการศึกษา พบว่า ความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for 
Tax ที่แตกต่างกันด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของรถท่ีชำระภาษี อายุการใช้งานของรถที่ชำระ
ภาษี และช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ส่วนความแตกต่างกันด้านเพศ และอายุ มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  5 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: d_boonrod@hotmail.com 
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1. บทนำ  
กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรฐานการให้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางการ

เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบแนวทางที่ส ำคัญใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้าน ซึ่งมีด้านหนึ่งเกี่ยวกับ “ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม” 
เพ่ือให้เกิดการบริการสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง อีกทั้ง  ยังมีนโยบายที่เป็นการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสังคมคุณภาพ  

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว 
และมีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนใน
ด้านทะเบียนและภาษีรถ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานให้เป็นระบบ และ
ถูกต้อง การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ิมช่องทางการให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบงานให้
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ และมีระบบงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
คำนึงถึงความพอใจของประชาชนเป็นหลักสำคัญ  
 
2. ประเด็นปัญหาคำถามวิจัย  

2.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive 
Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  

2.2 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive 
Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ที่แตกต่างกัน  
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  

3.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ของผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

  
4. ขอบเขตของการวิจัย  

การค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

4.1 การวิจัยเชิงปริมาณจะเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูล
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ด้านคุณภาพการให้บริการ และข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ จะเป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ
เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 
 
5. กรอบแนวคิดการวิจยั 

การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจำนวน 2 กลุ่มคือ ปัจจัย
ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ และตัวแปรตาม คือ ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 

                  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
กรณีศึกษา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 โดยทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ใน
การศึกษา ได้ดังนี้ 

6.1 แนวคิดและทฤษฎีกับความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะ

ทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน  
จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็น

ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. อาชีพ  
4. รายได้ต่อเดือน  
5. ประเภทของรถที่ชำระภาษี  
6. อายุการใช้งานของรถที่ชำระภาษี  
7. ช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านความสะดวกที่ได้รับจากบริการ 2. 
ด้านการประสานงานของการบริการ  
3. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ  
4. ด้ า น อั ธ ย า ศั ย ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง 
ผู้ให้บริการ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
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ของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัด
ความพึงพอใจได้ และจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้วิจัย
จึงบูรณาการจากกรอบงานวิจัยของ Aday and Andersen (1978: 25) กล่าวถึง ทฤษฎีที่ชี้พ้ืนฐาน 6 
ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริการ
เป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยประเมินระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภท ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ 2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ 
3) ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 4) ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ใช้บริการ 
5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ 6) ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ  

6.2 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล  
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ผู้วิจัยจึงบูรณาการจากทฤษฎีแนวคิดของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
การตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วย
กำหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น  

6.3 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ  
การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานที่เป็นการบริการ เช่น 

หน่วยงานราชการ ธนาคาร หรือศูนย์บริการต่าง ๆ และการบริการถือว่าเป็นเป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการ
สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้รับบริการก็จะมี
ความพึงพอใจในการให้บริการตามองค์ประกอบความพึงพอใจคุณภาพบริการของแต่ละคนที่มีความ
พึงพอใจแตกต่างกัน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ผู้วิจัยจึงบูรณา
การจากกรอบงานวิจัยของ Parazuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L (1985) เป็นกรอบ
แนวคิดด้านตัวแปรอิสระในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมบริการ 2) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจในบริการ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 5) ความเห็น
อกเห็นใจ 
 
7. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax กรณีศึกษา
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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7.1 กรรออกแบบกรรวิจัย ประชกกร และกลุ่มตัวอย่าง  
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในแต่ละแบบจะประกอบไปด้วย  

7.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาจาก
เอกสารทางวิชาการ ตำรา แผนปฏิบัติราชการประจำปี รายงานประจำปีของกรมการขนส่งทางบก 
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้
แบบสอบถาม โดยสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือสอบถามระดับความคิดเห็น  
ด้านคุณภาพการบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ซึ่งประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี Drive Thru for 
Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จำนวน 2,098 คน/วัน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ ได้มาจากการสุ่มแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Questionnaire) และหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ระดับความคลาดเคลื่อน +-5% ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการชาระภาษีรถประจำปีผ่าน
ช่องทาง Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 จำนวน 336 คน  

7.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา  
จากเอกสารทางวิชาการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี รายงานประจำปีของกรมการขนส่งทางบก 
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการทำวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยดำเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ Drive Thru for Tax 
ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 คน เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
(Face-to-Face) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for 
Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 คน 

 7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
7.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย

ใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้  
7.2.1.1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้วยสถิติความถี่ (Frequency) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage)  
7.2.1.2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษี Drive 

Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน



129 
 

 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การกำหนดค่าน้ำหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
การกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง ดังต่อไปนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความพึงพอใจน้อยที่สุด  
7.2.1.3 การคำนวณหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ของผู้ใช้บริการในการชาระภาษี Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 
จากแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย  

7.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 คน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจำแนก
และจัดระบบข้อมูลด้ านคุณ ภาพการให้บริการ  Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เป็นการนำข้อมูลที่ได้ นำมาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นปัจจัย  
ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ปัจจัยด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และปัจจัยด้านอัธยาศัย  
ความสนใจของผู้ให้บริการ เป็นต้น โดยการนำข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  
มาวิเคราะห์หาบทสรุปร่วมกัน ของการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการชำระภาษี Drive Thru  
 
8. ผลการศึกษา  

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
กรณีศึกษาสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ หรือ
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
5 ของผู้ ใช้บริการที่มีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลแตกต่างกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใช้
แบบสอบถาม ถามผู้ใช้บริการชาระภาษี Drive Thru for Tax จำนวน 340 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 
100.00 และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับชำระภาษีที่ช่องบริการ Drive Thru for Tax ของ
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สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 จำนวน 7 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้  

8.1 ผลการศึกษาการวิจัยชิงปริมาณ  
8.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มากที่สุด รองลงมา  
มีอายุ 41–60 ปี และอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีน้อยที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างภาครัฐมีมากที่สุด รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ มีน้อยที่สุด ส่วนใหญ่  
มีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท มีมากท่ีสุด รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท 
และรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีน้อยที่สุด ส่วนใหญ่ประเภทของรถที่ชำระภาษีเป็นรถยนต์ 
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีมากที่สุด รองลงมาเป็นรถจักรยานยนต์ และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมี
น้อยที่สุด ส่วนใหญ่อายุการใช้งานของรถที่ชำระภาษีมากกว่า 5–10 ปี มีมากที่สุด รองลงมามีอายุการ
ใช้งานของรถที่ชำระภาษีต่ำกว่า 5 ปี และอายุการใช้งานของรถที่ชำระภาษีมากกว่า 15 ปีขึ้นไป  
มีน้อยที่สุด ส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการเวลา 07.30 น. – 08.30 น. และเวลา 08.31 น. – 
10.30 น. มีมากที่สุด ส่วนเวลาที่สะดวกมาใช้บริการ 14.31 น.– 16.30 น. มีน้อยที่สุด  

8.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax ในภาพรวมทั้ง 5 ปัจจัย มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.97 และเม่ือพิจารณารายด้านของทั้ง 5 ปัจจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

8.1.2.1 ระดับความคิดเห็นด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ อยู่ใน
ระดับ เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ มีรูปแบบ วิธีการ
ชำระภาษี ขั้นตอนการชำระภาษี เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บอกอย่างละเอียด รองลงมา คือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการบริการ Drive Thru for Tax มีความเหมาะสม ส่วนข้อที่น้อย
ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ในด้านบริการได้อย่างรวดเร็ว  

8.1.2.2 ระดับความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ อยู่ใน
ระดับ เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ชำระภาษีที่ถูกต้องเหมาะสม รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ ส่วนข้อที่
น้อยทีสุ่ด คือ เจ้าหน้าที่มีความจริงใจ และตั้งใจในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ  

8.1.2.3 ระดับความคิดเห็นด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับ  
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่เต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริการได้ทันท่วงที ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ  
หากผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่จะตอบสนองท่านทันที  

8.1.2.4 ระดับความคิดเห็นด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้  
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ความชำนาญเหมาะสมกับงานรับชำระภาษี รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ไม่เรียกเก็บเงิน และไม่รับสินบนจากผู้ใช้บริการ ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผย
ข้อมูลการชำระภาษีของผู้ใช้บริการให้ผู้อ่ืนทราบ  

8.1.2.5 ระดับความคิดเห็นด้านความเห็นอกเห็นใจ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหา แนะน ำให้แก่
ผู้ใช้บริการ ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ดูแลผู้ใช้บริการชำระภาษีเป็นอย่างดี มีความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

จากผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการชำระภาษี Drive Thru for 
Tax ในภาพรวมทั้ง 5 ปัจจัย พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax มีความคิดเห็นปัจจัย
ที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการชำระภาษี Drive Thru for Tax อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ, ด้านความเห็นอกเห็นใจ, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามลำดับ  

8.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive 
Thru for Tax ในภาพรวมทั้ง 4 ปัจจัย มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.95 และเม่ือพิจารณารายด้านของทั้ง 4 ปัจจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

8.1.3.1 ระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกท่ีได้รับบริการ อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ รองลงมา คือ ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง  
ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา  

8.1.3.2 ระดับความพึงพอใจด้านการประสานงานของการบริการ อยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลาดับสูงสุด คือ มีความชัดเจนใน
การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รองลงมา คือ มีผังโครงสร้างและขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน  
ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  

8.1.3.3 ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูล 
และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการชำระภาษี ให้ผู้ใช้บริการทราบ รองลงมา คือ ข้อมูลการชำระ
ภาษี ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการให้บริการ  
มีความเหมาะสม  
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8.1.3.4 ระดับความพึงพอใจด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในลำดับสูงสุด คือ ภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจในการให้บริการชำระภาษี  Drive Thru for Tax รองลงมา คือ ความสะดวก  
ความพร้อม และความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และเต็มใจให้บริการ 

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax มีความพึง
พอใจปัจจัยที่ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ในภาพรวมทั้ง 4 ปัจจัย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสะดวก  
ที่ได้รับจากการบริการ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ และด้านการประสานงานของบริการ  

8.1.4 ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม จำนวน 
340 ชุด ไม่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 326 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.9 มีเพียงจำนวน 
14 ชุด ที่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยมีค่าความถี่ ร้อยละของแต่ละ
ข้อเสนอแนะดังนี้  

ผู้ ใช้บริการชำระภาษี  Drive Thru for Tax มีการแสดงความคิด เห็ นสู งสุ ด  
เป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการชำระภาษีผ่านช่องทาง Drive Thru for Tax ควรให้บริการชำระภาษี  
แค่รถยนต์เท่านั้น ส่วนรถยนต์นั่งเกิน 7 คนและรถบรรทุกใช้เวลาตรวจเอกสารนาน จะทำให้เสียเวลา
ในการรอ และควรเพ่ิมจำนวนช่องบริการชาระภาษี Drive Thru for Tax และการให้บริการ Drive 
Thru for Tax ในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล  

รองลงมาเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการชำระภาษี เป็นข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับควรจะเพ่ิมช่องบริการ Drive Thru for Tax และขยายเวลาชำระภาษีให้มากกว่านี้ เนื่องจาก
มีผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน, ควรลดขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีลง เพ่ือความคล่องตัว ควรมีป้าย
บอก หรือขั้นตอนแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการครั้งแรก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว, ควรพัฒนาคุณภาพการบริการ และนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือความสะดวก 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น, อยากให้แยกช่องบริการเฉพาะรถจักรยานยนต์ ช่องบริการ Drive Thru พิเศษ 
หรือช่องทางเร่งด่วน , อยากให้มีการเพ่ิมวันทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากมีรถที่ชำระภาษี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดปริมาณการจราจรที่ติดขัดในวันทำการปกติ และอยากให้มีการติดต่อได้
ทางออนไลน์ เพ่ือลดการเดินทางและเวลา และส่งเอกสารหรือหลักฐานการชำระภาษีรถทางไปรษณีย์  

8.1.5 ผลการศึกษารายงานการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ของผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยการรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่  
การวิเคราะห์สมมุติฐานโดยมีการใช้สถิติการวิจัย ดังนี้  
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สมมุติฐาน: ผู้ใช้บริการชาระภาษี Drive Thru for Tax มีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของรถที่ชำระภาษี อายุการใช้งานของรถที่ชำระภาษี 
และช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru 
for Tax ของสานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ที่แตกต่างกัน  

จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 
กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA)  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเพศ และอายุ  
ที่แตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 แตกต่างกัน และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับอาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประเภทของรถที่ชำระภาษี อายุการใช้งานของรถที่ชำระภาษี และช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการ  
ที่แตกต่างกันโดยมีความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

8.2 ผลการศึกษาการวิจัยชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อน

ล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เป้าหมาย จำนวน 7 
ท่าน สัมภาษณ์จริงได้ตามเป้าหมาย จำนวน 7 ท่าน เป็นเพศชาย จำนวน 1 ท่าน เป็นเพศหญิง 
จำนวน 6 ท่าน เป็นข้อคำถามสัมภาษณ์เดียวกัน จานวน 6 ข้อคำถาม ในปัจจัยที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพ
การบริการชำระภาษี Drive Thru for Tax สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

8.2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ให้บริการและการประชาสัมพันธ์ วิธีการชำระภาษีและข้ันตอนการชำระภาษี ผ่านช่องทางเลื่อนล้อต่อ
ภาษี Drive Thru for Tax มีช่องทางที่หลากหลาย และอธิบายขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน 
เช่น ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก ประกาศเสียงตามสายของกรมการขนส่งทางบก 
โปสเตอร์/ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบก และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น  

8.2.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจที่จะทำให้ประชาชนเลือกใช้บริการการชำระภาษี คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ประชาชนมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์การทำงาน มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ทำให้
เกิดข้อผิดพลาดน้อย  

8.2.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี ทำการเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ เวลา 07.30 ถึงเวลา 
15.30 น. โดยไม่มีพักกลางวัน เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาแต่เช้า และ
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สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยของประชาชนได้ กรณีที่ประชาชนเกิดความสงสัยหรือต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่จะตอบสนองต่อผู้รับบริการทันที  

8.2.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต ทำงานตามระเบียบ
ข้อกำหนดที่ทางกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดไว้ ยึดหลัก สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยใช้
หลักการทำงานที่เรียกว่า Service Mind คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน มีความ
อดทน เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  

8.2.5 ด้านความเห็นอกเห็นใจ ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี และ รปภ. เพ่ือให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการเรื่องการ
เตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดระเบียบรถที่มาเข้าแถวต่อคิวรอรับบริการ เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็ว ทำให้ไม่มีผู้รับบริการตกค้างในแต่ละวัน หากผู้รับบริการมีข้อร้องเรียน สามารถ
ร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ , โทร.1584, เว็บไซต์กรมการขนส่งทาง
บก เป็นต้น  

8.2.6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบว่า ควรเพ่ิมตู้ให้บริการ 
Drive Thru for Tax ให้มากขึ้น ซึ่งจากเดิม มี 7 ตู้ และขยายเวลาการให้บริการ จากเดิม เวลา 
07.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. เพ่ิมเป็น 07.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เพ่ือรองรับประชาชนที่มาใช้
บริการซึ่งมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี ควรจัดระบบเรื่องของการจราจรบริเวณ Drive Thru for 
Tax ให้คล่องตัวกว่านี้ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ อยากให้เพ่ิมพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ ควรจัดเวลาให้เจ้าหน้าที่สลับ 
เช้า-บ่าย ไม่ควรให้อยู่ทั้งวันเนื่องจากแต่ละตู้บริการรับชำระภาษีมีพ้ืนที่คับแคบ และมีมลพิษจากรถ
ที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
สมุดคู่มือรถ เป็นต้น 
 
9. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง  

9.1 บทวิพากษ์และข้อถกเถียงการวิจัยเชิงปริมาณ  
9.1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax 

ที่มีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของรถที่ชำระภาษี อายุ
การใช้งานของรถที่ชำระภาษี และช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ที่แตกต่างกัน  

ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax ที่แตกต่างกันด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของรถที่ชำรับภาษี อายุการใช้
งานของรถที่ชำระภาษี และช่วงเวลาที่สะดวกมาใช้บริการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax ที่มีอาชีพแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท , 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่ว่าจะมีรายได้ต่อเดือนต่ ำกว่า 10,000 บาท หรือ
เงินเดือน 10,001–20,000 บาท จะมีรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์บรรทุก  
ส่วนบุคคล ไม่ว่าอายุการใช้งานของรถจะต่ำกว่า 5 ปี หรือมากกว่า 5–10 ปี หรือจะสะดวกมาใช้
บริการในช่วงเวลาใด ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  

ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างกันด้านเพศ และอายุ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax เป็นเพศชายมากกว่า 
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–40 ปี จะมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax  
ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ที่แตกต่างกัน เนื่องจากสถิติการจดทะเบียนรถ และ
จำนวนผู้มาใช้บริการชำระภาษีรถส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 21–40 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน
ที่มีความต้องการในการซื้ อรถเพ่ือใช้อำนวยความสะดวก และไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
ส่วนผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax ที่มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคืออายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
Drive Thru for Tax อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยกำหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวิทย์ 
เชื้อพรหม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การยื่นชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร  

9.1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการที่ดีเป็นรูปแบบ
การดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ให้เป็นไปตามนโยบายการ
ให้บริการ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
มีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้ใช้บริการชำระภาษีพึงพอใจในการให้บริการและเต็มใจใช้บริการเสียภาษี Drive 
Thru for Tax ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการ
บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเห็นอก
เห็นใจ สามารถนามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้  
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9.1.2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรูปแบบวิธีการชำระภาษี มีการบอกขั้นตอนการชำระภาษี 
เช่น มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บอกอย่างละเอียด ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการชำระ
ภาษีได้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ต้องมาคอย
อธิบายแนะนำให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ
อุปกรณ์ ระบบชำระภาษี และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการรับชำระภาษี Drive Thru for 
Tax เพ่ือสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยุพาวรรณ วรรณวนิชย์ (2548: 
187) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ลูกค้าใช้ประเมินคุณภาพบริการ (Service Quality) มี 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 
รูปลักษณะ ความไว้วางใจ การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจ และการดูแล เอาใจใส่  

9.1.2.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระ
ภาษี Drive Thru for Tax มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
ในการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการชำระภาษีที่ถูกต้อง
เหมาะสม ให้บริการตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความจริงใจ และตั้งใจใน
การแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Zeithaml and 
Bitner (2000: 15-16) ได้แบ่งปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่
ผู้รับบริการจะใช้วัดคุณภาพการส่งมอบบริการของผู้ให้บริการ  

9.1.2.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้บริการ มีความ
พร้อมที่จะให้บริการได้ทันท่วงที และหากผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็จะตอบสนองได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gronroos (1984: 152) ได้เสนอแนวความคิดว่า คุณภาพเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพ
เชิงหน้าที่ (Functional Quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความคาดหวัง 
และการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ระดับ
ของคุณภาพเชิงเทคนิคและคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง  

9.1.2.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสม กับงาน
รับชำระภาษี Drive Thru for Tax โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เรียกเก็บเงิน 
และไม่รับสินบนจากผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสียภาษีอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีของผู้ใช้บริการให้ผู้อ่ืนหรือบุคคลภายนอกทราบ 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985: 158-159) ได้กล่าวถึง 
ลักษณะเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ในสายตาผู้บริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวัง และ
การรับรู้ที่ได้จากการบริการที่ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถจำแนกคุณลักษณะของคุณภาพการ
บริการ  

9.1.2.5 ด้านความเห็นอกเห็นใจ พบว่า ผู้ใช้บริการชาระภาษี Drive Thru 
for Tax มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคอยให้คำอธิบายอย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ ให้เกียรติผู้ใช้บริการชำระภาษี และเล็งเห็นว่า 
ผู้เสียภาษีคือคนสำคัญ เอาใจใส่ดูแลผู้ใช้บริการชำระภาษีเป็นอย่างดี มีความเสมอภาค และเท่าเทียม
กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2547: 58-60) เป็นแนวคิดในการดำเนินการสำหรับ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความสำเร็จ
ต่อองค์กรนั้น ๆ โดยจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ ผู้วิจัยจึง
บู รณ าการจากกรอบงานวิจัยของ Parazuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L (1985)  
เป็นกรอบแนวคิดด้านตัวแปรอิสระในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมบริการ  
2) ความเชื่อถือไว้วางใจในบริการ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) การให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ 5) ความเห็นอกเห็นใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากร สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่
นครราชสีมา 2  

9.1.3 ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชำระภาษีเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้
บริการและเต็มใจที่จะใช้บริการชำระภาษี โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้ง 5 ด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกท่ีได้รับบริการ ด้านการประสานงานของการบริการ 
ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ และด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้ บริการ สามารถนำมา
อภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้  

9.1.3.1 ด้านความสะดวกท่ีได้รับบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive 
Thru for Tax มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวกที่ได้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยสถานที่ให้บริการรับชำระภาษี Drive Thru for Tax มีความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru 
for Tax สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และ
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ์ชัย  
วงค์หลวง (2549: 25) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ หรือความสามารถที่จะพิจารณา
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ว่าบริการนั้นเป็นที่ พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจากสิ่งต่อไปนี้  1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา 3) การให้บริการอย่างพอเพียง คือ ความพึงพอใจใน ด้านสถานที่
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5) การให้บริการที่มี
ความก้าวหน้า  

9.1.3.2 ด้านการประสานงานของการบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการประสานงานของการบริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความชัดเจนในการให้คำแนะนำการชาระภาษีที่เป็นประโยชน์ มีผังโครงสร้างและ
รูปแบบขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน การให้บริการเป็นระบบ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  
ในทุกขั้นตอนการชาระภาษี Drive Thru for Tax และให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ ตรงประเด็น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550: 27) กล่าวว่า กปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์บริการ 2) ราคาค่าบริการ 3) สถานที่ใช้บริการ 
4) การส่งเสริมแนะนำบริการ 5) ผู้ให้บริการ 6) สภาพแวดล้อมของการ 7) กระบวนการบริการ  

9.1.3.3 ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระภาษี 
Drive Thru for Tax มีความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูล และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการชำระภาษีให้ผู้ใช้บริการ 
Drive Thru for Tax ทราบ โดยมีขั้นตอนในการให้บริการที่มีความเหมาะสม มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ด้านการชำระภาษี Drive Thru for Tax ตามสื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก สื่อสังคม  
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชำระภาษีทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ศรีประภา หันกาวงษ์ (2545: 22) ได้กล่าวถึงลักษณะความพึงพอใจไว้ว่า ในการให้บริการเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจจะเกิดได้เมื่อสัมพันธภาพในการให้ความรู้ของบุคลากร ผู้ให้บริการซึ่งเป็นสัมพันธภาพที่
มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิดของผู้มารับบริการ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องใน
ประเด็นต่าง ๆ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ๆ การตอบคำถาม การให้
คำอธิบาย การให้ความรู้ขณะรอติดต่อกับแผนกอ่ืน ๆ การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนใน
การยื่นแบบเอกสารต่าง ๆ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของงานส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนการที่บุคลากรให้โอกาสในการซักถามเพ่ือนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
ความคิด  

9.1.3.4 ด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการชำระ
ภาษี Drive Thru for Tax มีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านอัธยาศัย ความสนใจของผู้ ให้บริการ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับชำระภาษีให้บริการด้วยความสุภาพ  
อ่อนน้อม ให้ความสนใจ และเป็นกันเอง มีการอำนวยความสะดวก มีความพร้อม และความรวดเร็วใน
การให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ และมี
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ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ โดยจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้วิจัยจึงบูรณาการจากกรอบงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของ Aday and Andersen (1978: 25) กล่าวถึงทฤษฎีที่ชี้พ้ืนฐาน 6 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริการเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วย
ประเมินระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณัชญาณ์ ภาคภูมิ 
(2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการในการรับช ำระภาษีของ
สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาเมืองกาญจนบุรี 

9.1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive Thru for 
Tax ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม จำนวน 340 ชุด ไม่แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 326 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.9 มีเพียงจำนวน 14 ชุด ที่แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยเรียงลำดับค่าความถี่ ร้อยละของแต่ข้อคิดเห็น 
สามารถนำมาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้  

9.1.4.1 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้ใช้บริการชำระภาษี Drive 
Thru for Tax ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ในเรื่องของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการบริการ Drive Thru for Tax ควรพัฒนาคุณภาพการ
บริการ และนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ เพ่ือความสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ในด้านรูปแบบ วิธีการชำระภาษี ขั้นตอนการชำระภาษี ควรลดขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีลง  
เพ่ือความคล่องตัว ควรมีป้ายบอกหรือขั้นตอนแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการครั้งแรก ให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  

9.1.4.2 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 
ผู้ ใช้บริการชำระภาษี  Drive Thru for Tax ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  
ด้านความสะดวกท่ีได้รับบริการ การชำระภาษีผ่านช่องทาง Drive Thru for Tax ควรให้บริการชำระ
ภาษีแค่รถยนต์เท่านั้น ส่วนรถยนต์นั่งเกิน 7 คนและรถบรรทุกใช้เวลาตรวจเอกสารนาน จะทำให้
เสียเวลาในการรอชำระภาษีของรถประเภทอ่ืน ควรเพ่ิมจำนวนช่องบริการชำระภาษี Drive Thru for 
Tax และการให้บริการ Drive Thru for Tax ในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล และขยายเวลาชำระภาษีให้
มากกว่านี้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน อยากให้แยกช่องบริการเฉพาะรถจักรยานยนต์ 
ช่องบริการ Drive Thru พิเศษ หรือช่องทางเร่งด่วน และอยากให้มีการเพ่ิมวันทำการในวันเสาร์-
อาทิตย์ เนื่องจากมีรถที่ชำระภาษีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดปริมาณการจราจรที่ติดขัดในวันทำการ
ปกติ และในด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ในเรื่องของเอกสารและข้อมูลในการให้บริการ อยากให้
มีการติดต่อสื่อสารได้ทางออนไลน์ เพ่ือลดการเดินทางและเวลา และส่งเอกสารหรือหลักฐานการชำระ
ภาษีรถทางไปรษณีย์  
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9.2 บทวิพากษ์และข้อถกเถียงการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru 

for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ 
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเน้นการอธิบายขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ
มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทำงานมานาน ไว้บริการผู้ที่มาขอ 
รับบริการ เพ่ือความถูกต้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการประชาชนในแต่ละวัน เพราะ Drive Thru for Tax จะเปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยไม่มีพักกลางวัน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นทุกคนจะมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลัก สะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียมกันทุกคน สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องพูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน มีความอดทน เพ่ือให้การทา
งานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการจัดเจ้าหน้าที่และ รปภ. เพ่ือให้คำแนะนำในการเตรียม
เอกสารเบื้องต้น สำหรับข้อเสนอแนะในการให้บริการนั้น และเห็นควรให้เพ่ิมช่องบริการรับชำระภาษี
ให้มากขึ้น ขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีให้มากขึ้น เพ่ิมพ้ืนที่รถที่มาต่อคิวให้มากขึ้น และควร
นำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สมุดคู่มือรถ เป็นต้น 

 
10. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

10.1 บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้วิจัย  
บทสรุปจากการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax 

กรณีศึกษาสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้วิจัยใคร่
ขอเสนอบทสรุป และแนวทางเพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ Drive Thru for Tax ดังนี้  

10.1.1 การวิจัยปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเพศ และอายุที่แตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 
แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการชำระภาษี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
21–40 ปี เนื่องจากทัศนคติ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และบุคลิกภาพของเพศชายในช่วงอายุ  
21–40 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน มักจะมีความคิด ความมั่นคงทางอารมณ์ , ความมีอำนาจเหนือคนอ่ืน,  
การมีสติ เคารพกฎระเบียบ, และความตื่นตัวระวังภัย ในขณะที่เพศหญิงในช่วงอายุ 21–40 ปี จะมี
แนวโน้มที่มีทัศนคติ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และบุคลิกภาพที่มีความอ่อนไหว , อบอุ่น, และ
สามารถ จับความรู้สึกทางอารมณ์ได้มากกว่าเพศชาย ดังนั้น สิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ Drive Thru for Tax ที่มีความแตกต่างกันด้านเพศ และอายุ คือการเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการรูปแบบ และช่องทางการให้บริหารที่หลากหลาย และการเข้าถึงการบริการชำระภาษีที่ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้รู้สึกเกิดความพึงพอใจ
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สูงสุด เช่น ช่องทางการชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส , การชำระภาษี Shop Thru for Tax,  
การชำระภาษีรถทางอินเตอร์เน็ต, การชำระภาษีผ่านศูนย์บริการร่วมคมนาคม (MOT.) และการชำระ
ภาษีรถผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) เป็นต้น  

10.1.2 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับ
ประชาชนที่มาชำระภาษีรถประจำปี โดยใช้ช่องทางบริการชำระภาษีในรูปแบบ Drive Thru for Tax 
ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้าส่วนราชการจำเป็นต้องวางแผนยุทธศาสตร์หาแนวทางหรือกล
ยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการให้บริการชำระภาษี Drive Thru for Tax เพ่ือให้ผู้ที่ใช้
บริการชำระภาษีมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อไป  

10.1.3 สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ควรปรับปรุงรูปธรรมของการ
บริการ ในเรื่องระบบการชำระภาษี โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้บริการ Drive Thru for Tax  
นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ เพ่ือความสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ
การชำระภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ระบบโปรแกรม Scan QR Code เป็นต้น  

10.1.4 ควรเพ่ิมจำนวนช่องบริการชำระภาษี  Drive Thru for Tax และการ
ให้บริการ Drive Thru for Tax ในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล เพ่ือเป็นการขยายช่องทางในการชำระภาษีได้
อย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการ และเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการชำระภาษีที่
อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และควรขยายเวลาการรับชำระภาษีรถให้มากกว่านี้ เนื่องจากมีผู้มาใช้
บริการเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  

10.2 บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้วิจัยครั้งต่อไป  
10.2.1 ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ อ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางในการกำหนดนโยบาย  
ด้านคุณภาพการให้บริการที่มีรูปแบบการบริการและมาตรฐานการรับชำระภาษีรถร่วมกันต่อไป  

10.2.2 ควรศึกษาในปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive 
Thru for Tax เช่น ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบตัว
แปรอ่ืน ๆ มีผลต่อต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Drive Thru for Tax ของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5  

10.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระภาษีของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 ในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ช่องทางการชำระภาษี Shop Thru for Tax ช่อง
ทางการชำระภาษีรถทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางการชำระภาษีผ่านศูนย์บริการร่วมคมนาคม (MOT.) 
ช่องทางการชำระภาษีรถผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) 

10.2.4 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระภาษีของสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะรูปแบบการให้บริการรับชำระ
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ภาษีจากประชาชน เพ่ือทาให้ทราบถึงสิ่งที่หน่วยงานต้องนามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรูปแบบ
การให้บริการชำระภาษีต่อไป 
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การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ  
กรณีศึกษาสวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทยัธานี 

 

ทัศนัย ทับทอง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ให้กับชุมชน 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชนของภาครัฐ และ 3) 
ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชน เป็นการศึกษารูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ด้วยแบบแบบสัมภาษณ์กับ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) อุทัยธานี จำนวน 8 คน และประชาชนผู้ที่อยู่
อาศัยบริเวณสวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 คน แล้วนำผล
การศึกษามาวิเคราะห์ และอธิบายผล โดยการพรรณนาอธิบายความ 

ผลการศึกษา แบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก (ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์) และช่วงหลัง 
(ประชาชนให้ความร่วมมือ) พบว่า บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก 
ประชาชนเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว รัฐเป็นผู้ดูแลจัดหาให้ ชุมชนไม่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและ
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่วงหลัง พบว่ารัฐเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ และสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน รัฐมีการสอนและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและ
ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน มีการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ มีการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำการตลาดผ่านโลกโซเชียล มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเป็นการทำไร่
นาสวนผสม โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีการรับขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน มีการสร้าง
ชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชน ช่วงแรก พบว่า ประชาชนใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว และมีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง กล่าวคือการนำที่ดินไปขายต่อและ
ไม่ประกอบอาชีพในแปลงที่ดินที่ได้รับจัดสรร ช่วงหลัง พบว่า รัฐมีการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบ
แปลงรวม และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ โดยการบริหารจัดการ
ของสมาชิกในชุมชน  

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: boymanu1@outlook.com 
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ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก พบว่า ประชาชนไม่
มี ส่วนร่วม ภาครัฐใช้วิธีการจัดที่ดินโดยทำแนวเขตและรายชื่อเจ้าของแต่ละแปลงเพ่ือเป็นหลักฐาน
ไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม ช่วงหลัง พบว่า ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและมีการสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของชุมชนแก่ประชาชน มีการทำงานแบบบูรณาการ บนหลักคิด “มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 
มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้” โดยยึด 5 หลัก คือ ความสามัคคี ชุมชนเป็นฐาน การรวมกลุ่ม การออม 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชนของภาครัฐ ช่วงแรก  พบว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นคนเดิม ๆ ประชาชนไม่ยินยอมเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ที่ทางโครงการจัดสรร 
ประชาชนขาดการหวงแหนทรัพย์สินที่รัฐให้ไป และไม่มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพ หน่วยงานราชการ
ไม่บูรณาการการทำงาน มีปัญหาในการบริหารสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ช่วงหลัง พบว่า ภาครัฐขาด
งบประมาณและขาดที่ดินรองรับประชาชน สมาชิกของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำยังขาดจิตสำนึกใน
การเป็นเจ้าของร่วมกัน และขาดระบบการบริหารจัดการ ประชาชนขาดความรักและหวงแหนชุมชน
ของตนเอง ภาครัฐขาดการทำระบบฐานข้อมูล และขาดการติดตามประเมินผลโครงการ  

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน พบว่า ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในระยะเริ่มแรกภาครัฐต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง โดยรัฐต้องกำหนด
หลักเกณฑ์และบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยตรง มีการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาประชาชน ในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และด้านการบริหารจัดการที่ดิน หน่วยงาน
ภาครัฐต้องคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะรับการจัดสรรที่ดินให้ชัดเจน เพ่ือให้ตรงกับผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจริง ๆ ในด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ควรมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภาครัฐการจัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมบทบาท
ของคณะกรรมการของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำให้มีความชัดเจน และมีการติดตามประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

คำสำคัญ: การแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของชุมชน บทบาทภาครัฐ 
 
1. บทนำ  

ที่ดิน ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากสำหรับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงไม่
เพียงพอที่จะกระจายการถือครองให้ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาการไร้ที่ดินทำ
กิน ประชาชนจึงต้องหาพ้ืนที่ใหม่โดยการบุกเบิกที่ดินทำกิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของรัฐที่มีการ
สงวนหวงห้าม (ปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา, 2551) เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ รัฐจึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการ เพ่ือให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีอำนาจหน้าที่จัดทำ
นโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ  

โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลสวนป่าห้วยระบำ อำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ดำเนินการภายใต้
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี  ตามคำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันศุกร์ที่ 
12 กันยายน 2557 โดยการนำที่ดินแปลงว่าง เนื้อที่ประมาณ 3 ,239 ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
(อ.อ.ป.) เคยขอใช้ประโยชน์และหมดสัญญาเช่าจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 มาดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและไม่มี
ที่ดินทำกิน จำนวน 8 ชุมชน โดยให้สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ เป็นผู้เช่า จำนวน 2 ,423 ไร่ (ยกเว้นค่า
เช่าให้ 3 ปี ) เพ่ือนำไปจัดการบริหารในรูปแบบที่ดินแปลงรวมสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งมีการจัดที่ดินออกเป็น 486 แปลง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยรายละ1 งาน 50 ตารางวา และเป็นแปลง
เกษตรกรรม รายละ 4 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และส่วนหนึ่งกันไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง 

การศึกษาการแก้ไขที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ กรณีศึกษา สวนป่าห้วยระบำ ตำบล
ระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ  สวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ และ
ปัญหาเกษตรกร ไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่มีอยู่จำนวนมากในจังหวัดอุทัยธานี อีกทั้งทำให้ทราบ
น้ำหนักและการให้ความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของ
ภาครัฐ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการพัฒนานโยบายต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชนของภาครัฐ 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชน 

 
3.ขอบเขตของการศึกษา  

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและปัญหาและ
อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการดำเนินงาน
ของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชน 
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3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย ศึกษาพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
สวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ มีระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2562 

 
4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบท่ีใช้ในการศึกษา 

4.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน 
แนวคิดการบริหารจัดการที่ดินได้นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินใน

ประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดินภายในประเทศมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การสนับสนุนการพัฒนาที่ดินได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายใต้การดูแล
ของภาครัฐ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ดังนี้  (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัด
ที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน  

4.2 แนวคิดทฤษฎีบทบาท (Role Theory)  
ทฤษฎีบทบาท เป็นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่อธิบายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล 

ครอบครัว กลุ่ม หรือชุมชน และมีปฏิสัมพันธ์กัน สาระสำคัญของแนวคิดทฤษฎีบทบาท ดังนี้  
Szilayi (อ้างถึงใน เดชศักดิ์ อังกลมเกลียว, 2542) กล่าวถึง ความสำคัญของบทบาทของการ

บริหาร แยกเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ หน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดการ
องค์กร การเป็นผู้นำ และควบคุม ลักษณะที่สอง คือ ทักษะทางการบริหาร ได้แก่ ทักษะทางเทคนิค
ทางด้านมนุษย ์ทักษะทางด้านความคิด และทักษะทางด้านการวิจัย  

Getzels และ Guba (อ้างถึงใน ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2544) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทไว้ว่า  
ในระบบสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านสถาบัน ประกอบด้วย สถาบัน บทบาทตามหน้าที่ 
ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก และด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย บุคลากรแต่ละคน 
บุคลิกภาพ และความต้องการส่วนตัว 

Nadel (อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545) กล่าวว่า บทบาท คือ ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรม ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท ส่วนประกอบที่มีผลสำคัญต่อ
บทบาทและขาดมิได้ และส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย  

4.3 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
International Association of Public Participation-IAP2 (2006) ได้แบ่งระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น ประกอบด้วย  การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  
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การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท การมีส่วนร่วมใน
ระดับสร้างความร่วมมีอ และการมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน  

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  (2526) ให้ความหมายสอดคล้องกับ อคิน รพีพัฒน์  (2527) กล่าวถึง 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล 

Cohen and Uphoff (1977) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 แบบ ดังนี้  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

เสน่ห์ จามริก (2540) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา และให้ประชาชนเข้าร่วม โดยแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการค้นหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วม การมีส่วนร่วมในการเลือก
วิธีการและวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผน และการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล  

Hertzberg (1959) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีที่ทำให้การมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย 
1. ทฤษฎีการจูงใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจในภาคประชาชน สามารถเชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอน

กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เพราะแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนกระตือรือร้นที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น กล่าวคือถ้าบุคลากร มีแรงจูงใจและได้ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
กิจกรรมมากขึ้น 

2. ทฤษฎีการเป็นผู้นำ กล่าวคือ ผู้นำที่ดี มักจะนำการเคลื่อนไหวในการทำงานอยู่เสมอ  
ทำให้ประชาชนเห็นตัวอย่างที่ดี และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในขณะที่ผู้นำที่ไม่ดี 
ก็จะไม่มีผลงานที่สร้างสรรค์เลยทำให้ประชาชนไม่ให้ความเชื่อถือ และไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน  

Arnstein (1969) ได้กล่าวว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1) การมสี่วนร่วมเทียม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เข้ามาโดยไม่เต็มใจและสมัครใจที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมตั้งแต่แรก แต่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมโดยการกดดัน หรือถูกบังคับ ให้เข้ามามีส่วนร่วม  
2) การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน เป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น ไม่ได้มีความจริงใจและจริงจังในการมีส่วนร่วมมากนัก และ
เป็นการเข้าร่วมโดยอาจเกิดจากความเกรงใจ หรือถูกกดดันจากสมาชิกชุมชน เป็นต้น  
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3) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็ม
ใจ และความสมัครใจ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่ให้อำนาจแก่ประชาชนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการ
ให้อำนาจตัดสินใจของประชาชน  

 

4.4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือ 
Kisner (1997; อ้างถึงใน ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย, 2555) ได้เสนอหลักการสร้างการประสาน     

ความร่วมมือ ดังนี้ 
1. การทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน (Internal Revision of Mission) การทบทวนพันธกิจ

ของหน่วยงานเป็นการภายใน อันจะนำไปสู่การบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ 
2. การเลือกสรรผู้ เป็นหุ้ นส่วน (Selecting Strategic Partner) มุ่งเลือกคู่ดำเนินงานที่

เสริมแรงกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ 
 3. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน (Goal Setting) และเห็นชอบร่วมกันในการ                        

ก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันภายในกรอบเวลาที่กำหนด  

4.5 แนวคิดเครือข่าย  
ลักษณะเฉพาะของเครือข่าย (เสรี พงศ์พิศ, 2548) มีลักษณะ ดังนี้  
1. เป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกัน เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความ

สนใจ    ที่ตั้งข้ึนร่วมกัน ซึ่งเป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2. ดำรงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง 
3. มีฐานอยู่ที่ความเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั่นที่จะทำตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดำเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

4.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ  กรณีศึกษาสวนป่า 
ห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โด ย ใช้ แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เชิ ง ลึ ก  ( In-depth Interview) กั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส ำ คั ญ 
(Key Informants) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินให้กับชุมชน (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชนของภาครัฐ 
และ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชน โดยมี
รายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 
 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 

- การเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนโครงการ 

- ความต้องการ/ความคาดหวังในการแก้ปัญหา
ที่ดินทำกิน 

- แรงจูงใจ 

- ความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐ 

- แรงจูงใจท่ีได้รับจากการแก้ไขปัญหาที่ดินหากิน 

- ความพึงพอใจต่อการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 
- การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ 

- การมีภาวะผู้นำของผู้บริหารโครงการ 

- ความจริงจังในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
- ความร่วมมือของบุคลากร 

- การนำภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วม 

การสร้างความ
ร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาท่ีดิน
ของภาครัฐ 

 

ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหา
ที่ดินของภาครัฐ 

 

ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
แก้ไขปัญหา

ที่ดินทำกินของ
ภาครัฐ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินทำ
กินของภาครัฐ 

 

บทบาทในการ
แก้ไขปัญหาท่ีดิน

ของภาครัฐ 
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5.1 วิธีการศึกษา 
เป็นการศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การศึกษาวิจัย

เอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำ
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์เนื้อหา  

5.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. 

จังหวัด) อุทัยธานี จำนวน 8 คน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด
อุทัยธานี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณสวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 คน 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  

5.3.1 ทำการศึกษาวิจัยเอกสาร ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารแผนงาน
โครงการ รายงานผลการดำเนินโครงการ รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5.3.2 แบบสัมภาษณ์ โดยกำหนดประเด็นคำถามแบบโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) สำหรับสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

(Key) ได้แก่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) จำนวน 8 คน ดังนี้ 
(1) นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  
(2) นายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
(3) นายรัฐกรณ์ บกแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
(4) นางสาวลินวรรณ ธรรมาวุฒิชัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  
(5) นางสาวเยาวลักษณ์ เรืองมาลา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
(6) นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี  
(7) น าย ธี รพ งศ์  พ ร้ อมพ อชื่ น บุ ญ  ผู้ อ ำน วยการส ำนั ก งาน ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
(8) นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

อุทัยธานี 
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2) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) สำหรับสัมภาษณ์ประชาชนผู้ที่อยู่อาศัย

บริเวณสวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) อุทัยธานี จำนวน 5 คน 

5.4 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม การสังเกต และการสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างทำ

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกำหนดประเด็นวิเคราะห์  
แล้วสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ จากนั้นอธิบายผลโดยการพรรณนา (Descriptive) และ
อธิบายความ 

 
6. ผลการศึกษา  

6.1 สรุปปัญหาที่ดินทำกินที่เกิดขึ้นก่อนเกิดการพัฒนาตัวแบบห้วยระบำ ได้ดังนี ้
1) ปัญหาไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง หรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  เนื่องจาก

เป็นที่เช่า หรือบุกรุกเพ่ือเข้าไปยึดถือทำกินในที่ดินของรัฐ เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ หรือที่สาธารณประโยชน์ 
เพ่ือหาที่ทำกิน  

2) มีข้อขัดแย้งเรื่องของข้อกฎหมายต่าง ๆ เมื่อประชาชนเข้าไปบุกรุก ทางภาครัฐเองต้อง
ดำเนินการให้คนที่ยึดครองในพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมายต้องออกมา ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

3) พ้ืนที่ที่ดินของรัฐถูกบุกรุก และมีการยึดถือขายกันเองในที่ดินของรัฐ และเรียกร้องขอให้   
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินเหล่านี้ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ผิดต่อกฎหมายของรัฐ และที่ดินตกอยู่ในมือของกลุ่ม
ทุนเป็นจำนวนเนื้อที่มากมาย ทำให้รัฐไม่สามารถนำที่ดินมาบริหารจัดการ เพ่ือทำประโยชน์ในที่ดิน
เหล่านี้ได ้ 

4) ราษฎรเรียกร้องขอให้รัฐช่วยเหลือให้ที่ดินทำกิน ทำให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขึ้น และ         
เกิดการประท้วงต่อต้านการทำงานของรัฐ 

6.2 ปัจจัยท่ีทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชน ได้ดังนี ้
6.2.1 ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชน ช่วงแรก 

(ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์) 
(1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
(2) การเข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนโครงการ 
(3) ความต้องการ/ความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
(4) แรงจูงใจ 
(5) ความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐ 
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6.2.2 ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชน ช่วงหลัง 
(ประชาชนให้ความร่วมมือ) 

(1) แรงจูงใจที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
(2) ความพึงพอใจต่อการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 
(3) การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ 
(4) การมีภาวะผู้นำของผู้บริหารโครงการ 

6.3 บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
6.3.1 บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก 

(ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์) ประชาชนเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ และรัฐเป็นผู้ดูแลจัดหาให้ แต่ยังขาดการดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภคและ
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของชุมชน  

6.3.2 บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง 
(ประชาชนให้ความร่วมมือ) ดังนี้ 

(1) จากเดิมประชาชนเป็น “ผู้รับเพียงฝ่ายเดียว และรัฐเป็นผู้ดูแลจัดหาให้” 
เปลี่ยนเป็น “ผู้ช่วยเหลือแนะนำ” และสอนให้นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพด้วยตนเอง มีการสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับภาครัฐโดยรัฐจะรับฟังปัญหาความต้องการของคนในชุมชนก่อนแล้ว
ให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยตนเองทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นว่า
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเสนอความคิดเห็นทำให้ภาครัฐสามารถดำเนินการได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

(2) เป็นการจัดระบบใหม่ ในเรื่องของการจัดการชุมชน สาธารณูปโภคของ
ชุมชนต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น มีการบริหารจัดการโดยรวมตัวกันเป็นสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นกลไกในการ
ซื้อปัจจัย รวบรวมผลผลิตและจำหน่ายปัจจัยร่วมกัน รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือการประกอบอาชีพ เช่น การทำการตลาดผ่าน
โลกโซเชียล (E-commerce) เป็นต้น 

(3) มุ่งเน้นทำเกษตรเชิงไร่นาสวนผสม โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้  

(4) รัฐบาลมีการรับขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน โดยให้หน่วยงานของรัฐ 
ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนพร้อมกับการแสวงหาที่ดินเพ่ือมาดำเนินการเพ่ือรองรับพ่ีน้องประชาชน
ดังกล่าว 

(5) สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นำจุดแข็งต่าง ๆ ภายในชุมชนมาใช้สร้างโอกาสในการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน  
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6.4 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
6.4.1 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก (ประชาชนร่วม

รับผลประโยชน์) ดังนี้ 
(1) ประชาชนใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องอาชีพอ่ืน ๆ 
(2) ชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝงโดยนำที่ดินไปขายต่อ ไม่ประกอบ

อาชีพในแปลงที่ดินที่ได้รับจัดสรรเพราะต้องการเพียงสิทธิครอบครองที่ดิน 
6.4.2 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง (ประชาชนให้

ความร่วมมือ) ดังนี้ 
(1) จัดระบบการบริหารจัดการที่ดิน ในรูปแบบแปลงรวม 
(2) จัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ และมีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง 
(3) เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  

มีการประชุมและร่วมรับฟังปัญหา และอยู่ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
ยั่งยืนและดูแลหวงแหนที่ดินให้ตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคต โดยการส่งเสริมอาชีพ และหาตลาด
สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

6.5 ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
6.5.1 ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก 

(ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์) ดังนี้ 
(1) ใช้วิธีการจัดที่ดินและให้กรรมสิทธิ์แก่ประชาชนผู้ยากจนในที่ดินให้กับ

บุคคลที่รัฐจัดลงไปในพ้ืนที่แล้ว ต่อมาก็จะมีการขาย จำหน่ายให้กับกลุ่มทุนต่าง ๆ แล้วก็บุกรุกกัน
สร้างในที่ดินของรัฐต่อไป การจัดที่ดินเพ่ือให้กรรมสิทธิ์จึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรซ้ำยังอาจก่อให้เกิดการ
บุกรุกที่ดินเพ่ิมข้ึนได้  

(2) รัฐเข้ามาทำแนวเขตและรายชื่อเจ้าของแต่ละแปลง เพ่ือเป็นหลักฐาน
ไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม และให้มีการปลูกไม้ต้นเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย แต่ถ้าหากเป็นพ้ืนที่ที่
ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ จะต้องกำหนดแผนความช่วยเหลือ หรือย้ายไปในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ต่อไป 

6.5.2 ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่ วงหลัง 
(ประชาชนให้ความร่วมมือ) ดังนี้ 

(1 ) มีการสร้างความร่วมมือของประชาชนผู้ มี ส่ วนได้ เสียโดยตรง  
เพ่ือขับเคลื่อนงานไม่ว่าจะร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์  
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(2) มีการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพ่ือให้ประชาชนมีการดูแลการเอาใจ
ใส่ทรัพยากรและสิ่งที่ภาครัฐจัดหาไว้ให้ หลังจากที่ภาครัฐถอนตัวออกมา รวมทั้งรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและต้องช่วยกันพัฒนาดูแลชุมชนของตนต่อไป 

(3) มีผู้นำชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนงานและจูงใจให้สมาชิกในชุมชนของตนเอง 
รวมทั้งกำหนดทิศทางท่ีจะดำเนินการให้ชัดเจน เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องด้วย 

(4) มีการดึงให้ภาคประชาชน ภาครัฐ มูลนิธิ เช่น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
มูลนิธิห้วยขาแข็ง รวมทั้งภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม 

(5) เปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน ผ่าน
หน่วยงานของรัฐมีการรับฟังความคิดเห็น และจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นร่วมกันกับหน่วยงาน
ของภาครัฐ 

(6) มีการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจของคนในชุมชน เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของแต่ละครัวเรือน ร่วมกันคิดและหาแนวทางในการดำเนินการแล้วลงมือ
ปฏิบัติมีการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติว่าได้ทำถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องต้องปรับแก้ไข
ต่อไป จนกว่าจะได้รับผลสำเร็จตามที่วางแนวทางไว้ และจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนาปรับปรุงต่อยอดต่อไป 

(7) มีการอบรมให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึกต่าง ๆ และการลงมือปฏิบัติใน
พ้ืนที่จริงร่วมกับการสร้างความร่วมมือของภาครัฐ เป็นทำงานบนหลักคิดสำคัญที่มองว่า “มนุษย์ทุกคน
มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมียากจน หรือด้อยการศึกษาก็
ตาม” โดยยึด 5 หลัก ดังนี้ความสามัคคี ชุมชนเป็นฐาน กลไกของชุมชน/การรวมกลุ่ม การออม  
การมีส่วนร่วม และชุมชนยุคใหม่  

(8) เป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ร่วมบูรณาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
หลายมิติ เช่น มิติการนำที่ดินเสื่อมโทรมมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน มิติการนำคนออก
จากผืนป่า เขตอนุรักษ์วนอุทยาน มิติด้านการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน และมิติด้านการพัฒนาที่
อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต ปลูกบ้านตามใจผู้อยู่อย่างพอเพียง และเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ 
ตลอดจนส่งเสริมการออม เพ่ือนำไปสู่การจัดสวัสดิการในชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาคีท่ีเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.6 ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ดังนี้ 
6.6.1 ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก 

(ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์) 
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(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ยังเป็นคนเดิม ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ แต่อีกหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือ คงรอให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ปฏิบัติตาม  

(2) ขาดระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหาร ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะมีต่อการบริหารจัดการ หรือฟัง
คณะกรรมการที่มีกติกาต่าง ๆ ไม่ได้รับการยอมรับในส่วนที่มีการขับเคลื่อนงาน 

(3) ประชาชนยังขาดเรื่องของการหวงแหนทรัพย์สินสิ่งที่รัฐให้ไป 
(4) ภาครัฐไม่มีงบประมาณมากเพียงพอที่จะจัดหาที่ดินได้เพียงพอและตรง

ตามความต้องการของผู้ขึ้นทะเบียนไร้ที่ทำกิน 
(5) การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่ที่

เดิม เคยชินกับการทำกินในที่ดินเดิม และการไม่ยินยอมออกจากพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่ที่ทางโครงการ
จัดสรรไม่มีความพร้อมทั้งทางสาธารณูปโภค และการส่งเสริมอาชีพ  

6) ขาดแหล่งเงินทุนที่จะนำมาพัฒนาอาชีพใหม่ในพื้นที่ที่จัดให้ใหม่และไม่มี
ความรู้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

(7) ขาดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานราชการ  
6.6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง 

(ประชาชนให้ความร่วมมือ) 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน และขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
(2 ) ขาดการจัดทำแผนบูรณาการ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(3) ขาดการจัดทำระบบฐานข้อมูล และขาดการติดตามประเมินผล  
(4) ประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกินมีจำนวนมาก และประชาชนยังเน้นการขอรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งภาครัฐมีงบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งประชาชนที่ พอจะ
ช่วยเหลือตนเองได้ แต่ยังขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินเพราะคิดว่าเป็นของฟรีที่รัฐจัดหาให้ 

(5) ประชาชนขาดจิตสำนึกรักและหวงแหนพ้ืนที่ของตนเอง 
(6) ภาครัฐเอาที่ดินไปแก้ไขให้กับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพราะ

กฎหมายบางฉบับยังมองว่าคนที่ไปอยู่ในในที่ดินยังเป็นผู้มีความผิดอยู่ ยังไม่มองว่าเป็นผู้ที่ต้องมา
ช่วยกันพัฒนาไม่ได้มองว่าเป็นคนที่มีศักยภาพ  

6.7 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
6.7.1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ระยะสั้น (6 เดือน) 
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(1 ) มีการจัดทำแผนบู รณาการทำงานของทุกภาคส่วน (บุคลากร 
งบประมาณ และแผนงาน) และสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดความ
ซับซ้อนในการทำงานและมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในรูปแบบของประชารัฐ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของ คทช.จังหวัด และรัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์และบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะเข้า
มาแก้ไขปัญหาโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

(2) ในระยะเริ่มแรก ภาครัฐต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นพ่ี
เลี้ยง เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ และเพ่ือพัฒนาสมาชิกในโครงการให้สามารถบริหารโครงการต่อ
ด้วยตัวเอง และทำให้การดำเนินการโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

(3) มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลรายบุคคล เพ่ือวางแผนในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีข้อมูลรายบุคคลของแต่ละครอบครัว และแต่ละชุมชนเพ่ือดูว่ามี
พัฒนาการไปในทิศทางแบบไหน อย่างไร มีพัฒนาดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

(4) มีการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ และลดภาระหนี้สิน 
(5) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีการจัดการผังชุมชนต่าง ๆ ให้เป็น

ชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องของสาธารณูปโภค การกำจัดขยะ และการจัดการน้ำเสียต่าง ๆ  
6.7.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ระยะยาว (6 เดือน - 2 ปี) 

(1) การสร้างความเข็มแข็งของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ เพ่ือให้มีอำนาจ
ต่อรอง และเข้าถึงแหล่งเงินทุน และควรมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา และภาครัฐมีการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงาน และส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ให้มี
ความชัดเจ 

(2) การจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้บุกรุกป่าที่ยังไม่ตัดสินใจลงมาทำพ้ืนที่
โครงการ รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ในแนวทางที่ภาครัฐดำเนินการเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง และ
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ราษฎร และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนหรือสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้
หน่วยงานภาครัฐต้องคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะรับการจัดสรรที่ดินให้ชัดเจน เพ่ือให้ตรงกับผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจริง ๆ  

(3) การส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และวางแผนหาตลาดสินค้ารองรับผลิตผลทางการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร  

(4) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 



158 
 

 

7. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
จากผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ กรณีศึกษาสวนป่าห้วย

ระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

7.1 บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน 
1) บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก (ประชาชนร่วมรับ

ผลประโยชน์) พบว่า ประชาชนเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว รัฐเป็นผู้ดูแลจัดหาให้ แต่ขาดการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ และภาครัฐยังขาดการดูแลประชาชนในเรื่องของสาธารณูปโภค
และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของชุมชน การทำหน้าที่ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทของ Szilay ซึ่งทางภาครัฐได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนในการ
บริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งนี้ทฤษฎีบทบาทของ Szilay อธิบายว่าความสำคัญของ
บทบาทของการบริหาร แยกได้เป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ หน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่  
การวางแผนการจัดการองค์กร การเป็นผู้นำ และควบคุม ลักษณะที่สอง คือ ทักษะทางการบริหาร 
ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคทางด้านมนุษย์ ทางด้านความคิด และทางด้านการวิจัย  

2) บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง (ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ) พบว่า จากเดิมประชาชนเป็น “ผู้รับเพียงฝ่ายเดียว และรัฐเป็นผู้ดูแลจัดหาให้” เปลี่ยนเป็น 
“ผู้ช่วยเหลือแนะนำ” และสอนให้นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพด้วยตนเอง มีการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน กับภาครัฐ โดยรัฐจะรับฟังปัญหาความต้องการของคนในชุมชนก่อนแล้วให้ชุมชน
ร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยตนเองทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นว่าภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเสนอความคิดเห็นให้ตรงตามความต้องการ โดยเป็นการจัดระบบใหม่ 
ในเรื่องของการจัดการชุมชน สาธารณูปโภคของชุมชนต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น มีการบริหารจัดการโดยมีการ
รวมตัวกันเป็นสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นกลไกในการซื้อปัจจัย และจำหน่ายร่วมกัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของศราวุฒิ สิงห์ทอง (บทคัดย่อ: 2560) ที่ได้ศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
กรณีศึกษา กลุ่มปฏิรูปที่ดิน บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน ผลการศึกษาพบว่าชาวบ้านท่ากอม่วงได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพ่ือบริหารจัดการที่ดินซึ่งไม่
เพียงพอต่อการทำกิน นอกจากนี้ภาครัฐยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ร่วมกับการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือการประกอบอาชีพ เช่นการทำการตลาดผ่านโลกโซเชียล  
(E-Commerce) เป็นต้น สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทของ Nadel ซึ่งอธิบายว่า การดำเนินการแก้ไข
ปัญ หาที่ ดิ นทำกิน ให้ กับชุมชนของภาครัฐ  เป็ นการปฎิ บั ติ ต ามกฎหมาย  เพราะมีคำสั่ ง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
เพ่ือใช้ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเป็นการทำไร่นาสวนผสม โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ 
และรัฐบาลมีการรับขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน โดยให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการรับขึ้นทะเบียน
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พร้อมกับการแสวงหาที่ดินเพ่ือมาดำเนินการเพ่ือรองรับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ Getzels 
และ Guba ด้านสถาบันมิติ ซึ่งอธิบายว่าหน่วยงานหรือองค์การจะมีบทบาทที่แสดงตรงกับความ
ต้องการของผลผลิตของสถาบัน และมิติด้านบุคลามิติ  ประกอบด้วย ซึ่งอธิบายว่าตัวบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้นได้แสดงหน้าที่หรือพฤติกรรมของตนในการกระทำหน้าที่ ต่าง ๆ นั่นคือมี
การสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำจุดแข็งต่างภายในชุมชนมาใช้
สร้างโอกาสในการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน 

3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
(1) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก (ประชาชนร่วม

รับผลประโยชน์) พบว่า ประชาชนใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องอาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) ซึ่งอธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เนื่องจากประชาชนไม่มีส่วนร่วม นอกจากนี้ประชาชนยังมีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง โดย
การนำที่ดินไปขายต่อ ไม่ประกอบอาชีพ ในแปลงที่ดินที่ได้รับจัดสรรเพราะต้องการเพียงสิทธิ
ครอบครองที่ดิน สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่มีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชน ซึ่ง
ขัดแย้งกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Hertzberg  อธิบายว่าทฤษฎีที่ทำให้การมีส่วนร่วมประสบ
ผลสำเร็จ คือ ทฤษฎีการจูงใจ เพราะการสร้างแรงจูงใจในภาคประชาชน สามารถเชื่อมโยงไปสู่การมี
ส่วนร่วมได้ เพราะแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทำงานมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม หากประชาชนไม่มีแรงจูงใจ ก็จะไม่ให้ความสนใจและ 
ความร่วมมีอในการเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีแรงจูงใจและได้ตัดสินใจ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
กิจกรรมมากขึ้นและทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง (ประชาชนให้
ความร่วมมือ) พบว่า มีการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบแปลงรวม และมีการจัดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน มีการประชุมและรับฟังปัญหาของประชาชน โดยการส่งเสริม
อาชีพ และหาตลาดสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับศศิพงศ์ โออินทร์ (บทคัดย่อ: 2559) 
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
กรณีศึกษา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า มีชาวบ้านรวมตัวและเรียกร้อง
สิทธิ และต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสร้างอำนาจการต่อรองและ
เจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสร้างการ
รับรู้ความเข้าใจร่วมกัน ส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปในทางที่ดีและทุกฝ่ายยอมรับมากขึ้น  และ
สอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วม ของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) ซึ่งอธิบายว่า  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการประเมินผล และมีการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ 
โดยบริหารจัดการโดยคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ  Hertzberg ที่อธิบายว่า
ทฤษฎีที่ทำให้การมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จ คือ ทฤษฎีการจูงใจ เพราะการสร้างแรงจูงใจในภาค
ประชาชน สามารถเชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้นและทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานได้อย่างเป็น
รปูธรรม 

4) ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
(1) ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก 

(ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์) พบว่าภาครัฐใช้วิธีการจัดที่ดินและให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ประชาชนผู้
ยากจนให้กับบุคคลที่รัฐจัดลงไปในพ้ืนที่แล้ว ต่อมาก็จะมีการจำหน่ายให้กับกลุ่มทุนต่าง ๆ แล้วก็บุก
รุกสร้างเข้าไปในที่ดินของรัฐต่อไป การจัดที่ดินเพ่ือให้กรรมสิทธิ์จึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรซ้ำยังอาจ
ก่อให้เกิดการบุกรุกที่ดินเพ่ิมขึ้นได้ และรัฐเข้ามาทำแนวเขตและรายชื่อเจ้าของแต่ละแปลงเพ่ือเป็น
หลักฐานไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม และให้มีการปลูกไม้ต้นเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่นั้น  ๆ ด้วย แต่ถ้าหากเป็น
พ้ืนที่ที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศจะกำหนดแผนความช่วยเหลือ หรือย้ายไปในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ต่อไป 

จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าว เป็นความร่วมมือที่ภาครัฐดำเนินการเพียง
ผู้เดียวและประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งขัดแย้งกับหลักการสร้างความร่วมมือของไคส
เนอร์ (Kisner) ที่อธิบายว่าการสร้างความร่วมมือ ควรมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน 
(Goal Setting) ให้มีความชัดเจนและเห็นชอบร่วมกันในการก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันภายในกรอบ
เวลาที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำงานโดยไม่มีเครือข่ายทำงาน ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีเครือข่าย
ของเสรี พงศ์พิศ เพราะไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  ไม่มีการเรียนรู้ในการทำงานกัน และไม่มี
ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ  

(2) ความร่วมมือของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง 
(ประชาชนให้ความร่วมมือ) พบว่า มีความร่วมมือของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เพ่ือขับเคลื่อน
งาน ไม่ว่าจะร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์   
ซึ่งสอดคล้องกับการมีส่วนร่วม ในความหมายของเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และอคิน รพีพัฒน์ ซึ่งอธิบายว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล และมีการสร้างความรู้สึกมีความเป็นเจ้าของเกิดขึ้น เพ่ือให้มีการดูแลการ
เอาใจใส่หลังจากท่ีภาครัฐถอนตัวออกมา รวมทั้งรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและต้องช่วยกัน
พัฒนาดูแลชุมชนของตนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Hertzberg ซึ่งอธิบายว่า
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ทฤษฎีที่ทำให้การมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จ คือ ทฤษฎีการจูงใจ เพราะการสร้างแรงจูงใจในภาค
ประชาชน สามารถเชื่อมโยง ไปสู่ขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วมได้เพราะแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่
ทำให้ประชาชนกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
กิจกรรมมากขึ้นและทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และการดึงให้ภาค
ประชาชน ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งมูลนิธิ เช่น มูลนิธิสืบ นาคะเสถียรมูลนิธิห้วยขาแข็ง 
รวมทั้งภาคประชาชนที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชน และ
ดำเนินงานที่ร่วมบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ไร้
ที่ดินทำกินผ่านหน่วยงานของรัฐเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นร่วมกัน
กับหน่วยงานของภาครัฐ สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของ International Association of Public 
Participation-IAP2 ที่ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น คือ การมีส่วนร่วมใน
ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult) การมีส่วนร่วม
ในระดับเข้ามามีบทบาท (Involve) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมีอ (Collaboration) และ
การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน (Empower) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายของ
เสรี พงศ์พิศ ที่อธิบายว่าการทำงานเป็นเครือข่าย คือการทำงานเป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มา
ร่วมกัน เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกัน ทั้งนี้ การทำงานดังกล่าวเป็น
การสร้างความร่วมมือของภาครัฐซึ่งเป็นทำงานบนหลักคิดสำคัญที่มองว่า “มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า  
มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมียากจน หรือด้อยการศึกษาก็ตาม” 
โดยยึด 5 หลัก คือ ความสามัคคี ชุมชนเป็นฐาน กลไกของชุมชน/การรวมกลุ่ม ให้รู้จักการออม  และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนยุคใหม ่ 

5) ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ดังนี้ 
(1) ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงแรก (ประชาชน

ร่วมรับผลประโยชน์) พบว่าปัญหาที่สำคัญท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นคนเดิม ๆ ที่ให้
ความร่วมมือกับภาครัฐ แต่อีกหลายส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงไม่ยินยอมออกจากพ้ืนที่ที่ทาง
โครงการจัดสรร เพราะในพ้ืนที่ไม่มีความพร้อมทั้งทางสาธารณูปโภค และการส่งเสริมอาชีพ ทำให้
ราษฎรไม่พร้อมที่จะออกจากพ้ืนที่คงรอเพียงขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งภาครัฐไม่มีงบประมาณมาก
เพียงพอที่จะจัดหาที่ดินได้เพียงพอ และตรงตามความต้องการของผู้ขึ้นทะเบียนไร้ที่ทำกิน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกิดศักดิ์ ยะโสธร (บทคัดย่อ: 2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน กรณีศึกษา โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนา คือ เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจ
บทบาทของตนเองว่าจะต้องให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินในระดับใด ทั้งนี้
ประชาชนยังขาดเรื่องของการหวงแหนทรัพย์สินสิ่งที่รัฐให้ไป และประชาชนไม่มีความรู้ในการพัฒนา



162 
 

 

อาชีพของตนเอง รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างคนต่างทำ ไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
สำหรับในด้านของการบริหารงานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ พบว่าขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหาร 
และขาดการบริหารจัดการของคณะกรรมการ  

(2) ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ช่วงหลัง (ประชาชน
ให้ความร่วมมือ) พบว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญ คือ ประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกินมีจำนวนมาก  
ความต้องการของประชาชนยังคงเน้นการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลัก ภาครัฐขาด
งบประมาณและที่ดินรองรับ ซึ่งมีไม่เพียงพอ รวมทั้งประชาชนที่พอจะช่วยเหลือตนเองได้ แต่ก็ยังขึ้น
ทะเบียนขอรับการจัดที่ดินเพราะคิดว่าเป็นของฟรีที่รัฐจัดหาให้ และสมาชิกของสหกรณ์ปฎิรูปที่ดิน
ระบำยังขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
เรื่องสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ประชาชนขาดการสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรรักและหวงแหนพ้ืนที่ของ
ตนเอง ขาดการทำระบบฐานข้อมูล และขาดการติดตามประเมินผล  

6) แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชน พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุด 
คือต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานและจัดทำแผนงานบูรณาการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐและภาคประชาชน ในระยะเริ่มแรกภาครัฐต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีบทบาทในฐานะการ
เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้การดำเนินการโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยรัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์และบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยตรง มีการจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาของ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคล) และด้านการจัดการที่ดิน 
ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ หน่วยงานภาครัฐต้องคัดกรองคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะรับการจัดสรรที่ดินให้ชัดเจนเพ่ือให้ตรงกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง  ๆ เพ่ือป้องกันการ
จำหน่ายจ่ายโอนที่ดินให้กลุ่มทุนและการสร้างความเข้มแข็งของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินในการประกอบ
อาชีพ และทำกินในที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน เพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือตนเอง 

ในด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ ควรจัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและมีการ
จัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์ให้มีความชัดเจน สำหรับการสร้าง
ความเข็มแข็งให้สหกรณ์ต้องมีผู้จัดการโครงการโดยเฉพาะ ท้ายที่สุดต้องมีการติดตามประเมินผลการ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของกลุ่มคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

8.1 บทสรุป 
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ กรณีศึกษาสวนป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ 

อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทำให้ทราบบทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชน 
ทราบปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชุมชนของภาครัฐ และทราบแนวทางการ
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ดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งทำให้ทราบน้ำหนักและการให้ความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินให้กับชุมชนของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินชุมชนของภาครัฐต่อไป 

8.2 ข้อเสนอแนะ   
8.2.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
1) ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชน

ของภาครัฐ เพ่ือให้การทำงานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ

ดำเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน  

3) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนว่าต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด  

8.2.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
1) ควรมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่

เกีย่วข้องกับที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
2) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ของชุมชน 

รวมทั้งให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน หรือชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

8.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชน ว่ามีกี่รูปแบบ และแต่ละรูปแบบมีความสอดคล้องกับสังคม
และสภาพพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างไร 

2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นความคุ้มค่า และการประเมินสัมฤทธิ์ผลของ 
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชน ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

3) ควรมีการติดตามประเมินผลและประเมินโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
ภาครัฐว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนบรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนหรือไม่ อย่างไร  

4) ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในวิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในชุมชน ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน หรือมีรูปแบบกระบวนการ
ทำงานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ทั้งในด้านของสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง 

 

ธานี สิงห์วงษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาล 2) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาของบุคลากรเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาล 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำการศึกษาจาก
บุคลากรของโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 202 คน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่าง  
t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง  
20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ประสบการณ์ทำงาน  
1-5 ปี ด้านปัจจัยภายในโรงพยาบาลทั้ง 7 ด้านได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก การอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 
กระตุ้นจากหัวห้างานอยู่ในระดับมาก ความไว้วางใจในองค์การอยู่ในระดับมาก การให้รางวัลตอบ
แทนอยู่ในระดับปานกลาง การให้อิสระในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทั้ง 4 ด้านได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศและประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกันการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกต่างกัน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวก การกระตุ้นจากหัวหน้า

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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งาน ความไว้วางใจในองค์การ การให้รางวัลตอบแทน และการให้อิสระในการปฏิบัติงานกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทุกตัวแปรสอดคล้องกับสมมติฐาน 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ การพัฒนาคุณภาพ 
 
1. บทนำ 

การบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยมีวางรากฐานมาอย่างยาวนาน มีการปรับปรุง
รูปแบบการบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับ
บริการ โดยสามารถจำแนกระบบโครงสร้างการบริการด้านสาธารณสุขไว้ 6 ด้าน คือ 1. ระบบบริการ 
(ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ) 2. กำลังคนด้านสุขภาพ 3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 4. เทคโนโลยี
ด้านการแพทย์ (เครื่องมือทางการแพทย์, ยา/เวชภัณฑ์) 5. งบประมาณที่นำมาใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
และ 6. ภาวะผู้นำ แต่การทำงานในหน่วยงานขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพราะบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กร (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ม.ป.ป.).  

โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ได้เข้ามาดำเนินกิจการแทน โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์
เนชั่นแนล เมื่อ 1 มกราคม 2557 โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการและผู้บริหารทั้งหมด  เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 100 เตียง 
เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย์ 
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 
โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ ซึ่งโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อให้การบริการ
ที่ถูกต้องรวดเร็ว โดยวิสัยทัศน์ คือ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ชั้นนำในภูมิภาค และพันธกิจ คือ 
ให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวม ตามมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในความปลอดภัย คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้บริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไวด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  
เพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง และให้บริการอย่างมีความสุข ร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมด้าน
สาธารณสุข และปรัชญาคือ บริการรวดเร็ว ปลอดภัย ห่วงใยดุจญาติมิตร  (ประวัติโรงพยาบาล 
วิภาราม แหลมฉบัง, 2561) 

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบังยังเปิดให้บริการแก่ประชาชนด้วยการรักษาพยาบาลที่มี
ความหลากหลายเช่น ศูนย์แม่และเด็กที่คอยให้คำปรึกษาตั้งแต่การฝากครรภ์ การดูแลบุตรหลังคลอด 
ไปจนถึงการคุมกำเนิด ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่คอยดูแลรักษาผู้ป่วยทุกประเภท อย่างเร่งด่วนและ
ทันท่วงที ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ที่คอยให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่   
การบริการด้านอาชีวอนามัยนอกสถานที่ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารเพ่ือตรวจหาความผิดปกติ 
ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ด้วยกล้องตรวจ การให้บริการกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย  



168 
 

 

ทั้งในด้านการป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างการ การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย
เพ่ือให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้ตามปกติ แผนกรังสีวิทยาให้บริการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลตรวจของแพทย์ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 
(ประวัติโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง, 2561) 

การเจ็บไข้ของประชาชนจากโรคต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ โรงพยาบาลจึงมีส่วนสำคัญในการขจัดทุกข์นั้นให้บรรเทาลง แต่ในทางปฏิบัตินั้นพบว่ามีบาง
ประการส่งผลเสียต่อตัวผู้ป่วยรวมไปถึงญาติ กล่าวคือการมาพบแพทย์เพ่ือเข้ารับการรักษา 
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออำนวย ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากการเข้ารับบริการ มีบรรยากาศที่
แออัด มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากท่ีมารอเพ่ือเข้ารับการรักษาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดต่อ
ตัวผู้มารับบริการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจใน
แต่ละสิทธิระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มารับการบริการ 

การบริการของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลที่มีแนวคิดพ้ืนฐาน
เช่นเดียวกับระบบ Total Quality Management (TQM) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ง
องค์กร ที่มุ้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ นอกจากนี้การรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) เป็นกลไกลอย่างหนึ่ งที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา
ระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาล ที่เป็นการพัฒนาระบบทั้งองค์กรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งมีการ
ประเมินและพัฒนาตนเองตนเองอย่างต่อเนื่อง (สุปราณี เจียรพงษ์, 2555 : 122; อ้างถึงใน อนุวัฒน์ 
ศุภชุติกุล และคณะ, 2544: 172) 

การให้บริการภายในโรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเข้าถึงการ
บริการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ต้องมาจากความร่วมมือของบุคลากรในการทำงานร่วมกันทั้งภายใน
แผนก ระหว่างแผนก ร่วมกันทำงานกันเป็นทีม การเตรียมความพร้อมของข้อมูล เจ้าหน้าที่ทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ให้การสนับสนุน กระตุ้น จูงใน การใส่ใจด้านการสื่อสารระหว่างกัน และการสร้างบรรยากาศ
การทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่งเพราะการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจะต้องมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 

  
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาของบุคลากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาล 



169 
 

 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล 

 
3. การทบบวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการ
ทำงานของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ผู้ศึกษาได้ทำการค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาอ้างอิงและนำมาเป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรม 
Leonard Nadler (1970; อ้างถึงใน พิไลวรรณ  อินทรักษา, 2550) กล่าวถึงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล เพ่ือให้บุคคลนั้นมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กรโดยมีกิจกรรมต้องปฏิบัติ คือ 1. การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ปรับปรุงการทำงานของผู้ปฏิบัติ งาน  หรือเจ้าหน้าที่ ให้ดียิ่ งขึ้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่                    
2. การศึกษา เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดขึ้นเพ่ือที่จะปรับปรุง
ความสามารถทั้งมวลของผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  แต่ก็มีความหมาย
มากกว่างานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ 3.การพัฒนา คือ การเตรียมผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขององค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และความชำนาญเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งอาจรวมทั้งการ
เตรียมให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในงานที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกันด้วย (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550)  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การรับรู้นั้นมีประโยชน์ต่อกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างมาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. การรับรู้สำคัญต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าไม่เกิดการรับรู้จะไม่เกิด

การเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ก่อให้เกิดการรับรู้ครั้งใหม่ เนื่องจากความรู้และประสบการณ์เดิมจะช่วยแปล
ความหมายให้ทราบว่าคืออะไร 

2. การรับรู้สำคัญต่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มพฤติกรรม เมื่อรับรู้แล้วย่อมมีความรู้สึก  
มีการพัฒนาเป็นเจคติ จึงเกิดพฤติกรรมตามมาในที่สุด (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546) 
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขการอำนวยความสะดวก 
เงื่อนไขการอำนวยความสะดวกหรือระดับความเชื่อของบุคคลว่าสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการใช้งานเทคโนโลยี หรือระบบ ประกอบด้วย 
3 ปัจจัย ได้แก่ 

1. ความเข้าใจในการรับรู้การควบคุมระบบภายในและภายนอก ซึ่งหมายถึงผู้ใช้งานระบบที่มี
ความรู้ และมีความสามารถท่ีจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเป็น 

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมไปถึงความพร้อมในการใช้งาน
ของอุปกรณ ์

3. มีความเข้าใจว่าระบบมีความถูกต้อง มีความจำเป็นและสามารถช่วยปรับปรุงศักยภาพใน
การทำงานได ้(อุษณา ภัทรมนตรี และวรพรรณ เรืองผกา, 2551) 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีด้านการกระตุ้นจากหัวหน้างาน 
การสร้างแรงกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดการกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ผลงาน

ออกมาดีที่สุด ได้แก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดพลังจากภายในตัวเอง การมอบหมายให้เข้าไป
มีส่วนร่วมในงานที่ เขารักเพ่ือจะได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง การสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างแรงกระตุ้น หมายถึง 
ความมุ่งมั่นในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ เช่น
ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ การมอบอำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นรูปแบบของการใช้แรงกระตุ้นเพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุสู่เป้าหมาย ซึ่งการใช้แรงกระตุ้นที่
มีประสิทธิภาพย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้

1. สามารถดึงศักยภาพในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ อย่างมีอิสระและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 

2. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้น มีการทดลองปฏิบัติในงาน โดยมุ่งหวังอยาก
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

3. มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนในองค์การได้รับความรู้
จากการส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเป็นแรงกระตุ้น 

4. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีและมี
ผลงานที่มีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของทุกฝ่าย (พัชรนันท์ กลั่นแก้ว, 2551: 129-132) 
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3.5 แนวคิดและทฤษฎีด้านความไว้วางใจในองค์การ 
ความไว้ใจในองค์การ หมายถึงการที่บุคคลมีความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะกระทำให้กับบุคคลอ่ืน

ด้วยความตั้งใจที่ดี ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในคำพูดหรือการกระทำของบุคคลนั้น  (Cook and Wall, 
1980) 

ความไว้วางใจในองค์การหมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่ยอมตามบุคคลอ่ืน โดยที่มีความ
เชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถ เปิดเผย ใส่ใจ และเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้  
(Mishra, 1996) 

3.6 ทฤษฎีการให้รางวัลตอบแทน 
ความพยายามของบุคคลขึ้นอยู่กับมูลค่าของรางวัลกับการรับรู้ความเป็นไปได้ของรางวัลและ

ความสามารถในการทำงานตลอดจนการรับรู้ความต้องการในงาน  มีส่วนช่วยให้บุคคลมองเห็น
ความสำเร็จในการทำงานซึ่งนำไปสู่รางวัลและความพึงพอใจ การทำงานมีอิทธิพลต่อความรู้สึกได้รับ
รางวัลที่เท่าเทียมกันแต่ละบุคคลจะมองเห็นรางวัลที่เหมาะสมกับความพยายามที่มีผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจ ตลอดจนมูลค่าของรางวัลที่แท้จริงจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (Porter and Lawler 
Model, 1968)  

3.7 แนวคิดและทฤษฎีด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
ความมีอิสระในการทำงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติมีอิสรภาพ และสามารถใช้ดุลยพินิจและ

ตัดสินใจได้ด้วยตนเองในการกำหนดเวลาทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จ โดยปราศจากการ
ควบคุมจากภายนอกจะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือประโยชน์แก่
องค์การ และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่  ๆ ออกมาเพ่ือพัฒนาองค์การให้
เจริญก้าวหน้า (Steer, 1977)  

3.8 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรหมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรนั้น ๆ เข้ามามี

ส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง  ๆ อันมี
ผลกระทบมาถึงตัวบุคลากรเอง การที่จะสามารถทำให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือ
แก้ปัญหาและนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นนั้น ผู้นำจะต้องยอมรับในปรั ชญาการ
พัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของการมีส่วนร่วมในองค์กร (สันติชัย 
เอ้ือจงประเสริฐ, 2551) 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ตัว

แปรมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง  
โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้คือ  

 
       
       
        

 
 
  

  
 
 

 
 

       
                  
   
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลวิภาราม  
แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจำนวน 406 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือบุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ช่วงอายุ
ระหว่าง 18-60 ปี จำนวน 202 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยสูตรของ  
ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 406 คน  
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายไดต้่อเดือน 
- ประสบการณ์ทำงานตั้งแตเ่ริม่ 
  งานท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี 

ปัจจัยภายในโรงพยาบาล 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์้วย 
  การจัดกิจกรรม 
- การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
- การอำนวยความสะดวก 
- การกระตุ้นจากหัวหน้างาน 
- ความไว้วางใจในองค์การ 
- การให้รางวัลตอบแทน 
- การให้อิสระในการปฏิบัติงาน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพ โรงพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
- การมีส่วนร่วมในการรับผล 
  ประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) มีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือจะได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 
วิภาราม แหลมฉบัง กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงพยาบาล 
รูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ รวมไปถึงการวางแผนเพ่ือเตรียมการรับมือ
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 2) ทำการนัดหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพ เพื่อเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลด้านความสำเร็จของ
โรงพยาบาล ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงพยาบาลเพ่ือให้การทำงานมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยด้านปัจจัยภายในโรงพยาบาล 7 ด้านคือ ด้านการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโรงพยาบาล ด้านการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ ด้านการส่งเสริมการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ทำงาน ด้านการกระตุ้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากหัวหน้างาน ด้านความไว้วางในในองค์การ  
ด้านการให้รางวัลตอบแทน ด้านการให้อิสระในการทำงาน เป็นต้น 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Data) สามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 

1) การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม โดยการ
เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ทำงานภายในโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โดยการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
ปลายปิด (Close-Ended Question) มีลักษณะคำถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ของบุคลากรที่ทำงานอยู่ภายใน
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยภายในโรงพยาบาลที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 24 
ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามหลักของ Likert โดยแบ่งปัจจัยภายในโรงพยาบาล ออกเป็น 7 ด้าน ด้านการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการอำนวยความสะดวก ด้านการ
กระตุ้นจากหัวหน้างาน ด้านความไว้วางใจในองค์การ ด้านการให้รางวัลตอบแทน ด้านการให้อิสระใน
การปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจำนวน  19 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) เช่นเดียวกับส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วย  
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4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยได้กำหนดเกณฑ์การให้ค่า
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
 
8. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบคำถาม
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลของบุคลากรภายในโรงพยาบาล
จำนวน รวมทั้งหมด 202 คน จำนวนแบบสอบถามที่ส่งออกไป 235 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาท้ังสิ้น 228 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.02 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง จำนวน 228 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 85.50) อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี (คิดเป็นร้อยละ 
56.10) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 64.90) รายได้อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 81.10 ) ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี (คิดเป็นร้อยละ 63.60) ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

  เพศ (หญิง)  195 85.50 

  อายุ (20-29 ปี) 128 56.10 
  ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี) 148 64.90 

  รายไดต้่อเดือน (10,000-20,000 บาท) 185 81.10 
  ประสบการณ์ทำงาน (1-5 ปี) 145 63.60 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในโรงพยาบาลจำแนกออกเป็น 7 ด้าน

จากการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) ด้านการอำนวย
ความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.64) ด้านกระตุ้นจากหัวหน้างานโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .82  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) ด้านความไว้วางใจในองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ด้านการให้รางวัลตอบแทนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) และด้าน
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การให้อิสระในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62) สรุปภาพรวมด้านปัจจัยภายในโรงพยาบาลภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายในโรงพยาบาลจำแนก
ออกเป็น 7 ด้าน  

ปัจจัยภายในโรงพยาบาล 
 

ระดับท่ีตรงกับความเป็นจริง 

�̅� S.D. แปรผล ลำดับที ่

1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจดักิจกรรม 3.65 0.69 มาก 5 
2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 3.69 0.64 มาก 4 

3. ด้านการอำนวยความสะดวก 3.76 0.64 มาก 3 
4. ด้านการกระตุ้นจากหัวหนา้งาน 3.82 0.69 มาก 2 

5. ด้านความไว้วางใจในองค์การ 3.91 0.59 มาก 1 
6. ด้านการให้รางวัลตอบแทน 3.25 0.73 ปานกลาง 6 

7. ด้านการให้อิสระในการปฏิบัติงาน 3.82 0.62 มาก 2 
ผลรวมปัจจัยภายในโรงพยาบาล 3.70 0.66 มาก  

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

จำแนกออกเป็น 4 ด้าน จากการศึกษาพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 สรุปภาพรวมด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.46 ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D. แปรผล ลำดับที ่
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.31 0.71 ปานกลาง 4 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ 3.48 0.74 มาก 2 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.61 0.63 มาก 1 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.43 0.73 มาก 3 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3.46 0.70 มาก  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  
1. บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างกัน ผลการ

ทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบค่าสถิติความแตกต่างระหว่างเพศท่ีต่างกัน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาล 
เพศ t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig. 
 ชาย 3.43 0.53 -0.265 226 0.791 

 หญิง 3.46 0.62    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.791  

ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่าบุคลากรที่มีเพศที่แตกต่างกันมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างกันผลการ
ทดสอบพบว่า ยอมรับสมมติฐาน ดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบค่าสถิติความแตกต่างระหว่างอายุที่ต่างกัน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพของโรงพยาบาล 

SS df MS F Sig. 

     
ระหว่างกลุม่ 3.710 3 1.237 3.432 0.018 

ภายในกลุ่ม 80.725 224 0.360   
รวม 84.435 227    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งมีค่า

น้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีอายุต่างกัน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

เมื่อนำผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยวิธีทดสอบ 
LSD เพ่ือหาว่าคู่เฉลี่ยใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

อาย ุ �̅� 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 

�̅�  3.41 3.49 2.89 4.13 

20-29 ปี 3.41 - -0.08 0.52 -0.72 
   (0.32) (0.23) (0.05) 

30-39 ปี 3.49  - 0.6 -0.64 
    (0.16) (0.01*) 
40-49 ปี 2.89   - -1.24 
     (0.01*) 
50 ปีขึ้นไป 4.13    - 

 
เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้น
ไป มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 30-39 ปีและกลุ่มที่มีอายุ 40-49 ปี 

3. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ยอมรับสมมติฐาน ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบค่าสถิติความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาที่ต่างกัน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

ของโรงพยาบาล 
SS df MS F Sig. 

     
ระหว่างกลุม่ 5.932 4 1.483 4.213 0.003 

ภายในกลุ่ม 78.503 223 .352   
รวม 84.435 227    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่า

น้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 
0.05 

4. บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างกัน 
ผลการทดสอบพบว่า ยอมรับสมมติฐาน ดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบค่าสถิติความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

ของโรงพยาบาล 
SS df MS F Sig. 

     
ระหว่างกลุม่ 3.130 3 1.043 0.874 0.037 

ภายในกลุ่ม 81.305 224 0.363   
รวม 84.435 227    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งมีค่า

น้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 
0.05 

5. บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน ดังตารางที่ 9   

 

ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบค่าสถิติความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ทำงานที่ต่างกัน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

ของโรงพยาบาล 
SS df MS F Sig. 

     

ระหว่างกลุม่ 0.390 2 0.195 0.521 0.594 
ภายในกลุ่ม 84.046 225 0.374   

รวม 84.435 227    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.594 ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์
ทำงานภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ต่างกันมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

เพศ  
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล 

 ✓ 

อายุท่ี ✓  

ระดับการศึกษา ✓  

รายได้ต่อเดือน ✓  

ประสบการณ์ทำงาน  ✓ 

 
สมมติฐานที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพ

ของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 4 การอำนวยความสะดวกมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 5 การกระตุ้นจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 6 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 7 การให้รางวัลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาล สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 8 การให้อิสระในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยภายในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

ปัจจัยภายในโรงพยาบาล 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

Pearson Correlation แปรผล ลำดับที ่
1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัด
กิจกรรม 

0.485** ปานกลาง 3 

2. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 0.432** ปานกลาง 7 
3. ด้านการอำนวยความสะดวก 0.471** ปานกลาง 5 

4. ด้านการกระตุ้นจากหัวหน้างาน 0.451** ปานกลาง 6 
5. ด้านความไว้วางใจในองค์การ 0.480** ปานกลาง 4 
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ปัจจัยภายในโรงพยาบาล 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

Pearson Correlation แปรผล ลำดับที ่
6. ด้านการให้รางวัลตอบแทน 0.562** ปานกลาง 2 

7. ด้านการให้อิสระในการปฏิบัติงาน 0.564** ปานกลาง 1 
             ผลรวมการมีส่วนร่วม 0.492** ปานกลาง  

** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
 
ตารางท่ี 12 สรุปผลการการทดสอบสมมติฐานที่ 2-8 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ความสัมพันธก์ับ 
การมีส่วนร่วม 

สมมติฐานที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                   ด้วยการจัดกิจกรรม 

 ✓ 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ✓ 

สมมติฐานที่ 4 การอำนวยความสะดวก  
    Pearson Correlation 

✓ 
สมมติฐานที่ 5 การกระตุ้นจากหัวหน้างาน ✓ 
สมมติฐานที่ 6 ความไว้วางใจในองค์การ  ✓ 

สมมติฐานที่ 7 การให้รางวัลตอบแทน  ✓ 
สมมติฐานที่ 8 การให้อิสระในการปฏิบัติงาน  ✓ 

  
9. อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามวัตถุประสงค์ คำถาม
ของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรภายในโรงพยาบาล   
วิภารามแหลมฉบัง ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 195 คนจาก 228 คนคิดเป็นร้อยละ 85.5 อายุอยู่
ในช่วง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.10 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 64.90 รายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.10 และประสบการณ์ทำงานภายใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ อยู่ที่ 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 63.60  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล พบว่า เป็นข้อมูลที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อนำมาพิจารณาออกเป็นรายด้าน
พบว่า 
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ด้านความไว้วางใจในองค์การของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  อยู่ในลำดับที่ 1  
เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 จำแนกตามการตอบแบบสอบถาม
ออกเป็นรายข้อคือ ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานอยู่ ส่วนใหญ่เลือกตอบ
จริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สำคัญของแผนกจนงานที่ทำบรรลุผล
สำเร็จ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 และท่านและเพ่ือนร่วมงานไว้วางใจซึ่งกันและกัน
สามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกันได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01  

ด้านการกระตุ้นจากหัวหน้างานของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  อยู่ในลำดับที่ 2 
เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 จำแนกตามการตอบ
แบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ หัวหน้างานมีการกระตุ้นการทำงานภายในแผนก เพ่ือให้งานที่ได้มี
คุณภาพส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 หัวหน้างานใช้วิธีกระตุ้นการปฏิบัติงานด้วยหลัก
เหตุผล ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 การกระตุ้นจากหัวหน้างานทำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 และเมื่อถูกหัวหน้างานตำหนิ ท่านจะ
นำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยไม่ย่อท้อ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97  

ด้านการให้อิสระในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในลำดับที่ 2
เช่นกัน เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 จำแนกตามการตอบ
แบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือปฏิบัติงานให้สำเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 แผนกของท่านเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือให้การทำงานภายในโรงพยาบาลมีคุณภาพ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 
งานที่รับผิดชอบมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งตัวท่านมีโอกาสแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำงาน
ได้อย่างมีอิสระและต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83  

ด้านการอำนวยความสะดวกของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  อยู่ในลำดับที่ 3  
เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  3.76 จำแนกตามการตอบ
แบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ เทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานของท่านเป็นอย่างมากอยู่ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 หน่วยงานของท่านนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติมีความสะดวก รวดเร็วและสร้างผลงานที่มี
คุณภาพ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ท่านมีความรู้และเข้าใจระบบเทคโนโลยีที่
นำมาใช้ในงานได้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 และหน่วยงานของท่านมี
เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.61 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในลำดับที่ 4 เป็น
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 จำแนกตามการตอบแบบสอบถาม
ออกเป็นรายข้อคือ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเนื้อหามีความชัดเจน ส่วนใหญ่
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เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาล
อยู่เสมอ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 และท่านได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก
โรงพยาบาลทำให้เกิดการเรียนรู้จนนำไปสู่การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่
เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรมของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
อยู่ในลำดับที่ 5 เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 จำแนกตามการ
ตอบแบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ โรงพยาบาลของท่านมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 ท่าน
สามารถนำความรู้จากกิจกรรมมาปรับใช้ในการทำงานได้ ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63  

ด้านการให้รางวัลตอบแทนของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  อยู่ในลำดับที่  6  
เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 จำแนกตามการตอบ
แบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ โรงพยาบาลของท่านมีการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยมหรือ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงาน ส่วนใหญ่เลือกตอบค่อนข้างจริง โดยมีค่าเฉลี่ย  3.21 
รางวัลตอบแทนประเภทเงินเดือนที่ได้รับนั้นเป็นธรรมเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่
เลือกตอบค่อนข้างจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18 รางวัลตอบแทนที่ได้รับนั้นเพียงพอต่อการดำรงชีพของ
ท่านและครอบครัว ส่วนใหญ่เลือกตอบค่อนข้างจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 และโรงพยาบาลของท่านเปิด
โอกาสให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนใหญ่เลือกตอบจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42    

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน

โรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อนำมาพิจารณาออกเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  อยู่ใน

ลำดับที่ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 จำแนกตามการตอบ
แบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ ท่านได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
ท่านประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46 ท่านได้รับ
การฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการเพ่ือนำความรู้และทักษะมาใช้ในการสร้างผลงานที่มี
คุณภาพ ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 การทำกิจกรรมร่วมกันทำให้
ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงานภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 และท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  อยู่ในลำดับที่ 2  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.48 จำแนกตามการตอบแบบสอบถาม
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ออกเป็นรายข้อคือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมของ
โรงพยาบาลและนำไปดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.53 ท่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่
เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  3.22 ท่านนำความรู้จากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ภายในโรงพยาบาลมาต่อยอดเพ่ือพัฒนารูปแบบการทำงานที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่เลือกระดับการมี
ส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 ท่านได้มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้แก่โรงพยาบาล
เพ่ือให้แผนงานโครงการ กิจกรรมบรรลุผล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  
3.46 และท่านเน้นที่คุณภาพการทำงานมากกว่าจะเน้นที่ปริมาณของงาน ส่วนใหญ่เลือกระดับการมี
ส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในลำดับที่ 3 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 จำแนกตามการตอบแบบสอบถาม
ออกเป็นรายข้อคือ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 
กิจกรรมของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18 ท่านได้มี
โอกาสเข้าร่วมควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่
เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 ท่านได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 ท่านได้มีส่วนร่วม
ติดตามและตรวจสอบความ ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ  ส่วนใหญ่เลือกระดับ
การมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.37 และท่านได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่
เลือกระดับการมีส่วนร่วมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84  

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าอยู่ในลำดับที่ 4  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 จำแนกตามการตอบ
แบบสอบถามออกเป็นรายข้อคือ ท่านมีส่วนร่วมในการชี้แจงและตัดสินใจในการดำเนินงานใน
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.30 ท่านได้เข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือเสนอปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วน
ร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนโยบายหรือแผนงานโครงการ 
กิจกรรม ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.28 ท่านมีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางพัฒนาโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.27 
และท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เลือกระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41   

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เพศและประสบการณ์ทำงานที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไม่

ต่างกัน  
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อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลต่างกัน พบว่าอายุ 50 ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมากที่สุด 
โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.018 ส่วนระดับการศึกษามีค่า Sig เท่ากับ 0.003 และรายได้ต่อเดือนมีค่า Sig 
เท่ากับ 0.037 จึงสามารถสรุปได้ว่า อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การให้อิสระในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
สอดคล้องกับสมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์มากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.564  
มีระดับความสัมพันธ์มากสุดคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ = 0.645 รองลงมาคือการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ = 0.614 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  = 0.552 และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล = 0.443 ตามลำดับ 

การให้รางวัลตอบแทนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล สอดคล้องกับ
สมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์เป็นลำดับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.562 มีระดับความสัมพันธ์
มากสุดคือการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ = 0.633 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล = 0.567 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ = 0.545 และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
= 0.501 ตามลำดับ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล ความสอดคล้องกับสมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์เป็นลำดับที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
0.485 มีระดับความสัมพันธ์มากสุดคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  = 0.659 รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล = 0.452 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ = 0.463 และการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ = 0.365 ตามลำดับ  

ความไว้วางใจในองค์การกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล สอดคล้อง
กับสมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์เป็นลำดับที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.480 มีระดับความสัมพันธ์
มากสุดคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ = 0.591 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
= 0.484 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล = 0.450 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ = 0.396 
ตามลำดับ  

การอำนวยความสะดวกกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล สอดคล้อง
กับสมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์เป็นลำดับที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.471 มีระดับความสัมพันธ์
มากสุดคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ = 0.541 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
= 0.533 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล = 0.438 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ = 0.371 
ตามลำดับ  

การกระตุ้นจากหัวหน้างานกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
สอดคล้องกับสมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์เป็นลำดับที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.451 มีระดับ
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ความสัมพันธ์มากสุดคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ = 0.531 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ = 0.516 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล = 0.446 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
= 0.310 ตามลำดับ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล สอดคล้องกับ
สมมติฐานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์น้อยสุดเป็นลำดับที่ 7  มีค่าเท่ากับ 0.432 มีระดับ
ความสัมพันธ์มากสุดคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล = 0.479 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ = 0.471 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ = 0.451 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
= 0.326 ตามลำดับ 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
2. ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล 
3. เพ่ือนำผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงพยาบาลให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

11. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยที่ได้นั้นสามารถสรุปและอภิปรายเพ่ือ
นำผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 

1. ด้านการให้อิสระในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
บทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่ได้รับมอบหมายงานที่จะต้องทำเอาไว้แล้ว การลง
มือปฏิบัติงานในบางแผนกจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์เนื่องจากจะต้องทำงานร่วมกับคนไข้และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามารับการตรวจรักษาจึงมักได้รับมอบหมายให้มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ตามหลักการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของออฟฟิศนั้นขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของหัวหน้าแผนกจะเป็นผู้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยการ
ตัดสินใจยังทำได้ไม่เต็มที่ต้องมีการควบคุมการทำงานให้อยู่ในกรอบอยู่เพ่ือลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
เมื่อการสอนงานผ่านไปจนสามารถตัดสินใจเองได้ก็จะได้รับอิสระในการทำงานได้อย่างเต็มที่ภายใต้
กรอบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล ส่วนบุคลากรที่สามารถตัดสินใจในการทำงานได้อย่างอิสระจะ
คอยเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานรองจากหัวหน้าแผนกอีกทีหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีอิสระก็
ตาม จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานได้รับทราบจะไม่มีการทำงานตามอำเภอใจ 
จนส่งผลเสียต่อรูปงานที่ทำหรือส่งผลให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง  
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2. ด้านการให้รางวัลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง โดยอยู่ใน
รูปของค่าจ้างเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนสวัสดิการ รวมไปถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนภายใน
โรงพยาบาล หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในรูปของเงิน เช่นการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสนใจ
ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมด้านวิชาชีพ การให้พนักงานใหม่ได้ไปเรียนรู้งานจากโรงพยาบาลหลักตาม
ระยะเวลาเช่นพนักงานใหม่ 3 เดือน 1 เดือน สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วหรือทำงาน
มานานแล้วจะเข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 1 สัปดาห์ สิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง สิทธิการ
รักษาพยาบาลญาติด้วยการลดราคาค่ารักษาพยาบาลเป็นต้น โดยภาพรวมระดับรายได้ของบุคลากร
ในโรงพยาบาลอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท ประกอบกับอายุงานไม่มากจึงสอดคล้องกับฐานการ
ให้เงินเดือนของโรงพยาบาล ส่วนผู้ที่ได้เงินเดือนสูงนั้นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตในการประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 
5 ปีขึ้นไปจึงทำให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง ต้องการให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้งานคุณภาพโดยเพ่ิม
กิจกรรมคุณภาพให้มากขึ้นเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดกิจกรรมกีฬาสี การทำกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่ทางเทศบาลนคร
แหลมฉบังหรือส่วนราชการใกล้เคียงจัดขึ้น การอบรมการจัดการความเสี่ยงและแนวทางการป้องกัน
อุบัติการณ์ การอบรมการป้องกันอัคคีภัยประจำปี การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การทำงานประจำวันเมื่อเจอสถานการณ์
ต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
และทันเวลา  

4. ด้านความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  
การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลนั้นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากจะต้องร่วมมือกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความไว้วางใจโดยการมอบหมายงานที่สำคัญและมีความท้าทายให้สมาชิก
ภายในแผนกรับไปดำเนินการถือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ใหม่ให้ เกิดขึ้นภายในแผนก  
เมื่อเกิดปัญหามีการกลับมาประชุมภายในกันเพ่ือเสนอแนวทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและ
มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดรับไปดำเนินการโดยให้สมาชิกที่เหลือคอยเป็นทีมสนับสนุน 
ผู้ปฏิบัติงานหลักจะต้องนำสิ่งที่ได้ทำสำเร็จไปแล้วกลับมาถ่ายทอดให้สมาชิกได้ทราบกันโดยทั่วหน้า 
ถือเป็นการส่งต่อความรู้ในการทำงานอีกด้วย นอกจากนี้การมอบหมายงานสำคัญต่าง ๆ จะต้องมีการ
หมุนเวียนกันโดยไว้วางใจให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานนั้นได้ลงมือปฏิบัติเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริงและยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานได้แบ่งงานกันทำอย่างด้วย
ความยุติธรรม 
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5. ด้านการอำนวยความสะดวกมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้รักษาในทางการแพทย์ ถือว่ามี
ความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องใช้ติดต่อกับแผนกต่าง  ๆ ในการส่งข้อมูล
คนไข้ ข้อมูลทางการแพทย์ การทำงานของบุคลากรล้วนมีการปฏิบัติการผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทบ
ทั้งสิ้น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยให้สามารถทำงานเพ่ือติดต่อสื่อสารกันระหว่างแผนกไม่
เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาเช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์ร่างกาย (X-Ray) 
เครื่องส่องกล้องผ่าตัด เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion pump) เป็นต้น  
ถือว่าสามารถอำนวยความสะดวกต่อการทำงานแทบทั้งสิ้น 

6. ด้านการกระตุ้นจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  
การปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลมีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหัวหน้างานโดยจะเป็นผู้รับ
การถ่ายทอดคำสั่งจากการประชุมร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกต่าง  ๆ ทุกวันจันทร์ 
นอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือปรึกษาหารือ เสนอแนวทางการพัฒนาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นเป็นหน้าที่ของหัวหน้าแผนกในการนำข่าวสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
มาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใต้บัญชาเพ่ือให้ตระหนักและนำมาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการทำงานร่วมกันภายในแผนก นอกจากนี้หัวหน้ายังมีบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์เมื่อ
คนในแผนกไม่ลงรอยกัน หาจุดบกพร่องของงานและเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
สามารถแก้ปัญหาในงานนั้นได้ และยังมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อมีโอกาสเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในแผนกเน้นการทำงานแบบพี่สอนน้องช่วยเหลือกัน 
ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

7. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นด้าน
ที่อยู่ลำดับสุดท้ายของปัจจัยทั้ง 7 ด้านจึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วม
ให้มากขึ้น เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดให้มากขึ้น การประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มไลน์) และการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
ของโรงพยาบาล (Intranet) มีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ในหลายช่องทางเพ่ือสะดวก รวดเร็วต่อการรับรู้ข่าวสาร จนนำไปสู่การปฏิบัติโดย
ทันที ข่าวสารที่มีการส่งต่อในระดับหัวหน้างานจะต้องมีการแจ้งข่าวนั้น ๆ ไปยังสมาชิกภายในแผนก
พร้อมทัง้อธิบายรายละเอียดเพื่อให้รับทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือค้นหาจุดบกพร่องด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงพยาบาลว่ามาจากจุดใดแล้ว
ทำการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รวมไปถึงต้องมีการกลั่นกรองข่าวสารก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรได้รับทราบเพ่ือไม่ให้ได้รับข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือเป็นข่าวสารที่ไม่น่าเชื่อถือผิดไป
จากความเป็นจริง  
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาตัวแปรปัจจัยภายในโรงพยาบาลด้านใดด้านหนึ่งของทั้ง 7 ด้านเพ่ือศึกษาหา

ความสัมพันธ์อย่างละเอียดโดยเฉพาะในด้านการให้อิสระในการปฏิบัติงานซึ่งมีค่าความสัมพันธ์มาก
ที่สุด หรือด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากค่าความสัมพันธ์ที่ทำการศึกษามีค่าน้อยที่สุด 
 2. การศึกษาตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล เช่น ขวัญกำลังใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตของบุคลากร ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ครอบคลุมในหลายๆ ตัวแปรและเนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 3. การศึกษารูปแบบการทำงานจากองค์การอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาปัจจัยมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทำงานที่ส่งผลให้ คนและงานมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลอ่ืนใกล้เคียงเพ่ือนำข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมมา
เปรียบเทียบกันเพ่ือหาความสัมพันธ์ในเชิงลึกต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ 

การไฟฟ้านครหลวง 
 

ธิดาพร สินจิตร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้า
นครหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ และ
นำผลการวิจัยดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพต่อไป ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาจากกลุ่มประชากรได้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพตั้งแต่ปี 2559 ถึง 
2561 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 107 ตัวอย่าง สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า Chi-Square การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(One-Way ANOVA : F-test) การวิ เคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบเรียงลำดับ (Ordered 
Logistic Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)   

ผลการศึกษา มีดังนี้  
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่างอายุ 20-40 

ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 64.49 มีระดับการศึกษา ปวส. จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.19 ทำงานในอาชีพช่างไฟฟ้าของภาคเอกชน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 56.07 และมีระดับ
รายได้ก่อนการอบรม 10,001-20,000 บาท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 53.27 

2. ข้อมูลในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.6638  

3. ข้อมูลความสำเร็จของโครงการด้านประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ถูกจ้างงานเพิ่มข้ึนจากก่อนการอบรม จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 55.14 และมีรายได้จากการ
ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าในชุมชนเพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 

4. ข้อมูลความสำเร็จของโครงการด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.5801 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามือ
อาชีพด้านประสิทธิผลมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ปัจจัย ได้แก่ การยอมรับของผู้รับบริการ และการติดตามและ

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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รับรู้ข้อมูลย้อนกลับ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการด้านความพึงพอใจ มีจำนวน
ทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ สารด้านเทคนิควิธี การติดต่อสื่อสาร และการยอมรับของผู้รับบริการ  

ดังนั้น เพ่ือให้โครงการฯ เกิดผลสำเร็จด้านประสิทธิผล ผู้บริหารโครงการต้องสร้างการ
ยอมรับแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ
อย่างประจักษ์ชัด ในแง่ของการที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ
เป็นใบเบิกทางที่จะนำไปประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม และ
ควรมีการวางแผนติดตามผลการดำเนินโครงการ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นตามรอบเวลาที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบผลสำเร็จของโครงการว่าผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด สำหรับความสำเร็จ
ในด้านความพึงพอใจ ผู้บริหารโครงการฯ ควรนำสารด้านเทคนิควิธี หรือนำเทคโนโลยีเข้ามา
สนับสนุนในโครงการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าอบรม ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพึงพอใจต่อ
โครงการมากขึ้น รวมถึงการสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างทีมงานบริหารโครงการ และผู้เข้าอบรม
ในช่องทางที่หลากหลาย และควรเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทั้งสองทาง 
นอกจากนี้ ควรมีการสื่อสารข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ แก่ผู้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วนและชัดเจน  

สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป เนื่องจาก ผลการศึกษาในปัจจัยด้านการ
ติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับของโครงการฯ ส่งผลต่อความสำเร็จด้านประสิทธิผล แต่ไม่ส่งผลต่ อ
ความสำเร็จด้านความพึงพอใจ ดังนั้น เพื่อทำให้การศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เข้าอบรมในโครงการถึงความต้องการของผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการติดตามและรับรู้
ข้อมูลย้อนกลับของโครงการฯ ที่จะทำให้ผู้อบรมเกิดความพึงพอใจ และควรมีการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนในชุมชนที่รับบริการจากช่างไฟฟ้าในโครงการ เพ่ือนำผล (feedback) ที่ได้มาเป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป 

คำสำคัญ: โครงการ ปัจจัย ความสำเร็จ 
 
1. บทนำ 

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของการไฟฟ้านครหลวง คือ 
“สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ” ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน โดยที่มาของโครงการนั้นเกิดจากการพิจารณาผลวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายการตลาด
ในส่วนงาน Call center ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งพบว่ามีข้อสอบถามจากลูกค้าถึงช่างไฟฟ้าที่รับ
ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 จึงเกิดแนวคิดในการ
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จัดทำโครงการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยใช้ศักยภาพขององค์กรไปดำเนินการ เป็นที่มา
ของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ซึ่งริเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2559 

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงได้ตระหนักถึงความความสำคัญของ
ประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพ่ือป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
ปฏิบัติงาน อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินขอหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการไฟฟ้านครหลวงให้การสนับสนุนทั้งใน
ส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด มุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ 1 ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

จากโครงการข้างต้น จะเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงเพ่ิงริเริ่ม
ดำเนินการเมื่อปี 2559 และมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ
การไฟฟ้านครหลวง ที่จะทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยนี้ 
จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาของโครงการของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้า
นครหลวง 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
ของการไฟฟ้านครหลวงให้มีประสิทธิภาพ  
 
3. คำถามการวิจัย 

3.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ การไฟฟ้านครหลวง 
3.2 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ การไฟฟ้า

นครหลวงเป็นอย่างไร 
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4. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบท่ีใช้ในการศึกษา 
วิสูตร จิระดำเกิง (2548) ได้ทำการศึกษาเรื่องการบริหารโครงการและวงจรโครงการ โดยได้

แบ่งวงจรโครงการออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การกำหนดแนวคิดโครงการ (Defining the 
Project) ช่วงที่ 2 การวางแผนโครงการ (Planning) ช่วงที่ 3 การปฏิบัติโครงการ (Implementing) 
ช่วงที่ 4 การปิดโครงการ 

Pinto and Slevin (1988) ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารโครงการ แล้วสร้างตัวแบบ
ในการจัดการโครงการ โดยใช้ชื่อว่า Ten Critical Success Factors Model ประกอบด้วย การรับรู้
ภารกิจของโครงการโดยชัดเจน การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง การจัดทำกำหนดการและ
แผนการดำเนินงานของโครงการ การปรึกษากับผู้รับบริการ บุคลากร สาระด้านเทคนิควิธี การ
ยอมรับของผู้รับบริการ การติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขอุปสรรค  

Paul, C. Dinsmore (1993) ในบทความเรื่อง An Overview of Project Management 
Principles for Executives: Six Lessons to Ensure Success พอล ซี. ดินส์มอร์ ได้เสนอปัจจัย 
10 ประการที่ผู้จัดการโครงการและทีมงานควรนำมาพิจารณานำมาใช้เป็นหลักการสำคัญในการ
บริหารโครงการ ประกอบด้วย การให้ความสำคัญต่อโยงใยสัมพันธ์ หรือการประสานงาน การจัด
ทีมงานโครงการการวางแผนดำเนินงานโดยคำนึงถึงกลยุทธ์และสาระหลักทางเทคนิค การคำนึงถึงกฎ
ของเมอร์ฟี การให้ความสนใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ การเตรียมความพร้อมที่จะจัดการ
ความขัดแย้ง พร้อมที่จะเผชิญกับเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมาย การใช้สัญชาติญาณ หรือการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ การประยุกต์ทักษะเชิงพฤติกรรม และการติดตามและปรับปรุงแก้ไข 

Linn C. Struckenbruck (1988) ได้เสนอว่า หัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จในการ
จัดการโครงการอยู่ที่ความสามารถของผู้จัดการโครงการในการสร้างบูรณภาพของโครงการให้เกิด
อย่างกลมกลืนกัน 3 ด้าน ได้แก่ การเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล การเชื่อมโยงองค์กร และการเชื่อมโยง
ระบบงาน โดยผู้จัดการโครงการเปรียบเหมือนหมุดเชื่อมโยงให้เกิดดุลยภาพระหว่างองค์กรและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยในการสร้างบูรณภาพมี 9 ปัจจัย ได้แก่ การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง การวางแผนเพ่ือ
การบูรณาการโครงการ การบูรณาการระบบการจำแนกโครงสร้างงานกับกำหนดการโครงการและ
แผนงบประมาณ การพัฒนาระบบการควบคุมโครงการเชิงบูรณาการ  การจัดการความขัดแย้ง การ
ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโครงการ การอำนวยความสะดวกในการ
ถ่ายโอนโครงการ และการจัดวางเครือข่ายการสื่อสาร 

Peter W. G. Morris (1993) ได้แบ่งตัวแปรในการจัดการที่มีอยู่อย่างสลับซับซ้อน กลุ่ม
ปัจจัยรวม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การรับรู้สาระสำคัญของโครงการ กลุ่มที่ 2 ปัจจัยภายนอก การเงิน 
และระยะเวลา กลุ่มท่ี 3 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มที่ 4 การดำเนินงาน 

J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับลำดับปัจจัยที่นำไปสู่
ความสำเร็จในการจัดการโครงการ 10 ลำดับ ได้แก่ ความชัดเจนของจุดมุ่งหมายและภารกิจโครงการ  
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การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถของผู้จัดการโครงการ ความเหมาะสมและ
สมรรถนะของทีมงาน ทรัพยากรเพียงพอ การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือผู้รับบริการ หรือลูกค้า 
การสื่อสารที่ดี การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อผู้รับบริการ การติดตามและรับรู้ข้อสรุปย้อนกลับที่ดี 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

Cleland (1994); Pinto and Slevin (1988); Turner (1993) พิจารณาจากความสำเร็จ
จากบรรทัดฐานต่าง ๆ (Criteria) ที่มีความสำคัญ รวม 4 ประการ  

1. บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) หมายถึง การดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในเวลา
ที่กำหนด ความหมายของเวลาจะครอบคลุมถึงเวลาในการดำเนินงานโดยรวมของโครงการทั้งหมด 
และใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม รวมชั้นงการรับรู้ว่าโครงการมีอายุการใช้งานมาก
น้อยเพียงใด  

2. บรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary Criterion) หมายถึง การดำเนินงานโครงการโดยการ
คำนึงถึงการบริหารการเงินที่ดีโดยจะระมัดระวังเรื่องงบประมาณรายจ่ายของโครงการ การกำหนด 
งวดเงิน ระบบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การจัดจ้าง การจัดวางระบบการรายงานทางการเงิน และระบบ
การตรวจสอบต่าง ๆ  

3. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness Criterion) หมายถึง การทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายของผลงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเน้นการควบคุมคุณภาพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนั้นยังต้องเชื่อมสัมพันธ์กับ
โครงการอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้เผื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายในระดับแผนงานอีกด้วย 

4. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client Criterion) หมายถึง การสร้างการ
ยอมรับในคุณค่าของโครงการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังแก่กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะสร้างความ 
เข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงของโครงการ ทั้งนี้เพ่ือความคุ้มค่าของโครงการหนึ่ง   

 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิยะ นาควัชระ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่องแบบจำลองความสำเร็จของโครงการพลังงาน
ชุมชนต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการสื่อสารองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการได้ในระดับมาก นอกจากนี้พบว่าการ
เสริมสร้างความสำเร็จของโครงการ ควรให้น้ำหนักกับปัจจัยการสื่อสารองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีในการสื่อสาร รองลงมาเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล เนื่องจากมีอิทธิพลโดยตรงและ
อิทธิพลทางอ้อมต่อความสำเร็จของโครงการ  

Ouma Marren Anyango (2016) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการด้านสุขภาพในประเทศโซมาเลีย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ
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การดำเนินโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ปัจจัย คือ การสื่อสาร การวางแผนโครงการ การได้รับการ
สนับสนุนทางการเงิน และการติดตามประเมินผลโครงการ 

Stephen Omwaka Nyanje and Daniel M. Wanyoike (2016) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในประเทศเคนยาผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ การสื่อสาร 
การวางแผนและการดำเนินโครงการ และการติดตามและควบคุมโครงการ 

Japheth Mutai, Daniel, M. Wanyoike and Cyrus Muigai Kihara (2016) ได้ทำการ 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของโครงการในภาคส่วนน้ำของประเทศเคนยา กรณีศึกษา Rift Valley 
water services board ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 
3 ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ Comfort factor (การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสามารถของ
ผู้บริหารโครงการ การได้มาซึ่งทรัพยากรและเงินทุน) Competence factor (การนำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในโครงการ ความสามารถของทีมบริหารโครงการ) Commitment factor (การสนับสนุนของ
ผู้บริหารระดับสูง การยอมรับโครงการของผู้เข้าร่วม) 

Nazia Iram, Bilal Khan and Abdul Wahid Sherani (2016) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ: การวิเคราะห์โครงการผลิตและการก่อสร้างในปากีสถาน  
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ปัจจัย ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ ทีมที่เกี่ยวข้องรับรู้ภารกิจของโครงการโดยชัดเจน การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง การจัดทำกำหนดการและแผนโครงการที่ชัดเจน การปรึกษาและหารือกับผู้รับบริการ การ
ทำความเข้าใจกับบุคลากรและทีมงานที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารโครงการ 
การยอมรับของผู้รับบริการ การติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา 

Mekdes Getaye (2017) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการ กรณี ศึกษา โครงการก่อสร้างถนน AACRA FERENSAY BIRET DILDIY-
SATELAYT TABIYA ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนิ นโครงการ  
มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยความสามารถของผู้บริหารโครงการ (การวางแผนและการคัดเลือก
ทีมงานบริหารโครงการ) เงินทุนในการดำเนินโครงการ (การหาเงินทุนและการบริหารจัดการ) 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ การบูรณาการโครงการ (การสื่อสารและการแก้ ไขปัญหา) 
และการควบคุมโครงการ (การติดตามและประเมินผลโครงการ) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง โดยกำหนดตัวแปรในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่ งตัวแปรอิสระประกอบด้วย 1) ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ก่อนเข้าร่วมอบรม 2) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ  
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 
- ระดับรายได้ก่อนเข้าร่วมอบรม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ 

- การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- การคัดเลือกทีมบริหารโครงการ 

- สารด้านเทคนิควิธี 

- การติดต่อสื่อสาร 

- การยอมรับของผู้รับบริการ 

- การติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ    
 

การคัดเลือกทีมบริหารโครงการ สารด้านเทคนิควิธี การติดต่อสื่อสาร การยอมรับของผู้รับบริการ 
และการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ สำหรับตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1) ตัวแปรด้านประสิทธิผล 
(ผู้เข้าร่วมอบรมถูกจ้างให้ทำงานด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน ภายหลังจากเข้าร่วมอบรมมากกว่าก่อนเข้า
ร่วมอบรม และผู้เข้าร่วมอบรมมีรายได้จากการเป็นช่างไฟฟ้าภายในชุมชน ภายหลังการเข้าร่วมอบรม 
มากกว่ารายได้ก่อนเข้าร่วมอบรม) 2) ตัวแปรความสำเร็จด้านความพึงพอใจ (ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
พึงพอใจในในโครงการฯและต้องการให้ต่อยอดขยายผลโครงการต่อไป) ทั้งนี้สามารถกำหนดกรอบ
แนวคิดได้ดังนี้ 

     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

สำหรับรูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 จำนวน 144 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างคำนวณตาม
วิธีของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นจำนวน 
106 ตัวอย่าง สำหรับการศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจำนวน 107 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด 
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เมื่อแบบสอบถามผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงนำมาจัดทำในรูปแบบ 

ด้านประสิทธิผล 

- ผู้ เข้าร่วมอบรมถูกจ้างให้ทำงานด้านช่าง
ไฟฟ้าในชุมชน ภายหลังจากเข้าร่วมอบรม 
มากกว่าก่อนเข้าร่วมอบรม 

- ผู้ เข้าร่วมอบรมมีรายได้จากการเป็นช่าง
ไฟฟ้าภายในชุมชน ภายหลังการเข้าร่วมอบรม 
มากกว่ารายได้ก่อนเข้าร่วมอบรม 

ด้านความพึงพอใจ 

- ผู้ เข้ าร่ วมอบรมมี ความพึ งพอใจใน ใน
โครงการฯและต้องการให้ต่อยอดขยายผล
โครงการต่อไป 
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Google form และส่ งให้ ผู้ อบรมตอบผ่ าน  Group Line ช่ างไฟ ฟ้ า ทั้ งนี้  รายละเอียดของ
แบบสอบถามมีดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
แบบสอบถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ก่อนเข้าร่วม
อบรม โดยตัวแปรในส่วนที่ 1 นี้เป็นตัวแปรระดับนามมาตรา (Nominal) และอันดับมาตรา (Ordinal) 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ
การไฟฟ้านครหลวงโดยตัวแปรในส่วนที่ 2 เป็นตัวแปรในระดับช่วงมาตรา ( Interval) ตามแนวของ 
Likertความสำคัญ 5 ระดับ โดยกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินค่า ดังนี้ 

ระดับความสำคัญมากท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับความสำคัญมาก  ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับความสำคัญปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับความสำคัญน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับความสำคัญน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน  

ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่วัดจากเครื่องชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ แบบสอบถามส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ด้านรายได้และการจ้าง
งานที่เพ่ิมข้ึน) จะเป็นการเลือกตอบและเป็นแบบอันดับมาตรา (Ordinal) 

แบบสอบถามในส่วนที่ 3 เฉพาะหัวข้อที่ 2 ด้านความพึงพอใจจะเป็นแบบเลือกตอบและเป็น
แบบช่วงมาตรา (Interval) ตามแนวของ Likert ซึ่งแต่ละข้อคำถามมีคำตอบให้เลือกตามลำดับ 
ความสำคัญ 5 ระดับ โดยกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินค่า ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก  ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

สำหรับการแปรผล ผลคะแนนที่ได้จะนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นตามที่ได้รับจริง ซึ่งการแปลความหมายตามเครื่องมือ Linkert Scale  

ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 
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โดยในการวิเคราะห์และแปรผล จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า Chi-Square การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA : F-test) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบเรียงลำดับ 
(Ordered Logistic Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ที่ระดับ 0.05 
 
7. ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้า
นครหลวง ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่างอายุ 20-40 ปี จำนวน 69 คน  

คิดเป็นร้อยละ 64.49 มีระดับการศึกษา ปวส. จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.19 ทำงานในอาชีพ
ช่างไฟฟ้าของภาคเอกชน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 56.07 และมีระดับรายได้ก่อนการอบรม 
10,001-20,000 บาท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 53.27 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ
การไฟฟ้านครหลวง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.6638 และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นแต่ละปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านการปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.695 

2) การคัดเลือกทีมบริหารโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.535 

3) สารด้านเทคนิควิธี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.731 

4) ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.658 

5) ด้านการยอมรับของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.522 

6) ด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.874 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลความสำเร็จของโครงการด้านประสิทธิผล 

ความสำเร็จของโครงการด้านประสิทธิผล จำนวน �̅� 
1. ท่านถูกจ้างงานให้ทำงานด้านช่างไฟฟ้าภายในชุมชนเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม
หรือไม่ หากเพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้น จำนวนกี่งานต่อ 1 เดือน 

  

ไม่เพิ่มขึ้น 48 44.86 
เพิ่มขึ้น น้อยกว่า 5 งาน 31 28.97 

เพิ่มขึ้น 5-10 งาน 23 21.50 
เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 งานขึ้นไป 5 4.67 

รวม 107 100.00 
2. ท่านมีรายได้จากการทำงานเป็นช่างไฟฟ้าในชุมชนเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม
หรือไม่ หากเพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้นจำนวนกี่บาท เฉลี่ยต่อ 1 เดือน 

  

ไม่เพิ่มขึ้น 47 43.93 
เพิ่มขึ้น ต่ำกว่า 500 บาท 8 7.48 

เพิ่มขึ้น 500 - 2,000 บาท 29 27.10 
เพิ่มขึ้น 2,001 - 5000 บาท 17 15.89 
เพิ่มขึ้น 5,001 - 10,000 บาท 4 3.74 
เพิ่มขึ้น 10,001 บาท ข้ึนไป 2 1.87 

รวม 107 100.00 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลความสำเร็จของโครงการด้านประสิทธิผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถูก

จ้างงานเพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 55.14 และมีรายได้จากการทำงาน
เป็นช่างไฟฟ้าในชุมชนเพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสำเร็จของโครงการด้านความพึงพอใจ 

ความสำเร็จของโครงการด้านความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับ 

1. ท่านมีความพอใจในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพในระดับใด 4.65 0.646 พึงพอใจมาก 
2. ท่านจะแนะนำผู้อื่น/ผู้ที่สนใจให้มาสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการช่าง
ไฟฟ้ามืออาชีพ 

4.68 0.576 พึงพอใจมาก 

3. ท่านประสงค์ให้มีการดำเนินการต่อยอดและขยายผลการดำเนิน
โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพเป็นประจำทุก ๆ ปี 

4.76 0.511 พึงพอใจมาก 

รวม 4.70 0.5801 พึงพอใจมาก 
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การวิเคราะห์ข้อมูลความสำเร็จของโครงการด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.5801 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระดับรายได้ก่อนเข้าร่วมอบรม มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
ของการไฟฟ้านครหลวง ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบ Chi-square และ One-Way ANOVA (F-test) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

- ตัวแปรอายุต่อประสิทธิผลในเรื่องจำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม ผลการศึกษา  
ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรอายุต่อประสิทธิผลในเรื่องรายได้ด้านช่างไฟฟ้าในชุมชนที่เพ่ิมข้ึนภายหลังการอบรม  
ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรระดับการศึกษาต่อประสิทธิผลในเรื่องจำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม  
ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรระดับการศึกษาต่อประสิทธิผลในเรื่องรายได้ด้านช่างไฟฟ้าในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น
ภายหลังการอบรม ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรอาชีพต่อประสิทธิผลในเรื่องจำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม  ผลการศึกษา 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรอาชีพต่อประสิทธิผลในเรื่องรายได้ด้านช่างไฟฟ้าในชุมชนที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการ
อบรม  ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรระดับรายได้ก่อนเข้าร่วมอบรมต่อประสิทธิผลในเรื่องจำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลัง
การอบรม ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรระดับรายได้ก่อนเข้าร่วมอบรมต่อประสิทธิผลในเรื่องรายได้ด้านช่างไฟฟ้าในชุมชนที่
เพ่ิมข้ึนภายหลังการอบรม ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรอายุต่อระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรระดับการศึกษาต่อระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรอาชีพต่อระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ตัวแปรระดับรายได้ก่อนเข้าร่วมอบรมต่อระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษา  ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2–7  

2. การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 

3. การคัดเลือกทีมบริหารโครงการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
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4. สารด้านเทคนิควิธีส่งผลต่อกับความสำเร็จของโครงการฯ 
5. ด้านการติดต่อสื่อสารส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
6. ด้านการยอมรับของผู้รับบริการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
7. การติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านประสิทธิผล 

(จำนวนงานและรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) จะใช้วิธีการวิเคราะห์  Ordered Logistic 
Regression  
โดย ซึ่งผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านประสิทธิผล 

(จำนวนงานที่เพ่ิมข้ึนภายหลังการอบรม) 
ตัวแปรอิสระ Odd Ratio Sig. 

การปรึกษาและวิ เคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

0.680 0.192 

การคัดเลือกทีมบริหารโครงการ -0.844 0.221 
สารด้านเทคนิควิธี -0.356 0.395 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 0.213 0.652 
ด้านการยอมรับของผู้รับบริการ 1.041 0.040* 
ด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 0.626 0.045* 
Nagelkerke = .329 

* มีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแบบข้างต้นการทำนายข้างต้นสามารถพยากรณ์ตัวแปรด้าน
ประสิทธิผล (จำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) ได้ร้อยละ 32.9 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้าน
การยอมรับของผู้รับบริการ และด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ มีอิทธิพลต่อต่อตัวแปรด้าน
ประสิทธิผล (จำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยเมื่อระดับ
ของตัวแปรอิสระ ด้านการยอมรับของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นจะมีโอกาสที่ตัวแปรด้านประสิทธิผล 
(จำนวนงานที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) เพ่ิมขึ้น 1.041 เท่า (ค่า Odd Ratio = 1.041) นอกจากนี้
เมื่อระดับของตัวแปรอิสระ ด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ิมขึ้นจะมีโอกาสที่ตัวแปรด้าน
ประสิทธิผล (จำนวนงานที่เพ่ิมข้ึนภายหลังการอบรม) เพ่ิมข้ึน 0.626 เท่า (ค่า Odd Ratio = 0.626) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านประสิทธิผล 

(รายได้ที่เพ่ิมข้ึนภายหลังการอบรม)  
ตัวแปรอิสระ Odd Ratio Sig. 

การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 0.671 0.191 
การคัดเลือกทีมบริหารโครงการ -0.735 0.274 
สารด้านเทคนิควิธี 0.013 0.973 
ด้านการติดต่อสื่อสาร -0.056 0.902 
ด้านการยอมรับของผู้รับบริการ 1.057 0.043* 
ด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 0.173 0.602 
Nagelkerke = .305 

* มีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแบบการทำนายข้างต้นสามารถพยากรณ์ตัวแปรด้านประสิทธิผล 
(รายได้ที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) ได้ร้อยละ 30.5 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านการยอมรับของ
ผู้รับบริการ มีอิทธิพลต่อต่อตัวแปรด้านประสิทธิผล (รายได้ที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยเมื่อระดับของตัวแปรอิสระ ด้านการยอมรับของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นจะมี
โอกาสที่ตัวแปรด้านประสิทธิผล (รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นที่เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม) เพิ่มขึ้น 1.057 เท่า (ค่า 
Odd Ratio = 1.057) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านความพึงพอใจ
ด้วยการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 
การปรึกษาและวิ เคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

0.013 0.095 0.017 0.135 0.893 

การคัดเลือกทีมบริหารโครงการ 0.085 0.130 0.080 0.651 0 .516 
สารด้านเทคนิควิธี -0.172 0.077 -0.262 -2.226 0.028* 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 0.221 0.087 0.271 2.543 0.013* 
ด้านการยอมรับของผู้รับบริการ 0.454 0.103 0.430 4.410 0.000* 
ด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 0.113 0.063 0.205 1.791 0.076 
ค่าคงท่ี = 1.387 ; Std. Error = 0.458 
R = 0.669; R2 = 0.447; Adjusted R2 = 0.414; F = 13.485; p-value <0.05 

* มีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแบบการทำนายข้างต้นมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ  
เป็น 0.669 และสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้ร้อยละ 44.7 โดยมี
ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.458 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สารด้านเทคนิค
วิธี ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการยอมรับผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับความพึง
พอใจต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรด้านการยอมรับ
ผู้รับบริการ สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้สูงสุด โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(B.Beta) เป็น 0.454 กับ 0.430 รองลงมาเป็นตัวแปรด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถพยากรณ์ความ
พึงพอใจต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (B.Beta) เป็น 0.221 และ 0.271 ส่วนตัวแปรสารด้าน
เทคนิควิธี สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพได้น้อยที่สุดในระหว่างสาม
ตัวแปรที่มีนัยสำคัญโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B.Beta) เป็น -0.172 และ -0.262 

 
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

สมมติฐานที่ 2–7 
2. การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
3. การคัดเลือกทีมบริหารโครงการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
4. สารด้านเทคนิควิธีส่งผลต่อกับความสำเร็จของโครงการฯ 
5. ด้านการติดต่อสื่อสารส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
6. ด้านการยอมรับของผู้รับบริการส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 
7. การติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการฯ 

ในส่วนสมมติฐาน 2–7 จะแบ่งการอภิปราย 2 ส่วนหลัก คือ 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ (ด้านประสิทธิผลและด้านความพึงพอใจ) และ 2. ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ (ด้านประสิทธิผลและด้านความพึงพอใจ) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง 

1.1 ด้านประสิทธิผล (จำนวนงานและรายได้ด้านช่างไฟฟ้าในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น
ภายหลังการอบรม) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านประสิทธิผล  
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มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ปัจจัย ได้แก่ การยอมรับของผู้รับบริการ และการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 การยอมรับของผู้รับบริการ  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการยอมรับของผู้ รับบริการส่งผลต่อ
ความสำเร็จด้านประสิทธิผลของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Pinto and 
Slevin (1988) และงานวิจั ยของ Japheth Mutai, Daniel M. Wanyoike and Cyrus Muigai 
Kihara ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของโครงการในภาคส่วนน้ำของประเทศเคนยา กรณีศึกษา 
Rift Valley water services board   

1.1.2 การติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ  

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับส่งผลต่อ
ความสำเร็จด้านประสิทธิผลของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Pinto and 
Slevin (1988) ; Paul C.  Dinsmore (1993) ; J.Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996)  แ ล ะ
งานวิจัยของ Ouma Marren Anyango ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการด้านสุขภาพในประเทศโซมาเลีย งานวิจัยของ Stephen Omwaka Nyanje และ Daniel 
M. Wanyoike ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการขององค์กรที่ไม่ใช่
ภาครัฐในประเทศเคนยา และงานวิจัยของ Mekdes Getaye ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การประเมินปัจจัยที่มี
ผลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างถนน AACRA FERENSAY 
BIRET DILDIY-SATELAYT TABIYA 

1.2 ด้านความพึงพอใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
ฯ ด้านความพึงพอใจ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ สารด้านเทคนิควิธี การติดต่อสื่อสาร และการ
ยอมรับของผู้รับบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 สารด้านเทคนิควิธี  
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสารด้านเทคนิควิธีส่งผลต่อความสำเร็จด้านความ

พึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Pinto and 
Slevin (1988); J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัยของ Nazia Iram, Bilal 
Khan and Abdul Wahid Sherani ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของ
โครงการ: การวิเคราะห์โครงการผลิตและการก่อสร้างในปากีสถาน  

1.2.2 การติดต่อสื่อสาร  
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสารด้านเทคนิควิธีส่งผลต่อความสำเร็จด้านความ

พึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Pinto and 
Slevin (1988) และงานวิจั ยของ Japheth Mutai, Daniel M. Wanyoike and Cyrus Muigai 
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Kihara ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของโครงการในภาคส่วนน้ำของประเทศเคนยา กรณีศึกษา 
Rift Valley water services board 

1.2.3 การยอมรับของผู้รับบริการ  
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการยอมรับของผู้รับบริการส่งผลต่อความสำเร็จ

ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Pinto 
and Slevin (1988) และงานวิจัยของ Japheth Mutai; Daniel M. Wanyoike and Cyrus Muigai 
Kihara ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของโครงการในภาคส่วนน้ำของประเทศเคนยา กรณีศึกษา 
Rift Valley water services board 

2. ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านคร
หลวง 

2.1 ด้านประสิทธิผล (จำนวนงานและรายได้ด้านช่างไฟฟ้าในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น
ภายหลังการอบรม) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านประสิทธิผล 
มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่ การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ การคัดเลือก
ทีมงานบริหารโครงการ สารด้านเทคนิควิธี และการติดต่อสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ  
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้รับบริการ ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านประสิทธิผล ซึ่งขัดแย้งกับ
ทฤษฎีของ Pinto and Slevin (1988); J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัย
ของ Nazia Iram, Bilal Khan and Abdul Wahid Sherani (2016) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ: การวิเคราะห์โครงการผลิตและการก่อสร้างในปากีสถาน  

2.1.2 การคัดเลือกทีมงานบริหารโครงการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการคัดเลือกทีมงานบริหารโครงการไม่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านประสิทธิผล ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Pinto and 
Slevin (1988); J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัยของ Mekdes Getaye ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ กรณีศึกษา โครงการ
ก่อสร้างถนน AACRA FERENSAY BIRET DILDIY-SATELAYT TABIYA 

2.1.3 สารด้านเทคนิควิธี 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสารด้านเทคนิควิธี ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านประสิทธิผล ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Pinto and Slevin (1988); 
J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัยของ Nazia Iram, Bilal Khan and Abdul 
Wahid Sherani (2016) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ: การ
วิเคราะห์โครงการผลิตและการก่อสร้างในปากีสถาน  
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2.1.4 การติดต่อสื่อสาร 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการติดต่อสื่อสารไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านประสิทธิผล ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Pinto and Slevin (1988); 
J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัยของ Ouma Marren Anyango ซึ่ งได้
ศึกษาเรื่อง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านสุขภาพในประเทศโซมาเลีย 
รวมทั้งงานวิจัยของปิยะ นาควัชระ ซึ่งได้ศึกษาเรื่องแบบจำลองปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
พลังงานชุมชนต้นแบบ 

2.2 ด้านความพึงพอใจ ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามือ
อาชีพฯ ด้านความพึงพอใจ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้รับบริการ การคัดเลือกทีมงานบริหารโครงการ และการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 การปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการปรึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้รับบริการ ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านความพึงพอใจ ซึ่งขัดแย้ง
กับทฤษฎีของ Pinto and Slevin (1988); J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัย
ของ Nazia Iram/Bilal Khan/Abdul Wahid Sherani,2016 ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จของโครงการ: การวิเคราะห์โครงการผลิตและการก่อสร้างในปากีสถาน  

2.2.2 การคัดเลือกทีมงานบริหารโครงการ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการคัดเลือกทีมงานบริหารโครงการไม่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านความพึงพอใจ ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Pinto and 
Slevin (1988) J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัยของ Mekdes Getaye ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ กรณีศึกษา โครงการ
ก่อสร้างถนน AACRA FERENSAY BIRET DILDIY-SATELAYT TABIYA   

2.2.3 การติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับไม่ส่งผล

ต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ด้านความพึงพอใจ ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีของ Pinto 
and Slevin (1988); J. Jiang, G. Kein and J. Balloum (1996) และงานวิจัยของ Ouma Marren 
Anyamgo ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านสุขภาพใน
ประเทศโซมาเลียรวมทั้งงานวิจัยของ Stephen Omwaka Nyanje และ Daniel M. Wanyoike ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในประเทศ
เคนยา และงานวิจัยของ Mekdes Getaye ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
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ของการดำเนินโครงการ กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างถนน AACRA FERENSAY BIRET DILDIY-
SATELAYT TABIYA   
 
9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้า
นครหลวง ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการด้านประสิทธิผล มีจำนวนทั้งสิ้น 2 
ปัจจัย ได้แก่ การยอมรับของผู้รับบริการ และการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จของโครงการด้านความพึงพอใจ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ สารด้านเทคนิควิธี  
การติดต่อสื่อสาร และการยอมรับของผู้รับบริการ ซึ่งข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา มีดังนี้ 

ด้านประสิทธิผล  
ผู้บริหารโครงการต้องสร้างการยอมรับแก่ผู้ เข้าอบรมในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงประโยชน์ของโครงการอย่างประจักษ์ชัด ในแง่ของการ
ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นใบเบิกทางที่จะนำไปประกอบ
อาชีพด้านช่างไฟฟ้าในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม  

ผู้บริหารโครงการควรมีการวางแผนติดตามผลการดำเนินโครงการ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นตาม
รอบเวลาที่เหมาะสม เพ่ือตรวจสอบผลสำเร็จของโครงการด้านประสิทธิผล โดยทำการสำรวจผู้เข้า
อบรมที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรทั้งหมดว่าสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด และนำผลการติดตามที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ตอบสนองต่อผู้เข้าอบรม  

ด้านความพึงพอใจ 

1. ผู้บริหารโครงการควรนำสารด้านเทคนิควิธี หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในโครงการ  
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าอบรม ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพึงพอใจต่อโครงการมากขึ้น เช่น  
การอบรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
อบรม รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า กับช่าง
ไฟฟ้าในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
ในเครือข่ายของ กฟน. ในแง่ของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับช่างไฟฟ้าใน
เครือข่ายของ กฟน. ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในบ้าน สำหรับช่างไฟฟ้าในโครงการเอง ก็สามารถ
ใช้ช่องทางดังกล่าว ในการสร้างงาน และสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น เมื่อช่างไฟฟ้ามีงานและมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการ ก็จะเกิดความพึงพอใจต่อโครงการมากข้ึนนั่นเอง 

2. ผู้บริหารโครงการควรสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างทีมงานบริหารโครงการและผู้ เข้า
อบรมในช่องทางที่หลากหลาย และควรเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทั้งสองทาง 
กล่าวคือ ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะโต้ตอบกับทีมงานบริหารโครงการได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ควรมี
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การสื่อสารข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
แก่ผู้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพึงพอใจต่อโครงการ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

เนื่องจากผลการศึกษาในปัจจัยด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับของโครงการฯ ส่งผล
ต่อความสำเร็จด้านประสิทธิผล แต่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านความพึงพอใจ ดังนั้น เพ่ือทำให้
การศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าอบรมในโครงการถึงความต้องการของผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้านการติดตามและรับรู้ข้อมูลย้อนกลับของโครงการฯ ที่จะทำให้ผู้อบรมเกิดความพึงพอใจ 
เพ่ือนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป 

2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนิน
โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพจากผู้บริหารระดับสูง ของ กฟน. และทีมงานบริหารโครงการช่างไฟฟ้ามือ
อาชีพ 

3. ศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นผู้รับบริการจากช่างไฟฟ้าที่
เข้าร่วมโครงการ เพ่ือนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ 
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การพัฒนาท่ีราชพัสดุในความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชน  
กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

นติพร พงษ์นิกร* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาที่ราชพัสดุในความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชน
กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชนในการพัฒนาที่ราชพัสดุ 
กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาที่ราชพัสดุ พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า  
โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และประชาชน ได้ดังนี้ 1) การประสานความร่วมมือไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน ต่างคน ต่างคิด ต่างทำ 2) มีความขัดแย้งเรื่องการลุกล้ำพ้ืนที่ ที่ราชพัสดุอยู่เป็น
ประจำ ทำให้ภาครัฐขาดความเชื่อมั่นในตัวประชาชนในท้องถิ่น 3) ภารกิจของภาครัฐ ไม่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่แน่ชัดในการพัฒนาพ้ืนที่ 4) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในข้อตกลงในการเข้าใช้
พ้ืนที่ และการนำพ้ืนที่ราชพัสดุไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวในการพัฒนาที่ราชพัสดุ ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันมีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลัก ๆ และ
ประเด็นปลีกย่อยอกมากมายตามที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและสรุปให้เห็นเป็นตัวอย่างไว้แล้ว กรณี
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ ขณะนี้ยังต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ: การพัฒนาที่ราชพัสดุ ความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชน คุ้งบางกะเจ้า 
 
1. บทนำ 

พ้ืนที่ศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวเขต
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520 พ้ืนที่บริเวณ
บางกะเจ้า 6 ตำบล ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ตำบลบางกะเจ้า 
ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว และตำบลทรงคะนอง เนื้อที่
ประมาณ 11,819 ไร่ เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับศูนย์กลางกรุงเทพฯ มีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ คือ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เดิมพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่สีเขียนในคุ้งน้ำขนาดใหญ่ รัฐจึงกำหนดให้

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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พ้ืนที่นี้เป็น “ปอด” ของคนกรุงเทพฯ อันเนื่องจากสภาพปัจจุบันบางกะเจ้าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน
ให้แก่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 6 ล้านตันต่อวัน ต้นไม้ที่ปกคลุมช่วยรักษาอุณหภูมิของเมืองให้อยู่ใน
ระดับต่ำและป้องกันการพังทลายและไหวหนีของหน้าดินโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งยาวประมาณ 20 
กิโลเมตร ช่วยชะลอน้ำเค็มและเป็นที่พักตะกอนบริเวณต่าง ๆ จากสภาพพ้ืนดินที่เกิดจากการทับถม
ของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญในด้านระบบ
นิเวศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีน้ำขังในพ้ืนที่อยู่ประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเป็น
แกล่งพักน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาในเขตชุมชนของกรุงเทพฯ ได้บริเวณฝั่งตรงข้ามมีอาคารค่อนข้างหนาแน่น
ทั้งส่วนของท่าเรืออุตสาหกรรมและที่พักอาศัย บริเวณรัศมี 2 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
1.5 ล้านคน หากไม่สามารถรักษาพ้ืนที่บริเวณบางกะเจ้าเอาไว้ ได้แล้ว ปัญหาควันพิศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่โดยรอบพ้ืนที่ปัจจุบันจะผ่านเลยเข้ามาถึงในเขตยานนาวา ถนนพระราม 4 โดย
ปราศจากแนวกรองอากาศ จนทำให้เกิดมลภาวะอย่างแน่นอน 

ต่อมาจากการศึกษาและสำรวจในพ้ืนที่บางกะเจ้าพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่น ๆ มากข้ึน ซึ่งทำให้พ้ืนที่เกษตรกรรมเดิมลดลง ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษณ์
พ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียน นโยบายหลักโดยรัฐที่มีต่อพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว นโยบายหลักโดยรัฐที่มีต่อ
พ้ืนที่นี้คือ การมุ่งเน้นสงวนรักษาพ้ืนที่สี เขียว ยับยั้งการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานของพ้ืนที่ ปัญหาที่แฝงมากับพ้ืนที่อนุรักษ์เช่นนี้คือ ขาดยุทธศาสตร์ที่จะทำให้
พ้ืนที่คงความเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีคุณภาพ พื้นที่ใกล้เคียงถูกกระแสการพัฒนาเติบโตของเมืองรุกเร้า  
ในพ้ืนที่บางกะเจ้าประสบกับปัญหาเรื่องการเกษตรและต้นทุนพื้นที่ทำการเกษตรเนื่องจากนายทุนเริ่ม
เข้ามา เกิดการย้ายออกของคนในพ้ืนที่เพ่ือเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ การเปลี่ยนอาชีพไปเป็นคนงาน
โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานด้านการบริการอื่น ๆ จึงทำให้นายทุนเข้ามาเปลี่ยนพ้ืนที่สีเขียวเป็นเมือง
อุตสาหกรรม และเมื่อกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่มเริ่มที่จะรณรงค์ ส่งเสริม หรือจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ เพ่ือการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาด เนื่องจากการทำงานด้านอนุรักษ์และการพัฒนาในคุ้ง
บางกะเจ้าโดยการแยกกันดำเนินการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไม่มีระบบการประสานความ
ร่วมมือที่เป็นองค์รวม ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง และเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ คุณค่าทางคุณธรรม และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ
แม้ว่าคุ้งบางกะเจ้าจะได้ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สีเขียว และได้การคุ้มครองภายใต้ประมวล
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองหลายฉบับ แต่พ้ืนที่สีเขียวแห่งนี้ก็ถูกบุกรุกและคุกคามอย่างหนักจากกระแส
การพัฒนาของสังคมเมืองและราคาที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ทำให้ชาวบ้านที่เคยมีพ้ืนที่ใน
การทำเกษตร สวนครัวเรือน ไม่สามารถทำต่อไปได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาเช่าพ้ืนที่ที่นายทุนซื้อไป จน
ทำให้คุ้งบางกะเจ้าเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่าวรวดเร็ว ซึ่งล่าสุดพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 58 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560)  
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จากปัญหาดังกล่าวไม่มียุทธศาสตร์ในด้านของความมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
และปัญหาด้านพื้นที่ทำกินของประชาชนในท้องถิ่น และการเข้าในพ้ืนที่ราชพัสดุในความดูแลของกรม
ป่าไม้ จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจในด้านของการพัฒนาที่ราชพัสดุในความร่วมมือของรัฐ และ
ประชาชน เพ่ือเป็นที่ดินทำกินอีก 1 ที่ดินให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคุ้งบาง
กะเจ้า เพ่ือจะเป็นต้นลดที่ผลิตออกซิเจนให้แก่กรุงเทพฯ และลดปัญหาควันพิษซึ่งในปัจจุบัน ค่า
ควันพิษสูงมากจนเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคน  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชนในการ
พัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์
และความชำนาญ ร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม ปละสนับสนุนการติดตามปฏิบัติงานขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส
ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่ง
ปัญหาที่กำลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติโยการช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกน้อยที่สุด 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่รัฐทำการส่งเสริมชักนำสนับสนุน
และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์ก ร
อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
อดิศร วงศ์คงเดช (2539) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ชุมชนได้ประโยชน์ในการมี

ส่วนร่วมกิจกรรมทางการพัฒนาสุขภาพดังนี้ 
(1) ชุมชนตระหนักปัญหาของตนเอง และตระหนักท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ

แก้ไขปัญหาของตนเอง 
(2) ชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในรูปของความคิด และตัดสินใจ

การกระทำได้เป็นอย่างดี 
(3) ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทำให้การพัฒนามีความมั่นคงถาวรและประหยัด 
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(4) เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพัฒนาชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 
(5) เป็นการสวมระบอบประชาธิปไตย 
(6) เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไว้วางใจ รักและศรัทธาในชุมชน

ว่ามีความรู้ความสามารถ 
กรณีศึกษาหลักการและแนวคิดขอ Public Private Partnerships: PPP รัฐวิกตอเรีย 

ประเทศออสเตรเลีย  
การลงทุนในรูปแบบ PPP ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีแนวคิดและหลักการ  

ที่เกิดจากความต้องการในโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของประชากร นำมาซึ่งแรงกดดันให้รัฐบาลต้องจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ที่จำเป็นเพ่ิมขึ้น รัฐบาลจึงได้มองหาทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศประกอบกับประเทศ
อังกฤษเป็นต้นแบบของการระดมทุนในรูปแบบ PPP ที่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น PPP จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่รัฐวิกตอเรีย นำมาใช้ในการดำเนินการโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซ่ึง PPP มีส่วนช่วยในการจดหา
สาธารณูปโภคใหม่ ๆ ที่ รัฐบาลไม่สามารถลงทุนได้เองทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงิน
งบประมาณและคุณภาพของสาธารณูปโภค 

รูปแบบการลงทุนในลักษณะ PPP เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท 
ร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบและเสนอโครงการ 
การพัฒนา และก่อสร้างโครงการ รวมถึงการให้บริการ โดยภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดผลผลิตหลัก  
ที่ต้องการ รวมทั้งให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นลักษณะ
ผสมผสานจุดแข็งระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน โดยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ  

โครงสร้างของ PPP ที่ใช้ในประเทศออสเตรเลียจะดำเนินงานโดยการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะ
กิจ (SPV) โดยจัดทำสินทรัพย์และหนี้สินล่วงหน้า ดังนั้น SPV จะทำสัญญากับโครงการกับภาครัฐโดย
ภาครัฐจะชำระค่าบริการ แลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางการเงินและการจัดทำโครงการโดยทั่วไป
โครงการที่จะทำ PPP มักจะมีระยะเวลา ของโครงการอยู่ในช่วงระหว่าง 20–30 ปี เมื่อสิ้นสุด
โครงการสินทรัพย์จะโอนไปเป็นของทางราชการ โดยรัฐวิกตอเรียได้จัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพ่ือทำ
หน้าที่ศึกษาและดำเนินการ โดยเฉพาะคือ Partnerships Victoria Unit ซึ่งมีหน้าที่ 1) กำหนดกรอบ
นโยบายให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 2) ให้คำแนะนำหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่จะดำเนินโครงการลงทุน เช่น ให้คำแนะนำเชิงพาณิชย์ ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
กระบวนการ และขั้นตอนการลงทุน 3) ให้นโยบายและคำแนะนำในการบริหารจัดการด้านสัญญาการ
ลงทุน การสร้างและปรับปรุงกรอบนโยบายของสัญญา ฝึกอบรมและเผยแพร่ประสบการณ์ เป็นต้น 
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กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำซิดนีย์ (Sydney) 
ซิดนีย์เป็นเมืองในรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ ได้รับการ

ยอมรับว่ามีการจัดการและการวางผังที่ดี สวยงาม และน่าอยู่มากในลำดับต้นๆ ของโลกสำหรับหน่วยงาน
ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองซิดนีย์นั้น นอกจากได้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง  ๆ แล้ว  
ยั งมี  Sydney Cove Redevelopment Authority ที่ ตั้ งขึ้ นตาม Sydney Cove Redevelopment 
Authority Act 1968 และ Darling Harbour Authority ที่ ตั้ งขึ้ นตาม Darling Harbour Authority 
Act 1984 โดย Sydney Cove Redevelopment Authority มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพ้ืนที่  
Sydney Cove ส่วน Darling Harbour Authority รับผิดชอบการพัฒนาพ้ืนที่ Darling Harbour ซึ่งการ
พัฒนาพ้ืนที่ทั้งสองนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และทำให้ทั้ง Sydney Cove และ Darling 
Harbour นั้นกลายเป็น “หน้าตา” และแหล่งท่องเที่ยวที่ Sydney Cove สำคัญที่สุดของเมืองซิดนีย์ที่
เดียว และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ปีละหลายล้านคน Darling Harbour 
และสร้างรายได้ให้แก่ออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมาได้มีการยุบรวมหน่วยงานทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน
เป็นองค์กรเดียวและตั้ งชื่อใหม่ว่า Sydney Harbour Foreshore Authority (SHFA) และปัจจุบัน 
SHFA กลายเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองซิดนีย์ 

การศึกษาการพัฒนาเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น 
กองผังเมืองและสิ่งแวดล้อมฝ่ายโครงการเมือง (2540) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เมืองโยโกฮาม่า 

ประเทศญี่ปุ่น บริเวณ Minato Mirai 21 เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ำโดยการย้ายอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่เดิมที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นออกจากพ้ืนที่ และสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามา
แทนในพ้ืนที่ อีกทั้งพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบริเวณโดยรอบ โดยเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978–1983  
มีเนื้อที่ในการพัฒนา 186 เฮคเตอร์ โดยมีการคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าไว้ 27 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1978–2010 ไว้ว่าสามารถเป็นแหล่งงานได้ถึง 190,000 คน ที่พักอาศัย 10,000 ครัวเรือน โดย
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยแต่ละภาคส่วนได้แบ่งหน้าที่ในการ
บริหาร ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 การแบ่งหน้าที่ในการบริหารของเมืองโยโกฮาม่า แปลมาจากเอกสารภาษาอังกฤษ 
YOKOHAMA MINATIOMIRAI 2 
 

การศึกษาบรรษัทพัฒนาเมืองของประเทศสิงคโปร์ 
Urban Development Corporation (UDC) เป็ นหน่ วยงานภ าย ใต้ รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี ในพ้ืนที่ที่กำหนดให้มีการพัฒนาเป็นพิเศษ ในการทำงาน
นั้นจะมีการวางแผนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความยืดหยุ่นในการออกแบบในการนำมาปรับใช้
และจัดการกับการพัฒนา UDC มีนโยบายกิจกรรมที่ส่งเสริมทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาของ
พ้ืนที่ที่กำหนดให้มีการพัฒนา เช่น 

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ 
2. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า และสวนสาธารณะ 
3. ให้บริการ เช่น การจัดการโครงการ และให้บริการทางเทคนิค 
4. บริการการประชุมที่ศูนย์การประชุมจาเมกา 
สรุป การพัฒนาเมืองโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนมีแนวโน้มที่เด่นชัด

ในทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเทศอังกฤษประเทศเดียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ถึง 2004 มีโครงการที่
ภาคเอกชนร่วมลงทุนมากกว่า 600 โครงการ จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ได้กล่าวถึงวิธีการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจของภาครัฐไว้ว่า ภาครัฐควรที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนิน
กิจการกับภาครัฐ ด้วยวิธีการลดอัตราดอกเบี้ย และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ให้สามารถหมุนเวียนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เกิดมูลค่าเป็น
หลายเท่าจากการลงทุนครั้งแรก จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในประเทศไทย  
ยังไม่มีกฎหมายใดที่ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอย่างเด่นชัด มีแต่เพียงระบุ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ เป็นไปตามกรอบนโยบายที่วางไว้ตามพระราชบัญญัตินั้น  ๆ  
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ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้ระบุให้กรุงเทพมหานคร
สามารถร่วมดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชนและยังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าตอบแทน
ได้ (มาตรา 96) กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งหน่วยงานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ขึ้นมาใหม่ โดยมี
ลักษณะการบริหารเป็นนิติบุคคล สามารถกู้ เงิน ยืมเงิน ออกตราสารหนี้ เพ่ือการลงทุน โดยมี
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปัจจุบันพ้ืนที่ในเขตชั้นในกรุงเทพมหานครมีศักยภาพต่อการ
พัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งพบว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีที่ดินเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาตามโครงการนโยบายของภาครัฐ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขการให้เช่าที่ดิน ที่เกี่ยวข้องคือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพเมือง รักษาสภาพแวดล้อม และ
สัดส่วนค่าตอบแทนค่าเช่าที่ให้กับ สนง. ทรัพย์สินฯ อย่างเป็นธรรม ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาบรรษัท
พัฒนาเมืองของประเทศญี่ปุ่น โดยมีหน่วยงาน HUDC เป็นผู้พัฒนาซึ่งมีโครงการแล้วเสร็จ เช่น เมืองใหม่
ทามะ เมืองใหม่ชิบะ เมืองใหม่โกโฮกุ และเมืองวิทยาศาสตร์คันไซ เป็นต้น และได้ทำการศึกษาบรรษัท
พัฒนาเมืองของประเทศอังกฤษ โดยมีหน่วยงาน LDA ทำหน้าที่ดำเนินการพัฒนาเมืองลอนดอน และ 
UDC ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่พัฒนาเมืองที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง โดยมีผลงานที่แล้วเสร็จ คือ ท่าเรือ
ลอนดอน ท่าเรือลิเวอร์พูล เมืองเบอร์มิงแฮม เมืองพลีมัท เป็นต้น 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ราชพัสดุในความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชน พ้ืนที่คุ้งบาง
กะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาที่ราชพัสดุในความร่วมมือของรัฐ เอกชน และประชาชน 

กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) โดยใช้ (1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth Interview) และ (2) 
การศึกษาเอกสารงานวิจัย (Documentary Research) โดยมีวัตุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการคือ 
(1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชนใน
การพัฒนาที่ราชพัสดุ (2) เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาที่ราชพัสดุในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษา จากกลุ่มประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชน และ
กลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง จำนวน 20 คน โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 15 คน 
กลุ่มสอง คือ กลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่น จำนวน 2 คน 
กลุ่มสาม คือ กลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ รองอธิบดีกรมป่าไม้ จำนวน 1 คน 

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ จำนวน 1 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
1. วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In–Depth Interview) จากกลุ่ม

ประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 
คน คือ 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 15 คน 
กลุ่มสอง คือ กลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่น จำนวน 2 คน 
กลุ่มสาม คือ กลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ รองอธิบดีกรมป่าไม้ จำนวน 1 คน 

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ จำนวน 1 คน 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบความคิดในการวิจัย 3 ประเด็นสำคัญหลัก 

ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจในการประสานความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชน 2) กระบวนการเข้า
มาทำงานร่วมกัน 3) อิทธิพลต่อการสร้างความร่วมมือ 

ในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์นั้นได้ดำเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยเลือกใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth Interview) เพราะระหว่างสัมภาษณ์จะทำให้ผู้วิจัยได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ (ผู้ให้ข้อมูล) ในกรณีที่ผู้วิจัยเกิดสงสัยหรือยังไม่
เข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษา เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบาย หรือแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ประเด็นนั้น ๆ แต่เพ่ือไม่ให้หลุดประเด็นที่ต้องการได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบมีขั้นตอน มีการตั้งข้อคำถาม และส่งแบบ
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โครงร่าง ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทราบถึงข้อคำถามล่วงหน้า ผู้ถูกสัมภาษณ์จึงมีเวลาในการเตรียมตัว และ
ทราบถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดในประเด็นที่ต้องการศึกษา
ตามชุดคำถาม  

2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) คือการเก็บข้อมูลโดยการค้นคว้าจาก
เอกสารข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผู้วิจัยใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเชิงเอกสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม–เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในงานวิจัยหลายฉบับนี้  ผู้วิจัยได้
ทำการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

3. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อ
ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลสัมภาษณ์มาถอดเทป จัดระเบียบข้อมูลให้เป็น
กระบวนการ เพ่ือทำให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งในทางกายภาพ และเนื้อหา โดยทางกายภาพนั้น ผู้วิจัย
จะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการมีส่วนร่วมของคุ้งบางกะเจ้าที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการพัฒนาที่ราช
พัสดุอย่างยั่งยืน ใช้การจัดระเบียบข้อมูลทำให้เป็นหมวดหมู่ และแยกแยะออกมาทั้งหมด พิจารณาว่า
แต่ละส่วนประกอบมีความเก่ียวโยง หรือส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร 

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเขียนหรือการสร้างข้อความที่ชัดเจน ส่วนต่าง ๆ ของปรากฎการณ์ 
สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เกิดภาพรวม และปรากฎการณ์จริงที่ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงรู ปแบบการ
พัฒนาที่ราชพัสดุในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า  

 
5. ผลการศึกษา 

ปัญหาการจัดหาประโยชน์ด้วยการจดให้เช่าที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตตั้งแต่เริ่มมีราชพัสดุนั้น
ปรากฏว่า ปัญหาเรื่องการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุด้วยวิธีการจดให้เช่านั้น มีประเด็นหลัก ๆ 
ได้แก่ ปัญหาการรวบรวมที่ราชพัสดุได้จำนวนน้อย ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นที่ครอบครอง
ไว้ขาดเอกสารหลักฐานทางทะเบียน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขาดรูปแบบการจัดให้เช้าที่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อจำกัดอัตราค่าเช่าที่ไม่สามารถกำหนดให้สูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่
รวบรวมไว้ในแต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเนื้อที่ของที่ราชพัสดุที่จดให้เช่า นอกจากนี้ยังมีการ
โต้แย้งในเรื่องอำนาจบริหารจัดการที่ราชพัสดุระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานในสังกัดที่มี ความเห็นต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 ซึ่งประกอบไปด้วยที่รกร้างว่างเปล่าที่พลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และที่ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ปัญหาเหล่านี้ถูกเสนอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาต้องวินิจฉัยในหลายกรณีและเป็นตัวอย่างให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ หาชองทางโต้แย้งในลักษณะ
เดียวกันโดยพยายามที่จะจำกัดอำนาจบริหารจัดการของกระทรวงการคลังไวเฉพาะทรัพย์สินของ
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แผ่นดินประเภททรัพย์สิน ธรรมดาเท่านั้นที่จะเรียกว่าที่ราชพัสดุทำให้สภาพการจัดหาประโยชน์จากที่
ราชพัสดุในระยะที่เริ่มต้นจำกัดไว้ในวงแคบ ๆ ดังที่ปรากฏตามเอกสารทางวิชาการที่ยกมาอ้างถึงไว้
แล้ว เช่นหากที่ดินตังอยู่ในแหลงที่มีความเจริญในเขตเมืองก็มกจะจัดหาประโยชน์ด้วยการจัดสร้าง  
“ห้องแถว” เก็บคาเช่าในอัตราที่ต่ำที่สุดหรืออาจจะยื่นขออนุญาตให้เทศบาลสุขาภิบาลในท้องที่นั้น ๆ 
เช่าที่ดินในราคาถูกเพ่ือนำไปจัดให้เอกชนเช้าช่วงปลูกสร้างอาคารพาณิชย์โดยที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเหล่านี้ได้เป็นผู้ดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนการจดหาประโยชน์ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การให้เช่า
เพ่ือทำนา หรือทำการเกษตร เป็นกาช่วยสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจนและป้องกนการบุกรุกหรือโต้แย้ง
กรรมสิทธิ์ไปด้วยในตัวจึงคาดหวังกับจำนวนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จะได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้
ยาก และที่สำคัญปัญหาเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการประจำหรือการเมืองจะเข้ามามี
อิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่เพ่ือหวงผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตน ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่นปัจจุบัน
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่มีบทบาทสำคัญที่จะมีผลต่อการจดหา
ประโยชน์จากท่ีราชพัสดุมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากในระยะแรกการจดหาประโยชน์ ไม่ได้เน้นค่าตอบแทน
ในเชิงเศรษฐีกิจเป็นหลักต่อมาในระยะกลางที่เริ่มตั้งแต่ช่วงภายหลังจากมีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ได้มีการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารในรูปแบบของกฎหมายลำดับรองมากขึ้น
ตามสภาพปัญหาสังคมที่พัฒนาไปตามลำดับจงเกิดแนวคิดภายในกระทรวงการคลังที่จะทำให้ได้
ค่าตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เพ่ิมมากขึ้นจึงให้มีระเบียบว่าด้วยการพัฒนาที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2534 ซึ่งจะเน้นผลตอบแทนในทางเศรษฐีกิจมากข้ึนแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลง แม้ในระยะต่อมากระทรวงการคลังจะได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ฉบับเดิม
เกือบจะท้ังหมดลักษณะหรือรูปแบบการจุดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุก็ยังไม่ต่างจากเดิมมากนัก 

ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาที่ราชพัสดุ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคหลายประการ

ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลัก ๆ และประเด็นปลีกย่อยอกมากมายตามที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและ
สรุปให้เห็นเป็นตัวอย่างไว้แล้ว กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ ขณะนี้ยัง
ต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจัง
ขอเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ดังนี้   

1. ในส่วนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่ใช่
บังคับในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหาร ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเต็มให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาที่ผ่านมาจะ
พบว่า มีพัฒนาการที่ล่าช้าและมีจำนวนไม่เพียงพอดังนั้น กรมป่าไม้ควรจะมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุเพ่ือการใช้ประโยชน์แก่ประชาชน และยกร่างกฎหมายใหม่ ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนากฎหมายในภาพรวม จึงจะทำให้กฎหมายทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกรณีกลุ่ม
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ประชาชนเข้ามาขอใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้า จากที่ราชพัสดุให้เป็นไปอย่างโป่รงใส และมี
ประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้าม และเป็นอุปสรรคมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดหา
ประโยชน์โครงการใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

2. การแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกให้ยินยอมทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ของ
ส่วนราชการอ่ืนที่ครอบครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ไม่ควรกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานผู้ครอบครองต้อง
ดำเนินการกับผู้บุกรุกก่อนจงจะส่งคืนราชพัสดุได้ เพราะเป็นการผลักภาระให้หน่วยงานอนโดยการ
ออกกฎกระทรวง ซึ่งไม่มีบทบังคับใช้ได้จริง ทำให้ส่วนราชการเหล่านั้นหลีกเลี่ยงปัญหามากขึ้น วิธีที่
ควรดำเนินการคือ ควรแก้ไขหลักการดังกล่าวในกฎกระทรวง โดยให้กรมธนารักษ์เข้าไปดำเนินการ
ขอให้ส่งคืนในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ให้ขอความร่วมมือส่วนราชการผู้ครอบครองที่ดินใน
การจัดทำหลักฐานและทะเบียนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพ่ือใช้ประกอบการจดให้เช่าในภายหลังซึ่งวิธีการ
ดังกล่าว จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  

3. ควรแก้ไขปัญหาการแตกความสามัคคี โดยส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
เนื่องจากสภาพการทำงานในปัจจุบันขาดความรักความสามัคคีที่จะมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าในระดับองค์กรชั้นนำของประเทศในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์มิได้ใช้วิธีการบริหารที่ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของบุคลากร ไม่ยึดหลักคุณธรรมใน
การประเมินผลงานเพ่ือจะได้ความดี ทำให้ข้าราชการที่ดีตั้งใจทำงาน หากส่วนใดที่ไม่สามารถทำใจให้
ยอมรบได้ก็จะด้นรนเพ่ือไปสู่องค์กรที่มีระบบพิทักษ์คุณธรรม หากต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ รับ
ราชการการที่มีศาลปกครอง ไม่ได้ช่วยให้ผู้บริหารเกรงกลัวต่อการละเมิดระบบคุณธรรมแต่อย่างใด 

สภาพปัญหาปัจจุบัน คือการทำงานในองค์กรยังยึดหลักผลประโยชน์ตอบแทนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ปัญหานี้คณะผู้วิจัยเห็นว่า เป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่น่า
ศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะตราบใดยังไม่มีวิธีการป้องกันระบบตอบแทนระหว่างบุคคลที่ใช้อำนาจ
รัฐไปหาประโยชน์ส่วนตนได้แล้ว แม้จะออกกฎหมายจำนวนมากเพียงใด ก็คงไม่ช่วยให้การจุดหา
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุเกิดประสิทธิภาพได้ 
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การแก้ปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของกรมการขนส่งทางบก 

 

นพรัตน์ เจริญพรธนารักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การแก้ปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการขนส่ง 
ทางบก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่
ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ขับรถแท็กซี่ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหารถ
แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางบก โดยทำการศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ที่เกี่ยวข้องกับการ
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ี โดยมีผลการ
ศึกษาวิจัย มีดังนี้  

จากการวิเคราะห์บริบทของสภาพแวดล้อมปัญหาด้านการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารของผู้ขับรถแท็กซี่ ด้วยปัจจัยของแรงจูงใจ 
คือ ความคุ้มค่าของเวลาเป็นต้นทุนของรายได้ในการประกอบอาชีพแท็กซี่ การรับรู้ข้อกฎหมายเพียง
แค่ว่าผิดและจะเสียค่าปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทส่งผลให้ผู้ขับรถแท็กซี่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย  
ซึ่งแท้จริงแล้วกรมการขนส่งทางบกมีระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงโทษสำหรับผู้กระทำ
ความผิดซ้ำ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อเกิดความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด กล่าวคือ รูปแบบของรถแท็กซี่ที่ให้บริการประชาชนมีอุปกรณ์แสดง
ตัวตนของผู้ขับรถแท็กซี่เพ่ือยืนยันว่าผู้ใดเป็นผู้ขับรถ ณ วันเวลาดังกล่าว เมื่อประชาชนพบแท็กซี่
ปฏิเสธผู้โดยสาร ให้มีการร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดหลักฐานครบถ้วน
เพ่ือให้กรมการขนส่งทางบกมีหลักฐานชัดเจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินการในอัตรา
โทษสูงสุดได้ โดยกรมการขนส่งทางบกมีการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารด้วยการนำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ และการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายในการปรับ
อัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสภาพบริบทในสังคมปัจจุบัน เพ่ือผลักดันให้ผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพ

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: pol_mpa31@hotmail.com 



223 
 

 

ขับรถแท็กซ่ีเข้าสู้ตลาดแรงงาน ให้มีการแข่งขันในอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบการเองจะได้ผู้ขับรถที่
มีคุณภาพและสามาระผลักดันให้ผู้ขับรถแท็กซ่ีเป็นมืออาชีพ 

คำสำคัญ: สภาพแวดล้อม ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี การดำเนินการของภาครัฐ  
 
1. บทนำ 

รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกหนึ่งของการให้บริการขนส่งสาธารณะในด้านการเดินทางสำหรับ
ประชาชนที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยในการใช้บริการนั้นเป็นการเรียกเพ่ือไป
ส่งยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่เส้นทางประจำ กล่าวคือ เป็นการจ้างไปยังสถานที่ ที่ผู้โดยสารเป็นผู้
กำหนด หรือแล้วแต่ผู้โดยสารจะว่าจ้างไปส่งที่ใด โดยประเทศไทยเริ่มมีรถแท็กซี่ให้บริการครั้งแรก
ประมาณปี พ.ศ. 2466 ในชื่อว่าบริษัทแท็กซี่สยาม ซึ่งแรกเริ่มเป็นการตกลงราคาระหว่างผู้ขับรถ
แท็กซี่และผู้โดยสาร ต่อมามีการขยายชุมชนเมืองออกไปยังบริเวณรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร เช่น 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้
มีประชาชนใช้บริการรถแท็กซี่เพ่ิมมากขึ้น จากรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายของการบริการใน
ด้านขนส่งสาธารณะที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร โดยในการเรียกใช้บริการรถ
แท็กซี่นั้น ผู้โดยสารและผู้ขับรถแท็กซี่ใช้เวลาในการต่อรองราคาบนท้องถนนนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ
ให้สภาพการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า และมีผลทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ต่อมาประมาณปี 2535 
กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดดังกล่าวประกอบกับเพ่ือให้การ
บริการของรถแท็กซี่ในเมืองไทยเข้าสู่ระบบสากล จึงได้มีการออกระเบียบในเรื่องของการจดทะเบียน
รถแท็กซี่ให้ต้องติดมิเตอร์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรติดขัด และ
เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของอัตราค่าโดยสารจากการใช้
บริการรถแท็กซี่นั้น กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศ เพ่ือกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

ในปัจจุบันการให้บริการรถแท็กซี่ ยังคงเป็นการบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยม           
จากประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และจะเห็นได้ว่าจากสถิติการ
จดทะเบียนรถแท็กซี่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จาก (ข้อมูลจำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2532-2561: กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก) ณ ปี พ.ศ. 2561 มีรถแท็กซี่
ให้บริการประชาชนทั้งสิ้นจำนวน 81,817 คัน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากพอสมควร ด้วยปริมาณรถแท็กซี่
ที่มีจำนวนมากนั้น ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการจากรถแท็กซ่ีเพ่ิมขึ้นตามกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหา
การร้องเรียนต่าง ๆ ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจากสถิติของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง
ร้องเรียน (โทร. 1584) ตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปี 2561 (ปีงบประมาณ) พบว่าประเด็นการร้องเรียนที่สูง
ที่สุด คือ ประเด็นปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (โทร. 1584) กรมการขนส่งทางบก 
ปีงบประมาณ ปัญหารถแท็กซ่ีปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร (เร่ือง) เร่ืองร้องเรียนทุกข้อหา 

(เร่ือง) 
ร้อยละ (%) 

ปี 2559 18,891 43,254 43.67 

ปี 2560 20,876 43,804 47.66 
ปี 2561 21,309 48,223 44.19 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2559 ถึง ปี 2561 มีประเด็นเรื่องร้องเรียนปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่

รับผู้โดยสาร ของทั้ง 3 ปีมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 40 ของสถิติเรื่องร้องเรียนของทุกข้อหา ซึ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของบริการสาธารณะในด้านการเดินทางสำหรับประชาชน ว่าปัญหาแท็กซี่
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารนั้น เป็นปัญหาหลักที่ควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่
ผู้โดยสารของผู้ขับรถแท็กซี่ จึงเป็นที่มาของการศึกษางานวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหารถ
แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางบก 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
ของผู้ขับรถแท็กซ่ี 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ ไขปัญหารถแท็กซี่ปฏิ เสธไม่รับผู้ โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางบก 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่
คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครของ
กรมการขนส่งทางบก โดยได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา เป็นการวิเคราะห์บริบท ดังนี้   

3.1 สภาพแวดล้อม 
3.1.1 ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 ผู้ขับรถแท็กซี่ 
3.2.1 แรงจูงใจในการรับผู้โดยสาร 
3.2.2 การรับรู้ข้อกฎหมาย 

3.3 ภาครัฐ (กรมการขนส่งทางบก) 
3.3.1 กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
3.3.2 กลไกลในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน 
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เพ่ือนำมาเป็นผลวิจัยที่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางบก และปัจจัยความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา 

จากตัวแปรที่กล่าวในข้างต้น สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 
ขอบเขตการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวทางการเก็บข้อมูลด้านเวลา และแนวทาการ

เก็บข้อมูลด้านประชากร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แนวทางการเก็บข้อมูลด้านเวลา คือ ช่วงเวลา
การเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 5 เดือน โดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 
2562 พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ แนวทางการเก็บข้อมูลด้านประชากร อันประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่าน 

2. ผู้ประกอบการรถแท็กซ่ี จำนวน 3 ท่าน 
3. ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ จำนวน 10 ท่าน 
4. ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 25 ท่าน 

ซึ่งเป็นการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อกฎหมาย นโยบาย มาตรการ รายงาน
การศึกษาวิจัย และผลการสัมมนาที่ เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
กฎกระทรวง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ประกาศกรมการขนส่งทางบก หรือข้อมูลอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ถามรายละเอียดใน  

การวิเคราะห์สภาพบริบท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ของผู้ขับรถแท็กซี่ 

สภาพแวดล้อม 
- ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผู้ขับรถแท็กซ่ี 
- แรงจูงใจในการรับผูโ้ดยสาร 
- การรับรู้ข้อกฎหมาย 

ภาครัฐ (กรมการขนส่งทางบก) 
- กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
- กลไกในการตรวจสอบและรับเรื่อง

ร้องเรียน 
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ด้านต่าง ๆ ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกในการรับฟังเก่ียวกับประเด็นสภาพปัญหาและสาเหตุของการ
ปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขับรถแท็กซี่ เพ่ือที่สอบถามถึงแนวทางในการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางบก โดยการรับความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรง และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยเป็นแนวทาง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือนำข้อมูลไปสู่การสรุปผลการวิจัยเพ่ือให้
ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธ ไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครของกรมการ
ขนส่งทางบก รวมทั้งการเสนอปัจจัยความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา 
 
4. ผลการศึกษาวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแก้ปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของกรมการขนส่งทางบก” เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการศึกษาจากการ
สังเกต เก็บข้อมูล โดยการสอบถามทั่วไป และการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยเป็นแนวทาง ซึ่งมีผลการศึกษามีดังนี้ 

4.1 การศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุ เกี่ยวกับการปฏิ เสธไม่ผู้ โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้ขับรถแท็กซ่ี 

4.1.1 สภาพแวดล้อม  
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางความเจริญ 

ของทุก ๆ ด้าน โดยแนวนโยบายการพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐมุ่งเน้นขยายตัว และการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ไปในเขตปริมณฑลโดยมีจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เนื่องจากพ้ืนที่ของการเป็นเมืองหลวง
และกิจกรรมต่าง ๆ มีความต่อเนื่องกันในทุก ๆ ด้าน ดังนี้  

ด้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งการติดต่อกับนานาชาติ การพัฒนา
เมืองเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูก
จัดลำดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีบทบาท และ
สัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

ด้านสังคม กรุงเทพมหานครมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่าง 
ๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าการบริการของกรุงเทพมหานคร 
นำมาซึ่ งปัญหาการปรับตั วของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่ อพยพ เข้ ามาหางานทำใ น
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กรุงเทพมหานคร ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรมถึง
ประมาณ 2 ล้านคน ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการ
จัดหาที่อยู่อาศัย การเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยาย
บริการพื้นฐานทางสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองให้ดีขึ้น 

ด้านจราจร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมและการกระจุกตัวของประชาการ
อยู่อย่างหนาแน่และแรงงานที่อพยพเข้ามาสู่ภาคกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดปัญหาระบบโครงข่าย
คมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพ่ิมจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว และ
ตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมือง โดยไม่มีการวางแผนรองรับ
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้พ้ืนที่ถนนในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณต่ำกว่ามาตรฐานของความเป็นเมืองที่
มีการเดินทางอย่างสะดวก โดยกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ถนนประมาณ ร้อยละ 10 พ้ืนที่ทั้งเมือง
ทั้งหมด อีกทั้งประชาชนส่วนมากยังมีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบบขนส่งมวลชนส่วน
ใหญ่ยังใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล  

ด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ต้องประสบปัญหาจากการเกิดน้ำท่วมมาอย่าง
ต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น 
ความหนาแน่นของการจราจรส่งผลทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ การเพ่ิมขึ้นของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร และการอพยพเข้ามาของผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอ่ืน  ๆ หรือประชากรแฝง  
โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง อีกท้ังยังมีอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 

ด้านบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่วคราวกรุงเทพมหานคร 78,722 คน ข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 16,133 คน  
มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรค่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าบริการ รายได้จากทรัพย์สิน การพาณิชย์ สาธารณูปโภคและรายได้เบ็ดเตล็ด 
ส่วนรายได้ที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์หรือล้อเลื่อน ภาษีสุรา บุหรี่ การพนัน ภาษีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้แก่ เงินงบประมาณแบบสมดุล โดยกำหนด
วงเงินงบประมาณรายจ่ายเท่ากับประมาณการรายรับ 

2) การแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ ดังนี้  
การแบ่งเขตตามที่ตั้งของพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2544 กองควบคุมและจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรงเทพมหานคร ได้จัดแบ่งเขตทั้ง 50 สำนักงานเขตออกเป็น 3 กลุ่ม ตามที่ตั้ง
ของพ้ืนที่ ได้แก่  
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1. เขตชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง 
คลองเตย จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง วัฒนา 

2. เขตชั้นกลาง ประกอบด้วย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน  
บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลัด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ  
บางแค วังทองหลาง คันนายาว สะพานสูง สายไหม 

3. เขตชั้นนอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก 
ลาดกระบัง ตลิ่งชัน หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวัฒนา 

การแบ่งเขตตามการตั้งถิ่นฐานชุมชน ในการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
ในปี พ.ศ. 2535 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ทำการจำแนกกลุ่มพ้ืนที่เขตไว้เป็น 3 บริเวณหลัก 
5 บริเวณย่อย ดังนี้ 

1. เขตเมืองชั้นใน (Inner City) ประกอบด้วยศูนย์กลางเมืองเดิมและเขตต่าง ๆ รวม 
22 เขต เป็นพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนในระยะแรกและพ้ืนที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ สถานที่
ราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจการค้าหนาแน่น จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโน้มลดลง 
แต่ความหนาแน่นประชากรในเขตต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกินกว่า 10,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

2. เขตชั้นกลางหรือเขตต่อเมือง (Urban Fringe) เป็นเขตที่มีการขยายตัวของ
ประชากร กิจกรรมทางการค้าและที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งอยู่ในรัศมีระหว่าง 10 ถึง 20 กิโลเมตร
จากศูนย์กลางเมือง ซึ่งในปัจจุบันเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาเมืองอย่างกระจัดกระจาย (Urban 
Sprawl] ประกอบด้วย พ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออก 14 เขต และทางฝั่งตะวันตก 8 เขต 

3 . เขตชั้ น น อกห รือ เขตชาน เมื อ ง (Suburb) เป็ น พ้ื น ที่ เขตชั้ น น อกของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมีพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่เป็นส่วนใหญ่ และมีสัดส่วนสูงกว่าพ้ืนที่
พัฒนาแบบเมือง โดยมีลักษณะผสมระหว่างเมืองและชนบท เป็นเขตที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองเกิน
กว่า 20 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง 
และทางฝั่งตะวันตก ได้แก่ เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน 

จากลักษณะภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่าส่งผลที่
ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร เนื่องจากปัญหาสภาพการจราจรติดขัดทำให้รายได้ของผู้ขับรถ
ลดลง ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับ
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กำหนดค่าโดยสารให้ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
อัตราค่าโดยสารจะขึ้นต่อนาทีละ 2.00 บาท ในความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่มองว่า มันไม่คุ้มค่ากับ
เวลาที่เสียไปในช่วงสภาพการจราจรติดขัด  
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จากการที่ผู้วิจัยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับรถแท็กซี่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่ ใกล้เคียงข้อเท็จจริง สิ่งที่สะท้อนปัญหาได้มากที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งคือ ในเรื่องของช่วงเวลา  
โดยช่วงเวลาเร่งด่วนที่ส่งผลต่อการปฏิเสธผู้โดยสารอย่างมาก ได้แก่  

- ช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า (7.00 น. - 8.30 น) 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็น (เวลา 16.30 น. - 18.30 น.) 
ซึ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดมาก

เนื่องจากมีการเดินทางในลักษณะคล้ายกัน คือ จากช่วงเช้าจากเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอกเข้าสู่ตัว
เมืองในเขตกรุงเทพมหานครชั้นชั้นใน และช่วงเย็นจากเขตกรุงเทพมหานครชั้นในเดินทางกลับบ้านสู่
เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก 

 

 

ภาพที่ 2 โดย http://traffoce.longda.com วันที่ 23 พ.ค. 62 เวลาประมาณ 18.00 น. 
 

4.1.2 ในการศึกษาบริบทของผู้ขับรถแท็กซ่ี 
จากสถิติการร้องเรียนรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร (ข้อมูลจากศูนย์คุมครองผู้โดยสาร

และรับเรื่องร้องเรียน (โทร. 1584) กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ณ 30 กันยายน 
2561) พบว่า ประเด็นร้องเรียนแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 
18,891 เรื่อง ในปี 2560 จำนวน 20,876 เรื่อง และในปี 2561 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 21,309 เรื่อง 

ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการสอบถามทั่วไปสำหรับของประเด็นแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง คือ จากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในฐานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ได้ให้ความเห็นว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการใช้บริการ
รถแท็กซี่เป็นจำนวนมาก เช่น บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บริเวณย่านธุรกิจชั้นในเช่นถนนสุขุมวิท 
แยกราชประสงค์ ถนนสีลม สถานที่ทำงาน รวมทั้งสถานที่ราชการการต่าง ๆ เป็นต้น แต่กลับพบ
ปัญหา ผู้ขับรถแท็กซ่ีปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ี โดยจะได้ยินคำเหล่านี้บ่อย 

http://traffoce.longda.com/
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ๆ “ทางนั้นรถติด ไปไม่ถูก ไม่รู้ทาง กำลังจะไปเติมก๊าซ แก๊สหมด ไปคนละทาง กำลังจะกลับบ้าน ต้อง
รีบไปส่งรถ” หรือ บางคน ไม่ได้รับคำตอบจากผู้ขับรถแท็กซ่ีเลย  

จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 25 ราย ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สาเหตุการปฏิเสธที่ผู้โดยสารรับรู้ 
สาเหตุการปฏิเสธที่ผู้โดยสารรับรู้ ราย ร้อยละ (%) 

รถติด 10 40 
รีบไปส่งรถ 7 28 
แก๊สหมด 5 20 
ไม่แจ้งสาเหตุ 3 12 

รวม 25 100 
 

จากประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย พบว่า โดนผู้ขับรถแท็กซี่
ปฏิเสธด้วยสาเหตุ รถติด ซึ่งเป็นปัญหาจากสภาพการจราจร จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ขับ
รถแท็กซี่ปฏิเสธด้วยสาเหตุรีบไปส่งรถ จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธด้วย
สาเหตุแก๊สหมด จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธโดนไม่แจ้งสาเหตุ จำนวน 
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 12  

ในมุมมองของประชาชนมองว่า สาเหตุที่ผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้ขับรถแท็กซี่เลือกผู้โดยสาร และในอีกมุมหนึ่ง ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ มองว่า
การปฏิเสธผู้โดยสาร เป็นเรื่องปกติของผู้ขับรถแท็กซี่ เนื่องจากผู้ขับรถแท็กซี่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
เพราะคิดว่าอัตราโทษต่ำ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้ผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธประชาชนอยู่
บ่อยครั้ง 

เมื่อมีการสอบถามถึงการดำเนินการตามกฎหมายถึงกลไกการร้องเรียน ในกรณีพบผู้
ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ว่าเคยร้องเรียนผู้ขับรถแท็กซี่หรือไม่ จากการเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 ราย พบว่าประชาชนที่ใช้บริการแท็กซี่ 7 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28 เคยร้องเรียนกรณีรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร แต่ประชาชนจำนวน 18 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 72 ไม่ได้ร้องเรียนเนื่องจากกลัวเสียเวลา และไม่อยากทะเลาะกับผู้ขับรถแท็กซี่ และอีก
ส่วนหนึ่งกลัวอันตรายเนื่องจากเกรงว่าจะถูกผู้ขับรถแท็กซี่ทำร้าย  

เมื่อมีการสัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขแท็กซี่
ปฏิเสธผู้โดยสารประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 25 ราย ให้ความเห็นว่าไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาแท็กซ่ีปฏิเสธผู้โดยสาร ด้วยการสร้างบทลงโทษที่หนัก 
ๆ และให้ประชาสัมพันธ์ให้แท็กซี่กระทำความผิดทราบ เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้แท็กซี่รายอ่ืน
กระทำความผิดหรือเอาเป็นตัวอย่าง และให้ปรับปรุงระบบการร้องเรียนให้มีการร้องเรียนง่ายขึ้น   
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จากประเด็นปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ขับ
รถแท็กซ่ีจำนวน 10 ราย ถึงสาเหตุของการปฏิเสธผู้โดยสาร พบว่า 

ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 10 ราย เคยปฏิเสธผู้โดยสาร โดยผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 5 ราย 
เคยโดนร้องเรียนข้อหาปฏิเสธผู้โดยสาร และอีก 5 รายไม่เคยโดนร้องเรียน  

จากผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 5 ราย ที่เคยปฏิเสธผู้โดยสารแต่ไม่เคยโดนร้องเรียนไปยัง
กรมการขนส่งทางบก ให้ความเห็นว่า  

ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ให้ความเห็นว่าปฏิเสธเพราะเลี่ยง
เส้นทางรถติด โดยแท็กซี่ให้ความเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป เนื่องจากการต้นทุนในการขับรถ
แท็กซี่ ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ให้ความเห็นว่าในเมืองไม่มีปั๊มแก๊สในเมือง
และเข้าไปรถติด ถ้าแก๊สหมด ระหว่างทางจะทำให้เสียเวลาอย่างมาก  

จากเหตุผลของผู้ขับรถแท็กซี่ จะเห็นได้ว่า ผู้ขับแท็กซี่ให้ความสำคัญ กับต้นทุน 
รายได้ เวลา ผู้วิจัยได้สอบถาม ต้นทุนของผู้ขับรถแท็กซ่ี ประกอบด้วย ดังนี้  

1. ค่าเช่ารถ หรือค่างวดรถ อาจแยกได้ ดังนี้  
กรณีที่เป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคลจะเป็นการเช่าซื้อโดยมีค่างวดรถ ประมาณเดือนละ 

20,000 บาท 
กรณีท่ีเป็นการเช่ารถ จะมี 2 รูปแบบ การเช่าเป็นกะ กับแบบควง 

1) การเช่าเป็นกะ คือ 1 วัน มี 2 กะ เงื่อนไขเวลา ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับ
ผู้ประกอบการ ผู้ศึกษาวิจัยได้สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการ (จำนวน 3 ราย) เกี่ยวกับระยะเวลาการ
เช่ารถแท็กซ่ี เบื้องต้นเวลาการเช่ารถ สามารถแบ่งได้ ดังนี้  

“กะที่ 1 เรียกว่า กะกลางวัน คือ เวลา 04.00-16.00 น. กะที่ 2 เรียกว่า  
กะกลางคืน คือ 16.00-04.00 น. บางอู่ หรือ บางสหกรณ์ กะที่ 1 เรียกว่า กะกลางวัน คือ เวลา 
05.00-17.00 น. กะที่ 2 เรียกว่า กะกลางคืน คือ 17.00 น. ถึง 05.00 น.” 

โดยมีค่าเช่า กะละ 700-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่น รถด้วย  
2) การเช่าแบบควง คือ การเช่าแบบ 24 ชั่วโมง ค่าเช่า ประมาณ 1,000 -

1,200 บาท  
2. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ถังละประมาณ 350-400 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าล้างทำความสะอาดรถ หรือค่าอาหารระหว่างวัน  
ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ต้นทุนโดยประมาณของผู้ขับรถแท็กซี่เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 -1,500 

บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน และการเลือกรุ่นรถที่จะขับ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ขับรถแท็กซี่ใน 1 กะช่วงระยะเวลาการขับรถ 10 -12 ชั่วโมง  

ผู้ขับรถแท็กซี่จะสามารถทำรายได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อกะ ซึ่งหากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะ
เหลือรายได้ประมาณวันละ 1,000 ถึง 500 บาท แล้วแต่ความขยันของผู้ขับรถแท็กซี่ แต่ในสภาพ
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ข้อเท็จจริง รายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่ไม่คงที่ ส่งผลให้เกิดการเลือกรับผู้โดยสารเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
ของรายได้ และเวลาที่เสียไป    

โดยในความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ จึงเห็นว่าการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังใน
สถานที่ที่มีปัญหาด้านสภาพกรจราจร มีการจราจรติดขัด จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่
อย่างมาก ไม่คุ้มค่า และเสียเวลา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับรถแท็กซี่อีกจำนวน 5 ราย ที่เคยปฏิเสธผู้โดยสารและโดน
ร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นว่า ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 
ปฏิเสธผู้โดยสารเพราะ ต้องการลูกค้าท่ีกลับทางเดียวกับทางกลับบ้าน เนื่องจากขับรถมาเป็นเวลา 10 
กว่าชั่วโมง จึงเลือกผู้โดยสารที่กลับบ้านไปในทางเดียวกัน ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 1 ราย ปฏิเสธ
ผู้โดยสารเพราะ แจ้งว่าต้องรีบไปส่งรถ จึงต้องเลือกผู้โดยสารที่ไปทางเดียวกับอู่ที่จะไปส่งรถ และผู้ขับ
รถแท็กซี่จำนวน 1 ราย ปฏิเสธผู้โดยสาร เพราะผู้โดยสารที่ใช้บริการ มีจำนวน 6 คน รถแท็ กซี่ไม่
สามารถบรรทุกได้เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยมีไม่เพียงพอและประกอบกับคิดว่าจะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่
ผู้โดยสาร 

เมื่อสอบถามในมุมของกฎหมายที่มีการลงโทษ สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ปฏิเสธ
ผู้โดยสารนั้น ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 10 ราย ทราบว่า เมื่อแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร จะเสียค่าไม่เกิน 
1,000 บาท โดยผู้ขับรถแท็กซี่บางรายให้ความเห็นว่า ทางกรมการขนส่งทางบกไม่จริงจังกับการ
ลงโทษผู้กระทำความผิด มีหนังสือเรียกไปเปรียบเทียบปรับ บางคันก็ไม่ถึง 1,000 บาท อาจทำให้ผู้ขับ
รถแท็กซ่ีรายอื่นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 

และเมื่อสอบถามถึงกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารซ้ำจะโดนพักใช้หรือเพิกถอนนั้น  
ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ทราบว่าเรื่องข้อกฎหมายการกระทำผิดซ้ำ เรื่อง
การพักใช้ และเพิกถอน ซึ่งไปไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 

โดยจากความเห็นของแท็กซี่จำนวน 5 ราย ที่เคยปฏิเสธผู้โดยสาร แต่ไม่เคยโดน
ร้องเรียนให้ความเห็นว่า การปฏิเสธผู้โดยสารบางครั้งก็ไม่โดยร้องเรียน ไม่มีใครมาลงโทษ ถึงจะโดน
ลงโทษเป็นเพียงค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าผู้ขับรถแท็กซี่บางคันขยันรับผู้โดยสาร รายได้ที่ได้รับ
มากกว่าค่าปรับที่จะต้องเสีย การปฏิเสธผู้โดยสาร นั้นมีความเสี่ยงที่ผู้ขับแท็กซี่บางรายยอมเสี่ยง คือ 
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารอาจโดยร้องเรียน หรือปฏิเสธผู้โดยสารไปแล้ว อาจไม่โดนร้องเรียนก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ผู้โดยสาร  

แต่สำหรับกฎหมายที่ปฏิเสธหลายครั้งแล้วจะโดนพักใช้หรือเพิกถอนนั้น แท็กซี่บาง
รายได้ให้ความเห็นว่ารุนแรง แต่ไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมาย อาจทำให้แท็กซ่ีอีกส่วนหนึ่งไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย 
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จากปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารสาเหตุหลักมาจากผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ วิจัยจึงได้
ขอความเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารให้ดำเนินการ
อย่างไร โดยผู้ขับรถแท็กซี่จำนวนทั้ง 10 ราย ให้ความเห็นว่า ให้กรมการขนส่งทางบกเพ่ิมค่าปรับ
อัตราโทษให้สูง ๆ เพ่ือให้เกรงกลัว แล้วให้ดำเนินการจริงจัง ถ้าปฏิเสธทุกครั้งโดนปรับทุกครั้งอาจทำ
ให้เข็ดไม่ปฏิเสธผู้โดยสารอีก  

ผู้ขับรถแท็กซี่บางรายอยากให้มีการขึ้นป้ายโดยสารในกรณีกลับบ้านแล้วไม่อยากตี
รถเปล่า เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ากะเวลาที่เสียไป   

4.1.3 ภาครัฐ (กรมการขนส่งทางบก) 
จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรณีที่ผู้ขับ
รถแท็กซ่ีปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารนั้น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  

ตามมาตรา 57 จัตวา “ในขณะที่อยู่ในระหว่างการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับ
รถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะจะปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารมิได้ เว้นแต่การ
บรรทุกนั่นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ปฏิเสธรบ
จ้างบรรทุกคนโดยสารนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร”  

บทกำหนดโทษตามมาตรา 66/2 “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 จัตวา 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 

จากปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้ โดยสารที่ผ่านมายังมีจำนวนประเด็นการร้องเรียน
ผู้โดยสารเพ่ิมมากขึ้น กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นว่าโทษปรับเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ จึงได้มีการนำมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถมาใช้ซึ่งเป็นไปตาม  

มาตรา 53/1 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถได้คราวละไม่เกินหกเดือน  ใน
กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะ กระทำความผิดในกรณี
ดังต่อไปนี้นายทะเบียนจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเสียก็ได้  

(1) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซ้ำในข้อหาเดียวกับความผิดครั้งก่อน 
ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ความผิดครั้งก่อนเกิดข้ึน  

(2) ไม่มารายงานตนต่อนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือไปแล้วไม่น้อย 
กว่าสองครั้งโดยมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยไม่มีเหตุสมควร  

(3) เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการอื่นเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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ตามมาตรา 53/2 ผู้ซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็น 
หนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียน  ให้อธิบดีวินิจฉัย
อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อุทธรณ์ถ้าไม่มีวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
เวลาดังกล่าวให้ถือว่าอธิบดีวินิจฉัยไม่ให้พักใช้หรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับรถตามหนังสืออุทธรณ์ของ 
ผู้ขับรถ คำสั่งของอธิบดีให้เป็นที่สุด การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพัก
ใช้หรือเพิกถอน ใบอนุญาตขับรถ  

และมาตรา 53/3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถส่งคืน 
ใบอนุญาตนั้นแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 
กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พัก ใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 

กล่าวคือ กรณีผู้ขับรถแท็กซี่กระทำความผิดตามมาตรา 57 จัตวา หากพบการ
กระทำผิดซ้ำในข้อหาเดียวกันภายใน 1 เดือน หรือ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งแรก 
นายทะเบียนอาจพิจารณาใช้มาตรการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซ่ีได้ โดยมีลำดับ
การลงโทษดังนี้  

ครั้งที่ 1  ปรับ 
ครั้งที่ 2  ปรับ และพักใช้ 7 วัน 
ครั้งที่ 3  ปรับ และพักใช้ 15 วัน 
ครั้งที่ 4 ปรับ และพักใช้ 30 วัน 
ครั้งที่ 5  ปรับ และพักใช้ 6 เดือน 
โดยมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 66/2 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก ยังเห็นว่าภาพรวมของปี 

2557 ที่มีการออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับ
รถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557 สถิติการร้องเรียน
กลับไม่ลงลดยังคมพบผู้กระทำความผิดมากขึ้น ส่งผลให้ต่อมาในปี 2558 จึงมีการปรับปรุงระเบียบ
ใหม่ โดยเป็นระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ 
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  

กรณีผู้ขับรถแท็กซี่กระทำความผิดตามมาตรา 57 จัตวา คือ ผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธ
ผู้โดยสาร ในครั้งแรกจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและส่งผู้ขับรถที่กระทำผิดเข้ารับการอบรมเสริม
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ความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตามหัวข้อวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง  

หากพบว่าผู้ขับรถแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกันภายในระยะเวลา 1 
เดือนนับแต่วันที่กระทำผิดตั้งแต่ครั้งแรกนายทะเบียนอาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้  

ในส่วนของกระทำความผิดตั้งแต่ครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 2 ปี จะดำเนินการ
เปรียบเทียบปรับ เข้ารับการอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตาม
หัวข้อวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 3 
เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ส่วนของกระทำความผิดครั้งที่ 3 ภายในระยะเวลา 2 ปี จะดำเนินการเปรียบเทียบ
ปรับ เข้ารับการอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตามหัวข้อวิชาที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 

ในส่วนของกลไกในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก มีการ
ดำเนินการ 2 กรณี คือ กรณีพบการกระทำความผิด ณ จุดตรวจ และกรณีมีประชาชนผู้ใช้บริการรถ
แท็กซี่ร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน   

ในการดำเนินการกรณีพบการกระทำความผิด ณ จุดตรวจ มีการดำเนินการดังนี้  
1) ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิด 
2) หากไม่สามารถชำระค่าปรับที่จุดตรวจผู้ตรวจการจะออกคำสั่งผู้ตรวจการให้มา

ดำเนินการชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ กรมการขนส่งทางบก 
3) กรณีที่ผู้ขับรถยังไม่มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด กองตรวจการ

ขนส่งทางบก จะดำเนินการจดแจ้งการกระทำความผิดไว้ในระบบงานตรวจการขนส่ง หากผู้ขับรถมา
ดำเนินการทางด้านทะเบียนหรือใบอนุญาตขับรถก็จะต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนการดำเนินการ
ทางด้านใบอนุญาตขับรถและทางด้านทะเบียนต่อไป 

ในการดำเนินการกรณีที่ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครอง
ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบกนั้น 
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนมีช่องทางการร้องเรียนจำนวน 10 ช่องทาง ประกอบด้วย 

1. สายด่วน 1584 ( ตลอด 24 ชั่วโมง )  
2. เอกสารหรือจดหมาย: ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1032 ถนน

พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: dlt_1584 complain@hotmail.com 
4) เว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน: http://ins.dlt.go.thcmpweb 

mailto:complain@hotmail.com
http://ins.dlt.go.thcmpweb/
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5) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง: ส่วนกลางศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก   

6) โทรสาร/Fax ส่วนกลาง: 0-2271-88847  
7) Application: Line ID: 1584 dlt 
8) Application: DLT GPS 
9) Social Media: Facebook 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ  
10) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกกรมการขนส่งทางบก อาทิ 

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GC1111 ผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี    
กระทรวงคมนาคมผ่านระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับ
เรื่องร้องเรียนจะมีการดำเนินการดังนี้  

1) ขอข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน วัน เดือน ปี ของเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง 
หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เกิด  

2) หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง จะดำเนินการรับเรื่องไว้พร้อมแจ้งผู้ร้องเรียนว่าได้รับ
เรื่องร้องเรียนไว้แล้ว โดยจะมีรหัสให้ผู้ร้องเรียนใช้ในการติดตามเรื่องร้องเรียน 

3) จัดส่งเรื่องให้ฝ่ายเปรียบเทียบจัดทำหนังสือเรียกผู้ประกอบการ ให้นำตัวผู้ขับรถ
แท็กซี่ในช่วงเวลาเกิดเหตุมารายงานตัวเพื่อพิจารณาโทษตามข้อกฎหมาย   

4) หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบทางข้อความ SMS ทุกครั้ง หรือ
แจ้งตามช่องทางที่ผู้ร้องได้แจ้งไว้กับเจ้าหนาที่รับเรื่องร้องเรียน 

และในกรณีที่เป็นเหตุการณ์เรื่องเร่งด่วน เรื่องเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศ กอง
ตรวจการขนส่งทางบกจะแจ้งชุดเฉพาะกิจของฝ่ายตรวจการเพ่ือดำเนินการตรวจสอบโดยทันที 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปรียบเทียบถึงการกระทำผิดของผู้ขับรถแท็กซี่ที่
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ผู้ขับรถแท็กซี่ที่เป็นเจ้าของรถเองจะมารายงานตัวพร้อมรับทราบข้อกล่าวหา 
แต่จะมีแท็กซี่ส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นการเช่ารถขับเพ่ือให้ได้รายได้ จะไม่มา
รายงานตัว เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดโดยตรง เพราะการร้องเรียนแท็กซี่ปฏิเสธ
ผู้โดยสารโดยส่วนใหญ่จะไม่ทราบชื่อผู้ขับรถ แต่จะทราบเพียงรถคันหมายเลขทะเบียนใดที่ปฏิเสธ
ผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดได้จากหมายเลข
ทะเบียนรถ ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถบางคันไม่ได้เป็นผู้ขับ แต่รถแท็กซี่มีไว้เพ่ือให้เช่า เจ้าของรถบางราย
เป็นเพียงผู้ประกอบการที่ขออนุญาตให้รถแท็กซี่คันดังกล่าว เป็นรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
กรมการขนส่งทางบกจึงทำการจดแจ้งการดำเนินทางทะเบียนเพ่ือให้นำรถคันดังกล่าวไปรับจ้างหรือ
บริการประชาชน กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ทราบหรือไม่นำตัวผู้ขับรถที่กระทำความผิดมารายงานตัว 
หรือมาลงโทษผู้ประกอบการ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  มาตรา 57 สัตต 
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“ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าของรถหรือผู้ขับรถผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการมีอำนาจออกหนังสือเรียกตัวเจ้าของรถหรือผู้
ขับรถคันนั้นมาให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแสดงขอเท็จจริงได้  

เมื่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้ตรวจสอบกรณีดังตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่า
เจ้าของรถหรือผู้ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำความมาตรา 57 ทวิ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม” โดยเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการมีความผิดตามมาตรา 66/1 “ผู้ใดไม่มาให้
ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการตามหนังสือเรียกตามาตรา 57 
สัตต วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือผู้ตรวจซึ่งสั่งตามมาตรา 57 สัตต 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 

ทำให้การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดจริงนั้นมีช่องว่า อาจกล่าวสรุปได้
ว่า ในกรณีที่ไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดการบังคับใช้กฎหมายจึงดูไม่เข้มแข็ง เพราะภาระตกไปอยู่ที่
ผู้เป็นเจ้าของรถหรือ ผู้ประกอบการแทน ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการปล่อยเช่ารถโดยไม่
ทราบว่าใคร คือ ผู้ขับรถ ณ วันเวลาเกิดเหตุ 

ในความเห็นของผู้ศึกษาวิจัยมองว่าผู้ประกอบการเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับการ
นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย แต่ด้วยรูปแบบของการประกอบการเป็นการประกอบการ
เชิงธุรกิจ โดยผู้ประกอบการบางรายเป็นเพียงบริษัทให้เช่ารถให้ความสำคัญกับรายได้ ให้ความสนใจ
เพียงแค่ว่ารถมีคนเช่าขับ โดยไม่มีการคำนึงถึงความรู้และความสามารถของผู้ขับรถแท็กซี่เลย ว่าควร
มีคุณสมบัติใดบ้าง มีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ ซึ่งอาจมองว่าถูกภาคธุรกิจเข้ามาแทรกแซง จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการบางรายพบว่าในปัจจุบันผู้ขับรถแท็กซี่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนรถที่มี จึงทำ
ให้การเลือกคนขับรถที่เป็นมืออาชีพเข้ามาเป็นคนขับรถแท็กซี่ได้ยากขึ้น และอาชีพขับรถแท็กซี่เป็น
อาชีพทางเลือก เพียงแค่มีใบขับขี่สาธารณะ และมีรถแท็กซ่ีที่ได้รับอนุญาตก็สามารถประกอบอาชีพนี้
ได้ โดยอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพเปิด ไม่ได้ระบุการศึกษา หรือต้องมีวิชาชีพใด ทำให้ผู้ที่เข้ามา
ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มีความหลากหลาย 

จากปัญหาและสาเหตุผู้ศึกษาวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแท็กซี่
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เพ่ือที่จะนำเสนอเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

4.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
กรมการขนส่งทางบก 

จากการสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ให้ความเห็นว่า
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารนั้น   

1. กรมการขนส่งทางบกมีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายพร้อมที่จะลงโทษผู้กระทำผิด
อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอาจต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านข้อกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบันให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มอัตราโทษเพ่ือให้ผู้กระทำผิดเกิดความเกรงกลัวและไม่กระทำความผิด
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อีก โดยกรมการขนส่งทางบกได้อยู่ระหว่างการรวมกฎหมายระหว่างพระราชบัญญัติรถยนต์และ
พระราชบัญญัติขนส่ง ซึ่งอัตราโทษจะเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งไม่ขอเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ  

2. กรมการขนส่งทางบกกำลังมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็น
ปัจจุบันมากที่สุดสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  
เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ขับรถแท็กซี่เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากข้ึน     

3. กรมการขนส่งทางบกเห็นว่า การสร้างผู้ขับรถมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกวันนี้ 
ผู้ประกอบการขาดแคลนผู้ขับรถมืออาชีพจำนวนมากทำให้ไม่สามารถเลือกผู้ขับรถท่ีดีให้มาขับรถของ
ตนเองได้ หากภาครัฐจะส่งเสริมและผลิตบุคลากรทางด้านการขับรถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้จะทำให้มี
การแข่งขันกันในตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 

จาการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร ในฐานะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การดำเนินการและจัดระบบด้านการขนส่งโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการด้วยรถยนต์ ซึ่งใส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารนั้น สำนักการขนส่งผู้โดยสารได้
ศึกษา และพัฒนาด้านการขนส่งผู้โดยสารส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ขนส่ง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  กำหนด
หลักเกณฑ์และกำกับดูแล ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านการขนส่งผู้โดยสาร  ได้มีการ
ดำเนินการดังนี้  

ในภาพรวมของนโยบาย กรมการขนส่งทางบกได้ทำการศึกษาออกแบบติดตั้งและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นการดำเนินการในชื่อโครงการ Taxi OK ประกอบด้วย  

1. การแก้ไขกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 
2560 ได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ต้องมีและต้องใช้เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถเพ่ือความ
ปลอดภัย เช่น เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ด้วยอุปกรณ์ GPS-Tracking อุปกรณ์แสดงตัวตนผู้ขับ
รถ โดนต้องสามารถส่ง ระยะทาง พิกัดตำแหน่งรถ เวลา เส้นทางการเดินทาง และความเร็วของรถ 
พร้อมทั้งอัตราค่าโดยสาร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ขับรถ กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ  
ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุก
คัน จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่กล่าวข้างต้น และต้องเชื่อมโยงข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก  
ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้กระทำความผิดได้ 

2. การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ภาคเอกชนเปิด
ให้บริการศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ เพ่ือทำหน้าที่ในการจัดการเดินรถ ควบคุม กำกับดูแลรถแท็กซี่
ภายในสังกัด และเป็นหน่วยงานที่เชื่อมต่อระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ขับรถแท็กซี่ ในการ
บริหารจัดการเดินรถและการให้บริการ ตลอดจนกำกับรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุต่าง ๆ รวมทั้งส่ง
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ข้อมูลการเดินทางหรือความผิดปกติของค่าโดยสาร ไปยังศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการ
ขนส่งทางบก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับรูปแบบการให้บริการให้ดีขึ้น โดยสามารถเป็นช่องทางในการ
เลือกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านศูนย์ สามารถป้องกันการปฏิเสธของผู้ขับรถแท็กซี่ โดยให้เป็นการกำกับ
ดูแลผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซ่ี  

ในปัจจุบันมีศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ Taxi OK จำนวน 18 ศูนย์ มีรถอยู่ในศูนย์บริการ
สื่อสารรถแท็กซี่ ดังนี้ เป็นรถบุคคลธรรมดา 7,518 คัน และ รถของนิติบุคคลจำนวน 10,891 คัน  
รวมรถแท็กซี่เป็นจำนวน 18,409 คัน (ข้อมูลจากงานรถรับจ้างและรถบริการ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 
2562) 

3. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก การจัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการรถแท็กซี่นั้น เป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่
ของผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้  
โดยภารกิจนั้นจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารการจัดการ เช่น ระบบGPS เส้นทางการเดินรถ 
ความเร็วของรถ และติดตามภาพเหตุการณ์ภายในรถ การแสดงตัวตนของผู้ขับรถ เป็นแหล่งหลักฐาน
ที่จะนำตัวผู้กระทำผิดลงโทษได้ถูกตัว  

4. การพัฒนาระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ ทั้งนี้เพ่ือตอบโจทย์ใน
การเข้าถึงการบริการแท็กซ่ีอย่างรวดเร็วขึ้น แอพพลิเคชั่นนี้นอกจากจะใช้ในการเรียกรถแท็กซี่แล้ว ยัง
สามารถร้องเรียนและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรถ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้โดยสารจะได้รับ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเองนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก 
การออกระเบียบต่าง ๆ นั้นนอกจากจะเป็นการพัฒนาการให้บริการแล้ว ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การลงโทษผู้กระทำผิดได้ กล่าวคือ จากระบบ GPS สามารถแสดงพิกัดของรถคันดังกล่าวได้ว่าอยู่
บริเวณใด การแสดงตัวตนของผู้ขับรถว่าเป็นผู้ใด และสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
รถได้ ทำให้ผู้ขับรถเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้ากระทำผิดกฎหมายอีกด้วย  

จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย  
กองตรวจการขนส่งทางบก มีการดำเนินการดังนี้ 

กองตรวจการขนส่งทางบก ได้มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครอง
ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสรุปเป็นสถิติตามพ้ืนที่ โดยมีการจัดลำดับพ้ืนที่การร้องเรียนแท็กซี่
ปฏิเสธผู้โดยสาร เพ่ือมาจัดแผนการทำงาน โดยการจัดกำลังผู้ตรวจการในการลงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการ
ป้องปรามมิให้  ผู้ขับรถแท็กซี่กระทำความผิดเพ่ิมขึ้น โดยพ้ืนที่ ที่มีการร้องเรียนสูงสุด 3 ลำดับแรก 
ดังนี้ ลำดับแรก คือ บริเวณแยกราชประสงค์ ลำดับที่สองบริเวณหน้าห้างสยามพารากอน (Siam 
Paragon) และลำดับที่สามบริเวณถนนสุขุมวิท-อโศก  
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ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแท็กซี่
ปฏิเสธในอนาคตไว้ดังนี้ 

1) ส่วนของผู้ประกอบการ ในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ขับรถแท็กซี่โดยตรง 
กรณีที่ผู้ขับรถแท็กซี่โดนร้องเรียนหรือกระทำความผิดซ้ำซาก แล้วผู้ประกอบการไม่สามารถ

นำผู้ที่กระทำผิดตัวจริงมาลงโทษได้ ผู้ประกอบการต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้
ขับรถแท็กซี่ ซึ่งมองว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

2) ผู้ขับรถแท็กซี่ 
โดยมีแนวคิดที่จะเสนอการลดอายุใบอนุญาตผู้ขับรถ จาก 3 ปี เหลือ 1 ปี เนื่องจากคดีที่มี

โทษปรับสถานเดียวมีอายุความแค่ 1 ปี เท่านั้น ทำให้ผู้ขับรถไม่มีความเกรงกลัว และเพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยในการมาต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะทุกปี ให้มีการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือเป็นการย้ำและเตือนให้ผู้ขับรถแท็กซี่เกิดความเกรง
กลัว 

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแก้ปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของกรมการขนส่งทางบก” ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาวิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์  สรุปปัญหา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้  

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยในการวิเคราะห์บริบทของสภาพแวดล้อมปัญหาด้านการจราจรในเขต

กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอย่าง
มาก เนื่องจากปัจจัยในด้านเวลาเป็นต้นทุนของรายได้  และยังส่งผลกระทบต่อสภาพอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อีกด้วย จากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่
จำนวน 10 ราย ได้ให้ความเห็นว่าสภาพแวดล้อมปัญหาด้านการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีผลต่อการปฏิเสธในการไม่รับผู้โดยสารทุกรายเนื่องจากความคุ้มค่าของเวลา และรายได้ส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาวิจัยในการวิเคราะห์บริบทของผู้ขับรถแท็กซี่แรงจูงใจในการรับผู้โดยสารนั้น 
เกิดจากพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่ผลักดันอยู่ภายใต้จิตใจ โดยสาเหตุหลักของแรงจูงใจ คือ
ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าไปกับเวลาที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธผู้โดยสารด้วยเหตุใด สิ่งที่ผู้ขับรถ
คำนึงถึง คือ รายได้และความคุ้มค่า โดยบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย   

จากการศึกษาวิจัยในการวิเคราะห์บริบทของผู้ขับรถแท็กซี่เรื่องการรับรู้ข้อกฎหมาย จาก
กฎหมายที่มีการบังคับใช้ 2 มาตรการ กล่าวคือ  
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มาตรการที่ 1 ตามมาตรา 57 จัตวา “ในขณะที่อยู่ในระหว่างการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร  
ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ (ผู้ขับรถแท็กซี่) จะปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารมิ ได้ เว้นแต่การบรรทุก
นั่นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร” จะมีบทกำหนดโทษ มาตรา 66/2 “ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 จัตวา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท”  ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน
ทั้งหมด 10 ท่านรับรู้ข้อกฎหมาย 

ส่วนมาตรการที่ 2 คือ กรณีที่มีการกระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิมภายใน 2 ปี จะมีระเบียบ
กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ในครั้งแรกจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและส่งผู้ขับรถที่กระทำผิด
เข้ารับการอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตามหัวข้อวิชาที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หากพบว่าผู้ขับรถแท็กซี่กระทำความผิดซ้ำใน
ข้อหาเดียวกันภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่กระทำผิดตั้งแต่ครั้งแรกนายทะเบียนอาจพิจารณา
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ ในส่วนของกระทำความผิดตั้งแต่ครั้งที่ 2 จะดำเนินการเปรียบเทียบ
ปรับ เข้ารับการอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตามหัวข้อวิชาที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถพักใช้ไม่เกิน 
3 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และครั้งที่ 3 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ อบรมเสริมความรู้และปลูก
จิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตามหัวข้อวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง และพักใช้ไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 5 ท่าน รับรู้ข้อ
กฎหมายการกระทำผิดซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 50 และผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 5 ท่าน ไม่รับรู้เรื่องข้อ
กฎหมายกระทำผิดซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งอาจมองว่า 1 ผู้ขับรถแท็กซี่ไม่มีความใส่ใจในข้อกฎหมาย 
หรือ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ หรือเข้า ไม่ถึงผู้ประกอบอาชีพขับรถ
แท็กซี่  

จากการศึกษาวิจัยในการวิเคราะห์บริบทของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมาย 
คือสิ่งที่ภาครัฐได้บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งหากบทบัญญัติของ
กฎหมายมีความสัมพันธ์สอดคล้องและมีความทันสมัยกับสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน ก็สามารถใช้เป็น
บรรทัดฐานในการกำหนดกรอบกติกาได้โดยการยอมรับของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบังคับ
ใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสิ่งที่ภาครัฐควรทำหรือสร้างความรับรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทราบ 
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจะมีประสิทธิผลสูงสุด 

จากการศึกษาวิจัยในการวิเคราะห์บริบทของกลไกในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน 
ภาครัฐโดยกรมการขนส่งทางบกมีการกลไกในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้ภาครัฐสามารถใช้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการทำงาน และมีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
รถแท็กซี่กลุ่มหนึ่ง มีความมั่นใจในการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ และสามารถ
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เชื่อมั่นได้ว่า หากเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ขับรถ
แท็กซี่รวมทั้งพฤติกรรมการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขับรถแท็กซี่ ภาครัฐจะสามารถดำเนินการเพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายเกิดความเหมาะสมเป็นธรรม ซึ่งในเรื่องนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอน
กระบวนการของกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับ
เรื่องร้องเรียน หรือเรียกกันว่า ศูนย์ 1584 ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ร้องเรียนสามารถติดตาม 
ตรวจสอบผลการดำเนินการได้ในทุกขั้นตอน โดยเป็นการทำงานในเชิงรุกด้วยการส่งข้อมูลให้ผู้
ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนผ่านข้อความทางโทรศัพท์หรือผ่านช่องทางใด ๆ ที่ผู้ร้องเรียนได้ให้ไว้กับ
ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการยืนยันความมั่นใจและพร้อมให้ตรวจสอบการดำเนินการใน
ทุกเมื่อ เพียงแต่มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ที่ถูก
แท็กซี่ปฏิเสธ จำนวนทั้งหมด 25 ท่าน มีการร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกเพียง 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28 และประชาชนผู้ใช้บริการแท็กซี่อีกจำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 ไม่ได้ร้องเรียนมายัง
กรมการขนส่งทางบกเนื่องจากคิดว่าเสียเวลา และไม่อยากมีเรื่องมีราว เพราะสามารถเลือกใช้บริการ
รถแท็กซ่ีคันอ่ืนแทนได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ขับรถแท็กซี่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสารนั้นที่ผ่านมา กรมการ
ขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ได้นิ่งนอนใจจะเห็นได้ว่ามีการออกระเบียบมาเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ถูกแท็กซ่ีปฏิเสธผู้โดยสาร 
และการที่ผู้ขับรถแท็กซี่ขับรถมองว่าไม่คุ้มค่ากับต้นทุน ทางกรมการขนส่งทางบกจึงมีการพิจารณา
ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มข้ึนให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ทั้งนี้การพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารยัง
อยู่ในขั้นตอนที่กรมการขนส่งทางบกนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเชิง
นโยบาย และคาดหวังว่าเมื่อผ่านการพิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารแล้ว อาจจะทำให้สาเหตุ
ของการปฏิเสธผู้โดยสารลดลง นอกจากนั้นกรมการขนส่งทางบกได้มีการพิจารณาปรับบทลงโทษ
ผู้กระทำผิด ซึ่งหากมีการกระทำความผิดซ้ำในข้อหาเดิมนอกจากมาตรการในการเปรียบเทียบปรับ
แล้ว ยังต้องมาอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารตามหัวข้อวิชาที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และผู้ขับรถจะต้องโดนพักใช้ใบอนุญาต
ขับรถด้วย ทั้งนี้มาตรการที่กำหนดขึ้นมานั้นจะมีการดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ขับรถ
แท็กซี่เกิดความเกรงกลัว และไม่กล้าที่จะกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป 

5.2 ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย จากการทำวิจัยครั้งนี้  
1) ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ มีความคาดหวังว่า จะได้รับบริการที่ดีเรียกแท็กซี่แล้ว 

แท็กซี่จะไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร แม้จะเป็นเส้นทางที่สภาพการจราจรติดขัด 
2) ผู้ขับรถแท็กซี่ มีความคาดหวังว่า ประชาชนที่ใช้บริการเมื่อเรียกแท็กซ่ีแล้ว จะไม่ทิ้งแท็กซ่ี

ไว้ในพ้ืนที่ ที่มีสภาพการจราจรติดขัด เพราะจะทำให้แท็กซี่เสียโอกาสในการไปรับผู้สาร และไม่ได้รับ
ค่าโดยสาร ซึ่งเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 



243 
 

 

3) ภาครัฐมีความคาดหวังว่า  
สำหรับผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้ขับรถแท็กซี่จะไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่กระทำ

ความผิดทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ และภาครัฐเอง อยากให้ผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพรถแท็กซี่ เป็นแท็กซี่
มืออาชีพ 

สำหรับประชาชน ภาครัฐหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐ ในกรณีที่
พบเจอแท็กซ่ีปฏิเสธผู้โดยสาร ให้ร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบก เพ่ือให้ภาครัฐมีหลักฐานในการ
เอาผิดกับผู้กระทำผิด เมื่อผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ จะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอีก  

5.3 ปัจจัยความสำเร็จ 
จากความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ 

หรือภาครัฐเองก็ตาม ทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ไม่อยากให้แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ทั้งนี้
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ อาจประกอบด้วย 

1. ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ มีการวางแผนในการเดินทางให้เหมาะสม 
กล่าวคือ  

1.1 ในช่วงเวลาที่รถติดการจราจรหนาแน่น กรณีไม่มีสัมภาระให้เลือกใช้บริการ
รถไฟฟ้า BTS หรือ รถไฟใต้ดิน MRT แทน  

1.2 ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้บริการรถแท็กซี่ ให้มีการวางแผนในการเดินทาง ดังนี้ 
o เลือกใช้ระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ 

Smart Phone เช่น Taxi OK หรือ Grab Taxi เป็นต้น 
o เลือกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ ซึ่งเป็น

การโทรเรียกผ่าน Call Center ให้ศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซ่ีเป็น
คนจัดการในการเรียกแท็กซี่ให้ใช้บริการ 

2. ส่งเสริมให้ผู้ขับรถแท็กซี่ใช้เทคโนโลยีบนโทรศัพท์ Smart Phone เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อกับประชาชน เพ่ือที่จะสามารถเลือกประชาชนที่ไปทางเดียวกันได้ ด้วยการสร้าง
โปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย 

3. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ด้วยการปรับอัตราค่าโดยสารตามสภาพ
การจราจร โดยให้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดความสำเร็จ 

4. พัฒนาผู้ที่จะประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ให้เป็นแท็กซี่มืออาชีพ จัดให้มีสถาบันรองรับ 
และสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ โดยให้มีการยกระดับอาชีพให้มีวิชาชีพ และได้ค่า
วิชาชีพ มีให้รางวัลแก่แท็กซี่ไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสาร เพ่ือเป็นการจูงใจ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้ผู้
ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มีความภาคภูมิใจในอาชีพ 
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5. กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น วิทยุ 
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณาตามท้องถนน เพ่ือให้ผู้ขับรถแท็กซี่ทราบถึงข้อกฎหมาย และความผิดที่จะได้รับ
กรณีกระทำความผิด โดยเป็นช่องทางที่ผู้ขับรถแท็กซ่ีสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 

6. การตั้งจุดตรวจสอบผู้กระทำความผิดเพ่ือเป็นการป้องปรามแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้ไม่รับ
ผู้ โดยสารบริเวณสำคัญ  ๆ ให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ เช่น 
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจราจร และสถานีตำรวจนครบาลในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

7. การบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในการร่วมกันตรวจสอบกรณีผู้ขับรถแท็กซ่ีที่ปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสาร เช่น บริเวณห้างสยามพารากอนจะมีการติดตั้ งกล้องวงจรปิดไว้หากผู้ขับรถคันใดปฏิเสธ
ผู้โดยสารทางห้างก็จะรวบรวมหลักฐานแจ้งผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือ
ดำเนินการเรียกตัวผู้ขับรถมาดำเนินการต่อไป 

8. การสร้างกลไกในการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนให้เข้มแข็งด้วยภาคประชาชน หาก
พบเหตุการณ์แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ให้ประชาชนร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบก เพ่ือให้
กรมการขนส่งทางบกพิจารณาโทษ พร้อมทั้งประกอบหลักฐาน เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายอัตรา
สูงสุด 

9. การสร้างช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนให้ง่ายขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงขั้นตอนการร้องเรียน เพ่ือให้การร้องเรียน มีหลักฐานมากพอที่จะบังคับใช้กฎหมายในอัตรา
ขั้นสูงสุด 

10. การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกำกับดูแลบนรถแท็กซี่ เช่น เพ่ิมอุปกรณ์บันทึกเสียง 
โดยเริ่มทำงานกรณีที่มีการกดกระจกลง หรือเมื่อประตูรถแท็กซ่ีถูกเปิด 1 คือ สำหรับบันทึกเสียงผู้ขับ
รถแท็กซ่ีที่เลือกผู้โดยสารด้วยการกดกระจกหน้ารถเพ่ือสอบถามว่าผู้ใช้บริการจะไปเส้นทางใด และ 2 
คือ บันทึกเสียงกรณีที่มีการเปิดประตูเพ่ือขึ้นรถแท็กซี่ หากแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จะได้มี
หลักฐานจากเครื่องบันทึกเสียงเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สามารถปรับในอัตราสูงสุด 
และสามารถพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ได้ ด้วยการจำนงต่อหลักฐาน โดยอาจใช้เป็น 
AI ในการบันทึกข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลเป็น Big Data ในการเก็บข้อมูลโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ทันสมัยสมกับการเป็นยุคดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 

5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาเกี่ยวแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารของต่างประเทศ เพ่ือนำผล

การศึกษามาเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร หรือทั้ง
ประเทศไทย 
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2. ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการของต่างประเทศ เพ่ือนำผล
การศึกษามาปรับปรุงเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
ทั้งประเทศไทย เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ รวมถึงการบริการ
สาธารณะของต่างประเทศ เพ่ือมาพัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณะในประเทศไทยหรือการ
ดำเนินการด้านให้การบริการรถแท็กซี่ในประเทศต่าง ๆ เพ่ือนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในแก้ไข
ปัญหา และเป็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ 

4. ควรศึกษารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพ่ือนำ
ผลการศึกษามาพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับรถแท็กซี่ 
ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
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การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือน กรณีศึกษา  
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

นภาพร บุตรศิริ* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  
โดยกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยที่ตั้งดอนเมือง 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านกิจการพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้มีการพัฒนางานด้านกิจการ
พลเรือนผ่านปัจจัยที่ใช้สอบถาม 6 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านบุคลากร  2. ปัจจัยด้านงบประมาณ  
3. ปัจจัยด้านการจัดหน่วยภารกิจ  4. ปัจจัยด้านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ  
วัสดุอุปกรณ์ 5. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 6. ปัจจัยด้านนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศและ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ โดยผลความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในการต้องการให้เกิดการพัฒนา 
โดยเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติเพ่ือให้การดำเนินงานด้าน
กิจการพลเรือนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในส่วนคำถามปลายเปิด จำนวน 2 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับด้านปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา
และข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างเสนอความคิดเห็นว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนางานกิจการพลเรือน 
มากที่สุดคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนโดยตรงนั้น ขาดทักษะ ความรู้ความสามารถใน
งานที่ปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาบุคลิกให้มีความร่าเริง อัธยาศัยดี เป็นมิตรกับหน่วยงานภายนอก และ
ควรคัดเลือกผู้จบการศึกษาในหลักสูตรสำหรับงานด้านกิจการพลเรือนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติจิตวิทยา มวลชน สื่อ ปัญหารองลงมาคือการขาดการมีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น หน่วยงานต้อง
ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้เกิดการมีส่วนร่วมมากข้ึน เป็นต้น  

คำสำคัญ: กิจการพลเรือน การพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 
1. บทนำ  

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่าง
หลากหลาย ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อสภาวการณ์และดำรง  

 
*ร้อยโทหญิง, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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อยู่ได้ ต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การให้บริการ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การให้เป็น
ที่ยอมรับและเชื่อถือ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ที่แปลกใหม่  

กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม มีภารกิจในด้านความมั่นคง
ภายในประเทศ เตรียมกำลังทางอากาศเพ่ือป้องกันราชอาณาจักร และเพ่ือการพัฒนาประเทศ ในอดีต
มีสภาวะศึกสงคราม กองทัพจึงมีหน้าที่ด้านการรบเป็นภารกิจหลักและสำคัญอย่างยิ่ง แต่ใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในการใช้กำลังทางอากาศ การรุกรานจากประเทศเพ่ือนบ้าน มีแนวโน้ม
ลดลง เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศด้วยการสนองนโยบายกระทรวงกลาโหม และ
ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายรัฐบาล จำเป็นที่กองทัพจะต้องเปลี่ยนบทบาทการคุ้มครองปกป้อง
ประชาชนจากศึกสงคราม เป็นการช่วยเหลือให้บริการประชาชนในด้านอ่ืน ๆ เช่น การบรรเทาสา
ธารณภัย การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติในการ
เป็นสื่อกลางเสริมสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติด้านกิจการพล
เรือนดังที่กล่าวมา โดยมีภารกิจดำเนินการด้านกิจการพลเรือน การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  

เนื่องจากกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเองเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง
จากกรมอ่ืน ๆ ภายในกองทัพอากาศ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการภายนอกหน่วย ตลอดจน
สื่อมวลชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านกิจการพล
เรือนกองทัพอากาศ ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้
กองทัพอากาศเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนางานด้าน
กิจการพลเรือนทหาร โดยใช้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นกรณีศึกษา เพื่อหวังว่าจะเป็นข้อมูล
สำหรับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กองทัพอากาศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนทหาร ของกรมกิจการพล
เรือนทหารอากาศ 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพลเรือนของกรม
กิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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3. คำถามการวิจัย 
3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 
3.2 ปัญหาอุปสรรค แนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนของกรม

กิจการพลเรือนทหารอากาศมีอะไรบ้าง 
 

4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบท่ีใช้ในการศึกษา  
การพัฒนางานกิจการพลเรือนมีประเด็นที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการศึกษาสร้างกรอบ

งานวิจัยผ่านการวิเคราะห์ และรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 แนวคิดด้านการทหารกับการพัฒนางานกิจการพลเรือน 
กิจการพลเรือนของกองทัพนั้นเกิดขึ้นและเด่นชัดที่สุดในยุคสงครามเย็น หรือสงครามการ

ต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของรัฐไทย ทหารมีบทบาทในการสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง  
สร้างฝายในท้องถิ่นให้กับชาวบ้าน สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ ทหารเข้าไปอบรมจัดตั้งมวลชน 
เป้าหมายนั้นเป็นไปเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประชาชนในท้องถิ่นให้มีความ
จงรักภักดีกับรัฐ พยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย เปลี่ยนประชาชนให้เป็นดวงตาให้กับ
รัฐ ในสมัยสงครามเย็นกองทัพไทยและรัฐบาลไทยจึงได้รับการยกย่องอย่างมากในลักษณะที่สร้าง
ความก้าวหน้า สามารถหยุดยั้งปัญหาสงครามเย็นด้วยการเสนอตัวแบบให้รัฐบาลไทยใช้ประชาธิปไตย
ต่อสู้แก้ปัญหาภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ ในภายหลังแต่ละเหล่าทัพจึงหาทางเพ่ิมบทบาททหารของ
ตนเองโดยเรียกว่า การปฏิบัติการอ่ืนนอกเหนือการสงคราม (Operation Other Than War) 

งานกิจการพลเรือนที่เสมือนเป็นตัวแทนของกองทัพสร้างพลังมวลชนทางทหาร ในการที่จะ
ประชาสัมพันธ์ จูงใจโดยใช้หลักการจิตวิทยา (มิตรประชา) สร้างความชอบธรรมในการเข้าถึงกลุ่ม
มวลชนให้ยังคงยึดมั่นและศรัทธาเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของกองทัพ ไว้คู่กับ
บ้านเมืองในทุกสถานการณ์ 

4.2 ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  

ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) 
หรือที่เรียกว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมี
ระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 18) 
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4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
งานภาครัฐแม้จะเป็นการดำเนินการด้านบริการต่อประชาชนผู้รับผลประโยชน์ การจะ

ดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานนั้นสำเร็จได้จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารสองทางคือการมีส่วนร่วม
ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญในการเป็น
กรอบการศึกษา เรื่อง การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนทหาร การนำแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้
ศึกษานั้นจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนที่มาจากความต้องการของประชาชน
และสอดรับกับความต้องการของประชาชน 

4.4 นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน และดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเชิงรุก พร้อมทั้งดำรง

ขีดความสามารถในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

4.5 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 ด้านกิจการพลเรือน 
สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก  

สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและ
ดำเนินการพัฒนางานกิจการพลเรือน 

 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 

การพัฒนางาน
ด้านกิจการพลเรือน

1. บุคลากร

2. งบประมาณ

3. เครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ4. การจัด

หน่วยงาน

5. การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วน

6.  นโยบาย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ

ยุทธศาสตร์กองทัพ
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6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล  
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการ

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการกองทัพอากาศ ในหน่วยที่ตั้ง ดอนเมือง ซึ่งกองทัพอากาศมีข้ าราชการจำนวนทั้งสิ้น 
27,000 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
จำนวน 231 คน และชั้นประทวน จำนวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สังกัด เพศ อายุ อายุงาน ระดับชั้นยศ 
ระดับการศึกษา โดยผู้ตอบจะเลือกตอบเพียงข้อเดียวในแต่ละหัวข้อที่ตรงกับลักษณะของตนเอง  
ส่วนที ่2 แบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยในการดำเนินการด้านกิจการพลเรือนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการพัฒนางานกิจการพลเรือนการปฏิบัติการจิตวิทยา (มิตรประชา) การประชาสัมพันธ์ 
และบรรเทาสาธารณะภัย สอบถามถึงความเข้าใจในภารกิจของทหาร ขีดความสามารถการปฏิบัติ  
ลักษณะวิธีปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา ส่งผลสะท้อนในระดับใด โดยจะเป็นลักษณะคำถามให้เลือกตอบ
ตามความคิดเห็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือระบุ
ปัญหาข้อขัดข้อง และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการกิจการพลเรือนทหาร 

6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การคำนวนค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ โดยการแจก

แจงความถี่และแปลงเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
2) ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยในการดำเนินการด้านกิจการ

พลเรือนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพลเรือนการปฏิบัติการจิตวิทยา (มิตรประชา )  
การประชาสัมพันธ์ และบรรเทาสาธารณะภัย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
โดยมีเกณฑ์ ระดับการให้คะแนนความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน 

3) ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ วิเคราะห์ โดยนำ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเสนอปัญหาในปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องการให้มีการพัฒนาในงานด้านกิจการพล
เรือนทหาร นำผลข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

6.2 การหาค่าความถี่และสถิติร้อยละ 
สำหรับวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้  

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543: 40) 
 
 ร้อยละของรายการ =  
 

X ×100 
N 
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X คือ จำนวนข้อมูล (ความถ่ี) ที่ต้องการนำมาหาค่าร้อยละ 
N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

6.3 การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
เป็นการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เพ่ือใช้วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น (บุญธรรม  

กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543: 45–46) 

 �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

 

 กำหนด �̅�           แทน ค่าเฉลี่ย 

     
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
   แทน ผลรวมของข้อมูลชุดนั้นทั้งหมด 

     N        แทน จำนวนข้อมูลประชากรทั้งหมด 

6.4 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition: S.D.) 
เป็นค่าบอกข้อมูลชุดนั้นมีค่าต่างจากค่าเฉลี่ยเท่าใด ถ้าข้อมูลต่างจากค่าเฉลี่ยมากส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่ามากตามไปด้วย แต่ถ้าข้อมูลต่างจากค่าเฉลี่ยน้อยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็
จะน้อยเช่นกัน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543: 45–46)  

 S = 
√∑(𝑥− �̅�  )2

𝑛−1
 

กำหนด  𝑆   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
X   แทน ข้อมูลแต่ละจำนวน 

�̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 
N   แทน จำนวนข้อมูลประชากร 
 

7. ผลการศึกษา 
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยสามารถจำแนกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี้ 
1) ส่วนที่ข้าราชการสังกัด 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัดส่วนกิจการพิเศษ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมา

คือส่วนบัญชาการ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และน้อยสุดคือส่วนกำลังรบ จำนวน 64 คน 
ร้อยละ 16.00  

2) เพศ 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศชาย จำนวน 207 คน ร้อยละ 51.75 เพศหญิง จำนวน 193 คน 
ร้อยละ 48.25 

3) ช่วงอายุ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง อายุ 30–40 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 40-50 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน  
80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 20–30 ปี จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และอายุ 50 ปีขึ้นไป 
จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามลำดับ 

4) อายุงาน 
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ระหว่าง 11–15 ปี จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 

รองลงมามีอายุงานอยู่ระหว่าง 16–20 ปี จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 มีอายุงานน้อยกว่า  
5 ปี จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 อายุงานอยู่ระหว่าง 5–10 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20 และมีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

5) ระดับชั้นยศ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ชั้นยศ จำนวนมากสุดคือ เรืออากาศตรี–เรืออากาศเอก 

จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา ชั้นยศ จ่าอากาศตรี–จ่าอากาศเอก จำนวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.75 ชั้นยศ พันจ่าอากาศตรี–พันจ่าอากาศเอก จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50  
ชั้นยศ นาวาอากาศตรี–นาวาอากาศโท จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และ ชั้นยศ นาวาอากาศเอก 
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25  

6) ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาที่มีผู้ตอบมากสุดคือปริญญาตรี จำนวน 

302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 
และ ปริญญาโทจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 

7.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการกองทัพอากาศที่ มีต่อการ
พัฒนาการพัฒนางานกิจการพลเรือนของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
พัฒนาการพัฒนางานกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ ดังนี้  

4.21–5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพล
เรือนกองทัพอากาศในเกณฑ์มากที่สุด 

3.41–4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพล
เรือนกองทัพอากาศในเกณฑ์มาก 

2.61–3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพล
เรือนกองทัพอากาศในเกณฑ์ปานกลาง 
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1.81–2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพล
เรือนกองทัพอากาศในเกณฑ์น้อย 

1.00–1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการพล
เรือนกองทัพอากาศในเกณฑ์น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่ อการพัฒนาการพัฒนางานกิจการ 
พลเรือนอาศัยการวัดจากปัจจัยในการดำเนินการพัฒนางานกิจการพลเรือนจำนวน 6 กลุ่ม คือ  
1. ด้านบุคลากร 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านการจัดภารกิจหน่วย 4. เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 
ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ 5. การมีส่วนร่วม 6. นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศและยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ 

ผู้วิจัยพบว่า ข้าราชการมีระดับความคิดเห็นอยู่ เกณฑ์มากที่สุด กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ย x̅ 
โดยรวมอยู่ที่ 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.087 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการกองทัพอากาศที่มีต่อการพัฒนา
งานกิจการพลเรือน ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ปัจจัยในการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ค่าเฉลี่ย �̅� ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

ระดับความ 
คิดเห็น 

1. ด้านบุคลากร 4.63 0.161 มากที่สุด 
2. ด้านงบประมาณ 4.61 0.280 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดภารกิจหน่วย 4.63 0.193 มากที่สุด 
4. เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ วัสดุ

อุปกรณ์ 
4.63 0.185 มากที่สุด 

5. การมีส่วนร่วม 4.64 0.197 มากที่สุด 
6. น โยบ ายผู้ บั ญ ชาการท ห ารอากาศแล ะ

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
4.63 0.257 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.63 0.087 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย x̅ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้าน
บุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนางานกิจการพลเรือน 

ข้อคำถาม เห็นด้วย
มากที่สุด 
 

เห็นด้วย
มาก 

 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. บุคลากรที่ ได้รับการอบรมเรื่อง
ภารกิจ เป้าหมายของการพัฒนางาน
กิจการพลเรือนจะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยได้ตามเป้าหมาย 

251 คน 
(62.75%) 

149 คน  
(37.25%) 

- - - 4.63 0.484 มากที่สุด 

2. การจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมแก่
บุคลากรก่อนบรรจุปฏิบัติงานด้าน
กิจการพลเรือนเป็นการเพิ่มทักษะ
การการทำงาน 

256 คน 
(64.00%) 

144 คน  
(36.00%) 

- - - 4.64 0.481 มากที่สุด 

3. ก าร เพิ่ ม ห ลั ก สู ต รก าร ศึ ก ษ า
ออนไลน์แก่บุคลากรเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

259 คน 
(64.75%) 

141 คน  
(35.25%) 

- - - 4.65 0.478 มากที่สุด 

4. การตระหนักถึงความจำเป็นของ
การส่งบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตร
นอกองค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ต่อยอดการพัฒนา 

255 คน 
(63.75%) 

145 คน  
(36.25%) 

- - - 4.64 0.481 มากที่สุด 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะกับหน่วยงานพลเรือน ส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบงาน
ใหม่ ๆ 

262 คน 
(65.50%) 

138 คน  
(34.50%) 

- - - 4.66 0.476 มากที่สุด 

6. การจัดทำวงรอบการทดสอบ
ประสิทธิภาพมาตรฐานบุคลากรอย่าง
สม่ำเสมอทำให้เกิดการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของบุคลากร 

257 คน 
(64.25%) 

143 คน  
(35.75%) 

- - - 4.64 0.480 มากที่สุด 

7. การฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่แก่
บุคลากรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

248 คน 
(62.00%) 

143 คน  
(38.00%) 

- - - 4.62 0.486 มากที่สุด 

8. การบรรจุบุคลากรปฏิบัติงานด้าน
กิ จ ก ารพ ล เรื อ น ใน ห น่ ว ย พื้ น ที่
ต่างจังหวัดส่งผลต่อความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 

255 คน 
(63.75%) 

145 คน  
(36.25%) 

- - - 4.64 0.481 มากที่สุด 

9. การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป
ตามการวิเคราะห์ภารกิจความจำเป็น
ด้านกิจการพลเรือน 

251 คน 
(62.75%) 

149 คน  
(37.25%) 

- - - 4.63 0.484 มากที่สุด 
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ข้อคำถาม เห็นด้วย
มากที่สุด 
 

เห็นด้วย
มาก 

 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

10. ก า รพิ จ า รณ าข อ เพิ่ ม ว ง เงิน
งบประมาณในภารกิจสถานการณ์
ฉุกเฉิน กระทำได้อย่างทันท่วงที 

243 คน 
(60.75%) 

144 คน  
(39.25%) 

- - - 4.61 0.489 มากที่สุด 

11. การจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ใน
ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมกิจการพล
เรือน เป็นไปเพื่อตอบสนองความ
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 

244 คน 
(61.00%) 

156 คน  
(39.00%) 

- - - 4.61 0.488 มากที่สุด 

12. การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ต่างจังหวัดส่งเสริมให้เกิด
การประสานการปฏิ บั ติ ระหว่ าง
หน่วยงาน 

254 คน 
(63.50%) 

146 คน  
(36.50%) 

- - - 4.64 0.482 มากที่สุด 

13. ก ารป ฏิ บั ติ ก า รมิ ต รป ระช า 
(จิตวิทยา) มีความสำคัญและจำเป็น
ต่อภารกิจด้านกิจการพลเรือน 

248 คน 
(62.00%) 

152 คน  
(38.00%) 

- - - 4.62 0.486 มากที่สุด 

14. การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
เหล่าอากาศ เนตรนารี ยุวกาชาด 
เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์และ
ปลูกฝังภารกิจด้านการทหารแก่กลุ่ม
เยาวชน 

249 คน 
(62.75%) 

151 คน  
(35.75%) 

- - - 4.62 0.485 มากที่สุด 

15. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนส่งผลต่อความ
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ในการ
ปฏิบัติภารกิจ 

255 คน 
(63.75%) 

145 คน  
(36.25%) 

- - - 4.64 0.485 มากที่สุด 

16. การให้อำนาจการตัดสินใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการทำงาน
เชิงรุกมากขึ้น 

253 คน 
(63.25%) 

147 คน  
(36.75%) 

- - - 4.63 0.483 มากที่สุด 

17. การจัดทำรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

246 คน 
(61.50%) 

154 คน  
(38.50%) 

- - - 4.62 0.487 มากที่สุด 

18. การมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยส่งผล
ให้เกิดการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

253 คน 
(63.25%) 

147 คน  
(36.75%) 

- - - 4.63 0.483 มากที่สุด 

19. การใช้ สื่ อ โท รทั ศน์ เป็ นแนว
ทางการประชาสัมพันธ์ที่ สามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

250 คน 
(62.50%) 

150 คน  
(37.50%) 

- - - 4.63 0.485 มากที่สุด 

20. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่ม
ช่อ งทางการประชาสัมพั น ธ์ งาน
กิจการพลเรือน 

257 คน 
(64.25%) 

143 คน  
(35.75%) 

- - - 4.64 0.480 มากที่สุด 

21. การจัดหาอากาศยานนอกจาก
ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติ
แล้วยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจด้าน 

248 คน 
(62.00%) 

152 คน  
(38.00%) 

- - - 4.62 0.486 มากที่สุด 
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ข้อคำถาม เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

เห็นด้วย
มาก 

 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

กิจการพลเรือนทั้งในยามปกติและ
ยามฉุกเฉิน 

        

21. การจัดหาอากาศยานนอกจาก
ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติ
แล้วยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจด้าน
กิจการพลเรือนทั้งในยามปกติและ
ยามฉุกเฉิน 

248 คน 
(62.00%) 

152 คน  
(38.00%) 

- - - 4.62 0.486 มากที่สุด 

22. อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่
กองทัพมีสามารถสนับสนุนภารกิจพล
เรือนให้บรรลุผลสำเร็จได ้

257 คน 
(64.25%) 

143 คน  
(35.75%) 

- - - 4.64 0.480 มากที่สุด 

23 . ก ารมี ส่ วน ร่ วมทุ กภ าคส่ วน
ก่อให้เกิดผลดีต่องานด้านกิจการพล
เรือนและเครือข่ายมวลชน 

252 คน 
(63.00%) 

148 คน  
(37.00%) 

- - - 4.63 0.483 มากที่สุด 

24. การรับข้อมูลจากมวลชนเป็น
ระดับการมีส่วนร่วมในระดับต้นที่เป็น
ข้อมูลไปสู่การพัฒนางาน 

250 คน 
(62.50%) 

150 คน  
(37.50%) 

- - - 4.63 0.485 มากที่สุด 

25. การประเมินผลจากการมีส่วน
ร่วมปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือน
จาก ประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมใน
อนาคตได ้

255 คน 
(63.75%) 

145 คน  
(36.25%) 

- - - 4.64 0.481 มากที่สุด 

26. การจัดตั้งมวลชนผ่านงานชุมชน
สัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้นำ
ชุมชน 

262 คน 
(65.50%) 

138 คน  
(34.50%) 

- - - 4.66 0.476 มากที่สุด 

27. การดำเนินโครงการเยาวชนไทย
ใต้ฟ้าเดียวกันก่อให้เกิดกลุ่มมวลชน
คนรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ภารกิจของ
กองทัพต่อสายตาประชาชน 

261 คน 
(65.25%) 

139 คน  
(34.75%) 

- - - 4.65 0.477 มากที่สุด 

28. การดำเนินงานที่เป็นไปตามกล
ยุทธ์ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา ทำให้บรรลุผลตาม
ภารกิจ 

254 คน 
(63.50%) 

146 คน  
(36.50%) 

- - - 4.64 0.482 มากที่สุด 

29. การกำหนดนโยบายการด้าน
กิจการพลเรือน โดยเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ชุมชน สังคม 
จะก่อให้ เกิดการบรรลุภารกิจตาม 
เป้าหมายความต้องการของมวลชน
อย่างแท้จริง 

256 คน 
(64.00%) 

144 คน  
(36.00%) 

- - - 4.64 0.481 มากที่สุด 

30. การเพิ่มบทบาทและศักยภาพ
ของผู้ช่วยทูตทหารอากาศใน 

251 คน 
(62.75%) 

149 คน  
(37.25%) 

- - - 4.63 0.484 มากที่สุด 
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7.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีผู้แสดงความคิดเห็น

จำนวน 47 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.75 โดยสามารถสรุปปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนางานกิจการ
พลเรือนแยกตามกลุ่มได้จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนคำถามปลายเปิดแยกตามประเด็นคำถามคิดเป็น
ร้อยละ 
 
 
 

ด้านบุคลากร
21%

ด้านงบประมาณ
13%

ด้านทรัพยากร (วัสดุอปกรณ์ ยานพาหนะ   เคร่ืองมือการส่ือสาร)
17%

โครงสร้างองค์กร
13%

การมีส่วนร่วม
23%

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์

กองทัพอากาศ 
13%

ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากร (วัสดุอปกรณ์ ยานพาหนะ   เครื่องมือการสื่อสาร)
โครงสร้างองค์กร
การมีส่วนร่วม
นโยบาย และยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

ข้อคำถาม เห็นด้วย
มากที่สุด 
 

เห็นด้วย
มาก 

 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ต่างประเทศเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือและประชาสัมพันธ์งานกิจการ
พลเรือนกองทัพอากาศไทยต่อกองทัพ
ต่างประเทศ 

        

รวมค่าเฉลีย่ 4.63 0.257 มากที่สุด 
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8. บทสรุป และข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนางานด้านกิจการ  

พลเรือน ในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดภารกิจหน่วย 
ด้านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านนโยบายผู้
บัญชาการทหารอากาศและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้ง 6 ด้าน โดยเห็นถึง
ความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติ ดังนั้น การพัฒนางานด้านกิจการพล
เรือนจึงควรมุ่งตอบคำถามว่า จะทำอย่างไรให้แนวคิดการพัฒนาทั้ง 6 ด้านนั้นนำไปสู่การปฏิบั ติ
เพ่ือให้เกิดผลได้จริง กลยุทธ์ในการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือน ของกรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ ควรต้องรวดเร็ว ถูกต้อง กระชับ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร  
ผ่านสื่อต่าง ๆ ครอบคลุมสื่อทุกด้าน รูปแบบต้องทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจที่หน่วยต้อง
ปฏิบัติ เรื่องการสื่อสารควรปรับเน้นการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงงานวิจัยขั้นต้น ที่ศึกษาถึงปัจจัยทางการพัฒนางานด้านกิจการ
พลเรือน โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการกองทัพอากาศในที่ตั้งดอนเมือง 
เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ และระยะเวลาในการศึกษา หากในอนาคตจะมีการทำวิจัย
ในลักษณะเช่นนี้นั้น ผู้วิจัยเห็นควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการจากหน่วยที่ตั้งในกองบิน
ต่างจังหวัด รวมทั้งพิจารณากลุ่มตัวอย่าง ที่อาจเพ่ิมบุคคลภายนอก สื่อ หรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพด้วย เพ่ือรับรู้ข้อมูลจากบุคคลและองค์การภายนอกท่ี
มีแนวความคิดที่แตกต่างจากข้าราชการกองทัพอากาศ รวมไปถึงวิธีการศึกษาควรมีการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้าราชการในระดับสูง ระดับผู้บริหาร หรืออดีตผู้บังคับบัญชาเพ่ิมเติม
ในเชิงลึก เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานให้ครอบคลุมทุกด้านและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
จะทำให้ผลการศึกษาที่ได้รับมีความครอบคลุมและเกิดผลประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานต่อไป 
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การใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) 

 

นัยนา ชุมคง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการจัดทำสมรรถนะ (Competency 
Framework) กลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) 2) ศึกษาการนำแนวคิดสมรรถนะ
(Competency) มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด 
(มหาชน) 3) เป็นแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แนวคิดสมรรถนะ 
(Competency) ของกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ และพนักงานระดับอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท บีจี คอน
เทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยศึกษาขั้นตอนการจัดทำสมรรถนะ (Competency) และการนำ
สมรรถนะ (Competency) ไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ดำเนินการให้กับพนักงานระดับ
เจ้าหน้าที่  ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากเอกสาร รายงานที่เก่ียวข้อง หนังสือ บทความ เอกสาร และนำเสนอผลการวิจัย
ด้วยวิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 

ผลการศึกษาพบว่าการใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ดำเนินการให้กับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่นั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การจัดทำสมรรถนะ 
(Competency Framework) และการพัฒนาพนักงานโดยนำผลจากการประเมินสมรรถนะโดยใช้
วิธีการฝึกอบรมในการพัฒนาพนักงานที่และวิธีการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)  
โดยผู้ศึกษามีข้อแนะนำว่าควรประยุกต์ใช้แนวทางอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการค้นหาสมรรถนะและการ
กำหนดรายละเอียดพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะ เพ่ิมจากแนวทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเพ่ิม
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะแต่ละตัวรวมทั้งการนำสมรรถนะไปใช้ใน
กระบวนการอ่ืนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คำสำคัญ: แนวคิดสมรรถนะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม 
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1. บทนำ 
ในการดำเนินการทางธุรกิจขององค์การในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่าง

รวดเร็ว เกิดการแข่งขันที่ไม่มีพรมแดน ซึ่งองค์การจำเป็นต้องหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการส่งมอบคุณค่าขององค์การตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
โดยทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่จะพาให้องค์การไปสู่เป้าหมายนั้น  
จึงส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของ
บุคลากรในองค์การให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเป้าหมาย และสร้าง
ความสำเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น 

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุ
ภัณฑ์แก้วที่มีกำลังการผลิตอยู่ในอันดับต้นของประเทศ ซึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัท
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น บุคลากรของบริษัทคือหนึ่งในปัจจัยทางด้านทรัพยากรที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทไม่น้อยไปกว่าปัจจัยตัวอ่ืน ๆ ผู้บริหารของบริษัทจึงให้
ความสำคัญกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ในพันธกิจของบริษัทที่
กำหนดว่า “บุคลากรของบริษัทคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทางบริษัทมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้”  
ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินตามพันธกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไว้ โดยการ
กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักทรัพยากรบุคคลคือ “การมุ่งมั่นพัฒนา
บุคลากรในบริษัท ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ด้วยจิตสำนึกเฉกเช่น
ผู้ประกอบการ” และในการแถลงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2562 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ระบุว่านโยบายด้านการบริหารบุคลากร (People Management)  
เป็นหนึ่งในนโยบายที่ที่บริษัทมุ่งเน้นใน โดยมีเป้าหมายคือ พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความมุ่งมั่น
และเกิดการสร้างนวัตกรรม 

ทั้งพันธกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้ถูกนำมาต่อยอดดำเนินการต่อใน
กระบวนการการจัดทำ TQM (Total Quality Management) ซึ่งในนโยบาย TQM ประจำปี พ.ศ. 
2560-2562 เป้าหมายของสำนักทรัพยากรบุคคลได้ระบุไว้ว่า “บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของ
องค์กร ต้องสรรหา เสริมสร้าง พัฒนา ธำรงรักษาไว้ในองค์กรภายใต้สภาพการทำงานที่ดี โดยสำนัก
ทรัพยากรบุคคล ได้วางแผนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว หนึ่งในแผนงานที่
สำคัญคือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยใช้สมรรถนะ (Competency)  

การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัทบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด 
(มหาชน) จึงเป็นนโยบายที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรของฝ่าย
พัฒนาบุคลากรจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) จากการที่บริษัทมีนโยบายให้มี
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การกำหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในบริษัท โดยให้มีการจัดทำกรอบสมรรถนะ 
(Competency Framework) และนำกรอบสมรรนะที่ได้มานั้นมาใช้นำร่องในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก่อนโดยกลุ่มบุคลากรที่ผู้ศึกษาทำการศึกษาคือกลุ่มพนักงานระดั บเจ้าหน้าที่  
ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้คือทรัพยากรที่มีความสำคัญในการทำงานในระดับปฏิบัติการของบริษัท ทั้งนี้
การศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แนวคิดสมรรถนะ 
(Competency) ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำกรอบสมรรถนะ (Competency Framework) กลุ่มบริษัท 
บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน)  

2.2 เพ่ือศึกษาการนำแนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน)  

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แนวคิดสมรรถนะ 
(Competency) ของกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ และพนักงานระดับอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท บีจี คอน
เทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน)  
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือมุ่งศึกษาการใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ของ กลุ่มบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส 
จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี พ.ศ 2559–2561 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม  

4.1 แนวคิดสมรรถนะ (Competency) และการนำสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

1) ความเป็นมาของสมรรถนะ (Competency)  
แนวคิดสมรรถนะ (Competency) มีจุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1960 เมื่อ David McClelland 

นักวิชาการด้านจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคลโดยกล่าวว่าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพไม่ใช้วิธีการที่
เหมาะสมในการทำนายความสามารถ ความรู้ของบุคคล แต่ควรพิจารณาจากความสามารถของบุคคล 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 David McClelland และคณะได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในโครงการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติงานในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ให้กับหน่วยงาน The US State 
Department เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก ซึ่งปัญหาคือ พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกด้วย
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แบบทดสอบที่มีคะแนนสูงไม่ได้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีตามที่คาดหวังไว้ David McClelland ได้รับ
มอบหมายให้หาแนวทางและเครื่องมือในการคัดเลือก ให้สามารถค้นหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสม
และให้ทำนายผลการปฏิบัติงานให้มีความแม่นยำ David McClelland จึงได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) โดยให้ผู้ทำแบบทดสอบตอบคำถามเกี่ยวกับ
ความสำเร็จสูงสุด 3 เรื่อง และความล้มเหลวสูงสุด 3 เรื่อง เพ่ือค้นหาลักษณะของพฤติกรรมของผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี แล้ววิเคราะห์คะแนนทดสอบ BEI ของเจ้าหน้าที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศกับ
เจ้าหน้าที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ยเพ่ือหาลักษณะของพฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานดี (Superior Performance) และเรียกว่า Competency   

2) ความหมายของสมรรถนะ (Competency)  
ความหมายของสมรรถนะ (Competency) นั้น David McClelland ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

“สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ” (สุกัญญา 
รัศมีธรรมโชติ, 2548: 13) โดยสมรรถนะ (Competency) มีองค์ประกอบดังรูป 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่  1 แสดงแนวคิดความหมายของสมรรถนะ (Competency) ตามแนวคิดของ David 
McClelland  
ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 14) 

 
3) การสร้างกรอบสมรรถนะ (Competency Model)  
การสร้างกรอบสมรรถนะจะช่วยให้การกำหนดสมรรถนะขององค์การเป็นไปอย่างมีทิศทางที่

สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมขององค์การ ทำให้เกิดคุณภาพ
และผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ และการสร้างกรอบสมรรถนะจะทำให้การนำสมรรถนะไปใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

(1) การสร้างกรอบสมรรถนะจากการเป้าหมายขององค์การ 
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การสร้างกรอบสมรรถนะโดยเริ่มจากการนำ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
ค่านิยมหลัก (Values) เป้าหมาย (Goal) วัฒนธรรม (Culture) ที่ต้องการ มาเป็นตัวกำหนด
สมรรถนะหลักหรือ Core Competency เพ่ือให้สมรรถนะหลักนั้นสอดคล้องและให้สามารถเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรด้าน ๆ ต่างให้สอดคล้องกับทิศทางเดียวกันกับองค์การ ส่วนการกำหนด
สมรรถนะสำหรับตามตำแหน่งงาน หรือ Managerial Competency และสมรรถนะตามสายงาน 
Functional Competency นั้นพิจารณาจากการวิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบขอบแต่ละงาน 
(Job) โดยใช้หลักการพิจารณาคือบุคลกรจำเป็นต้องมีสมรรถนะใดบ้างที่จะสนับสนุนให้การทำงานใน
แต่ละหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย  

 
ภาพที่ 2 แสดงกรอบสมรรถนะ (Competency Framework) จากเป้าหมายขององค์การ 
ที่มา: (บริษัท บีจีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)) 

 
(2) การสร้างกรอบสมรรถนะตามแนวคิดของ David McClelland  
การสร้างกรอบแนวสมรรถนะตามแนวคิดของ David McClelland เรียกว่า 

Classic Competency Model คือ การค้นหาสมรรถนะ (Competency) ที่ทำให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ 
(Superior Performance) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
สำหรับประเมิน 2. การระบุกลุ่มตัวอย่างหรือกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 3.การเก็บข้อมูลจากการใช้วิธีการ
สัมภาษณ์พฤติกรรม (Behavioral Event Interviews) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panels) 
การใช้แบบสำรวจ (Surveys) การใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูปจากระบบผู้ เชี่ยวชาญ (Competency 
Model Base Expert System) การวิเคราะห์งาน (Job Function Analysis) และการสังเกตโดยตรง 
(Direct Observation) 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนากรอบสมรรถนะ 5. การตรวจสอบความ
ถูกต้องของกรอบสมรรถนะ 6. การนำกรอบสมรรถนะไปใช้  

4) การกำหนดกลุ่มของสมรรถนะ (Competency) 
(1) กลุ่มสมรรถนะที่ทุกคน ทุกตำแหน่งงานในองค์การต้องมีโดยเรียกว่ า Core 

Competency หรือสมรรถนะหลักขององค์การ ซึ่งกำหนดมาจากเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของ
องค์การ สร้างความได้เปรียบให้องค์การ ทั้งนี้สมรรถนะหลักขององค์การยังรวมไปถึงวัฒนธรรม 
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ค่านิยม แนวปฏิบัติร่วมกันที่ดีของสมาชิกในองค์การ เป็นสิ่งที่องค์การทำได้ดีแล้วจะส่งผลต่อการ
ดำเนินการขององค์การ 

(2) กลุ่มสมรรถนะสำหรับพนักงานในแต่ละระดับหรือตำแหน่งงาน เรียกว่า 
Managerial Competency คือสมรรถนะที่แตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งงานตามความรับผิดชอบ
หรือตามตำแหน่งการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ส่งผลให้การบริหารจัดการงานในตำแหน่งนั้น 
ๆ ประสบความสำเร็จ  

(3) กลุ่มสมรรถนะที่กำหนดไว้ตามลักษณะกลุ่มงาน ที่ เรียกว่า Functional 
Competency เป็นการกำหนดสมรรถนะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลักษณะงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นสมรรถนะสำหรับกลุ่มงานบัญชีและ
การเงิน 

(4) กลุ่มสมรรถนะที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งหนึ่ ง ๆ (Job or 
Technical Competency) คือกลุ่มของความรู้และทักษะที่จำเป็นโดยแตกต่างกันไปในแต่ละ
ตำแหน่ง  

(5) คุณ ลั กษ ณ ะของแต่ ล ะบุ คคล  (Personal Attributes) เป็ น สมรรถน ะ
(Competency) ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคลซึ่งส่งผลต่อทัศนคติ การแสดงออกทางความรู้และพฤติกรรม 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

ทั้ งนี้ ในบ างองค์ ก ารได้ กำหนดกลุ่ ม สมรรถนะเฉพาะบุ คคล  ( Individual 
Competency) โดยเป็นสมรรถนะที่สะท้อนความรู้ พฤติกรรม เฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

5) การประเมินสมรรถนะ (Competency) 
การประเมินสมรรถนะ (Competency) นั้นเป็นการประเมินเพ่ือตัดสิน หาระดับความรู้ 

ความสามารถทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกทางการปฏิบัติ พฤติกรรม โดยนำ
ผลที่ได้จากการประเมินนั้นไปเปรียบเทียบกับระดับที่องค์การกำหนดไว้ โดยการประเมินสมรรถนะนั้น
วัดจากการแสดงออกของพฤติกรรมโดยตรง สำหรับในการจัดทำแบบประเมิน จำเป็นต้องมีการ
บรรยายลักษณะของพฤติกรรมให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการบรรยาย
ลักษณะของพฤติกรรมที่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำกรอบแนวคิดของสมรรถนะ
(Competency) โดยการวิเคราะห์ลักษณะงาน พฤติกรรมที่แสดงออกที่สอดคล้องกับสมรรถนะแต่  
ละตัว โดยการระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicator) เพ่ือเป็นตัวชี้วัดในแบบประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ซึ่ งแนวทางในการกำหนดระดับตัวชี้ วัดที่ นิยมใช้คือ (สุกัญญา  
รัศมีธรรมโชติ, 2548)  
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(1) Hierarchy Role การกำหนดตามบาทบาทสายบังคับบัญชา โดยกำหนด
สมรรถนะ (Competency) ที่ง่ายที่สุดคือสมรรถนะของพนักงาน และยากที่สุดคือสมรรถนะสำหรับ
ตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์การโดยมีลักษณะของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

(2) Expert Proficiency Role การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการ
พฤติกรรม อาจแบ่งเป็น 5-7 ระดับคือ Basic, Novice, Intermediate, Advance, Expert และ 
Guru 

(3) Global Proficiency Scales การนำเกณฑ์คุณภาพหรือมาตรฐานสากลมา
กำหนด 

6) แนวคิดสมรรถนะ (Competency) กับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การนำแนวคิดสมรรถนะมาใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย

ขับเคลื่อนองค์การให้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ของตัวบุคลากรในระดับปัจเจกบุคคล โดยการเชื่อมโยงระหว่างความสามารถของปัจเจกบุคคลและ
องค์การให้เป็นเนื้อเดียวกันและมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน เนื่องจากเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วนั้น ก็จะส่งผล
ต่อไปยังความสำเร็จขององค์การเช่นเดียวกัน การศึกษาเรื่องแนวคิดสมรรถนะจึงเป็นการหาวิธีการที่
จะค้นหาและระบุ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การและการนำผลลัพธ์ที่ได้จาก
การค้นหานั้นนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการภายใต้ระบบต่าง ๆ ขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้ส่งผลให้องค์การนั้นดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่องค์การ
ต้องการ 

4.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
1) ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การคือ กระบวนการที่ดำเนินร่วมกันระหว่างองค์การและ

บุคลากรที่จะดำเนินกิจรรมต่าง ๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ิมความรู้และปรับปรุง
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ โดยผ่านการวิเคราะห์และวางแผน ซึ่งการพัฒนานั้นจะเป็นไปอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะเป็นการบูรณา
การการพัฒนาผ่านการฝึกอบรม ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาองค์การเพ่ือเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางท่ีองค์การกำหนดไว้ 

ตัวแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
(1) ตัวแบบของแนดเลอร์ (Nadler’s Concept of HRD Model) (ศิรภัสสรศ์   

วงศ์ทองดี, 2559: 143) ได้แสดงถึงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน การพัฒนา
งาน (Job Development) คือการพัฒนางานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมใน
ห้องเรียน (Training) โดยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) เพ่ือให้การ 
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ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะที่สนันสนุนการพัฒนาการทำงานในปัจจุบัน การพัฒนาปัจเจก
บุคคล (Individual Development) คือการพัฒนาเพ่ือการเติบโตในสายอาชีพ โดยเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือตำแหน่งในอนาคต การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นการ
พัฒนาที่เน้นไปที่องค์การให้มีการเติบโตดียิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ 

(2) ตัวแบบของกิลลีย์ (Jerry W. Gilley) และคณะ ในช่วงแรกกิลลีย์และคณะได้
เสนอกรอบการพัฒนาไว้ 3 ส่วนคือ 1. การพัฒนาเน้นที่ตัวบุคคล (Individual Development)  
โดยพัฒนาผ่านการฝึกอบรม การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  2. การพัฒนาอาชีพ 
(Career Development) โดยพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. การพัฒนา
องค์การ (Organization Development) โดยมุ่งที่การพัฒนาองค์การเพ่ือรองรับและเตรียมพร้อม
เพ่ือรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ต่อมากิลลีย์และ
คณะได้ปรับปรุงตัวแบบโดยการเพิ่มหน้าบทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น 4 มิติ 
โดยมีปัจจัยด้านผลลัพธ์ในระยะสั้นและระยะยาวและการนำแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานเข้า
มาเป็นบทบาทหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2) แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมคือ การฝึกอบรม 

(Training) การศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการเรียนรู้ (Learning) 
(1) การฝึกอบรม (Training) การฝึกอบรมคือกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น การสอนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพที่
ใช้ควบคุมกระบวนการทำงานในองค์การ ทั้งนี้การฝึกอบรมยังรวมไปถึงการพัฒนาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการก้าวหน้าในตำแหน่ง เช่น เช่นการฝึกอบรมด้านการบริหารความขัดแย้ง การตัดสินใจ 
และหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการ โดยการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพนั้นต้อง
วิเคราะห์มาจากกลยุทธ์และความต้องการขององค์การเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง   

(2) การศึกษา (Education) การศึกษา คือกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่อาจนอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
ทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ในอนาคต และการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การในอนาคต รวมทั้งยังสร้างคุณค่าให้กับตัว
บุคลากร 

(3) การพัฒนา (Development) กิจกรรมในการพัฒนาคือ กระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ในระดับขององค์การการพัฒนานั้น ประกอบไปด้วย 3 มิติคือ  
การพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคล โดยใช้วิธีการประเมินเพ่ือหาความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
บุคคล การพัฒนาสายอาชีพ เป็นกระบวนการกำหนดให้ความต้องการของบุคลากรและองค์การ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านระบบความก้าวหน้าการเติบโตในสายอาชีพ การพัฒนาองค์การ  
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เป็นกิจกรรมที่เป็นไปในระดับองค์การที่จะช่วยให้องค์การเกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โครงสร้างหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์การ 

(4) การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้คือกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติที่แตกต่างไปจากเดิมผ่านประสบการณ์ เน้นที่ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของแต่ละบุคคล  
อาจมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำ การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านกลุ่ม  
ผ่านการปฏิสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็น การเปิดกว้างทางความคิดผ่านกลไกการทำงานเป็นทีม 
และการเรียนรู้ระดับองค์การ เป็นการเรียนรู้ที่ให้สมาชิกในองค์การได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านการทำงาน
ร่วมกันโดยมีประสบการณ์ในการได้รับความสำเร็จร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สรุปคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือกระบวนการทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรและองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันและการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในอนาคตขององค์การเพ่ือให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมในการพัฒนาจะประกอบไปด้วย การฝึกอบรม 
การศึกษา การพัฒนาโดยวิธีการต่าง ๆ และการเรียนรู้ 

3) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเน้นปัจเจกบุคคล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นปัจเจกบุคคลคือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้น

ไปในมิติของการความก้าวหน้าของปัจเจกบุคคล โดยกิจกรรมที่นำใช้ในการพัฒนานั้นเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการฝึกอบรมเนื่องจากกิจกรรม
ที่เป็นเครื่องมือนั้นมีความแตกต่างหลากหลายโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ปัจเจกบุคคลสามารถนำความรู้ 
ทักษะ ความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนาไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป 

วิธีในการพัฒนาบุคลากรที่เน้นที่ปัจเจกบุคคล 
มีนักวิชาการได้นำเสนอแนววิธีการในการพัฒนาบุคลการไว้หลากหลายวิธี โดยผู้วิจัย

สรุปได้ดังนี้ 
(1) การให้การศึกษาอย่างเป็นทางการ คือ การจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมอย่าง

เป็นทางการ อาจเกิดขึ้นภายในองค์การและดำเนินการโดยสถาบันภายนอก ทั้งการศึกษาในระยะยาว 
หรือการฝึกอบรมในระยะสั้น มีการออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ มีการประเมินผลโดยองค์การ 

(2) การประเมิน (Assessment) คือ การให้ข้อมูลสะท้อนและการรวบรวมการ
ประเมิน (Assessment) โดยตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
360 องศา โดยมีผู้ประเมินคือ ตนเองประเมิน ผู้บังคับบัญชาประเมิน เพ่ือนร่วมงานประเมิน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน และลูกค้าประเมินเพ่ือให้เห็นการสะท้อนกลับของพฤติกรรมในมุมมอง 
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ต่าง ๆ โดยใช้ตัวแบบที่ดีสุดหรือวิธีการที่ดีสุดมาเป็นตัวเปรียบเทียบ เพ่ือหาปัจจัยที่ยังไปทำได้ไม่
เทียบเท่าตัวแบบและนำไปพัฒนา 

(3) การพัฒนาผ่านประสบการณ์ในงานคือการพัฒนาผ่านการลงมือทำ การเรียนรู้
จากการแก้ปัญหา การปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร ทัศนคติ เพ่ิมพูนความรู้โดยใช้แนวทางขยายขอบเขตของ
หน้าที่การงาน (Job Enlargement) เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบและความท้าทายในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบไปด้วย คือ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และการโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง และ
การปรับลดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(4) การพัฒนาผ่านระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ระบบพ่ีเลี้ยง คือ การมอบหมายให้ผู้
ที่มีผลการทำงานดี มีประสบการณ์สูงกว่า อาวุโส เข้ามาดูแลให้คำแนะนำบุคลากรที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ โดยพ่ีเลี้ยงจะถูกเรียกว่า Mentor และผู้ได้รับการ
ดูแลจะเรียกว่า Mentee โดยระบบพ่ีเลี้ยง พี่เลี้ยงเป็นเหมือนพ่ีคอยดูแล ให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 
แนะนำทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน ด้านอาชีพ หรือเรื่องทั่ว ๆ ไปในการทำงาน  

(5) ระบบสอนงาน (Coaching) คือ การที่ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน  
ใช้วิธีการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ สะท้อนกลับ สนับสนุนให้ผู้ถูกสอนสามารถพัฒนาพฤติกรรม และ
ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน การสอนงานยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ถูกสอน  

4) Learning Model (70:20:10) 
Learning Model (70:20:10) ถูกคิด โดย Morgan McCall, Michael Lombardo และ 

Robert Eichinger ในความร่วมมือกับ (Partnership) กับ Centre for Creative Leadership 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Learning Model 
ที่มา: Caliper Australia (2560) 
 

(1) 70% Learning Model คือแนวคิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การ
ทำงาน (Learning by Job Experience) ที่เป็นรูปแบบการเรียนแบบไม่เป็นทางการ มุ่งเน้นเรียนรู้
จากการทดลองปฏิบัติ สำหรับเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบ  70% Learning Model มีหลาย

https://medium.com/@caliper108
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เครื่องมือด้วยกัน อาทิเช่น การติดตามสังเกต ผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับบริษัทลูกค้า การหมุนเวียนงาน การทำ Project เป็นต้น  

(2) 20% Learning Model คือ แนวคิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่รอบตัวเราผ่านกระบวนการพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  
การเรียนรู้ ซึ่งเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบ 20% Learning Model ประกอบด้วย การสอนแนะ 
โดยผู้จัดการผู้อื่น การสอน แนะเป็นกลุ่ม การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอน การให้คำปรึกษา เป็นต้น 

(3) 10% Learning Model คือแนวคิดการเรียนรู้ที่ แบบเป็นทางการ ที่เน้นการ
เรียนรู้จากโปรแกรมหรือหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการกำหนดหัวข้อ เนื้อหา หลักสูตรและรูปแบบที่
ชัดเจนแบบเฉพาะเจาะจงไว้ล่วงหน้าแล้ว มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อทฤษฎี หลักการของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การศึกษาต่อและการอ่าน การฟังและทำแบบทดสอบ 

5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ชีวิตประจำวันและในทางธุรกิจ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทางองค์การจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลมากขึ้นคือ การใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในกระบวนการพัฒนา
และฝึกอบรม โดยผ่านการเรียนออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
สะดวก ผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Smart Phone Tablet รวมทั้งการเพิ่มหลักสูตรที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีสอดคล้อง
กับยุคดิจิทัล โดย World Economic Forum ได้รายงานข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะในอนาคต 
10 ทักษะ ที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องมี จากรายงานชื่อ New Vision for Education: Fostering 
Social and Emotional Learning Through Technology 1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 2. 
การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ความคิดสร้างสรรค์ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. การบริหารและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 5. การทำงานร่วมกัน 6. ความฉลาดทางอารมณ์ 7. ความสามารถในการ
ประเมินและตัดสินใจ 8. การมีความเข้าใจ และใจรักในการบริการ 9. การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว
ใจ 10. ความคิดที่สามารถยืดหยุ่น และปรับได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

สรุปคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือกระบวนการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ของความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรและองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
และการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในอนาคตขององค์การเพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมในการพัฒนาจะประกอบไปด้วย การฝึกอบรม การศึกษา  
การพัฒนาโดยวิธีการต่าง ๆ  
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5. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล  
การวิจัยการใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่ม

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การนำรูปแบบและวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแนวคิดสมรรถนะและนำมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการโดยกำหนดระเบียบการวิจัยดังนี้ 

5.1 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Sources เป็นข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือ 
บทความ เอกสาร 

5.2 ขอบเขตงานวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและนำสมรรถนะ

Competency มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด
(มหาชน) สำหรับกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 

5.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากการศึกษาข้อมูลทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดการใช้สมรรถนะ  

(Competency) แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลของจัดทำ
สมรรถนะ (Competency) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส 
จำกัด(มหาชน) ในกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ว่ากลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) มีรูปแบบ
และขั้นตอนในการจัดทำสมรรถนะเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดำเนินการให้กับ
พนักงานระดับเจ้าหน้าที่อย่างไร แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ กลุ่มบริษัท บีจี คอนเทน
เนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการให้กับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ นั้นเป็นไปตามแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร โดยนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research)  

 
6. ผลการศึกษา  

บริษัท  บี จี  คอน เทน เนอร์  กล๊ าส จำกัด (มหาชน) ได้นำแนวความคิดสมรรถนะ
(Competency) มาใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
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6.1 การจัดทำสมรรถนะ (Competency) 
 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดทำกรอบแนวคิดสมรรถนะ (Competency Framework) 
 

1) การกำหนดสมรรถนะ (Competency) ของบริษัทฯ 
จากนโยบายที่ต้องการให้การบริหารจัดการในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทได้

ขับเคลื่อนไปอย่างสอดคคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่การเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากเป็นทรัพยากรและกลไกสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจกรรม
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท คณะผู้บริหารจึงได้กำหนดให้มีการนำ
แนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาเป็นเครื่องมือและแนวทางเพ่ือใช้พัฒนาบุคลากรของบริษัท 
โดยการกำหนดสมรรถนะ (Competency) นั้นมาจากการวิเคราะห์และพิจารณากำหนดสมรรถนะ  
(Competency) ที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งเป็นบริษัท
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้นวัตกรรม และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดให้บริษัทมี
สมรรถนะ (Competency) 3 กลุ่มและที่มาของสมรรรถนะแต่ละกลุ่มคือ สมรรถนะที่เกิดจากการ
กำหนดร่วมกันของฝ่ายบริหารที่เชื่อมโยง และสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทคือ 

(1) กลุ่ม Core Competency (สมรรถนะหลัก) ตัวย่อคือ CC 
เป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนในบริษัทฯจำเป็นต้องมีร่วมกัน สมรรถนะหลักที่ทุก

คนในองค์กรจำเป็นต้องมีเพ่ือจะนำบริษัทฯไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มีทั้งหมด 5 สมรรถนะ คือ 
Leadership (ภาวะผู้นำ) Accountability (สำนึกรับผิดชอบ) Initiative and Innovation (ความคิด
ริเริ่ม และนวัตกรรม) Teamwork (การทำงานเป็นทีม) และ Communication Excellence (ความ
เป็นเลิศในการสื่อสาร) 

(2) กลุ่ม Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ) ตัวย่อคือ MC 
เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในระดับจัดการหรือควบคุมดูแล

สมาชิกในทีม มีทั้งหมด 3 สมรรถนะ คือ Business Visionary (แนวความคิดทางธุรกิจ) Results 
Oriented (การมุ่งเน้นผลลัพธ์) People Management (การบริหารจัดการคน) 

1. กำหนดสมรรถนะ 
2. จัดทำพฤติกรรมของ

สมรรถนะ 
3. กำหนดระดับ

พฤติกรรมที่คาดหวัง 

4. ประเมินระดับ
สมรรถนะของพนักงาน 

5. วิเคราะห์หาช่องว่าง
ของสมรรถนะ 

6. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะ 
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(3) กลุ่ม Functional Competency (สมรรถนะตามสายงาน) ตัวย่อคือ FC 
เป็นสมรรถนะที่เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง

และหน่วยงาน และกำหนดสมรรถนะ Functional Competency พ้ืนฐานที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้อง
มีเหมือนกัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ เป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์คำ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ร่วมระหว่างหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงาน
ต้ น สั งกั ด  โด ย ใช้ ห ลั ก  KSA (Knowledge, Skill, Attribute) ใน ก ารวิ เค ราะห์ เ พ่ื อก ำห น ด 
Competency  

2) การจัดทำพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะ  
(1) การจัดทำพฤติ กรรมของ Core Competency (สมรรถนะหลั ก ) และ 

Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ)  
ในการจัดทำพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะ จะกำหนดคำจำกัดความของแต่ละ

สมรรรถนะ โดยกำหนดมาจากการศึกษาจากข้อมูลจากสถาบันต่าง ๆ และจากผู้บริหาร หลังจากนั้น
จะกำหนดระดับของพฤติกรรม ซึ่งใช้การบรรยายลักษณะของพฤติกรรมแต่ละระดับ โดยแบ่งระดับ
เป็น 4 ระดับ (Proficiency Level) คือ 1. Basic 2. Competence 3. Professional 4. Expert โดย
คำจำกัดความของแต่ละระดับจะเป็นพ้ืนฐานในการจัดทำคำบรรยายลักษณะของพฤติกรรมในแต่ละ
สมรรถนะ  

(2) การจัดทำพฤติกรรมของ Functional Competency (สมรรถนะตามสายงาน) 
การจัดทำพฤติกรรมของ Functional Competency (สมรรถนะตามสายงาน)  

ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับแต่ละหน่วยงาน เพ่ือกำหนดสมรรถนะที่พนักงานในแต่ละ
หน่วยงานจำเป็นต้องมีเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 
KSA (Knowledge-Skill-Attribute) และสรุปรวมเป็น Functional Competency (สมรรถนะตาม
สายงาน) โดยกำหนดระดับพฤติกรรมไว้ 4 ระดับคือ 1. Basic 2. Doing 3. Advance 4. Expert   

3) การกำหนดระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง (Expectation Level) 
การกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังคือการตั้งระดับมาตรฐานว่าบริษัทมีความต้องการให้

บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) อยู่ในระดับใด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินระดับสมรรถนะ 
(Competency) ว่าปัจจุบันพนักงานมีสมรรถนะ (Competency) แตกต่างไปจากความคาดหวังใน
ระดับใด โดย Core Competency และ Managerial Competency กำหนดตามระดับของพนักงาน 
และการกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของ Functional Competency กำหนดจากตำแหน่งของ
พนักงานในสายงานนั้น ๆ และขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องและความจำเป็นในการปฏิบัติในแต่ละ
ตำแหน่งงาน ซึ่งแต่ละตำแหน่งสามารถมีระดับพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปแม้จะเป็นหัวข้อเดียวกัน 

4) การประเมินระดับสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน 



275 
 

 

ในการประเมินระดับสมรรถนะ (Competency) ได้ใช้รูปแบบการประเมิน แบบ 270 องศา 
ประเมินโดย 3 ส่วน คือประเมินตนเอง (Self-Assessment) ให้น้ำหนัก 20% ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไป (N+1) ให้น้ำหนัก 50 % และประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ลำดับถัดไป (N+2) ให้น้ำหนัก 30 % ซึ่งการประเมินจะให้แต่ละส่วนประเมินไปในเวลาเดียวกัน ทำให้
ผู้ประเมินแต่ละส่วนจะไม่เห็นผลการประเมินของผู้ประเมินส่วนอ่ืน โดยเป็นการประเมินโดยใช้การ
เลือกพฤติกรรมและระดับของพฤติกรรมที่ตรงกับผู้ถูกประเมินมากท่ีสุด 

5) การวิเคราะห์หาช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) 
เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วทั้งสามส่วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลการประเมินมา

วิเคราะห์ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) โดยนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์กับระดับพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานแต่ละระดับ ผลที่ได้คือระดับของสมรรถนะ และ
ผลช่องว่างสมรรถนะของพนักงานแต่ละคน 

6) การสรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินของพนักงานแต่ละคน จะประกอบไปด้วยผล 2 ส่วน คือ ระดับสมรรถนะ

(Competency) ของพนักงานในแต่ละสมรรถนะ (Competency) ว่าอยู่ในระดับใด และผลช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency Gap) 

6.2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
เมื่อวิเคราะห์ผลสมรรถนะแล้ว ทางหน่วยงานพัฒนาบุคลากรได้จัดทำแนวทางในการพัฒนา

สำหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมมาพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะเป็นไป
ตามที่องค์กรต้องการ ทั้งนี้จะมีการส่งผลการประเมินสมรรถนะให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบและเข้าสู่
ขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
 

1) วิ เคราะห์หาความต้ องการในการฝึกอบรม คือ  การนำผลช่องว่ างสมรรถนะ 
(Competency Gap) ของ Core Competency (สมรรถนะหลัก) และ Managerial Competency 
(สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ) และ Functional Competency (สมรรถนะตามสายงาน) 

1.วิเคราะห์หาความ
ต้องการในการฝึกอบรม 

2. พิจารณาเลือก
หลักสูตรที่เหมาะสม 

3.พิจารณาเลือกวิธีการ
ในการฝึกอบรม 

4. ดำเนินการฝึกอบรม 
5. ประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรมทันที 

6. ประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม 90 วัน 
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มาพิจารณาพนักงานที่ต้องได้รับการเข้าฝึกอบรม โดยเข้ารับการฝึกอบรมในสมรรถนะที่มีผลติดลบสูง
กว่าก่อน  

2) พิจารณาเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม คือการนำรายละเอียดและตัวชี้วัดพฤติกรรมของแต่ละ
สมรรถนะมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดหลักสูตร วัตถุประสงค์ และเนื้อหาหลักสูตร 

3) พิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการฝึกอบรม กำหนดแนวทางไว้คือ หลักสูตรที่มาจาก
ช่ องว่ างสมรรถนะ (Competency Gap) ของ Core Competency (สมรรถนะหลั ก ) และ 
Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ) จะดำเนินการโดยใช้วิธีการฝึกอบรม
ในห้องเรียน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมภายในและใช้วิทยากรจากสถาบันภายนอกเป็นรุ่น ๆ ในกลุ่ม 
Functional Competency (สมรรถนะตามสายงาน) ได้ดำเนินการส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือให้ทราบถึงผลช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) และให้ดำเนินการพัฒนาโดยให้
พนักงานฝึกปฏิบัติหน้างาน 

4) ดำเนินการฝึกอบรมโดยใช้การใช้โดยเป็นการจัดฝึกอบรมภายในและใช้วิทยากรจาก
สถาบันภายนอกภายนอก   

5) ประเมินผลหลังการฝึกอบรมทันที  การประเมินผลหลังการเข้ารับการฝึกอบรมทันที  
เป็นการประเมินผลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสอบถามถึงความพึงพอใจของการเข้ ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และการบริหารจัดการการฝึกอบรม 

6) ประเมินผลหลังการฝึกอบรม 90 วัน การประเมินผลหลังการฝึกอบรม 90 วัน เป็นการ
ประเมินจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 

 
7. บทสรุป และข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาการใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ของกลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่โดย
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า การใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency)  
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดำเนินการประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การจัดทำกรอบแนวคิด
สมรรถนะ (Competency Framework) โดยการจัดทำกรอบแนวคิดสมรรถนะเริ่มตั้งแต่การกำหนด
ที่มาของสมรรถนะ ที่กำหนดมาจาก วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และวิเคราะห์งาน KSA 
(Knowledge, Skill, Attribute) ในการวิเคราะห์เพ่ือกำหนดสมรรถนะ Competency 3 กลุ่มคือ 
Core Managerial (สมรรถนะหลัก) Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ) 
และ Functional Competency (สมรรถนะตามสายงาน) ต่อมาคือการจัดทำพฤติกรรมของแต่ละ
สมรรถนะ โดยศึกษาจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ และความต้องการของผู้บริหารองค์การ รวมทั้งกำหนด
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ระดับของพฤติกรรมที่คาดหวังในแต่ละระดับ แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน โดยมีการประเมิน 
แบบ 270 องศา และวิเคราะห์หาช่องว่างของสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคล 

เมื่อได้ผลช่องว่างของสมรรถนะของพนักงานเป็นรายบุคคลแล้วจึงเข้าสู่แนวทางการพัฒนา
โดยใช้วิธีการฝึกอบรมในการพัฒนาพนักงานที่มีผลช่องว่างของสมรรถนะ Core Managerial 
(สมรรถนะหลัก) Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ) และใช้วิธีการฝึก
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) สำหรับ Functional Competency (สมรรถนะตามสาย
งาน) และใช้การติดตามผลหลังจากฝึกอบรมเสร็จทันทีและหลังจากฝึกอบรมเสร็จ 90 วันเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการฝึกอบรม 

7.1 อภิปรายผล 
การศึกษาการใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่ม

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
วิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมบนพ้ืนฐานของทฤษฎี บทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) การจัดทำกรอบแนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในขั้นตอนการกำหนดสมรรถนะ
(Competency) และจัดทำตัวชี้วัดพฤติกรรมของบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) ได้
ใช้การวิเคราะห์การกำหนดสมรรนะ (Competency) มาจากกลยุทธ์ พันธกิจ ขององค์การสำหรับ 
Core Competency และ Managerial Competency โดยขั้นตอนในการจัดทำ ยังไม่ได้นำขั้นตอน
การค้นหาสมรรถนะที่ทำให้เกิดผลงานที่ดีเลิศตามแนวคิดของ David McClelland มาประยุกต์ใช้ใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด  (มหาชน) ใช้คือ การกำหนดจาก
คณะกรรมการผู้ เชี่ ยวชาญ  คือการที่ ให้ กลุ่ มผู้บริหารระดับสู งเป็นผู้ กำหนดสำหรับ  Core 
Competency และ Managerial Competency โดยกำหนดจากกลยุทธ์และพันธกิจขององค์การ ซึ่ง
การใช้แนวทางเดียวอาจจะไม่สามารถระบุได้ถึงสมรรถนะที่จะช่วยให้สนับสนุนเป้าหมายของบริษัทได้
อย่างครอบคลุม การกำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมมีท่ีมาจากการศึกษาข้อมูลจากภายนอกทางเดียวและใช้
ตัวชี้วัดเดียวกันในทุกสมรรถนะ สำหรับการกำหนด Functional Competency นั้นได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์งานและเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ได้สมรรถนะที่เกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ 
และได้ตัวชี้วัดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน 

ในขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน)  
ใช้รูปแบบการประเมินแบบ 270 องศา คือ ประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยไม่ได้ได้ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการประเมิน เช่น การให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานประเมิน และใช้การประเมินแบบการให้คะแนนพฤติกรรม  
อย่างเดียว 
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การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดทำสมรรถนะ (Competency) จากการทบทวนวรรณกรรม 
และของบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) 

ขั้นตอนการจัดทำสมรรถนะจากการทบทวน
วรรณกรรม 

ขั้นตอนการจัดทำสมรรถนะบริษทับีจี คอนเทน
เนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน 

1. การจัดทำกรอบแนวคิดสมรรถนะตามแนวคิด 

1.1 การกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
สำหรับประเมิน 

1.2 การระบุกลุ่มตัวอย่างหรือกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
1.3 การเก็ บข้ อมู ล  (การ ใช้ วิ ธีก ารสั มภ าษณ์

พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( Behavioral Event Interviews) 
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ (Expert Panels) การใช้
แบบสำรวจ (Surveys) การใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูปจาก
ระบบผู้เช่ียวชาญ การวิเคราะห์งาน (Job Function 
Analysis) 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนากรอบสมรรถนะ 
1.5 การตรวจสอบความถูกต้องของกรอบสมรรถนะ 

1.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนด สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ จากวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัท 

1.2 ใช้ ก ารวิ เค ร าะห์ งาน งาน  (Job Function 
Analysis) ในการกำหนดสมรรถนะตามสายงาน 

1.3 กำหนดตัวช้ีวัดพฤติกรรมมีที่มาจากการศึกษา
ข้อมูลจากภายนอก 
 
 
 
 - 

2. การกำหนดกลุ่มของสมรรถนะ (Competency) 
2.1 สมรรถนะหลักขององค์การ 
2.2 สมรรถนะสำหรับพนักงานในแต่ละระดับหรือ

ตำแหน่งงาน 

2.1 สมรรถนะหลัก  
2.2 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  

2.3 กลุ่มสมรรถนะที่กำหนดไว้ตามลักษณะกลุ่มงาน -  
2.4 กลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ

ตำแหน่งหน่ึง ๆ 
สมรรถนะตามสายงาน  

3. การกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังและการประเมินสมรรถนะ 

3.1 Hierarchy Role การกำหนดตามบาทบาทสาย
บังคับบัญชา 

3.1 Expert Proficiency Role ก า ร ใ ช้ ค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ประเมินแบบ 360 องศา 

3.1 Hierachy Role กับ สมรรถนะตามสายงาน 
Functional Competency 

3.2 Expert Proficiency Role กับสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 

3.3 ประเมินแบบ 270 องศา 

  
2) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากผลของช่องว่างของสมรรถนะ (Competency 

Gap) หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นำผลช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) มา
กำหนดแผนในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ซึ่งการนำผลช่องว่างของสมรรถนะ (Competency 
Gap) มาเป็นตัวกำหนดแผนการพัฒนานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของความจำเป็นในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปตามผลของสมรรถนะที่ได้จากการประเมิน 
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โดยใช้เครื่องมือการฝึกอบรมในห้องเรียนในการพัฒนา Core Competency และ Managerial 
Competency และใช้วิธีการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) ในการพัฒนา Functional 
Competency ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะนั้นยังไม่มีขั้นตอนในการวิเคราะห์เพ่ือกำหนด
เครื่องมือให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของสมรรถนะแต่ละตัวอย่างชัดเจน ส่วนในขั้นตอนการ
ประเมินผลพัฒนามีการประเมินผล 2 ช่วง คือ การประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมทันทีเพ่ือประเมิน
ถึงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินผลเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเพ่ือประเมิน
ถึงความเปลี่ยนแปลงของความรู้และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลของช่องว่างของสมรรถนะ 
(Competency Gap) จากการทบทวนวรรณกรรม และของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด
(มหาชน) 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลของ
ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) จาก

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลของ
ช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap) 
บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด(มหาชน 

1. แนวทางการพัฒนา 

1.1 การฝึกอบรม (Training)  
     การศึกษา (Education) 
     การพัฒนา (Development) 
     การเรียนรู้ (Learning) 

  

1.1 ใช้การฝึ กอบรม  (Training) ในการพัฒ นา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะการบริหารจัดการ 

1.2 ใช้การฝึกปฏิบั ติหน้ างานจริง  On the Job 
Training ในการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน(การ
เรียนรู้) 

2. วิธีการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

2.1 การให้การศึกษาหรือการฝึกอบรม 
 
2.2 การประเมินเพื่อหาปัจจัยที่ยังทำได้ไม่เทียบเท่า

ตัวแบบและนำไปพัฒนา 
2.3 การพัฒนา โดย Learning Model (70:20:10) 

 2.1 ใช้การฝึ กอบรม (Training) ในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะสำหรับการบริหารจัดการ 

 2.2 การประเมินสมรรถนะเพื่อหาช่องว่างของ
สมรรถนะ 

ใช้การฝึกอบรมในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติหน้า
งาน 

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย ทำให้ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการนำสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดทำกรอบแนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในขั้นตอนการกำหนดสมรรถนะ 
Core Competency Managerial Competency และ Functional Competency ที่มาจากการ
กำหนดจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์งาน (Job Function Analysis) นั้น ผู้วิจัยมี
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ข้อเสนอแนะว่าควรประยุกต์ใช้แนวทางอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการค้นหาสมรรถนะและการกำหนด
รายละเอียดพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะ เพ่ิมจากแนวทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น การค้นหา
พฤติกรรมที่เป็นเลิศของพนักงานในองค์การเพ่ือนำมากำหนดเป็นสมรรถนะ การใช้ฐานข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และการพิจารณาจากการแนวโน้มของธุรกิจของโลกในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล  
การประชุมอภิปรายจากผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้วัด
พฤติกรรมเพ่ือให้ได้สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและเป็นสมรรถนะช่วยสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมของบริษัทได้ในอย่างทันสมัยและเหมาะสม และในขั้นตอนการประเมิน ควรเพ่ิม 
ผู้ประเมินให้ครอบคลุมในทุกมิติ คือ เพ่ิมการประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

2) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากผลของช่องว่างของสมรรถนะ (Competency 
Gap) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาและมีการ
วิเคราะห์ความหมาะสมของรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ยังขาดอยู่  
โดยอาจนำนำ Learning Model: 70:20:10 มาปรับใช้ในการกำหนดว่าสมรรถนะตัวใด ควรนำ
รูปแบบการพัฒนาแบบใดมาใช้ นอกเหนือจากการใช้การฝึกอบรมในห้องเรียน โดยพิจารณาร่วมกับ
ทางผู้บังคับบัญชาของพนักงาน เนื่องจากการฝึกอบรมในห้องเรียนนั้น เป็นแนวทางการเพ่ิมความรู้
ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งสมรรถนะนั้นประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ การใช้เครื่องมือฝึกอบรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทุกมิติ และในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
บริษัทควรพิจารณาช่องทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมความยืดหยุ่นและ
ความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา เช่น การใช้ห้องเรียนออนไลน์ E-Learning การเรียนผ่าน 
Smart Phone เป็นต้น 

3) การขยายการนำสมรรถนะ (Competency) ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการอ่ืนของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเนื่องจากสมรรถนะ (Competency) เป็นสิ่งที่บอกถึงคุณลักษณะ 
ความรู้ พฤติกรรม ของพนักงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์การ 
จึงควรขยายการนำสมรรถนะไปใช้ในกระบวนการอ่ืน ๆ ได้แก่ กระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้พนักงาน
ที่มีสมรรถนะสูง กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานโดยการนำสมรรถนะไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลสะท้อนกลับ 
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แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

บรรเลง บุญเลิศ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึ กษ าวิ จั ย ค รั้ งนี้  เป็ น ก ารศึ กษ าวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantitative Research)  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ข้าราชการตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จำนวน 212 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตอบกลับแบบสอบถาม จำนวน 
202 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการทำงาน
ต่ำกว่า 5 ปี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ในด้านความสำเร็จในงานที่ทำของ
บุคคล ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และแรงจูงใจด้าน
ปัจจัยค้ำจุน ในด้านสถานะทางอาชีพ และด้านความมั่นคงในการทำงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
สายงานนิติกรซึ่งต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นหลัก ความสำเร็จในงานที่ทำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด นิติกรผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งในการทำงานย่อมมีความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ สถานะทางอาชีพ
ข้าราชการในตำแหน่งนิติกรถือว่ามีความมั่นคงในการทำงาน ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คำสำคัญ: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นิติกร ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน  
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: banleng_b@hotmail.com 
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1. บทนำ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 

กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของ
กระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรม และ
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง 

ดำเนิ นการเกี่ ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี
ปกครองและงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง 

โดยแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ออกเป็น 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองการเจ้าหน้าที่  3) กองการ

ต่างประเทศ 4) กองคลัง 5) กองสารนิเทศ 6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7) สถาบัน
ดำรงราชานุภาพ 8) สำนักกฎหมาย 9) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 10) สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 11) สำนักนโยบายและแผน 12) สำนักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานจังหวัด ตามข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 กำหนดให้สำนักกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ 1) ดำเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติ
กรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของกระทรวง 3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวง 4) ดำเนินการเกี่ยวกับบริการข้อมูลด้านกฎหมายของกระทรวง และ 5) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

งานด้านกฎหมายในส่วนกลางนอกจากเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักกฎหมายแล้ว ยังมีงาน
ด้านวินัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ งานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ และในส่วนภูมิภาค มีงานด้านกฎหมาย งานด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิด งานเรื่องราว
ร้องทุกข์ และการกลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนิติกรเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 
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จากอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 ข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นองค์การขนาดใหญ่ จึงทำให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก นิติกรในหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็น
กลไกขับเคลื่อนภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากนิติกรของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารภารกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

การที่นิติกรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือแรงจูงใจในการ
ทำงาน  เพราะแรงจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้ทำงานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจและมี
ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด แรงจูงใจใน
งานจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผู้บริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจนำมาเป็น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความ
พึงพอใจในงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง
นำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่าในส่วนของนิติกร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีแรงจูงใจอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนิติกร และมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ เพ่ือนำผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพการทำงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยขอบเขตการวิจัยมุ่งศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล และแรงจูงใจใน
การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงหาดไทย ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 212 คน 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

4.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
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Luthans (1989) กล่าวว่าการจูงใจ (Motivation) คือการที่ผู้บังคับบัญชาทำให้บุคคลทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
องค์การที่ตั้งไว้โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้จากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ตามทฤษฎีแรงจูงใจ  

4.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน เจริญผล สุวรรณโชติ , 2551 และทิมมิกา  

ทิมเนตร, 2558) แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกจะนำไปสู่ความพอใจ (Satisfaction) และอีกปัจจัย
คือความไม่พอใจ (Dissatisfaction) โดยความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจซึ่งปัจจัย 2 กลุ่ม คือ ปัจจัย
จูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค้ำจุน (Maintenance or Hygiene Factors) 

1. ปั จจั ยจู งใจ  (Motivational Factors) ได้ แก่  ความสำเร็จ ใน งานที่ ท ำของบุ คคล 
(Achievement) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work 
It Self) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความก้าวหน้า (Advancement) 

2. ปั จจั ยค้ ำจุ น ห รือปั จ จั ย สุ ขศาสตร์  (Maintenance or Hygiene Factors) ได้ แก่  
ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร (Company 
Policy and Administration) สภาพการทำงาน (Working Conditions) สถานะทางอาชีพ (Status) 
ความมั่นคงในการทำงาน (Security) และวิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) 

4.3 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2538; อ้างถึงใน ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) 

กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไปจะหมายถึงการทำงานที่ประหยัดได้ผลงานที่รวดเร็ว  
มีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร ด้านการเงิน คน อุปกรณ์ และเวลา 

4.4 องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Vroom and Deci (1997) ได้ทำการศึกษาพบว่า ในการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะก่อให้เกิด

ผลดีมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ความสามารถความชำนาญของ
ผู้ปฏิบัติงาน และการจูงใจในการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ขึ้นกับบุคคลเสียก่อน 

Peterson & Plowman (1989; อ้างถึงใน อุทัสน์ วีระศักดิ์การุณย์, 2556) ได้ให้แนวคิดและ
สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน (Quality) 2) ปริมาณ
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งาน (Quantity) 3) เวลา (Time) 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs) ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า
และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้  
แรงจูงใจในการทำงานได้แก่ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) 2) ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene 

factors) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
5. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” ดำเนินการตามขอบเขต ดังนี้  

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 212 คน (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงจูงใจในการทำงาน 
ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors)  

1. ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความก้าวหน้า 

ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors)  
1. ค่าตอบแทน 
2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
4. การนิเทศงาน 
5. นโยบายและการบริหาร 
6. สภาพการทำงาน 
7. สถานะทางอาชีพ 
8. ความมั่นคงในการทำงาน 
9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ด้านคุณภาพของงาน 
2. ด้านปริมาณงาน 
3. ด้านเวลา 
4. ด้านความคุ้มค่า 
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มหาดไทย, 2562) ซึ่งจะศึกษาทั้งหมด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจสำมโนประชากร 
(Census) ประกอบด้วย 

1. สำนักกฎหมาย จำนวน 24 คน 
2. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน 
3. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน 
4. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 2 คน 
5. สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน 2 คน 
6. สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด รวมจำนวน 167 คน 

5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใช้ วิ ธี ก ารส ำรวจ  (Survey Research) โด ย ใช้ แบ บ สอ บ ถาม  (Questionnaires)              
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือศึกษาหาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และหา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจในการทำงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
1.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) ดังนี้ 1) ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล 2) 

การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า 
1.2 ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) ดังนี้  1) ค่าตอบแทน 2) ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 4) การนิเทศงาน 5) นโยบายและการบริหาร 6) 
สภาพการทำงาน 7) สถานะทางอาชีพ 8) ความมั่นคงในการทำงาน 9) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพของงาน 2) ด้านปริมาณงาน 3) ด้านเวลา 4) ด้านความ
คุ้มค่า 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้า งขึ้น เพ่ือศึกษาวิจัย 

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งข้าราชการสายงานนิติการ ระยะเวลาการทำงาน และ
รายได้ต่อเดือน จำนวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ จำนวน 41 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ จำนวน 12 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. นำแบบสอบถามไปขอความร่วมมือกับนิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2562 ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ผู้ศึกษาได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จำนวน 212 ชุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา 202 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.2 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมา หลังจากนั้นนำข้อมูล
แบบสอบถามแต่ละชุดไปคำนวณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งฉบับ 
2. จำแนกข้อมูลของแบบสอบถามตามตัวแปร 
3. นำข้อมูลที่ทำการประมวลผลข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS 
4. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาจำนวน ร้อยละ 
5. วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

แบ่งเกณฑ์ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ เรียงจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด         
ตามแนวคิดของ Likert (1967; อ้างถึงใน ศิริพร จันทศรี, 2550) กำหนดน้ำหนักคะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง มแีรงจูงใจ/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจ/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจ/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจ/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจ/ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

คำนวณตามสูตรการหาอันตรภาคชั้น 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด  

        จำนวนชั้น 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 5 – 1 = 0.8 

        5 
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ค่าระดับคะแนนในข้อความท่ีมีความหมายเชิงบวก (Positive) 
ได้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มความคิดเห็น ในการแปลงคะแนน ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.60 - 3.39 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.79 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

ค่าระดับคะแนนในข้อความท่ีมีความหมายเชิงลบ (Negative) 
ค่าเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.40 - 4.19 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.60 - 3.39 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพมาก 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.79 หมายถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพมากที่สุด 

6. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation 
coefficient) 

7. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  จำนวน (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายคุณลักษณะ
ของตัวแปร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson product-moment correlation coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

 
6. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล
แบบสอบถาม จำนวน 202 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง โดยการบรรยายเชิงพรรณนาและแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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n  แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

�̅�  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
S.D  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
**  แทน ค่าสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 
*  แทน ค่าสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้สอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกได้ดังนี้ 
จำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนิติกร เพศชาย จำนวน127 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 

เพศหญิง จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
จำแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  31-40 ปี จำนวน 86 คน  

คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จำนวน 79 คนคิดเป็นร้อยละ 39.1  
ช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 

จำแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จำนวน  133 คน  
คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา สถานภาพสมรส จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.2 ปริญญาโท จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 

จำแนกตามระดับตำแหน่งข้าราชการสายงานนิติกร พบว่า ระดับปฏิบัติการ จำนวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.4 ระดับชำนาญการ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ระดับชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และระดับ
อำนวยการสูง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

จำแนกตามระยะเวลาการทำงาน พบว่า มีระยะเวลาการทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.5 ระยะเวลาการทำงาน 5-10 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ระยะเวลาการ
ทำงาน 11-15 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ระยะเวลาการทำงาน 16-20 ปี จำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.4 และระยะเวลาการทำงาน 21 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 

จำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001- 
25,000 บาท จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ69.9 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 25,001 - 
35,000 บาท จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รายได้ต่อเดือนในช่วง 35,001-45,000 บาท 
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รายได้ต่อเดือนในช่วง 45,001-55,000 บาท จำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 รายได้ต่อเดือนในช่วง 55,001-65,000 บาท จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 และรายได้
ต่อเดือนตั้งแต่ 65,001 บาทข้ึนไป จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  
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6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จากการวิเคราะห์สถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ำจุน เป็นรายด้าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ปัจจัยจูงใจเป็นรายด้าน 

แรงจูงในในการปฏิบัติงาน 
ด้านปัจจัยจูงใจ 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความสำเร็จในงานท่ีทำของบุคคล 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
4. ด้านความรับผิดชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้า 

3.75 
3.88 
3.82 
3.85 
3.50 

0.84 
0.70 
0.84 
0.83 
0.99 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

ภาพรวมของปัจจัยจูงใจ 3.44   0.82 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.44, S.D. = 0.82) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจระดับความคิดเห็นใน
ระดับสูงสุด คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (X̅ = 3.88, S.D. = 0.70) 
รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.85, S.D. = 0.83) ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.82, S.D. = 0.84) ด้านความสำเร็จในงานที่ทำ 
ของบุคคล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.75, S.D. = 0.84) และด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (X̅ = 3.50, S.D. = 0.99) 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ปัจจัยค้ำจุนในภาพรวม 

แรงจูงในในการปฏิบัติงาน 
ด้านปัจจัยค้ำจนุ 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
4. ด้านการนิเทศงาน 
5. ด้านนโยบายและการบริหาร 
6. ด้านสภาพการทำงาน 
7. ด้านสถานะทางอาชีพ 
8. ด้านความมั่นคงในการทำงาน 
9. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 

2.98 
3.76 
3.88 
3.68 
3.95 
3.21 
4.30 
4.37 
3.72 

0.91 
0.82 
0.72 
0.80 
0.87 
0.89 
0.80 
0.76 
0.83 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เห็นด้วยมาก 

ภาพรวมของปัจจัยค้ำจุน 3.76 0.82 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.76, S.D. = 0.82) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนระดับความคิดเห็นใน
ระดับสูงสุด คือ ด้านความมั่นคงในการทำงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X̅ = 4.37, S.D. = 0.76) 
และด้านสถานะทางอาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (X̅ = 4.30, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ด้าน
นโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.87) ด้านวามสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.88, S.D. = 0.72) ด้านความสัมพันธ์กับบังคับบัญชา อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.76, S.D. = 0.72) ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (X̅ = 3.72, S.D. = 0.83) ด้านการนิเทศงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.68, S.D. = 0.80) 
ด้านสภาพการทำงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X̅ = 3.21, S.D. = 0.89) และด้านค่าตอบแทน 
อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (X̅ = 2.98, S.D. = 0.91) 

6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จากการวิเคราะห์สถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เป็นรายด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายด้าน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านคุณภาพของงาน 
2. ด้านปริมาณงาน 
3. ด้านเวลา 
4. ด้านความคุ้มค่า 

4.46 
3.32 
1.96 
4.15 

0.60 
0.71 
0.74 
0.62 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วยปานกลาง 

เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยมาก 

รวม 3.53 0.66 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (X̅ =3.58, S.D. = 0.66) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด
คือด้านคุณภาพของงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (X̅ = 4.46, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.62) ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง (X̅ = 3.32, S.D. = 0.71) และด้านเวลา อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย (X̅ = 1.96, S.D. = 0.74) 

6.4 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ำจุน 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ำจุน           
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยรวม ด้วยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) เป็น
รายด้าน พบว่า 

ด้านปัจจัยจูงใจ 
1. แรงจูงใจด้านความสำเร็จในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (r= .346, p<0.01) 
2. แรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (r= .431, p<0.01) 
3. แรงจูงใจด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (r= .546, p<0.01) 
4. แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน (r= .404, p<0.01) 
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5. แรงจู งใจด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพมี ความสั มพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน (r= .318, p<0.01) 

ด้านปัจจัยค้ำจุน  
1. ปัจจัยค้ำจุนด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(r= .115, p>0.05) ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
2. ปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (r= .485, p<0.01) 
3. ปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (r= .366, p<0.01) 
4. ปัจจัยค้ำจุนด้านการนิเทศงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(r= .471, p<0.01) 
5. ปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (r= .338, p<0.01) 
6. ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (r= .361, p<0.01) 
7. ปัจจัยค้ำจุนด้านสถานะทางอาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (r= .556, p<0.01) 
8. ปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (r= .543, p<0.01) 
9. ปัจจัยค้ำจุนด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน (r= .405, p<0.01) 

6.5 แรงจูงใจที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression 

1) แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ในการทดสอบสมมติฐานกำหนดให้ 
ตัวแปรตาม  Y   คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร  
ตัวแปรอิสระ  X1 คือ ด้านปัจจัยจูงใจ 
ตัวแปรอิสระ  X2 คือ ด้านปัจจัยค้ำจุน 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวแปรพยากรณ์ B β t sig 

(Constant) 
1. ด้านปัจจัยจูงใจ (X1) 
2. ด้านปัจจัยค้ำจุน (X2) 

1.164 
0.528 
0.268 

 
0.441 
0.270 

4.749 
5.955 
3.650 

0.000 
0.000 
0.000 

R = 0.658a, R2 = 0.433, Adjusted R2 = 0.427, F = 76.024, S.E.est Y = 0.33448 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4 สรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ (X1) และด้านปัจจัยค้ำจุน (X2)  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Y)  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.658 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปร 
ทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(Y) ได้ ร้ อ ย ล ะ  43.30 (R2 = 0.433) มี ค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น ม าต รฐ าน ข อ งก ารพ ย าก รณ์   

S.E.est Y = 0.33448 โดยแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ (X1) (β=0.441) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมากกว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน (X2) (β=0.270) จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตราฐาน ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y = 1.164 + 0.528X1 + 0.268X2 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.441X1 + 0.270X2 

2) แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ในการทดสอบสมมติฐานกำหนดให้ 
  ตัวแปรตาม     Y   คือ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร  
 ตัวแปรอิสระ   X1  คือ  ด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล 
  X2  คือ  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  X3  คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
  X4  คือ  ด้านความรับผิดชอบ 
  X5 คือ  ด้านความก้าวหน้า 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวแปรพยากรณ์ B β t sig 

(Constant) 1.295  4.929 0.000 

1. ด้านความสำเร็จในงานท่ีทำของบุคคล (X1) 0.180 0.212 3.742 0.000 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (X2) 0.087 0.102 1.491 0.137 

3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (X3) 0.242 0.307 4.210 0.000 

4. ด้านความรับผิดชอบ (X4) 0.154 0.179 2.776 0.006 

5. ด้านความก้าวหน้า (X5) 0.096 0.167 2.835 0.005 

R = 0.641a, R2 = 0.410, Adjusted R2 = 0.395, F = 27.269, S.E.est Y = 0.34377 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล 
(X1) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (X3) ด้านความรับผิดชอบ (X4) และด้านความก้าวหน้า (X5)  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Y) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.641 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสี่ร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Y) ได้ร้อยละ 
41.0 (R2 = 0.410) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ S.E.est Y = 0.34377 โดยแรงจูงใจ
ด้านปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

(X3) (β = 0.307) และรองลงมา คือ ด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล (X1) (β = 0.212) ด้าน

ความก้าวหน้ า  (X5) (β  = 0.167) และด้านความรับผิดชอบ  (X4) (β  = 0.179) ตามลำดับ  
จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ            Y = 1.295 + 0.180X1 + 0.242X3 +0.096X5 

+ 0.154X4 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.212X1 + 0.307X3 + 0.167X5 + 
0.179X4 

3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในการทดสอบสมมติฐานกำหนดให้ 
ตัวแปรตาม    Y    คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
ตัวแปรอิสระ   X1  คือ ด้านค่าตอบแทน 
 X2  คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
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 X3   คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
  X4  คือ ด้านนิเทศงาน 
  X5  คือ ด้านนโยบายและการบริหาร 
  X6  คือ ด้านสภาพการทำงาน 
  X7  คือ ด้านสถานะทางอาชีพ 
  X8  คือ ด้านความม่ันคงในการทำงาน 
  X9   คือ ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวแปรพยากรณ์ B β t Sig 
(Constant) 1.604  6.633 0.000 
1. ด้านค่าตอบแทน (X1) -0.025 -0.038 -0.605 0.546 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (X2) 0.114 0.166 1.742 0.083 
3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (X3) 0.102 0.120 1.895 0.060 
4. ด้านนิเทศงาน (X4) 0.105 0.152 1.747 0.082 
5. ด้านนโยบายและการบริหาร (X5) -0.037 -0.073 -0.945 0.346 

6. ด้านสภาพการทำงาน (X6) 0.079 0.112 1.758 0.080 
7. ด้านสถานะทางอาชีพ (X7) 0.138 0.189 2.059 0.041 

8. ด้านความมั่นคงในการทำงาน (X8) 0.232 0.320 4.135 0.000 
9. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา (X9) -0.082 -0.114 -1.314 0.191 

R = 0.663a, R2 = 0.439, Adjusted R2 = 0.413, F = 16.710, S.E.est Y = 0.33869 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในด้านสถานะทางอาชีพ (X7) และด้าน
ความมั่นคงในการทำงาน (X8) มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของนิติกร (Y)  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.663 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปร 
ทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Y) 
ร้อยละ 43.90 (R2 = 0.439) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ S.E.est Y = 0.33869 โดย
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านสถานะทางอาชีพ 

(X7) (β = 0.189) รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทำงาน (X8) ) (β = 0.320) ตามลำดับ จากการ
วิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y = 1.604 + 0.138(X7) + 0.232(X8) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.189(X7) + 0.320(X8) 
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6.6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

Multiple 
 linear  

regerssion 

 

1. ด้านความสำเร็จในงานท่ีทำของบุคคล  ยอมรับสมมติฐาน 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ยอมรับสมมติฐาน 
4. ด้านความรับผิดชอบ  ยอมรับสมมติฐาน 

5. ด้านความก้าวหน้า  ยอมรับสมมติฐาน 
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 

Multiple 
 linear  

regerssion 

 

1. ด้านค่าตอบแทน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
4. ด้านนิเทศงาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ด้านนโยบายและการบริหาร  ปฏิเสธสมมติฐาน 
6. ด้านสภาพการทำงาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 

7. ด้านสถานะทางอาชีพ  ยอมรับสมมติฐาน 
8. ด้านความมั่นคงในการทำงาน  ยอมรับสมมติฐาน 

9. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา  ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
7. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) 
เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และมีการ
กำหนดสมมติฐานของการศึกษา คือ แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือข้าราชการตำแหน่งนิติกร สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 212 คน ซึ่งศึกษาทั้งหมด 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจสำมโนประชากร (Census) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การหาจำนวน 
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

7.1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการทำงานต่ำกว่า 5 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 

7.2 แรงจูงใจที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผลการวิจัยพบว่า จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัย
ค้ำจุน ดังนี้ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด
ในด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ตามลำดับ 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด
ในด้านนโยบายและการบริหาร รองลงมา คือ ด้านความม่ันคงในการทำงาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้าน
การนิเทศงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสถานภาพการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา และด้านค่าตอบแทน ตามลำดับ 

3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

7.3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มากที่สุดในด้านคุณภาพของงาน 
รองลงมา คือ ด้านความคุ้มค่า ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ตามลำดับ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสำเร็จใน
งานที่ทำของบุคคล และด้านความก้าวหน้า ตามลำดับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 คือ ด้านสถานะภาพทางอาชีพ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ด้านการนิเทศงาน ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการ
ทำงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ตามลำดับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน 
และด้านค่าตอบแทนไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7.5 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยจากผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression พบว่า 
แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัยค้ำจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.658 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

Y = 1.164 + 0.528X1 + 0.268X2 
แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล ด้านลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = 0.641 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

Y = 1.295 + 0.180X1 + 0.242X3 +0.096X5 + 0.154X4 
แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนในด้านสถานะทางอาชีพ และด้านความมั่นคงในการทำงาน  

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.663 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้ 

Y = 1.604 + 0.138(X7) + 0.232(X8) 
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7.6 อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากการวิจัยพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และตำแหน่ง
ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน อาจเนื่องจากในการปฏิบัติงานของ
นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดในการบริหารงานชัดเจน กำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ได้รับมอบหมายงานตามความรู้  ความสามารถ และความถนัด  
มีการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ อย่างเท่าเทียม ผู้บังคับบัญชามี
ความยุติธรรม เสมอภาคในการปกครอง ไม่ได้แบ่งขอบเขตในเรื่องของเพศหญิง หรือชาย สถานภาพโสด 
สมรส หม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับตำแหน่ง ดังจะ
เห็นได้จากการตอบข้อคำถามของปัจจัยเหล่านี้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในส่วนของอายุ และ
ระยะเวลาการทำงานที่แตกต่างกันจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่ามีผลต่อปัจจัยค้ำจุน
แตกต่างกันในด้านค่าตอบแทน 

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประกอบด้วยแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน จากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้าน
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล และด้านความก้าวหน้า มีความสัมพั นธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านสถานะภาพทางอาชีพ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ด้านการนิเทศงาน ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านสภาพการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านค่าตอบแทนไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ในด้านความสำเร็จในงานที่ทำของ
บุคคล ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้ามีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแรงจูงใจด้านปัจจัย
ค้ำจุน ในด้านสถานะทางอาชีพ และด้านความมั่นคงในการทำงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสายงานนิติกรซึ่งต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นหลัก ความสำเร็จใน
งานที่ทำมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายใต้กรอบและ
ระยะเวลาที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด นิติกรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ในการ
ทำงานย่อมมีความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ สถานะทางอาชีพข้าราชการในตำแหน่งนิติกร  
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ถือว่ามีความมั่นคงในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

7.7 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ แก่  ด้ านปั จจัยจู งใจและปั จจัยค้ ำจุน  คือ  ด้ านความสำเร็จ  
ในงานที่ทำของบุคคล ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความก้าวหน้า  
ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านความมั่นคงในการทำงาน จากผลการวิจัยดังกล่าวหน่วยงานควรให้
ความสำคัญต่อปัจจัยจูงใจในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นิติกรมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หน่วยงานควรให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในด้านพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือนำมา
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

2. หน่วยงานควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนบุคคลที่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถให้ได้รับความก้าวหน้าในสถานะทางอาชีพ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้นิติกรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

7.8 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปรียบเทียบกับสมรรถนะ (Competency)  
2. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของนิติ

กร เพื่อจะได้ทราบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยให้นิติกรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การรับราชการต่อไป 
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ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร 

 

ปฐมพงษ์ เกิดแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านการดำเนินงาน และลูกหนี้
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินในพ้ืนที่จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร (2) 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อของลูกหนี้โครงการธนาคารประชาชน 
ของธนาคารออมสิน พื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร (3) เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคาร
ออมสิน ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรใน
การศึกษา คือ ลูกค้าท่ีได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ในปี 
พ.ศ. 2561 ในเขตจังหวัดตาก จำนวน 1,612 คน และในเขตจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2,017 คน  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในเขตจังหวัดตาก จำนวน 320 คน และในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 333 คน ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของจังหวัดตาก และ
จังหวัดมุกดาหาร ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้การวิเคราะห์จาก ค่ากลาง  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง และการทดสอบสมมติฐานของ
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของจังหวัดตากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ อาชีพ และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของจังหวัดมุกดาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 คือ อาชีพ และรายจ่าย ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 
จังหวัดตากและจังหวัดมุกดาหาร พบว่า พื้นที่ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการใช้สินเชื่อที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  

 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: pkerdkaew2534@gmail.com 
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1. บทนำ 
หนี้ครัวเรือนในระบบเป็นหนี้หลักของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

จากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ให้กู้ยืมเงินสินเชื่อ โดยมีความผูกพันธ์กับรายได้ของแต่ละครัวเรือน  
โดยหากรายได้ของแต่ละครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนแล้วนั้น ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนย่อม
สูงตามรายได้ที่ได้รับ แต่ในทางกลับกันหากรายได้ของครัวเรือนที่ลดน้อยลง ก็อาจจะส่งผลต่อสภาพ
คล่องในการชำระหนี้เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  (2561) 
พบว่าถ้ากำหนดให้ปัญหาสภาพคล่องคือ ครัวเรือนมีรายได้หลังหักรายจ่ายอุปโภคบริโภค  และภาษี
แล้วไม่เพียงพอจ่ายภาระหนี้รายเดือนได้เต็มจำนวน พบว่าสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่อาจมีปัญหาสภาพคล่อง
ดังกล่าวสูงถึง ร้อยละ 46.8 และเมื่อทำการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) โดยสมมติให้รายได้ของ
แต่ละครัวเรือนลดลงร้อยละ 20 แต่คง ระดับการใช้จ่ายไว้เท่าเดิมเพ่ือวิเคราะห์ความทนทานของ 
ครัวเรือน พบว่าสัดส่วนมูลค่าหนี้ที่อาจมีปัญหาสภาพคล่อง เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 72.518 และเพ่ิมข้ึนสูง
ในทุกกลุ่มอาชีพ สะท้อนถึงความเปราะบางของภาคครัวเรือน  ดังนั้น หากภาคครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจ จนทำให้รายได้ลดลงรุนแรง อาจเห็นการปรับตัวของภาคครัวเรือน 
เช่น การปรับลดการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคหรือการผิดนัดชำระหนี้เพ่ิมขึ้นมากกว่าปกติซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อเนื่อง ไปยังการขยายตัวของเศรษฐกิจได ้

ซึ่งสภาพหนี้สินอาจมีปัจจัยส่วนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยภายใน เช่น อายุ ระดับรายได้ 
ระดับการศึกษา ภาระความรับผิดชอบ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกที่น่าสนใจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ สภาพของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย โอกาสในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในปัจจัยภายใน 
และภายนอกดังที่กล่าวมานับว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนกำหนดให้สภาพหนี้สินครัวเรือนของแต่ละ
บุคคลในครัวเรือนแตกต่างกัน โดยพ้ืนที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งในที่นี่ผู้ทำการศึกษาได้เห็นถึง
ความสำคัญ คือ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งภาครัฐได้มีการกำหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็นพ้ืนที่ที่มีโอกาส และศักยภาพทางธุรกิจสูง อันเป็นแหล่งก่อให้เกิดรายได้ของ
ประชาชนในชุมชนนั้ น  แต่ เป็นที่น่ าสนใจว่า พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ พิ เศษซึ่ งตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ได้เห็นชอบพ้ื นที่ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตาก 
และ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็น 2 ใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพในด้านตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
ได้เปรียบ ในด้านการคมนาคม การผ่านแดน การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและการตลาด อีกทั้งยังเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา มีฐานการผลิตที่โดดเด่น โอกาสในการขยายตัว  
ความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเงิน แรงงาน การไม่มีภัยพิบัติที่รุนแรง และผลกระทบ
ทางด้านความมั่นคง เป็นต้น โดยจากปัจจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะส่งผลต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ครัวเรือนของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างไรเมื่อมีการเปรียบเทียบกันบนพ้ืนฐาน
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ของการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันทางด้านศักยภาพและแนว
ทางการพัฒนาที่แตกต่างกันของทั้งสองจังหวัด 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินเป็นนโยบายที่เร่งด่วน เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคม และเศรษฐกิจฐานราก โดยธนาคารออมสินมีมติของคณะกรรมการธนาคารออม
สินที่ ลอ.268/2544 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2544 และระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 332 ว่าด้วยการ
ให้สินเชื่อ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ได้แก่ เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือนำไปชำระหนี้อ่ืน  ๆ 
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้อง
ไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ใน
คราวเดียวกันซึ่งอัตราดอกเบี้ยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ (1) กรณีแรก กรณีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี (Flat Rate) ได้แก่ กรณีลูกค้าทั่วไป ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวม
เงินนำส่งธนาคาร ร้อยละ 0.70 ต่อเดือน กรณีทำประกันชีวิตเพ่ือประกันสินเชื่อ ร้อยละ 0.85  
ต่อเดือน กรณีใช้หลักประกันที่สามารถประเมินราคาได้ (2) กรณีที่สอง กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น
ลดดอก (Effectiveness Rate) สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน กรณีเงินกู้ระยะสั้น ร้อยละ 
MRR+15 ต่อปี (3) กรณีสุดท้าย อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ หากเป็นกรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
แบ่งเป็น กรณีผิดนัดชำระหนี้ในระหว่างสัญญา ให้คิดเพ่ิมจากอัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 0.50  
ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายหลังครบกำหนดสัญญา ให้คิดเพ่ิม
จากอัตราดอกเบี้ยเดิม ร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นคงเหลือ (คิดแบบลดต้นลดดอก) และกรณี
กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดดอกเบี้ยร้อยละ 14 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านการดำเนินงาน และลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
ของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร 

2.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อของลูกหนี้โครงการ
ธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน พ้ืนที่จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร 

2.3 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร” โดยผู้ศึกษาวิจัย
ได้ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง อันประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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3.1 สมมติฐานการบริโภคแบบรายได้สัมบูรณ์ 
มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2560: 27-28) กล่าวว่า ภาคครัวเรือนถือได้ว่าเป็นส่วนหลักในการเป็น

เจ้าของปัจจัยการผลิตให้กับภาคการผลิต โดยเป็นส่วนที่สนับสนุนแรงงานและทุน ซึ่งรายได้ของภาค
ครัวเรือนจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ตามข้อสมมติ คือ ส่วนสำหรับการบริโภค (𝐶0) ที่ได้หักการชำระภาษี 
(T) แล้ว และส่วนสำหรับการออม (S) โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะถูกหมุนเวียนกลับมาเป็นปัจจัยการ
ผลิตให้กับภาคการผลิต 

David J. Smyth กล่าวว่า โดยปกติแล้วเมื่อแต่ละบุคคลมีระดับของรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น 
บุคคลนั้นจะมีการบริโภคที่เพ่ิมข้ึน แต่ทว่าสัดส่วนของการบริโภคที่เพ่ิมข้ึนจะมีค่าน้อยกว่าสัดส่วนของ
รายได้ที่เพ่ิมข้ึน และเมื่อระดับรายได้ของบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น บุคคลจะมีการลดการบริโภคในสัดส่วนที่มี
ต่อรายได้ หรือ ค่า APC ลดลง โดยจะส่งผลต่อค่า APS เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นถึงระดับของรายได้ที่
เพ่ิมขึ้น บุคคลจะมีแนวโน้มการออมเพ่ิมมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีรายได้ที่ลดลง 
บุคคลจะมีการบริการโภคในสัดส่วนที่มีต่อรายได้สูงขึ้น (ค่า APC สูงขึ้น) ส่งผลกระทบต่อการออมที่
น้อยลง เมื่อมีรายได้ที่ลดลง เนื่องจากการบริโภคข้ันพ้ืนฐานยังมีความจำเป็นอยู่ แม้ในระหว่างที่รายได้
ต่ำก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัวที่ยังมีความสำคัญ และจำเป็นมากกว่าการออม 
โดยปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคคลออมเพ่ิมมากขึ้นก็ต่อเมื่อครอบครัวมีปัจจัยพ้ืนฐานครบถ้วนเพียงพอ
แล้ว (กนกวรรณ สวัสดิ์หิรัญกิจ, 2544; อ้างถึงใน ดวงฤทัย พรธเนศ, 2552) 

3.2 ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้เปรียบเทียบ 
ดวงฤทัย พรธเนศ (2552: 9) กล่าวว่า ตามแนวคิดของ Jame S. Duesenbery ให้หลักการ

ไว้ว่า การบริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะรายได้สัมบูรณ์เพียงเท่านั้น แต่มีความสัมพันธ์กับรายได้
เปรียบเทียบ (Relative Income) โดยมีข้อสมมติฐานเปรียบเทียบที่มี อิทธิพลต่อการบริโภค 2 
ประการ ดังนี้ 

ประการแรก พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนนั้นจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้บริโภคแต่
ละคนจะมีการเปรียบเทียบระหว่างรายได้ของตนเองกับบุคคลอ่ืนในสังคม ซึ่งถ้าหากรายได้ของบุคคล
เมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ด้วยความที่บุคคลนั้นต้องการรักษาสถานภาพทาง
สังคม จึงส่งผลให้ ณ เวลาที่มีรายได้ต่ำ บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะบริโภคสูง การออมจึงต่ำ (ค่า APC สูง 
และ ค่า APS ต่ำ) เป็นการอธิบายฟังก์ชันการบริโภคในระยะสั้น (APC > MPC) แต่ในทางกลับกัน 
หากบุคคลมีรายได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสังคมแล้ว บุคคลที่มีรายได้สูงจึงมี
แนวโน้มที่จะบริโภคต่ำ ส่งผลให้มีการออมสูง (ค่า APC ต่ำ และค่า APS สูง) แต่ในระยะยาว บุคคล
จะมีการเพ่ิมการบริโภคในสัดส่วนที่คงที่ เพ่ือเป็นการรักษาระดับการบริโภคให้มีความใกล้เคียงกับ
มาตรฐานการบริโภคในสังคม 

ประการที่สอง ในปัจจุบันการบริโภคถูกกำหนดโดยแบบแผนหรือมาตรฐานของการบริโภคใน
อดีตที่ผ่านมา หรือขึ้นอยู่กับรายได้เปรียบเทียบ กล่าวได้ว่า บุคคลจะมีการรักษามาตรฐานของการ
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บริโภคของตนเองเมื่อตอนได้รับรายได้สูงสุดมาในอดีต เมื่อใดก็ตามหากระดับรายได้ของบุคคลลดลง
มาจากรายได้สูงสุดที่เคยได้รับมาก่อน บุคคลนั้นย่อมจะไม่ค่อยลดระดับการบริโภคของตนเองมากนัก 
เนื่องมาจากความเคยชินกับการบริโภคแบบเดิม ๆ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการลดระดับของการออมจะ
ทำได้ง่ายกว่าการลดระดับการบริโภคที่เคยชินมานาน ส่งผลให้เมื่อมีระดับรายได้ต่ำ การบริโภคจะ
สูงขึ้นตามไปด้วย 

3.3 ทฤษฎีการบริโภคข้ามเวลา 
พฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา เป็นรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกสัดส่วนของ

การบริโภคสินค้า ในแต่ละช่วงเวลาโดยเป้าหมายที่สำคัญเพ่ือให้บรรลุอรรถประโยชน์สูงสุด ภายใต้
งบประมาณท่ีจะได้รับ โดยแบ่งได้ดังนี้  

กรณีที่มีตลาดเงินสำหรับให้ผู้บริโภคกู้ยืมได้ โดยการตัดสินใจของผู้บริโภคจะมีตัวเลือกมาก
ยิ่งขึ้น โดยในการประกอบการตัดสินใจจะมีการนำเอาอัตราดอกเบี้ยเข้ามาร่วมในการตัดสินใจด้วย 
เพราะว่ารายได้ที่บุคคลจะต้องเสียไปกับการบริโภคที่มีการลดลงสำหรับปีปัจจุบัน เป็นผลให้สามารถ
นำรายได้ส่วนที่ลดนี้ไปเพ่ิมการบริโภคได้ภายในปีถัดไป โดยสามารถนำรายได้ที่เหลือไปบริหารจัดการ
ได้โดย ประการแรก การนำเงินดังกล่าวไปให้กู้ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ประการที่สอง
เป็นการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในการผลิตสินค้า และบริการของตนเอง โดยจะได้รับเป็นผลตอบแทน
จากการลงทุน 

กรณีมีตลาดกู้ยืมและการลงทุนการผลิตในกรณีผู้บริโภคอยู่ในฐานะของผู้กู้ โดยดุลยภาพของ
ผู้บริโภคเมื่อมีตลาดกู้ยืม และลงทุนการผลิต ซึ่งผู้บริโภคอยู่ในฐานะของผู้กู้ ผู้บริโภคมีรายได้ในปัจจุบัน
อยู่จำนวนหนึ่งและต้องใช้เพ่ือการลงทุนและบริโภค ซึ่งเงินที่ลงทุนและบริโภคมากกว่ารายได้ในปี
ปัจจุบันที่มี จึงจำเป็นที่จะต้องกู้มาเพ่ิม (ภราดร, 2550; อ้างถึงใน ดวงฤทัย พรธเนศ, 2559: 11-13) 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

หนี้สินของลูกหนี้สินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 
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4. วิธีการศึกษา 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากโครงการธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ. 2561 ในเขตจังหวัดตาก จำนวน 1,612 คน และในเขต
จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2,017 คน จากการคำนวณการศึกษาครั้งนี้จะได้กลุ่มตัวอย่างของจังหวัด
ตาก จำนวน 320 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จาก 10 สาขา และจังหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 333 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จาก 6 สาขา 

4.2 การรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ภใ 4ทำการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูล

พ้ืนฐาน รายรับ รายจ่าย และยอดสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของจังหวัด
ตาก และจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำการเก็บรวบรวมจากหนังสือ รายงาน 
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

4.3 สมมติฐานการศึกษา 
1. อายุของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร

ประชาชน 
2. สถานภาพสมรสของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการ

ธนาคารประชาชน 
3. อาชีพของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร

ประชาชน 
4. จำนวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
5. รายได้ต่อเดือนของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการ

ธนาคารประชาชน 
6. รายจ่ายของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร

ประชาชน 
7. พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร

ประชาชน 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษา ใช้การวิเคราะห์โดยอาศัยโปรแกรม SPSS for 

Windows ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยใช้วิธีวิเคราะห์เป็น 
การแจกแจงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การแสดงค่ากลาง เป็น ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำหรับแจกแจงข้อมูล
เบื้องต้น 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายมีความเหมาะสมกับข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

2.1 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of 
Variance–ANOVA) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบรูปแบบ Bonferroni method ซึ่ง
ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง สมมติฐานข้อที่ 4 

2.2 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งเส้นตรง (Linear 
Regression Analysis) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 และสมมติฐานข้อที่ 6 

2.3 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent samples t-test) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 7 

 
5. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาที่สำคัญจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตาก และจังหวัดมุกดาหาร (2) การเปรียบเทียบสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชนระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหาร  

5.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการ

ทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายวิธีการเพ่ือความเหมาะสม ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวน (Analysis of Variance–ANOVA) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง สมมติฐานข้อ
ที่ 4 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) 
ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 และสมมติฐานข้อที่ 6 และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ
สมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) ซึ่งใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 7 ซึ่งผลของการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 2 และ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบของทั้ง
สองจังหวัดมีค่า p>0.05 กล่าวคือ อายุ สถานภาพ บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของแต่ละบุคคลใน
จังหวัดตาก และจังหวัดมุกดาหารไม่มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน  

สมมติฐานที่ 3 อาชีพของแต่ละบุคคล มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน สามารถแสดงผลวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สิ้นเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจังหวัดตาก (n=320) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 9.295E10 3 1.549E10 5.842* .000 

ภายในกลุ่ม 8.300E11 316 2.652E9   

รวม 9.230E11 319    

*p< 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (3,316), p<00.05 แสดงว่า 
อาชีพของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สิ้นเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจังหวัดมุกดาหาร (n=333) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 4.160E11 7 5.942E10 26.389* .000 

ภายในกลุ่ม 7.318E11 325 2.252E9   

รวม 1.148E12 332    

*p< 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (7,325), p<00.05 แสดงว่า 
อาชีพของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบของทั้งสอง
จังหวัดมีค่า p>0.05 กล่าวคือ รายได้ของแต่ละบุคคลในจังหวัดตากและจังหวัดมุกดาหารไม่มี
ความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  

สมมติฐานที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบของจังหวัดตาก
มีค่า p>0.05 กล่าวคือ รายได้ของแต่ละบุคคลในจังหวัดตากไม่มีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ส่วนจังหวัดมุกดาหารผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏ
ว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,331), p<00.05 แสดงว่า รายจ่ายต่อเดือนของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อ
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พิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ในสมการได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 3 
และ ตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายจ่ายต่อเดือนแต่ละบุคคล  และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจังหวัดมุกดาหาร (n=333) 

แบบจำลอง SS df MS F p 

 การถดถอย 1.132E11 1 1.132E11 36.205 .000a 

ความแปรปรวน 1.035E12 331 3.126E9   

รวม 1.148E12 332    

*p< 0.05 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร

ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร จากรายจ่ายต่อเดือน  
ค่าคงที/่ 
ตัวแปร 

b SEb β t p 

ค่าคงที ่ 81774.730 4692.174  17.428 .000 
รายจ่าย 4.860 .808 .314 600.057 .000 

SEest=±55,908.82925 
R=.314; R2=.099; F=36.205; p=.000 

 
จากตารางที่ 4 รายจ่ายต่อเดือนแต่ละบุคคล  มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ

โครงการธนาคารประชาชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .314 สามารถพยากรณ์สินเชื่อของ
ลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้ร้อยละ 9.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 55,908.82925 และสมการพยากรณ์สินเชื่อของ
ลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เมื่อทราบรายจ่ายต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 
Y’=81774.730+4.860X  

5.2 การเปรียบเทียบสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชนระหว่างเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

สมมติฐานที่ 7 พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษท่ีแตกต่างและสินเชื่อ
ของลูกหนี้สิ้นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

จังหวัด จำนวน ค่าเฉลี่ย S t p 

จังหวัดตาก 320 1.2129E5 53789.53920 4.107 .000* 

จังหวัดมุกดาหาร 333 1.0316E5 58798.43335   

*p < 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 จังหวัดที่เป็นอิสระต่อกัน พบว่าพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจังหวัดตากมีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 121,290 บาท ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 53789.53920 ซึ่งมียอดสินเชื่อสูงกว่า จังหวัดมุกดาหารที่มีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 
103,160 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 58798.43335  

 
6.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาลูกหนี้โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดตาก พบว่า

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ คือ อาชีพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เพียงเท่านั้น โดดยลูกหนี้โครงการธนาคารประชาชน
ของธนาคารออมสิน จังหวัดมุกดาหาร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ อาชีพที่แตกต่างกัน และรายจ่ายที่แตกต่าง
กัน โดยสามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เมื่อทราบรายจ่ายต่อ
เดอืนของลูกหนี้สินเชื่อ ได้จากสมการ Y’= 81774.730+4.860X 

จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์ต่อสินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยจังหวัดตากมีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 
121,290 บาท เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมียอดสินเชื่อสูงกว่าจังหวัดมุกดาหาร ที่มีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 
103,160 บาท  

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาอภิปรายผลได้ดังนี้ คือ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ 

และสินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของทั้งสองจังหวัด พบว่าเป็นไปตามงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องว่า อาชีพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการก่อหนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้
เห็นว่า กรณีที่ลูกค้ามีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งธนาคาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลักษณะนี้จะเป็นผู้ที่มี
รายได้ประจำอยู่แล้ว จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าลูกค้าทั่วไปจึงส่งผลให้ยอดเงินสินเชื่อมีความ
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แตกต่าง ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ 
พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน 

ในส่วนของการเปรียบเทียบสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชนระหว่าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษจากยอดสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจังหวัดตากท่ีมีจำนวน
สูงกว่าจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปตามทฤษฎีการบริโภครายได้สมมติฐานเปรียบเทียบ เมื่อรายได้ของ
บุคคลเมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ด้วยความท่ีบุคคลนั้นต้องการรักษาสถานภาพ
ทางสังคม จึงส่งผลให้ ณ เวลาที่มีรายได้ต่ำ บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะบริโภคสูง โดยรายได้เฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดตากพบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าจังหวัดมุกดาหาร แนวโน้มของการบริโภคที่สูงขึ้น 
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกู้ยืมสินเชื่อมาเพ่ือการรักษาสถานภาพทางสังคม ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของสินเชื่อจึง
สูงกว่าจังหวัดมุกดาหารอย่างมีนัยสำคัญ 

6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างกันของกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของ

ลูกหนี้ โดยกลุ่มอาชีพข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานรัฐ กลุ่มอาชีพพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน มียอดสินเชื่อสูงกว่าอาชีพในกลุ่มอ่ืน  ๆ 
ดังนั้นภาครัฐควรมีการสนับสนุนแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความพอเพียงให้กับลูกหนี้สินเชื่อ
กลุ่มนี้ รวมไปถึงการปลูกฝังวินัยทางการเงินเพ่ือให้มีการควบคุมรายจ่าย เพียงพอกับรายได้ 

2. จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้สินเชื่อของจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าจังหวัดที่มียอด
สินเชื่อสูงนั้นมีรายได้ที่ต่ำกว่า ดังนั้น ธนาคารควรให้กลุ่มลูกค้ากู้เงินสินเชื่อ เพ่ือนำไปก่อให้เกิดรายได้ 
โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

6.4 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
1. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเพียงสองจังหวัด ดังนั้นหากมีผู้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารอออมสินต่อไป ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตเศรษฐกิจในระดับ
ภาค เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในขอบเขตท่ีกว้างขึ้น 

2. เนื่องด้วยการศึกษาครั้งนี้มีเวลาที่จำกัด จึงทำการศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในของผู้ใช้สินเชื่อ
เท่านั้น แต่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกอันเป็นอีกส่วนที่สำคัญ ผู้ที่จะทำการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา
ถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ข้อกฎหมาย รวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ 
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การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ปรัชญา บุญประดิษฐ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า อำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญท่ีสุด คือ 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วม
เพ่ือความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยด้านจิตสำนึก 3) ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อม 3 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อทางสิ่งแวดล้อมใน 3 ด้านหลัก 1) ด้านเศรษฐกิจ 
2) ด้านสังคม และ 3) ด้านวัฒนธรรม ซึ่งผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจัยหลัก ทั้ง 3 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมเพ่ือความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยด้านจิตสำนึก 3) ปัจจัยด้าน
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม มีส่วนในการช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยที่จะนำเสนอ 
เป็นแนวทางต่อหน่วยงานเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการประสานความมีส่วนร่วม ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้งบางกะเจ้า 
 
1. บทนำ 

บางกะเจ้า หรือยังเรียกว่า กระเพาะหมู เป็นเกาะเทียมที่เกิดจากคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมี
คลองลัดโพธิ์เชื่อมแม่น้ำทางทิศตะวันตก บางกะเจ้าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ในอำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เกาะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 กม. ยังคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ มี
ประชากรอาศัยไม่หนาแน่น ในบางครั้งได้รับการขนานนามว่า “ปอดสีเขียว” ของกรุงเทพ ปี พ.ศ. 
2549 นิตยสาร ไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia ได้ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดใน
เอเชีย (best urban oasis) ผู้คนที่มาบางกะเจ้ามักมาสัมผัสธรรมชาติและปั่นจักรยานชมวิว และมี
การเปิดตลาดบางน้ำผึ้งในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และยังเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะและสวน

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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พฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 200 กว่าไร่ และพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บางกะเจ้า
ประกอบด้วย 6 ตำบล คือ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบล
บางกะเจ้า และตำบลบางกอบัว คำว่า กะเจ้า มีความหมายว่า นกยาง หรือ นกกระยาง น่าจะมาจาก
เมื่อก่อนมีนกกระยางอาศัยอยู่บริเวณนี้จำนวนมาก บางกะเจ้ายังมีอากาศร่มเย็นเป็นธรรมชาติ  
เหมาะสำหรับตั้งบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัย ฝั่งตรงข้ามของบางกะเจ้าคือช่องนนทรีและพระโขนง ในอดีต
มีเหล่าขุนนางอาศัยอยู่จำนวนมาก หญิงสมัยก่อนนิยมไว้ผมสูงรัดเกล้า ได้มีการอพยพหนีมายังบางกะ
เจ้าด้วยเหตุผลไม่แน่ชัด ผ่านทางคลองสายหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียก ช่องนางหนี ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น 
ช่องนนทรี ส่วนพ้ืนที่ริมคลองที่ได้อพยพมา เรียกชนกลุ่มนี้ว่า “บางบ้านเจ้า” หรือ “คลองรัดเกล้า”  
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเรียก “บางรัดเกล้า” หรือ “บางบ้านเจ้า” จึงเปลี่ยนเป็น “บางกะเจ้า”  

การค้าในปัจจุบันเติบโตมากขึ้น มีตลาดบางน้ำผึ้งที่มีพ่อค้า แม่ค้านอกพ้ืนที่มาทำธุรกิจ  
เพ่ือตอบสนองต่อชาวกรุงเทพที่เข้ามารวมถึงปั่นจักรยาน สิ่งที่ตามมาคือ จุดเช่าจักรยานบริเวณท่าเรือ
ที่สำคัญ อีกจุดสำคัญคือ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีจุดเช่าจักรยานอยู่
ด้านหน้า อีกบริการหนึ่งของชาวบ้าน คือ บ้านพักโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวอยู่อาศัยกับชาวบ้าน
(ชุมชนบางกะเจ้า, 2558) 

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ทำให้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติใน
ท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพ่ือมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนประชากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น ทำให้การนำ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างผิดวิธี ขาดการวาง
แผนการจัดการที่เหมาสมทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สูญเสียไปโดยใช้ประโชน์ไม่คุ้มค่า  
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลของสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่มนุษย์ในระบบนิเวศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 มีการวางแผนการพัฒนาประเทศและแผนการปฏิรูป
ความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมุ่งให้คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัว
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
ขณะเดียวกันได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการเข้าถึงทรัพยากรและใช้
ประโยชน์อย่างเป็นธรรม การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นพันธกิจสำคัญ
ของการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับชาติ และระดับชุมชนที่ต้องการให้มีการศึกษา การสร้างจิตสำนึก 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ความรับชอบและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงผลที่ตามมา ตลอดจน
มีการนำมาตรการทางกฎหมายอันเป็นข้อบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษา และการดูแลรักษาที่ถูกวิธีเพ่ือการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รุ่งทิพย์ บำรุงสุข, 2555) 

คุ้งบางกะเจ้า หรือปอดของเมืองหลวง ก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นศูนย์รวมของการท่องเที่ยง
ทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุ้งบางกะเจ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมาก มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชางต่างชาติที่
ต้ อ งการเดิ นทางมาสู ดอากาศบริสุ ท ธิ์  ชมธรรมชาติ  และการท่ องเที่ ยว เชิ งวัฒ นธรรม  
การไหว้พระ เป็นต้น จากการที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม จึงทำให้ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จัก ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ จากการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว มีผลต่อเศรษฐกิจของ
คุ้งบางกะเจ้า ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นจึงเปลี่ยนไป ในด้านลบ เมื่อมีรายได้มากขึ้นทำให้
เกิดการตอบสนองความต้องการมากขึ้นจนลืมการดูแลรักษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา เช่น การตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือการก่อสร้างเชิงพาณิช การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
เหมาะสม ปัญหาคุณภาพน้ำ การทิ้งขยะที่เป็นพิษลงในแหล่งแม่น้ำลำคลองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกทำลายอย่างไม่ได้ตั้งใจ  

ผู้ศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีความ
ต้องการที่หาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญ และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รับรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำไปสู่การเฝ้าระวัง 
และการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่ม
ของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ช่วยให้ประชาชนได้เกิด
ความรู้ มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว ทำให้เกิดจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน และร่วมกันอนุรักษ์ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างประหยัด และเพ่ือให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพ่ือรักษาธรรมชาติ พ้ืนที่สีเขียว
ใกล้เมืองหลวง อันจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชนและชื่อเสียงของจังหวัดและประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และประชาชน ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Bardach (1998; อ้างถึงใน ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย , 2555) ได้ให้ความหมายของความ

ร่วมมือ หมายถึง การทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ภาครัฐโดยการทำงานร่วมกันมากกว่าแยกกันทำงาน 

Jackson & Maddy (2005; อ้างถึงใน ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ , 2550: 69) กล่าวว่า  
การประสานความร่วมมือช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีความตื่นตัวและผละกดัน
ให้เกิดการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารกันระหว่าง
องค์กรจะช่วยให้หุ้นส่วนขององค์กรสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร อีกทั้งการประสานความร่วมมือยังก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม การบริหารทักษะของบุคลากรการ
พัฒนาองค์ความรู้ การให้ความช่วยเหลือ และการจัดสร้างวัสดุอุปกรณ์และการบริหาร โดยการ
เชื่อมโยงทรัพยากรเท่าเดิม (Rossi, 1982; อ้างถึงใน ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2550: 78) 

การประสานความร่วมมือเป็นกลไกทางการบริหารอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน ระดมความคิด ระดมภารกิจเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นช่องทางในการปรับตัวเข้าหากันระหว่างองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่าย
จะต้องรับสภาพความจริงที่ว่าองค์การหรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตามโดยตัวของมันเองแล้ว ทรัพยากรและ
ศักยภาพที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องประสานงานและสร้าง
เครือข่ายการทำงาน (วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2539: 66) ปัจจัยพ้ืนฐานที่ทำให้การประสานความร่วมมือ
ประสบความสำเร็จ คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความจริงใจ การให้เกียรติ และการเชื่อถือกันและกันของ
ทั้งสองฝ่าย  

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทำให้การประสานความร่วมมือประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย  
ความเข้าใจร่วมกันความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ความจริงใจ การสร้างข้อตกลงร่วมกัน การวางแผนการ
ดำเนินงานและเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และภาวะผู้นำขององค์กร 

 

 

 

 

 
 



322 
 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
การจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยมุ่งเน้นแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีขั้นตอนการศึกษา โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน  
จำนวน 4 คน ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 12 คน ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จำนวน 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจากแดง 
จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 1 คน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 1 คน  

1. ผู้นำชุมชน จำนวน 4 คน 
2. ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 12 คน 
3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง หรือผู้แทน จำนวน 1 คน 

ลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- สถานภาพสมรส 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

- ด้านการมีส่วนร่วม 

- ด้านจิตสำนึก 

- ด้านการใช้ประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านสังคม 

- ด้านวัฒนธรรม 

-  
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4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจากแดง หรือผู้แทน จำนวน 1 คน 
5. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือผู้แทน จำนวน 1 คน 
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้แทน จำนวน 1 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์พร้อมด้วยหนังสือความความอนุเคราะห์ เพ่ือขอความร่วมมือใน

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์
สะดวก 

2. ผู้วิจัยนำข้อมูลข้อมูลการสัมภาษณ์ เพ่ือทำการวิเคราะห์ต่อไป 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี สภาพปัจจุบัน และปัญหา

ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างรัฐ และชุมชน จากเอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยจะทำ
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( in–depth interview) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีขั้นตอนในการ
สร้างเครื่องมือดังนี้ 

1. ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจากตำรา 
2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหา

และอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลที่ได้  
มาเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็น ในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

3. สร้างข้อคำถามการเก็บรวบรวมข้อมูล มีประเด็นต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
1) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการมีส่วนร่วม ด้านจิตสำนึก และ

ด้านการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม 
3) ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และ

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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5. ผลการศึกษา 
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาสาระ (Content Analysis) 

เป็นการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของข้อมูลที่ได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นได้ผ่านการสอบทานความถูกต้อง
ด้วยการตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ไม่ว่า
จะเป็นการสัมภาษณ์ สังเกต และการรวบรวมจากเอกสารประกอบว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันโดยจะนำเนื้อหาที่ได้แยกประเภทไว้แล้ว จัดหมวดหมู่วิเคราะห์ผ่านสภาพแวดล้อมประกอบที่
สำคัญ และหาข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ที่มีความเชื่อถือได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกพัฒนาเป็น
ตัวแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดังจะ
นำเสนอต่อไปนี้ 1. ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. ปัจจัยด้านจิตสำนึกที่
ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม 4. ผลจากการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 5. ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม 6. ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ 7. ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม 8. ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
วัฒนธรรม 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมถูกค้นพบว่ามีเรื่อง

ใดบ้างที่ต้องปรับปรุง โดยผลการพัฒนาปรับปรุงจะต้องทำให้รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบ
ไปด้วย การได้ออกความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ และรณรงค์ให้แก่พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ดังนี้ 

1. การโฆษณา และเผยแพร่เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม
กับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ การเสวนากลุ่ม การจัดประชาคม เป็นต้น 

2. ภาครัฐเปิดข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

3. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

4. การจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ภายในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า  
5. การให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในชุมชน 
6. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านจิตสำนึกที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยปัจจัยย่อยดังนี้ 
1. การสร้างองค์ความรู้ ตระหนักถึงผลดีผลเสีย  
2. การสร้างจิตสำนึกการนำขยะมาใช้ประโยขน์ตามหลัก 3 Rs 
3. การรณรงค์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยปัจจัยย่อยดังนี้ 
1. การจัดตั้งธนาคารขยะ 
2. การจัดตั้งร้านค้าศูนย์บาท  
3. ค่าตอบแทน/สวัสดิการ 

ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่วนร่วมโดยรวมพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ การไม่รับรู้การดำเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่าง ๆ ของคุ้งบางกะเจ้า ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมได้ การประชาสัม พันธ์
โครงการ การรณรงค์ จึงควรจัดทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  

ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
จากการสัมภาษณ์โดยรวมพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

ในท้องที่ได้ ลดการว่างงาน การย้ายถิ่นฐาน สร้างราย เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนจากนักท่องเที่ยว 
เมื่อสภาพแวดล้อมดี มีการรณรงค์ และเมืองน่าอยู่ ไร้มลพิษ และขยะ อีกทั้งยังเป็นป่ากลางกรุง  
จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกเป็นจำนวนมาก การพัฒนาสิ่งแวดล้อมจึงทำให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม  
การจัดการสิ่งแวดล้อมจะสามารถสร้างเสริมสุขภาพ และชีวิตของประชาชน สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้ง  ยังกระตุ้นให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว  

ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม 
ด้านวัฒนธรรม พบว่า ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมโดยรวมสามารถช่วยให้

เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไม่ให้สูญหาย และช่วยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้
เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นมากขึ้น ช่วยให้เกิดงานเทศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขต
พ้ืนที่หรือแหล่งท่องเที่ยว  

สรุปการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้า 
กลยุทธ์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1. ด้านความต่อเนื่อง (Continuity) ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบ

ให้กับหน่วยงานภายในภาครัฐเฉพาะเรื่อง และเป็นลักษณะของงานประจำ จึงมีความต่อเนื่องใน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ แต่ยังขาดความต่อเนื่องในลักษณะของงานที่มี
กระบวนการวางแผน ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
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2. การประสานความร่วมมือ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทุกคนทั้งภาครัฐ
และชุมชนในท้องถิ่นมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ การให้ความรู้และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาคม การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการจดบันทึกรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของการใช้ทรัพยากร และพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานย่อยเพ่ือประสานงานและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง การสร้างความตระหนัก (Awareness) ในความเป็นเจ้าของร่วม และ
ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในระดับที่ยั่งยืน ประหยัด คุ้มค่า และ
สอดคล้องกับศักยภาพ 

3. ด้านการมองไปข้างหน้า (Foresight) การวางแผนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมควรมีการ
เตรียมการเพ่ืออนาคตและมองไปข้างหน้า  

4. ด้านการบูรณาการ (Integrated) การบูรณาการกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันมลพิษต่าง  ๆ  
ในคุ้งบางกะเจ้า ควรมีวิธีจัดการและมาตรการโดยต้องมีการบูรณาการในการวางแผนอย่างผสมผสาน 
(Complex Integrated Process) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ (Academic) 
งบประมาณ (Financial) ด้านบุคลากร (Staffing) จัดให้มีการเรียนการสอน เพ่ือให้ความรู้หรือ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วทั้งชุมชนในท้องถิ่น จัดให้มีระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ควรกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 
2) ดำเนินการอย่างจริงจังกับมาตรการต่าง ๆ 
3) ควรส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน 
5) พัฒนาความตระหนัก จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์และรับประโยชน์

จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
6) เพ่ิมบทบาทของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมให้มีการยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็ม

ใจ และสมัครใจ 
7) ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม คือการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แต่ด้วยสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทิ้งขยะ 
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่า หรือแม้แต่การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค จะไม่สำเร็จได้โดยภาครัฐอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
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การดำเนินงานอย่างมีระบบ เป็นเครือข่าย จะช่วยให้การดำเนินงานเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน แต่เท่าที่ผ่านมากลไกของรัฐยังไม่เอ้ืออำนวยต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ยังขาดการกระจายข่าวสารให้เป็นที่รับรู้รอบด้าน  

8) การสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
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การจัดการสวัสดิการให้แก่พระสงฆ์และสามเณรด้านการศึกษา 
ในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 

 

พระประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์*  
 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือทราบสวัสดิการด้านการศึกษาแก่
พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 2) เพ่ือทราบความเพียงพอของสวัสดิการ
ด้านการศึกษาแก่พระภิกษุแลสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ 3) เพ่ือทราบปัญหาแนวทางสวัสดิการด้าน
การศึกษาของวัดบำเพ็ญเหนือทำอยู่ในปัจจุบัน และ 4) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาสวัสดิการด้าน
การศึกษาที่เหมาะสม โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ และได้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยแบบสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Chi–square โดยผ่าน
โปรแกรม SPSS ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผลจากการวิจัยพบว่าไม่มีสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร  ในวัดบำเพ็ญ
เหนือ เขตมีนบุรี กทม. จึงเป็นเรื่องที่ควรแก้ไข และพัฒนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ภิกษุและสามเณรใน
การศึกษาต่อไป การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า 

1) ควรทำเป็น “โครงการส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุและสามเณร” เพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธา 

2) ให้มีการประกาศแจ้งหลักเกณฑ์การขอรับทุนอย่างเป็นทางการให้รู้กันทั่วไป 
3) ให้มีการส่งเสริมการเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม โดยพิจารณาจัดตั้งกองทุนจากรายได้

ทางวัดมีตู้รับบริจาคเพ่ือการเรียนอยู่แล้ว   
4) อบรมและจัดส่งพระภิกษุออกเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านชุมชนโดยร่วมมือ

กับผู้นำทอ้งถิ่น 
5) จัดหลักสูตรให้เหมาะสมแก่พระภิกษุเป็นลำดับขั้นตอน พิจารณาจากอายุพรรษา ความรู้

ทางธรรม และความรู้ทางโลกประกอบกัน 

คำสำคัญ: การจัดการสวัสดิการ พระภิกษุและสามเณร การศึกษา วัดบำเพ็ญเหนือ 
 

 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 



331 
 

 

1. บทนำ 
วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนาน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดสั่ง

สอนความรู้มาแต่โบราณ พระภิกษุจึงเป็นครูบาอาจารย์ เป็นที่เคารพนับถือตลอดมา แม้ปัจจุบันความ
ศรัทธาต่อพระสงฆ์ยังคงมีอยู่แต่ก็บิดเบือนไปมากโดยไปนิยมในเรื่องการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง 
การแก้กรรมสะเดาะเคราะห์มากขึ้น อีกทั้งในหมู่พระสงฆ์ก็มีการประพฤติผิดพระธรรมวินัยต่าง  ๆ 
เป็นข่าวให้เห็นบ่อย ๆ จนมีผู้กล่าวว่าศาสนาเสื่อมถอยมากในยุคนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าแท้จริงแล้วศาสนา
ไม่ได้เสื่อมถอยแต่ขาดการสั่งสอนอบรมพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องประชาชนจึงศรัทธาและเชื่อในสิ่ง
ที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแทน และพระสงฆ์ก็คล้อยตามความเชื่อนั้น เราจึงเห็นการสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง 
การบูชาตุ๊กตาลูกเทพ แต่ในด้านการให้ความรู้พระธรรม ที่จะนำชีวิตไปสู่ความสงบ นำไปสู่ความเห็นที่
ถูกต้อง คือ การลุกข้ึนเผยแผ่หระธรรมคำสอนที่ถูกต้องกลับมีน้อยมาก 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

2.1 เพ่ือทราบสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ 
2.2 เพ่ือทราบความเพียงพอของสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุแลสามเณรในวัด

บำเพ็ญเหนือ 
2.3 เพ่ือทราบปัญหาแนวทางสวัสดิการด้านการศึกษาของวัดบำเพ็ญเหนือที่ทำอยู่ในปัจจุบัน 
2.4 เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาสวัสดิการด้านการศึกษาที่เหมาะสม 

 
3. คำถามการวิจัย 

3.1 สวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือมีหรือไม่ อย่างไร 
3.3 สวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือเพียงพอหรือไม่ 
3.3 แนวทางสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือที่ทำอยู่ใน

ปัจจุบันมีปัญหาอะไรหรือไม่ 
3.4 แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการด้านการศึกษาแพระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ

ที่เหมาะสมคืออย่างไร 
 

4. แนวคิดและทฤษฎี 
สำหรับแนวคิดในการวิจัยเกิดจากความคิดว่าในสมัยพุทธกาล ในชมพูทวีปมีลัทธิศาสนาและ

ความเชื่อมากมาย แต่พระพุทธองค์ทรงมั่นใจในความบริสุทธิ์ถูกต้องของพระธรรมที่ทรงสั่งสอน จึงให้
เหล่าสาวกเดินทางไปทิศทางต่าง ๆ เพ่ือเผยแผ่พระธรรมคำสอน เหล่าสาวกมหาเถระในครั้งบรรพกาล
นั้นล้วนมีการศึกษาที่ดีมาแล้วทั้งสิ้น จึงได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชนจนสามารถจัดตั้งเป็น
ศาสนาหนึ่งในโลกนี้ได้ ผู้วิจัยเห็นว่าในยุคนี้ก็เช่นกัน ต้องให้การศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณรให้มี
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ทิศทางพ้ืนฐานตามขั้นตอนที่เหมาะสม แล้วส่งออกไปเผยแผ่พระธรรมและคุณธรรมที่ดีแก่ประชาชน
ในชุมชนต่าง ๆ โดยอาจจะร่วมกับผู้นำชุมชนเริ่มจากที่อยู่ใกล้วัดก่อน เพ่ือช่วยกันสร้างแนวทางที่ดี
คุณธรรมให้เกิดในชุมชน มีการ “หล่อหลอม”พระพุทธศาสนาที่ดี 

แต่การจะเริ่มดำเนินการให้การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรนั้น จะต้องพิจารณาเริ่มจาก
สวัสดิการทางด้านการศึกษาที่มีให้แก่พระสงฆ์และสามเณร เพ่ือเป็นสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น ดังจะ
เห็นว่า “สวัสดิการ”คือการที่องค์กรจัดให้เพ่ือเอ้ือให้การทำงานมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
นอกเหนือจากรายได้ปกติท่ีได้ และหลักการในการให้สวัสดิการที่ดีนั้นมีดังนี้ คือ 

1) ต้องให้ตามความต้องการของคนกลุ่มใหญ่มิใช่จัดให้เพ่ือกลุ่มใด ๆ โดยเฉพาะ 
2) ต้องให้สม่ำเสมอ มิใช่ให้บ้างไม่ให้บ้าง 
3) มีหลักความยุติธรรมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 
4) มีความสะดวกในการปฏิบัติ ไม่มีขั้นตอนวุ่นวายยุ่งยาก 
5) มีหลักตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ตามใจหน่วยงาน 
6) มีการพิจารณาท่ีความถูกต้องเหมาะสมประหยัดคุ้มค่า 

ดังนั้น สวัสดิการก็คือ เครื่องมือขององค์การชนิดหนึ่งเพ่ือเพ่ิมความรักความผูกพันให้บุคคลมี
ต่อองค์การ เพ่ือเพ่ิมความภักดี เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากและดีขึ้น  สวัสดิการที่ให้แก่
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจึงก่อเกิดแรงจูงใจซึ่งสามารถนำทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบายได้ เช่น ทฤษฎี
แรงจูงใจของ เฮอร์ซเบร์ก (Frederick Herzberg) ได้สรุปแรงจูงใจเป็นสองปัจจัย คือ 1) ปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factors) หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวเรา ทั้งสิ่งของ ผู้คน ความสัมพันธ์
กับเพ่ือน ตลอดจนกฎระเบียบ สวัสดิการ และ 2) ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) หมายถึงการ
กระตุ้นความสนใจ การมีโอกาสก้าวหน้าและการได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเพ่ือความสำเร็จ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ McClelland. (McClelland’s Theory)  
ซึ่งเห็นว่า มนุษย์ต้องการประสบความสำเร็จและได้รับผลกลับด้วย (Need for achievement) เช่น
สอบได้และผลที่ได้คือได้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงขึ้น มนุษย์ต้องการความผูกพัน (Needs for affiliation) 
เช่น การมีอาชีพที่ดีสังคมยอมรับ และมนุษย์ต้องการอำนาจ (Needs for power) ต้องการมีอิทธิพล
เหนือคนอื่น เป็นผู้นำ จึงพยายามแสวงหาหนทางมีอำนาจ สัดส่วนความต้องการทั้งสามนี้มนุษย์แต่ละ
คนมีไม่เหมือนกัน ในทฤษฎีนี้สามารถอธิบายว่าเมื่อพระภิกษุได้รับการศึกษาตามกระบวนการแล้วควร
จัดส่งไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตามสมควร เพ่ือจะได้รับรู้ความสำเร็จ, ได้รับความ
ผูกพันในสังคมและเป็นผู้นำชุมชนในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไป นอกจากนี้ ตามทฤษฎีความ
ต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) เมื่อมนุษย์เราเกิดมา
ก็เริ่มมีความต้องการ แรกสุดคือความต้องการสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานในการมีชีวิตก่อน (Physiological 
Needs) เช่น อากาศ, อาหาร, น้ำ เมื่อมีชีวิตรอดแล้วก็จะแสวงหาความต้องการอื่นเป็นลำดับต่อ ๆ ไป
คือ ต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต (Safety Needs) ต่อจากนั้นก็ต้องการความรักและการ
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ยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหมู่คณะ (Love and Belonging Needs) ขั้นต่อมาคือต้องการรู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า (Esteem Needs) และสุดท้ายคือต้องการจะเติม เต็มให้ชี วิตอีก (Self –
fulfillment) ต้องการพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุด สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรความต้องการ 
สามขั้นแรกไม่ต้องมีกังวลเพราะเพียงแต่รักษาตัวให้อยู่ในธรรมวินัยก็สามารถอยู่ได้แล้ว อาหารและน้ำ
ก็ออกบิณฑบาต ที่พักอาศัยก็มีกุฏิ, มีวัด สังคมหมู่คณะก็คือเหล่าสงฆ์ ดังนั้นจะขาดแรงกระตุ้นให้ทำ
ตนให้มีคุณค่าซึ่งคือการศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนขั้นสุดท้ายคือการเติมเต็มให้ชีวิตนั้น จะเข้าสู่ “ทฤษฎีความ
คาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Victor Vroom ซึ่งคาดหวังว่าว่า 1) จะประสบความสำเร็จใน
การทำงานนั้น ๆ 2) เมื่อทำงาสำเร็จแล้วจะได้ผลตอบแทนในงานนั้น ๆ และ 3) มนุษย์ยังคาดหวัง
ผลตอบแทนนั้นด้วยว่าคุ้มค่ากับงานที่ทำหรือไม ่
 เมื่อพิจารณาเทียบกับแนวคิดด้านสวัสดิการ และทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ จึงถือว่า วัดบำเพ็ญ
เหนือ เขตมีนบุรี กทม. ไม่มีสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระณัฐพงษ์ สิริวํโส (ตันสิริ) ที่ได้เสนอในผลการวิจัย เรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (2554 : 1) ว่า “ข้อเสนอแนะในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิมการจัดอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์ให้มากกว่านี้เพ่ือให้พระสงฆ์เผยแผ่ได้ถูกต้อง ควรตั้งมูลนิ ธิเพ่ือเตรียม
ดำเนินการเผยแผ่ไว้โดยเฉพาะ ควรจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติม เริ่มสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ควรมีการฝึกฝนอบรมในเรื่ออาจาระความประพฤติตลอดจนถึงฝ่าย
ปกครองก็ต้องดูแลพระสงฆ์อย่างเคร่งครัด ควรมีการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่านี้ 
และในการเผยแผ่ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชนบทด้วย ควรให้โอกาสพระรุ่นใหม่ ๆ 
ได้มีโอกาสฝึกหัดการแสดงธรรมในโอกาสต่าง ๆ ควรมีเวทีสำหรับให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสแสดงธรรม
บ้าง ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้ทันสมัยเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย...”  
  และบทความของพระครูอุทัย พัฒนโกศล (ฉลอง กุสโล) (2559: 122) ว่าได้กล่าว “ที่ผ่านมา
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นไปแบบตามมีตามเกิด งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องช่วยเหลือตัวเอง
มาก ผลจึงออกมาไม่ได้มากเท่าที่ควร แต่คิดว่าเมื่อมีการจัดการศึกษาซึ่งกำหนดไว้ว่ารัฐต้องสนับสนุน
งบประมาณ การจัดการศาสนศึกษาคงได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วย พระสงฆ์ที่ท่านจัด
การศึกษาและรักการศึกษาท่านก็หวังและรอคอยตรงจุดนี้กันอยู่...” 

วัฒนา พัฒนพงศ์ (2526: 176) ได้เสนอความเห็นในผลการวิจัย เรื่อง “พระสงฆ์กับบทบาท
ทางการศึกษา” ว่า “...ศักดิ์ศรีของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นผู้นำทางปัญญาในอดีตจึงค่อย ๆ หมดไป 
ช่องว่างทางความคิดอันสืบเนื่องมาจากผลกระทบของวิทยาการสมัยใหม่และเทคนิควิทยาต่าง  ๆ
ระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ได้ค่อย ๆ ขยายตัวกว้างออกไปทุกขณะ กล่าวคือ คนรุ่นใหม่ที่ได้รับ
การศึกษาในระดับปริญญาแบบตะวันตก ในขณะที่กลุ่มพระสงฆ์เองยังคงจำกัดตัวท่านเองอยู่ในกรอบ
ความคิดเดิมคือความคิดฝ่ายตะวันออก ได้แก่พุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว เมื่อพระสงฆ์ปาฐกถา
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อภิปรายจึงมักได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์หนาหูว่า พระท่านเทศน์ใช้ศัพท์แสงอะไรไม่รู้ ฟังไม่ค่อยเข้าใจ นี่
คือปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการหยุดอยู่กับที่ ของระบบการศึกษาของสงฆ์ ในเรื่องนี้
เมื่อพิจารณาฝ่ายบ้านเมืองก็มีข้อน่าคิดว่า การพัฒนาการศึกษาของฝ่ายบ้านเมืองก็พัฒนาไปตาม
เส้นทางที่นักการศึกษาตะวันตกขีดเส้นไว้ให้โดยไม่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
ของตนเอง ปัจจุบันเราจึงต้องมานั่งแก้ปัญหาคอร์รัปชัน อาชญากรรม ความฟุ้งเฟ้อไร้เหตุผล เป็นต้น  
กันอย่างไม่รู้ที่สิ้นสุด...” 

จะเห็นว่าแนวความคิดเรื่องสวัสดิการและทฤษฎีแรงจูงใจ มีความสำคัญในการกระตุ้นความ
ต้องการของมนุษย์หากประกอบกับการจัดการที่ดี ย่อมสามารถหวังผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้ จากการ
ที่พระภิกษุมีพ้ืนฐานการศึกษาที่ต่างกัน เนื่องจากในการบวชมิได้มีการกำหนดเรื่องการศึกษาในพระ
วินัย เพียงแต่พระภิกษุจะเคารพนับถือกันตามอายุพรรษา คือบวชมานานมากน้อยเท่าไร ไม่ได้ถือเอา
อายุจริงเป็นเกณฑ์ จึงได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยเพื่อทำการศึกษา ดังนี้คือ 

1) ระดับความรู้ทางธรรมแผนกบาลี มีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านการศึกษาของพระภิกษุ
และสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 

2) ระดับความรู้ทางธรรมแผนกธรรม มีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านการศึกษาของ
พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 

3) ระดับความรู้ทางโลก มีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านการศึกษาของพระภิกษุและ
สามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 

4) อายุพรรษา มีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในวัด
บำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. 

 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ได้ทำการศึกษาวิจัยในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม.เท่านั้น ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยคำถามทั้งปลายปิดและปลายเปิดจากพระภิกษุและสามเณรที่จำวัด
ในวัดบำเพ็ญเหนือจำนวน 35 ตัวอย่าง โดยให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 31 ตัวอย่างและอีก 4 
ตัวอย่างผู้วิจัยเป็นผู้ช่วยลงข้อมูลเนื่องจากเป็นพระมหาเถระมีอาวุโส และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ และทำการ
ทดสอบสมมุติฐานกาวิจัยที่ตั้งไว้ ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่สถิติ Chi-square 
 
6. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีข้อมูลพระภิกษุและสามเณรทีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  35 
ตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 46.43 ปี มีอายุพรรษาที่มากที่สุดคือระหว่าง 1-5 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 37.1 

ทางด้านการศึกษาทางโลกท่ีมีมากท่ีสุดคือระดับประถมปลาย คิดเป็นร้อยละ 28.6 
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ทางดา้นการศึกษาทางธรรมที่มีมากที่สุดคือ นักธรรมเอก คิดเป็นร้อยละ 37.1  
เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าทางวัดมีสวัสดิการด้านการศึกษาหรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ทราบ 

คิดเป็นร้อยละ 71.4 
เมื่อถามต่อว่าถ้าทราบว่ามีสวัสดิการด้านการศึกษามีรายละเอียดหรือไม่ว่ามีอะไรและอย่างไร 

ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบคิดเป็นร้อยละที่ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 74.3   
เมื่อถามว่าเคยได้รับสวัสดิการด้านการศึกษานี้จากทางวัดหรือไม่ พระภิกษุส่วนใหญ่ตอบว่า

ไม่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 85.7  
เมื่อถามว่าเคยขอสวัสดิการด้านการศึกษาหรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เคยขอ คิดเป็นร้อยละ 

97.1 มีเพียง 1 รายที่ไปขอแต่ไม่ได้รับ   
เมื่อถามว่าทางวัดมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้พระภิกษุและสามเณรทราบเรื่องสวัสดิการด้าน

การศึกษาหรือไม่อย่างไร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า พระภิกษุและสามเณรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
85.7 ตอบว่าไม่เคยรับแจ้ง  

ในด้านการเผยแผ่พระธรรมพระพุทธศาสนาถามว่าทางวัดเคยส่งไปเผยแผ่ธรรมที่ใดหรือไม่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า มีพระภิกษุตอบว่า ได้รับการสนับสนุนไปสอนประมาณ หนึ่งในสาม 
คิดเป็นร้อยละ 34.3 ตามท่ีโรงเรียนที่ร้องขอมาและสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา   

เมื่อขอความเห็นข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาจากพระภิกษุและ
สามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มีสวัสดิการด้านการศึกษา โดยแยกเป็นรูปแบบ
ดังนี้ 

(1) ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา    9  ราย 
(2) ให้สนับสนุนส่งเสริมแก่พระภิกษุและสามเณร    7 ราย 
(3) ให้มีการประกาศแจ้งเกี่ยวกับสวัสดิการด้านนี้     4 ราย 
(4) ให้มีทุนการศึกษาแก่พระภิกษุที่ต้องการเรียน      3 ราย 
(5) ให้แจกทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุที่เรียนดี      2 ราย 
(6) ให้มีค่าใช้จ่ายเดินทางเมื่อพระภิกษุเดินทางไปเรียน 1 ราย  
(7) ไม่แสดงความเห็น/งดออกความเห็น   9 ราย 
รวมผู้ออกความเห็น     35 ราย 

 ด้านผลการวิเคราะห์สมมุติฐานด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติ Chi-square ปรากฏตาม
ตารางที่แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางธรรม และการได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา 
เนื่องจากผลที่ได้คือ 0.153 ซึ่งมากกว่า 0.05  
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ระดับความรู้ทางธรรม การได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา รวม 

เคยได้รับ ไม่เคยได้รับ 
นักธรรมตร ี 1 11 12 
นักธรรมโท 0 2 2 
นักธรรมเอก 2 11 13 
เปรียญธรรมตร ี 1 0 1 
วุฒิจากการอบรมอื่น ๆ 1 6 7 

รวม 5 30 35 

Pearson Chi-Square มีค่า Value = 6.693, df = 4, Asymp. Sig. (2-sided) = .153 
 
สำหรับสมมุติฐานต่อไปคือความรู้ทางโลกมีความสัมพันธ์กับการได้รับสวัสดิการด้าน

การศึกษา จากการทดสอบจากแบบสอบถามทั้งหมดครบ 35 ราย พบว่า ด้านการศึกษาทางโลกไม่มี
ผล ไม่มีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านการศึกษา ค่า Pearson Chi-Square จากตารางได้ค่า 0.243 
มากกว่า 0.05 เราจึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ว่าความรู้ทางโลกมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการทางด้าน
การศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

วุฒิการศึกษาทางโลก การได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา รวม 
เคยได้รับ เคยได้รับ 

ประถมต้น  0 6 6 
ประถมปลาย 2 8 10 
มัธยมต้น 0 3 3 
มัธยมปลาย 0 4 4 
อาชีวศึกษา ปวช. 0 4 4 
อาชีวศึกษา ปวส.   0 1 1 
ปริญญาตร ี 3 4 7 

รวมท้ังหมด 5 30 35 

Pearson Chi-Square มีค่า Value = 7.933, df = 6, Asymp. Sig. (2-sided) = .243 
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ส่วนสมมุติฐานว่า อายุพรรษามีความสัมพันธ์กับการได้รับสวัสดิการทางด้านการศึกษา  
แต่จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square ได้ผลตามตารางดังนี้ 

จำนวนปีที่บวชหรืออายุพรรษา 
การได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา 

รวม 
เคยได้รับ เคยได้รับ 

1-5 พรรษา 1 12 13 
6-10 พรรษา 2 7 9 
11-20 พรรษา 1 8 9 
21 พรรษาหรือมากกว่า 1 3 4 

รวมท้ังหมด 5 30 35 

Pearson Chi-Square มีค่า Value = 1.374, df = 3, Asymp. Sig. (2-sided) = .712 
 

ผลการทดสอบได้ผลในทิศทางเดียวกับความรู้ทางธรรมและความรู้ทางโลก คือ อายุพรรษา
ไม่มีความสัมพันธ์กับสวัสดิการทางด้านการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ  
เขตมีนบุรี กทม. เพราะจากตารางค่า Pearson Chi-Square ที่ได้คือ 0.712 ซึ่งมากกว่า 0.05 ทำให้
เราต้องปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งข้ึน 

 
7. สรุปผลการศึกษา 

ดังนั้นเราจึงตอบคำถามวิจัยที่มีว่า 
1) สวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือมีหรือไม่ อย่างไ 
2) สวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือเพียงพอหรือไม่ 
3) แนวทางสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือที่ทำอยู่ใน

ปัจจุบันมีปัญหาอะไรหรือไม่ 
4) แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการด้านการศึกษาแพระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ

ที่เหมาะสมคืออย่างไร 

คำตอบต่อคำถามวิจัยข้างต้น คือ อาจจะมีหรือไม่มีสวัสดิการทางด้านการศึกษาแก่พระภิกษุ
สงฆ์และสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม.หรือไม่ก็ได้ เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้
พระภิกษุและสามเณรในวัดทราบทั่วกันอย่างเพียงพอและพระภิกษุส่วนใหญ่ในวัดก็ไม่ได้รับสวัสดิการ
ด้านการศึกษานี้ แสดงถึงการจัดการทางด้านสวัสดิการทางด้านการศึกษาในวัดบำเพ็ญเหนือยังต้อง
ปรับปรุงพัฒนา ดังนั้นปัญหาแนวทางสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญ
เหนือที่ทำอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาอะไรหรือไม่นั้น ตอบว่ามีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์การแจ้ง
ประกาศสวัสดิการด้านการศึกษาให้มีข้ันตอนหลักการที่ชัดเจน ที่มีอยู่บ้างที่ได้รับเป็นหนังสือ ก็ไม่อาจ
นับเป็นสวัสดิการได้ เพราะให้เพียงบางรูป ไม่ได้ให้ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ 
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จึงเห็นได้ว่าการจัดการสวัสดิการด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์และสามเณรเป็นเรื่องที่สำคัญ  
จะมีส่วนช่วยพัฒนาชาติได้ ถ้าได้รับการเอาใจใส่และใช้พระธรรมให้อยู่ในความคิดอยู่ในวิถีชีวิตชอง
ประชาชน และเมื่อพิจารณาเทียบกับทฤษฎีแรงจูงใจต่างก็ไม่อาจเทียบได้เพราะยังไม่มีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้พระภิกษุและสามเณรในวัดบำเพ็ญเหนือทราบโดยทั่วกัน จึงไม่สามารถถือว่ามีการ
ให้สวัสดิการเพ่ือเป็นแรงจูงใจได้ แต่ความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ก็ยังคงมีอยู่ สังเกตได้จาก
ข้อเสนอให้มีสวัสดิการด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อความ
เจริญซึ่งทุกคนก็ทราบดี 

จึงสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ว่า ยังไม่มีสวัสดิการทางด้านการศึกษาแก่ภิกษุและสามเณรในวัด
บำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. เนื่องจากการจัดการในเรื่องสวัสดิการด้านนี้ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งรายละเอียดหลักการให้แก่พระภิกษุและสามเณรภายในวัดทราบอย่างทั่วถึงเป็นทางการ  
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ความผูกพันระหว่างวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร และชุมชน 
 

พระมหาชัยชนะ บุญนาดี* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความผูกพันระหว่างวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร และชุมชน
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบความผูกพันระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร        
และชุมชนนามบัญญัติ 2) เพ่ือศึกษาเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร  
และชุมชนนามบัญญัติ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมรูปแบบความผูกพัน
ระหว่าง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และชุมชนนามบัญญัติ 

โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) การศึกษาที่ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยังยืนทางความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  
ซึ่งพบ 2 ปัจจัยได้แก่ ระบบความเชื่อและลักษณะนิสัยของชุมชน ที่ต่างเกื้อกุลและประคอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง วัดกับชุมชนให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ จากการศึกษาเงื่อนไขการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน ได้พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความร่วมมือได้แก่ (1) ลักษณะนิสัย
ชุมชน ด้วยการดำรงอยู่ของชุมชนได้มีการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ที่ชาวบ้านมัก
นับศักดิ์ ระหว่างกันในลักษณะญาติพ่ีน้องพ้องเดียวกันพฤติกรรมการช่วยเหลือพ่ึงพากันแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัยระหว่างชุมชนจังเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลไปถึงความร่วมมือของชาวบ้านต่อการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วย (2) คาดหวังผลประโยชน์ทางสังคมที่พบว่าชาวบ้านบางส่วนมักมีพฤติกรรม
แอบแฝงผลประโยชน์ปะปนอยู่ด้วย (3) ระบบความเชื่อที่วัดมีส่วนช่วยในการประสานจิตใจของ
ชาวบ้านให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกน แรงจูงใจในปัจจุบันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นปัจจัยที่กล่อมเกลาให้
สมาชิกเกิดความเป็นเอกภาพ และลดความขัดแย้งระหว่างกันได้ดีที่สุด 

คำสำคัญ: ความผูกพัน วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ชุมชน 
 
1. บทนำ 

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม 
ด้านในถนนราชดำเนินนอก เป็นหนึ่งในพระอารามสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สร้างขึ้นตาม
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
วัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัส

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ราชวรวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
เป็นแม่กองก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม เป็นนายช่าง 
การก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2411 ในขั้นแรกโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็นการ
ชั่วคราวก่อน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระ
ปรมาภิไธย วัดมกุฏกษัตริยารามในเขตพระนคร และวัดโสมนัสวิหารที่อยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า มหาสีมา อยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัด 
และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกว่า ขัณฑสีมา ในวัดที่มีเสมา 2 ชั้นเช่นนี้ พระสงฆ์สามารถ
ประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร โดยมีอาคารสำคัญในวัดได้แก่ พระวิหาร และ
พระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตู
หน้าต่างเช่นเดียวกัน ผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอ่ืน เช่น 
เรื่องพระสาวกในบาลีและอรรถกถา พระอัครสาวก 11 พระองค์ อัครสาวิกา 8 องค์ ภาพการบำเพ็ญ
กรรมฐาน สิ่งที่พ่ึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัย ธุดงควัตร บนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียน
พระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจง (สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา, ม.ป.ป) 

ชุมชนนามบัญญัติเป็นชุมชนขนาดกลาง เป็นชุมชนที่มีความผูกพันกับวัดมกุฏกษัตริยาราม
ราชวรวิหาร เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัดที่เก่าแก่ และมีความสำคัญต่อชุมชนนามบัญญัติมาตั้งแต่
สมัยโบราณวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีความสะดวกในด้านจัดศาสน
พิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา และอำนวยความสำดวกให้แก่พุทธศาสนิกกระชนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารมีบทบาทต่อชุมชนในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก  

ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้ามา และวัดมีรูปแบบการพัฒนา
ตนเองอย่างเชื่องช้า ไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และประเทศที่เกิดการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนเดินหันหลังห่างออกจากกันเรื่อย ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชนที่เราเห็นกันในปัจจุบัน เหลือเพียงสถานที่เชิงสัญลักษณ์ที่มีไว้ตอบสนองในด้าน
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำชาติในวันสำคัญต่าง 
ๆ เท่านั้น เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันทางศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่งภาพลักษณ์
ของวัดในปัจจุบันก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งกอบโกยผลประโยชน์จากความเชื่อของพุทธศาสนิกชน 
ทรัพยากรภายในวัดอย่างพระสงฆ์ได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นบุคลากรที่ไร้ประสิทธิภาพ เสียงส่วน
ใหญ่ในขณะที่ชุมชนรอบวัดก็เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขเสื่อมโทรม ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้ความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญหายไปทีละน้อย (ดำรงศักดิ์ มีสุนทร, 2556) 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นที่นี่ ไม่ได้เกิดในทุก ๆ วัด แต่ยังมีวัดใน
พระพุทธศาสนาหลายแห่งที่ได้รับการยอมรับการดำรงไว้ซึ่งหลักศาสนาที่แท้จริง และเป็นวัดที่มุ่งเน้น
การทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน การศึกษาครั้งนี้ จึงต้องการศึกษาความผูกพันระหว่างวัด
มกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และชุมชนนามบัญญัติ ว่าปัจจุบันวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ยังมี
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ความผูกพันที่แน่นแฟ้นและเป็นศูนย์กลางต่อชุมชนและวิถีชีวิตชาวบ้านหรือไม่ อาทิ การเป็น
ส่วนกลางการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนและศาสนา เช่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
พิธีกรรม จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่า ความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ มีปัจจัยใน
ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ทำให้ความผูกพันลดน้อยลงไป รวมทั้งเงื่อนไขความร่วมมือที่
ชาวบ้านเกิดข้ึนด้านจิตสำนึกสาธารณะและปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบความผูกพันระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และชุมชนนาม
บัญญัติ 

2.2 เพ่ือศึกษาเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และชุมชนนาม
บัญญัติ 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมความผูกพันระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และ
ชุมชนนามบัญญัติ 

 
3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารและชุมชนนาม
บัญญัติ ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีแนวทางการศึกษาตามลำดับ ดังนี้  1) แนวคิดศาสนาและ
ความสัมพันธ์ 2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างวัดและชุมชน 3) แนวคิดเครือข่ายสังคม

4) แนวคิดการมีส่วนร่วม โดยแสดงรายละเอียดที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดศาสนาและความสัมพันธ์ 
จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540: 106-109) มองว่าศาสนาเหมือนกับสถาบันอ่ืน ๆ ใน

สังคมท่ีมีการปฏิบัติหน้าที่ท่ีสำคัญ แยกหน้าที่ได้ 2 ส่วน คือ  
1) หน้าที่ส่วนบุคคลเป็นหน้าที่ท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับ

จักรวาลนี้เพ่ือจะได้ยุติความกังวลสงสัยที่มนุษย์มีต่อสิ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดการณ์หรือเข้าใจได้  
2) หน้าที่ทางสังคมของศาสนา สามารถแบ่งหน้าที่ออกได้ 5 หน้าที่ดังนี้ 

(1) สอนคำสอนเพ่ือช่วยให้สังคมเกิดการเรียนรู้ หน้าที่ของศาสนาในข้อนี้เกี่ยวข้อง
กับการฝึกหัดให้บุคคลมีการเรียนรู้ระเบียบประเพณีและกฎเกณฑ์สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน 
ศาสนาช่วยให้บุคคลรู้จักการปรับตัวและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสังคม 

(2) ช่วยกำหนดสถานภาพของสมาชิกในบางองค์การมีข้อกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะเป็น
สมาชิกขององค์การได้จะต้องสังกัดหรือนับถือศาสนานั้น ๆ เสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับให้
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มีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้ ข้อนี้มีผลให้เกิดการกำหนดเอกลักษณ์ของบุคคลขึ้นมา เช่น  
การเป็นสมาชิกขององค์การศาสนาต่าง ๆ นอกจากนี้ศาสนายังมีบทบาทในการช่วยให้สมาชิกมี
สถานภาพเด่นชัดขึ้นในสังคม 

(3) ช่วยหล่อหลอมสังคมให้เป็นปึกแผ่นหมายถึงศาสนาเป็นปัจจัยเชื่อมโยงสมาชิกให้
มีความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน กล่าวคือศาสนาช่วยสร้างความเป็นญาติพ่ีน้องกัน ความเป็น
พวกเดียวกัน เวลาเกิดมีภัยพิบัติมาสู่สมาชิกคนใดในสังคม สมาชิกคนอ่ืน ๆ ก็ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการ
สร้างเสริมความสามัคคีไปในตัวด้วย  

(4) เป็นสื่อในการควบคุมสังคมมากมายถึงหลักคำสอนของศาสนามีส่วนช่วยควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลให้ เป็นปกติ ศาสนาทุกศาสนาเน้นศีลธรรม ความประพฤติดี และการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่บุคคลอ่ืน คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม ศาสนาก็จะตำหนิว่าเป็นคนชั่วและ
ควรแก่การลงโทษ รัฐบาลของสังคมต่าง ๆ โดยทั่วไปอาศัยพื้นฐานทางศีลธรรมของศาสนาในการออก
กฎหมายควบคุมสังคม ในทางตรงกับข้ามคนที่ประพฤติดีถูกต้องตามหลักธรรมของศาสนาก็จะได้
รับคำชมเชย ข้อนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมทางศาสนา 

(5) ศาสนาในฐานะเป็นสถาบันสวัสดิการสังคมหลายอย่างดำเนินการโดยองค์การ
ทางศาสนา เช่น การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยสงคราม ฯลฯ ในบางองค์การของ
เอกชน หลักคำสอนทางศาสนามีส่วนผลักดันให้บุคคลร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือสังคมสงเคราะห์ 
นอกจากนี้สถาบันศาสนามีส่วนในการอบรมบ่มนิสัยและให้การศึกษาแก่ประชาชนให้มีวิชาความรู้
ความสามารถนำติดตัวไปประกอบอาชีพได้ วัดในพุทธศาสนาถือได้ว่าวัดเป็นสถาบันเพ่ือสวัสดิการ
สังคมอย่างแท้จริง เช่น เป็นแหล่งรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยง เป็นหอพักสำหรับนิสิตนักศึกษาและนักเรียน
ผู้ยากจน ซึ่งไม่สามารถจะอยู่ในหอพักของเอกชนได้  

สถาบันทางศาสนาทำหน้าที่ได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่ลบนั้นศาสนาสามารถทำให้สังคม
เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้ เช่น ผู้นับถือศาสนาต่างกัน หรือแม้แต่ผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกันแต่ต่าง
นิกายกันก็สามารถขัดแย้งกันจนก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินได้ หรือบางสังคมศาสนาก่อให้เกิด
ความเฉื่อยชาทางสังคม และบางสังคมไม่พัฒนาเท่าที่ควรเพราะสมาชิกในสังคมเกิดความมัวเมาใน
ศาสนาโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลและหลักการที่แท้จริงทางศาสนา เป็นต้น 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างวัดและชุมชน 
สุเทพ สุนทรเภสัช (2553: 110) อธิบานถึงแนวคิดวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมเป็นองค์รวมที่

ซับซ้อนรวมถึงความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและลักษณะ
นิสัยอื่น ๆ ที่บุคคลได้รับฐานะมาจากสังคม สภาวะของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคม สามารถจะศึกษา
ได้ด้วยหลักท่ัวไป เป็นเรื่องเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด และการกระทำของมนุษย์ เป็นต้น 

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540: 15-20) วัฒนธรรมคือปรากฏการณ์ที่สร้างขึ้นอย่างมี
ระบบประกอบด้วยการกระทำ (แบบแผนของพฤติกรรม) วัตถุ (ทัศนคติ ค่านิยม) ที่แสดงออกให้เห็น
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ได้อย่างชัดเจน วัฒนธรรมเป็นผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์และมีลักษณะชัดเจนและ
สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่าย  

3.3 แนวคิดเครือข่ายสังคม 
ศิริรัตน์ นีสันเทียะ (2552: 31) เครือข่ายทางสังคมหมายถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลในสังคมโดยมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการปฏิสัมพันธ์ตามหน้าที่ใน
การทำงานการปฏิสัมพันธ์จากการรู้จักสนิทสนมคุ้นเคย  

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 305) เครือข่ายหมายถึง กลุ่มของผู้กระทำที่มีการเชื่อมโยง 
โดยกลุ่มความสัมพันธ์ผู้กระทำหรือแกนเชื่อมโยงสามารถเป็นได้ทั้งบุคคล ทีมงาน องค์การ แนวคิด
หรืออ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของเครือข่าย ความสัมพันธ์เป็นสิ่งเชื่อมโยงผู้กระทำตั้งแต่สองคู่ขึ้นไป 

3.4 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
Abraham H. Maslow (Hieratchy of needs theory,  66-67; อ้ า ง ถึ ง ใน  ศิ ริ ว ร ร ณ  

เสรีรัตน์ และคณะ 2545: 243-244) นับว่าเป็นทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับการจูงใจให้บุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จด้วยการจูงใจบุคลากรในองค์การ โดยคำนึงถึงความ
จำเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เป็นหลัก อับราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) กล่าวว่า  
ความต้องการของมนุษย์มีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามลำดับ ได้แก่ 

1) ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยในขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุก
คน เพ่ือการดำรงอยู่และความอยู่รอดของชีวิต ได้แก่  อาหาร น้ำ ความอบอุ่น ที่ อยู่อาศัย  
การพักผ่อน การนอน การขับถ่าย และเรื่องเพศ 

2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการที่เป็นอิสระ จากภัยอันตราย
ทางด้านร่างกาย ความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สินต่าง ๆ อาหารและที่อยู่อาศัย ความต้องการ
ทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ เนื่องจากอยู่ในสังคมก็ยังต้องการความรัก การเป็น
เจ้าของบคุคลอื่น รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าของกลุ่มที่เป็นสมาชิก  

3) ความต้องการได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นความต้องการของ
บุคคลที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสายตาคนอ่ืน และได้รับการยอมรับทั่วไปว่า ตนเองมีความก้าวหน้า
และประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนเอง และ
เกิดความเชื่อม่ันในตัวเองสูง 

4) ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นต่อมา
จะเป็นความต้องการที่จะประกอบไปด้วยความมั่นใจในตนเอง 

5) ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะเป็น
หรืออยู่ในสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นความปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่
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ตนเองเป็นมากข้ึน สูงขึ้น โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเป็นได้และประสบความสำเร็จ เพ่ือที่จะ
มีศักยภาพบรรลุในระดับสูงสุด  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามฯ และชุมชนนามบัญญัติ เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับ

ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. อาชีพ 
5. ศาสนา 
6. สถานภาพในชุมชน 
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 
 

ความผูกพันระหว่าง  
วัดมกุฏกษัตริยารามฯ และชุมชนนาม

บัญญัติ 

1. ความผูกพันต่อพุทธศาสนา 
2. ความศรัทธาในพระภิกษุ 
3. ความเป็นอัตลักษณ์ของวัด 
4. เครือข่ายระหว่างวัดและชุมชน 

รูปแบบความผูกพันระหว่างวัด  
และชมุชน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านความเช่ือ 
3. ด้านการศึกษา 
 
 

เง่ือนไขในความร่วมมือระหว่างวัด  
และชมุชน 

1. รูปแบบวัฒนธรรมในชุมชน 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนา 
3. ความเชื่อและความศรัทธาของชุมชนต่อวัด 
4. ข้อเสนอแนะ 
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สภาพแวดล้อมนั้น ๆ ผู้วิจัยสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ 
ค่านิยม พฤติกรรม อุดมการณ์ของบุคคล เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในบริบทสังคมศาสนาและ
วัฒนธรรม ใช้วิธีการศึกษาและติดตามตั้งแต่การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและตำราที่เกี่ยวข้องควบคู่
ประกอบไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้วิจัยเข้าใจใน
ประเดน็ที่กำลังศึกษามากขึ้น โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ ครู กลุ่มประชาชนพุทธศาสนิกชนใน

ชุมชนนามบัญญัติ ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจงโดยอาศัยหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  

การวิจัยครั้งนี้เลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นผู้ เต็มใจให้ข้อมูลที่ผ่านการคัดสรรจากการแนะนำของเจ้าอาวาส ผู้นำชุมชน  
รวมทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย 

1) พระสงฆ์จำนวน 4 รปู ประกอบด้วย เจ้าอาวาส 2 รูป พระลูกวัด 2 รูป  
2) ผู้นำชุมชนจำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3) ครูจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ครูที่อาศัยในชุมชน 3 คน ครูที่อาศัยนอกชุมชน 2 

คน ทั้ ง 5 คนเป็นครูในโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมกุฎ  
เป็นโรงเรียนประจำชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนชุมชนอย่างชัดเจน เพราะโรงเรียนถือเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่เปรียบเสมือนหัวใจของชุมชน 

4) ชาวบ้านจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 5 คน พ่อค้า
แม่ค้าชุมชนจำนวน 5 คน พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายภายในวัดและโรงเรียน จำนวน 3 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1. วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีแนวคำถามในการเข้าไป
สัมภาษณ์ตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สำหรับการใช้สัมภาษณ์ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จะมีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชน 

2. แนวคำถามในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อ นามสกุลล อายุ สถานภาพ

สมรส อาชีพ ศาสนา จำนวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพในชุมชน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบความผูกพันระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามฯ และชุมชนนามบัญญัติ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อ และ ด้านการศึกษา 

ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดมกุฏกษัตริยารามฯ และชุมชนนามบัญญัติ 
ได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมในชุมชนนามบัญญัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนใน
ชุมชนนามบัญญัติ และความเชื่อและความศรัทธาที่คนในชุมชนนามบัญญัติต่อวัดมกุฏกษัตริยารามฯ 
 
6. ผลการศึกษา 

ปัจจัยที่สร้างความผูกพันให้กับวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร  และชุมชนนามบัญญัติ 
เหล่านี้จะถูกค้นหาให้พบว่าเรื่องใดบ้างที่วัดวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร  ต้องปรับปรุงเพ่ือให้
สร้างความผูกพันให้ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร  และชุมชนนามบัญญัติ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนนามบัญญัติส่วนมากจะเป็นผู้สู งวัย และมีอาชีพค้าขาย  
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดใหญ่ และมีประวัติมายาวนาน มีคนต่างถิ่นเข้ามากราบไหว้
ไม่ขาดสาย วัดจึงสามารถปล่อยพ้ืนที่ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เข้ามาเพ่ือทำมาหากิน และตระหนักถึง
ความเป็นเจ้าของกับวัดร่วม จึงถือว่าเป็นการสร้างความผูกพันให้มากขึ้น  
 
7. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ได้ใช้แนวคิดของ Steven Vago  

มาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ ซึ้งการศึกษาได้แบ่งความสัมพันธ์
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ (1) ระดับเครือข่ายทางความสัมพันธ์ โดยทำการศึกษาผ่าน 3 ระดับ ได้แก่
ปัจเจกบุคคล สถาบันภายในชุมชน เครือข่ายนอกชุมชน โดยมี 8 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบความ
เชื่อ, บทบาทพระสงฆ์-วัด, ระบบการอบรมของโรงเรียน, ลักษณะนิสัยของชาวบ้าน, วัฒนธรรมเครือ
ญาติ, นโยบายวัดและโรงเรียน, และความต้องการพัฒนาชุมชน โดยปัจจัยทั้งหมดได้ส่งเสริมการทำ
หน้าที่ระหว่างวัดกับชุมชนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือเมื่อมีง านศาสนาที่มีทุก
ภาคส่วนทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม และร่วมมือกันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์
ให้กับชุมชน โดย 8 ปัจจัยเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนการทำหน้าที่ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (2) 
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างจากการศึกษาพบว่าชุมชนมีโครงสร้างทางความสัมพันธ์แบบแนวราบที่เน้น
ความเป็นเครือญาติ สถานะของสมาชิกชุมชนจึงมีความเสมอภาคกันสูง โดยสมาชิกชุมชนจะเน้นเรื่อง
มิตรภาพและความเป็นกันเองมากักวาหลักการที่ควรจะเป็น เช่น กรณี ของการประชุมหมู่บ้านในแต่
ละครั้งลูกบ้านมักจะเกิดพฤติกรรมแบบคล้อยตามกัน ผู้นำว่าอย่างไร ลูกบ้านก็ว่าอย่างนั้น ไม่กล้า
โต้แย้งเพราะกลัวขายหน้าและเสียน้ำใจ เป็นต้น (3) ความสัมพันธ์ตามช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็น
การศึกษาปรากฏการณ์ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบทชุมชนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามี



348 
 

 

ทิศทางอย่างไร ซึ้งจากผลการศึกษาได้พบ 3 ปรากฏการณ์ที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ วิถีชีวิตของการ
เปลี่ยนแปลงของวัด และการขยายและเคลื่อนย้ายประชากร แต่ละปรากฏการณ์ต่างมีแบบแผนทาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน  

การศึกษาที่ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยังยืนทางความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ซึ่งพบ 2 
ปัจจัยได้แก่ ระบบความเชื่อและลักษณะนิสัยของชุมชน ที่ต่างเกื้อกุลและประคองความสัมพันธ์
ระหว่าง วัดกับชุมชนให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ 

เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารและชุมชนนามบัญญัติ 
จากการศึกษาเงื่อนไขการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชน ได้พบว่ามี 3 ปัจจัยที่

ส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความร่วมมือได้แก่ (1) ลักษณะนิสัยชุมชน ด้วยการดำรงอยู่ของชุมชนได้มีการ
ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ที่ชาวบ้านมักนับศักดิ์ ระหว่างกันในลักษณะญาติพ่ีน้อง
พ้องเดียวกันพฤติกรรมการช่วยเหลือพ่ึงพากันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างชุมชนจังเกิดขึ้นได้ง่าย  
ซึ่งส่งผลไปถึงความร่วมมือของชาวบ้านต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วย (2) คาดหวัง
ผลประโยชน์ทางสังคมที่พบว่าชาวบ้านบางส่วนมักมีพฤติกรรมแอบแฝงผลประโยชน์ปะปนอยู่ด้วย 
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเพราะหวังผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างเช่น อาหารฟรี ค่าแรง และ
หน้าตาทางสังคม แต่อีกด้านหนึ่งชาวบ้านเองก็มีความต้องการพัฒนาชุมชนเป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อ
การให้ความร่วมมือ และ (3) ระบบความเชื่อที่วัดมีส่วนช่วยในการประสานจิตใจของชาวบ้านให้
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกน แรงจูงใจในปัจจุบันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นปัจจัยที่กล่อมเกลาให้สมาชิกเกิด
ความเป็นเอกภาพ และลดความขัดแย้งระหว่างกันได้ดีที่สุด 

ปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจน เพราะชุมชน

เป็นพ้ืนที่กำลังพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยความสามัคคีจากทุกภาคส่วนเพ่ือเข้ามาร่วมทำโครงการ
พัฒนา เพ่ือให้ชุมชนขับเคลื่อนไปข้างหน้างานวิจัยชิ้นนี้จึงเล็งเห็นถึงปัญหาอุปสรรคที่คาดวาอาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่ประกอบด้วย 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) ผลพวงของการพัฒนาชุมชน (2) บทบาทของ
พระสงฆ์ จากการคาดการของงานวิจัยชิ้นนี้มองว่าถ้าชุมชนและวัด ไม่เตรียมแผนการปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนอาจจะประสบกับ
ปัญหาขึ้นอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น บทบาทของพระสงฆ์ในอนาคต ที่ผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสทำการ
ควบคุมดูแล้วินัยของพระลูกวัดยากขึ้น เพราะปัจจุบันวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร สร้างอาคาร
สถานที่ทั้งที่พักอาศัยและพ้ืนที่กิจกรรม ทำให้อนาคตพระสงฆ์จะเข้ามาประจำอยู่ภายในวัดเพ่ิมมาก
ขึ้น วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารในอนาคตจึงต้องสร้างระบบการปกครองที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น        
เพ่ือไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ ซ้ำรอยเหมือนดังในอดีต 
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8. ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยชิ้นนี้มองว่าแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วัดจะต้องสร้างหลัก

ธรรมาภิบาลขึ้นมาให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ (1) หลักนิติธรรม  
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรู้รับผิดชอบ และ  
(6) หลักความคุ้มค่า การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ 
ที่ดีแก่วัดเพราะจากการศึกษาครั้งนี้ มองว่าในอนาคตวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร จะเกิดการ
พัฒนาขึ้นด้านวัตถุอาคารสถานที่และจำนวนบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ถ้าทางวัดไม่ปรับแผนการ
บริหารองค์กรและบุคลากรให้พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาทางวัตถุของทางวัดมกุฏกษัตริยาราม  
ราชวรวิหาร อาจจะเกิดปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. วัดโรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่น ควรร่วมกันจัดพ้ืนที่กิจกรรมอบรมสร้างอาชีพชาวบ้าน

ขึ้นภายในวัด โดยมุ่งเน้นอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน เพ่ือสร้างบทบาทให้วัดมีส่วนสำคัญกับชุม
ชั้น 

2. วัดและโรงเรียน ควรสร้างหลักสูตรการศึกษาทางเลือกขึ้นภายในชุมชน เพ่ือสร้างความรู้
และสำนึกทางจริยธรรมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน 

3. วัดควรสร้างแผนการบริหารวัดให้มีระบบการจัดการทางทางด้านทรัพยากรบุคคลและ
การเงินให้เข้มแข็งยิงขึ้น เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. วัดควรส่งเสริมการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกวัด เพ่ือนำไปต่อยอดในการ

ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
2. ผู้ปกครองวัดควรสร้างความเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยของสงฆ์ให้เข้มข้นขึ้นเพ่ือสร้าง

บทบาทพระสงฆ์ให้เป็นไปตามคาดหวัง  
3. วัดควรจัดระบบการบริหารในเรื่องงบประมาณรายรับ-รายจ่ายภายในวัด โดยมีตัวแทน

จากส่วนบ้านและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการ พร้อมทั้งติดป้ายแสดง  บัญชีรายวัน 
สัปดาห์ เดือน ปี ไว้ในสถานที่โล่งแจ้งภายในวัด เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้ชุมชน ตรวจสอบได ้ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
วัดควรเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักธรรมะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของฆราวาส 

โดยให้น้ำหนักกับทางโลกมากกว่าทางธรรม เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้จริงได้ง่ายขึน้ 
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ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของ
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ด้านอัตราการเข้า
ออกจากงาน ด้านการขาดงานด้านคุณภาพงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ 3) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จูงใจ ปัจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยวิธีสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 185 ชุด  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะดังนี้ มีช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 54.10)             
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 94.60) มีระยะเวลาในการทำงาน มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 73.50) 
ประเภทตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 81.08) ซึ่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีระดับความพึงพอใจในงานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกรายด้านพบว่า ด้านการขาดงานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพงาน           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก และด้านอัตราการเข้า–ออกงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 อยู่ใน
ระดับน้อย มีระดับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกรายด้านพบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการได้รับความยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.63 และมี 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และ ด้านความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และระดับปัจจัยค้ำจุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกรายด้าน
พบว่า มี 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
และด้านนโยบายการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 
และมี 1 ด้านอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านเงินเดือน สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  (r = 0.419, p < 0.001) และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนกับ

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง (r = 0.502, p < 0.001)โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียรสัน โดยภาพรวม               

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการเพิ่มความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
มากขึ้นโดยการเพ่ิมด้านความก้าวหน้า ส่งเสริม สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ 
ในองค์การได้รับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ และสนับสนุนให้ได้เข้าศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และควรมีระบบการประเมิน
ค่าตอบแทนที่ยึดหลักความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และมีการจัดสวัสดิการ
สำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านอื่น ๆ ในองค์การอย่างเท่าเทียมกัน ที่นอกเหนือจากเงินเดือน
และค่าตอบแทน เช่น การจัดหอพักให้พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง การจัดให้มี
ร้านค้าสวัสดิการ การสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตร   

คำสำคัญ: ความพึงพอใจในงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน 
 
1. บทนำ     
 การดำเนินงานขององค์การ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้ คือ 
คนหรือทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้องค์การประสบ
ความสำเร็จ ถ้าทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีคุณภาพ มีความสุขและมีความพึงพอใจในงาน          
การดำเนินงานขององค์การก็สามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
องค์การที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ได้จัดสรรงบประมาณในการคัดเลือก ดูแลและรักษา 
พัฒนาอย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์การเกิดความรู้ สึกที่ดี    
มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ทำงานอย่างทุ่มเท เพ่ือองค์การ 
 ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น เพราะ 
ไม่ว่าองค์การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดย่อมเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การสิ่งจูงใจที่จะทำให้คน 
ในองค์การทำงานสำเร็จผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานเพ่ือให้คนในองค์การมีความสุข 
สร้างความพึงพอใจในงานเพ่ือให้คนในองค์การมีขวัญกำลังใจสามารถทำงานอย่างเต็มที่เต็มใจทุ่มเท
และเสียสละจนส่งผลต่อความสำเร็จของงานและองค์การ ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกทางบวกท่ี
มีผลต่องานที่ทำซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อองค์การมีการตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจและสภาพแวดล้อมจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของบุคคล 
 สำหรับโรงพยาบาลมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ พยาบาลวิชาชีพ 

ซึ่งพยาบาลวิชาชีพ  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการให้บริการสาธารณสุข  เป็นกำลังคนหลักใน 

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ เพราะพยาบาล
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วิชาชีพมีหน้าที่ให้การบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ โดยการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานและ 

หรือปัญหาการพยาบาลที่ซับซ้อน รวมถึง ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ ยังต้อง
ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาล รวมถึงนิเทศติดตามกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ซึ่งกำหนดตามระดับ

ตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้รับมอบหมาย  ซึ่งเป็น

บทบาทอันพึงกระทำเนื่องจากองค์กรหรือสังคมมุ่งหวังให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นประพฤติปฏิบัติ แม้ว่า
บทบาทดังกล่าวจะไม่ได้ กำหนดไว้เป็นกฎหมายก็ตาม (กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2561: 88) 
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง     
เป็นองค์กรประเภทโรงพยาบาลทั่วไป (M1) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีชื่อเดิมคือ 
“โรงพยาบาลมาบตาพุด” เป็นโรงพยาบาลชุมชน มีขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งมีการ
ขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยสารเคมีบ่อยครั้ง 
รวมถึงการเกิดมลพิษทางอากาศส่งผลให้ประชาชน ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จึงถูก
ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ เป็นผลให้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายโรงพยาบาลมาบ
ตาพุดเป็นโรงพยาบาลอาชีวอนามัยขนาด 200 เตียง เพ่ือตอบสนองปัญหาเร่งด่วนและความจำเป็น
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาโรงพยาบาลมาบตาพุดได้ย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 30 ไร่ ติดถนนสุขุมวิท ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 5 กิโลเมตร พร้อมทั้ง
ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (M1) และในวันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง”   
 การขยายของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยอง จากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (M1) ขนาด 200 เตียง           
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง อัตรากำลัง ปริมาณงาน มีการเปิดคลินิกเพ่ิมจากเดิม      
เพ่ือรองรับการบริการของโรงพยาบาลทั่วไป อีกทั้งโรงพยาบาลอยู่ในบริบทที่มีความเฉพาะ เนื่องจาก
พ้ืนที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในบริเวณเขตอุตสาหกรรม ที่มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก และมีการ
เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยสารเคมีบ่อยครั้ง ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ ทำให้บรรยากาศการทำงานของ
บุคลากรอยู่ในสภาวะที่ยากต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลวิชาชีพ  
และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานและองค์การ 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
กำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
นำไปสู่ความสำเร็จของงานและองค์การต่อ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ด้านอัตราการเข้าออกจากงาน ด้านการขาดงาน
ด้านคุณภาพงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

2.3 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา   
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ (Herzberg และคณะ 
อ้างในอิสริยา ปิ่นตบแต่ง, 2554: 24) พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน มี 2 ปัจจัย 
คือ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและ
รักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคล ได้แก่  (1) 
ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล หมายถึง การที่คนทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสำเร็จเรียบร้อย
เป็นอย่างดี จึงเกิดความพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลงาน (2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง 
การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือน ผู้มาขอรับคำปรึกษาหารือ บุคคลในหน่วยงาน  
ซึ่งการยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กำลังใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสำเร็จการ
ยอมรับนับถือ จะแฝงอยู่กับความสำเร็จในงานด้วย (3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่
น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทาย หรือเป็นงานที่สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
แต่เพียงผู้เดียว (4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานและมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ (5) ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อน
ตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือการได้รับการ
ฝึกอบรม และ 2) ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยสุขอนามัย 
(Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลให้มีอยู่ตลอดเวลา  
ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึ้น และปัจจัยที่มาจาก
ภายนอก ตัวบุคคล ได้แก่ (1) เงินเดือน หมายถึง จำนวนรายได้ประจำหรือรายได้พิเศษที่ เป็น
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ผลตอบแทนจากการทำงานของบุคคลในหน่วยงาน  (2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
หมายถึง โอกาสจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ  (3) 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงาน
ร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน (4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม 
มีเกียรติและศักดิ์ศรี (5) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของ
องค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ (6) สภาพการทำงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ต่าง ๆ (7) ความเป็นส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้ าที่ (8) 
ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงในการทำงาน ความยั่งยืนของอาชีพ 
หรือความมั่นคงขององค์การ (9) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ในการดำเนินการหรือความยุติธรรมในการบริหาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัย
ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับความยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า และปัจจัยค้ำจุน ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านความม่ันคงในงาน 2) ตัวแปร
ตาม คือ ความพึงพอใจในงาน คือ ด้านอัตราการเข้าออกจากงาน ด้านการขาดงาน และด้านคุณภาพ
งาน จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถกำหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ความพึงพอใจในงาน 
• ด้านอัตราการเข้าออกจากงาน 
• ด้านการขาดงาน 
• ด้านคุณภาพงาน 

ปัจจัยจูงใจ 
• ด้านการได้รับความยอมรับ 
• ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
• ด้านความรับผิดชอบ 
• ด้านความก้าวหน้า 

 
ปัจจัยค้ำจุน  

• ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ 
• ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
• ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
• ด้านความมั่นคงในงาน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน 192 คน (ข้อมูลพยาบาลวิชาชีพ       
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 จากกลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล) ซึ่งจะศึกษาท้ังหมด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจสำมะโนประชากร (Census)  

โดยศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสำรวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือหาระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยข้อคำถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และสายงานที่ปฏิบัติ มีข้อคำถาม
จำนวน 6 ข้อ  
 ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยข้อคำถามเป็นลักษณะแบบตรวจรายการ (Check-List) ปัจจัยจูงใจ 
ได้แก่ การได้รับความยอมรับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า มีข้อคำถาม
จำนวน 20 ข้อ และปัจจัยค้ำจุน ได้แก่ เงินเดือน และสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
นโยบายและการบริหารงาน และความมั่นคงในงาน มีข้อคำถามจำนวน  20 ข้อ รวมมีข้อคำถาม
ทั้งหมด 40 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยข้อคำถามเป็นลักษณะแบบตรวจรายการ (Check-List) ได้แก่ ด้านอัตราการ
เข้า-ออกจากงาน ด้านการขาดงาน และด้านคุณภาพงาน มีข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ 

จากนั้นนำข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนำไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for 
Windows) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และทำการนำเสนอผลการศึกษาผ่าน
การใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ได้แก่ การคำนวณหาข้อมูลความพึงพอใจในงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ การคำนวณหาข้อมูลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติฯ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน กับความพึงพอใจในงานโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r) 
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4. ผลการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวนประชากรทั้งหมด 192 
คน เป็นการเก็บข้อมูลแบบสำมะโนประชากร (Census) โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 192 ชุด และ
ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด 185 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.35 

โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จากพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 97.80 และเพศชาย ร้อยละ 2.20 มีช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 54.10) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 94.60) มีระยะเวลาในการทำงาน มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 73.50) และส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 81.08) 

4.1 ระดับปัจจัยจูงใจ 
ระดับปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านการได้รับความยอมรับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงาน          
ที่ปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง 

4.2 ระดับปัจจัยค้ำจุน 
ระดับปัจจัยค้ำจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความ
มั่นคงในงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านนโยบายการบริหารงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.91 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านเงินเดือน สวัสดิการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.57 
อยู่ในระดับน้อย 

4.3 ระดับความพึงพอใจในงาน 
ระดับความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่าด้านการขาดงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพงาน          
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก และด้านอัตราการเข้า-ออกงานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.57     
อยู่ในระดับน้อย   

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับความพึงพอใจในงาน
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ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (r = 0.419, p < 0.001) และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านการได้รับความยอมรับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับความพึงพอใจในงาน (r = .330) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับความ
พึงพอใจในงาน (r = .340) และด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์น้อยกับความพึงพอใจในงาน (r = .203)  

4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (r = 0.502, p < 0.001) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านเงินเดือน สวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01      
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับความพึงพอใจในงาน ( r = .416) ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์
ปานกลางกับความพึงพอใจในงาน (r = .313) ด้านนโยบายการบริหารงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง กับความพึงพอใจในงาน         
(r = .433) และด้านความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01        
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง กับความพึงพอใจในงาน (r = .379) 

  
5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  

5.1 ระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างที่
แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ จำนวน 18 แผนก โดยแต่ละแผนกก็จะมีภาระงานแตกต่างกันตามลักษณะ
อาการของโรค โดยแต่ละแผนกจะมีพยาบาลวิชาชีพที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และสอดคล้องกับบทบาทของพยาบาล โดยพยาบาลมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
พยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยอย่างเดียว พยาบาลยังต้องรับผิดชอบการดูแล บริการพยาบาลให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่สุด อาจเป็นงานด้านการบริหารจัดการ โดยวิชาชีพพยาบาลจำเป็นที่จะต้องมีการ
เข้ารับการศึกษาเฉพาะด้านการพยาบาล ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนในสาขาอ่ืน  ๆ ที่มิได้มี
ความจำเพาะอย่างเช่นวิชาชีพพยาบาล ดังนั้นผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลจะต้องมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนี้เป็นทุนเดิม จึงส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความพึงพอใจในงาน
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ที่ตนทำอยู่ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านอัตราการเข้า-ออกงาน พยาบาลวิชาชีพ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย อภิปรายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงาน หรือ
ประกอบอาชีพอ่ืน สืบเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ ความจำเจของงาน ปริมาณงานที่มาก ความท้าทาย
ในการทำงาน หรือโอกาสในการก้าวหน้า ประกอบกับอาจมีสาเหตุมาจากการขอย้ายกลับไป
ปฏิบัติงานยังภูมิลำเนาเดิมด้วยเหตุผลความจำเป็นต่าง ๆ มักไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา 
ทำให้พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในด้านอัตราการเข้า–ออกงานน้อย 2) ด้านการขาดงานพยาบาล
วิชาชีพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่าการปฏิบัติงานของของพยาบาลที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญในหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายในการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และตอบสนองต่อนโยบายของ
หน่วยราชการ โดยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการบริหารจัดการ หรือด้านคลินิก ซึ่งจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเป็นอย่างสูง และมีความต่อเนื่องในการทำงาน จากการที่ต้องเข้าเวรของ
พยาบาลเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการขาดงานโดยไม่มีเหตุ
จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เนื่องจากมีการมีการจัดตารางในการเข้าเวร
เพ่ือแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ถ้าพยาบาลขาดงานโดยไม่จำเป็นอาจส่งผลต่อคุณภาพในการดูแล 
รักษาผู้ป่วย ส่งผลกระทำต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลท่านอ่ืน และส่งผลต่อการรักษาพยาบาลใน
แผนกนั้น ๆ ด้วย และ 3) ด้านคุณภาพงาน พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อภิปราย

ได้ว่า พยาบาลวิชาชีพให้บริการด้านสาธารณสุขได้บรรลุเป้าหมาย  ตามนโยบายของหน่วยงานและ

นโยบายด้านสุขภาพของประเทศ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และ
ด้วยใจรัก ทำให้การให้บริการด้านสุขภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

5.2 ระดับปัจจัยจูงใจ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

ระดับปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน ได้แก่  
ด้านการได้รับความยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบและด้านความก้าวหน้า 
โดยจากการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านการได้รับความยอมรับ รองลงมา คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน         
ผู้มาขอรับคำปรึกษาหารือ บุคคลในหน่วยงาน ซึ่งการยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย 
แสดงความยินดี การให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสำเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จในงานด้วย 
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ส่วนปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพมี
สายทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนมีนโยบายและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลบังคับใช้กับ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในเรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการสาธารณสุข ที่กำหนด
เงื่อนไขในการบรรจุเข้ารับราชการของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นพนักงานกระทรวง และลูกจ้างนั้น 
โรงพยาบาลต้องมีภาระงานตามที่กระทรวงกำหนดจึงจะสามารถเพ่ิมกรอบอัตรากำลังได้ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าด้านความก้าวหน้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง และระบบการเลื่อนระดับที่คำนึงถึง
หลักความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการและการเข้าศึกษาต่อ เพราะว่าหน่วยงานมีนโยบายที่จะ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรโดยการจัดและส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาวิชาการ
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อโดยไม่เบียดเบียน
เวลาราชการ เช่น วันหยุดเสาร์–อาทิตย์ และปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน  เนื่องจาก ลักษณะงานของโรงพยาบาลมีความหลากหลาย มิใช่ เพียงแต่งาน
รักษาพยาบาลอย่างเดียว ยังมีงานอื่นที่อยู่เนื่องจากภารกิจหลักของโรงพยาบาล เช่นงานด้านการกุศล 
งานพระราชพิธี งานที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนสัมพันธ์ โดยพยาบาลอาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานต่าง 
ๆ ข้างต้น และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 

5.3 ระดับปัจจัยค้ำจุน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 

ระดับปัจจัยค้ำจุนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยค้ำจุนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน ได้แก่ 
ด้านเงินเดือน สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารงาน และด้าน
ความมั่นคงในงาน โดยจากการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยค้ำจุนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ อยู่ที่ระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และด้านนโยบายการบริหารงาน ตามลำดับ ในส่วนของปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงใน
งาน ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลางนั้น เนื่องจากอาชีพพยาบาลวิชาชีพเป็นอาชีพที่มีความเฉพาะและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และโอกาสในการถูกให้ออกจากงาน มีน้อย หรือแทบจะไม่มีเมื่อ
เทียบกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน แต่ก็มีพยาบาลวิชาชีพบางส่วนที่มีตำแหน่งเป็นลูกจ้าง
ก็จะรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการทำงานไม่เทียบเท่ากับพยาบาลวิชาชีพที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการ 
สำหรับปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัฒนธรรมองค์กรในด้านร่วมใจทำงาน ที่หมายถึงการทำงานเป็นทีม 
การดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นสหสาขาวิชาชีพ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในส่วนของปัจจัยค้ำ
จุนด้านนโยบายการบริหารงาน ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
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มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีนโยบายในการบริหารจัดการที่มีความรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์ ทั้งในด้านคุณภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

ในส่วนของปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือน สวัสดิการ พบว่าอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้อัตราค่าครองชีพสูง ส่ งผลให้
เงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต หรือไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ทำ ส่วนในด้าน
สวัสดิการของโรงพยาบาล เช่น หอพักมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการบุคลากร  

5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 

1. ด้านการได้รับความยอมรับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านการได้รับความยอมรับมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับ (Vecchio, 
2000: 121; อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552: 45) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความพึงพอใจในการ
ทำงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือนร่วมงาน  ผู้ควบคุมงาน โอกาสในการ
เลื่อนขั้น ระดับของงาน ความเป็นอิสระ ความท้าทายของงาน สภาพของงาน ความมั่นคงในงาน 
ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และความคาดหวังในเริ่มต้น 

2. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับไฟล์แมนและบาส์ส 
(Fleishman, E. A. & Bass, A. R., 1974) ที่ได้รวบรวมแนวความคิดของสมิทที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสำคัญต่อการอธิบายความพึงพอใจในงานของบุคคล และร่วมมือกับเคนดอลล์ และฮูลิน (Smith, 
Kendall, & Hulin, 1975) สร้างดรรชนีลักษณะงาน (Job Descriptive Index: JDI) ประกอบด้วย
ปัจจัยในการทำงาน 5 ด้าน โดยด้านลักษณะงาน หมายถึง ภาระงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงกับความรู้
ความสามารถและความถนัด เป็นงานที่น่าสนใจท้าทายทำให้อยากทำตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ และสอดคล้อง
กับ สอดคล้องกับ (Spector, 2000: 197; อ้างถึงใน กานดา จันทร์แย้ม , 2556: 114) ที่ กล่าวว่า
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการศึกษาความพึงพอใจ ประกอบด้วย ลักษณะงาน (work-itself) ที่หมายถึง 
ลักษณะสำคัญและความน่าสนใจของงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะความถนัดกับความสามารถที่ใช้ในการ
ทำงาน โอกาสที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะทำงานได้สำเร็จของ
งาน และโอกาสที่จะดำเนินงานได้เองตลอดกระบวนการ 

3. ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ (ธร สุนทรายุทธ, 
2553: 111) ที่กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานมีประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะหากบุคคลมีความพึง
พอใจในงานสูงย่อมมีผลต่องาน การทำงาน การทุ่มเทการทำงาน และความรับผิดชอบงาน และยัง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เพราะความพึงพอใจในการทำงานเป็นผลผลิตรวม
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ขององค์การ แต่เนื่องจากการมอบหมายงานหรือการแบ่งงานในโรงพยาบาลอาจจะยังไม่มีความ
ชัดเจนมากเพียงพอ ทำให้ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย 

4. ด้านความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับกับ ไฟล์แมนและบาส์ส 
(Fleishman, E.A. & Bass, A.R., 1974) ที่ได้รวบรวมแนวความคิดของสมิทที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสำคัญต่อการอธิบายความพึงพอใจในงานของบุคคล  และร่วมมือกับเคนดอลล์  และ 
ฮูลิน (Smith, Kendall, & Hulin, 1975) สร้างดรรชนีลักษณะงาน (Job Descriptive Index: JDI) 
ประกอบด้วยปัจจัยในการทำงาน 5 ด้าน โดยด้านการเลื่อนตำแหน่ง หมายถึง การที่มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนให้ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนระดับหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นและการได้รับการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาต่อที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น และสอดคล้องกับ (Johns, อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 
2552: 37) ได้กล่าวว่า โอกาสในการเลื่อนชั้นที่มีมากพอเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนต่อความพึงพอใจใน
งาน เพราะการเลื่อนชั้นมีส่วนประกอบค่านิยมจำนวนหนึ่ง ซึ่งบอกกล่าวถึงความมีค่าของตัวบุคคลที่
แสดงออกถึงการได้รับความยอมรับ  

5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ  

1. ปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือน สวัสดิการ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือน 
สวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ  
(เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2529) ที่กล่าวถึงมิติของความพึงพอใจในงานที่ใช้หรือเกิดขึ้นใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ค่าจ้าง หมายถึง ปริมาณค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่
ได้รับ ความยุติธรรมหรือความเสมอภาคในการจ้าง รวมทั้งวิธีการให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัว
เงิน (Non-Monetary Compensation) ได้แก่ สวัสดิการหรือบริการพิเศษที่จัดให้แก่บุคลากรโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาต่ำเป็นพิเศษ อาทิ การจัดให้มีการประกันสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพฟรีแก่พนักงาน การจัดที่พักหรือรถรับส่ง จัดให้มีร้านอาหารหรือร้านค้าขายของราคาประหยัด 
เป็นต้น และสอดคล้องกับ (Spector, 2000: 197; อ้างถึงใน กานดา จันทร์แย้ม, 2556: 114) ที่กล่าว
ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในการศึกษาความพึงพอใจ ประกอบด้วย รายได้ หรือ ค่าจ้าง (Pay) พิจารณา
ทั้งในด้านปริมาณค่าจ้าง ความยุติธรรม หรือความเสมอภาคของค่าจ้างที่ได้รับ และวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ความพึงพอใจในการทำงานมีผลมาจากค่าจ้างมากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะค่าจ้าง
เป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจในการทำงานดังนี้ (1) เงินเป็นปัจจัยที่ช่วยในการตอบสนองความต้องการที่
จำเป็นของบุคคลได้โดยสามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนกับอาหารที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มและสิ่งพักผ่อน
หย่อนใจต่าง ๆ นอกที่ทำงาน และ (2) เงินเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและความเป็นที่ยอมรับ
ผู้ปฏิบัติงานมักมีความรู้สึกว่าค่าจ้างที่ได้รับเป็นผลสะท้อนมาจากความสนใจของฝ่ายบริหาร  
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 2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับ (ศักดิ์ชัย ลือภักดีสกุล, 2548: 39) ได้ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท วีซีเค อินดัสเทรี
ยลไลน์ จำกัด โดยศึกษาพนักงานที่ทำงานระดับลูกจ้าง 108 คน และพนักงานในระดับหัวหน้างาน
จำนวน 9 คน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มพนักงาน 
สภาวะการเป็นหนี้  สวัสดิการต่อครอบครัว สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับ (ธร สุนทรายุทธ, 2553) ที่กล่าวว่า ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงาน สรุปได้ 3 ประการ ซึ่งคือ 1) ปัจจัยด้าน
บุคคล ขึ้นอยู่กับลักษณะบุคคลผู้นั้นต่อสิ่งที่ เกี่ยวข้องได้แก่  ประสบการณ์ เดิมของบุคคล  เพศ  
กลุ่มสมาชิก อายุ ช่วงเวลาทำงาน สติปัญญา ระดับการศึกษาบุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน และความ
สนใจในงาน 2) ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะการทำงาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของ
องค์กร ความไกลห่างของบ้านพักกับที่ทำงาน และโครงสร้างของงาน และ 3) ปัจจัยด้านการจัดการ 
ได้แก่ ความมั่นคงในงาน รายได้ โอกาสก้าวหน้า อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพ่ือนร่วมงานและสภาพ
การทำงาน ความรับผิดชอบงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธา และความเข้าใจ 
 3. ด้านนโยบายการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายการบริหารงานมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสุพจน์            
ตั้งวงศ์ศุภางค์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส่วน
ตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ปัจจัยจูงใจในด้านนโยบาย
และการบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความสามารถ  
ด้านการได้รับการพัฒนา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติความมั่นคงในงาน และด้านโอกาสความก้าวหน้า
และการยอมรับ  
 4. ด้านความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนด้านความมั่นคงในงาน           
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง (Herzberg และ
คณะ, อ้างถึงใน อิสริยา ปิ่นตบแต่ง, 2554: 24) ที่กล่าวว่า ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) ใน
ด้านความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน ความยั่งยืนของ
อาชีพ หรือความม่ันคงขององค์การส่งผลทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน 

5.6 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ผู้ บ ริหารควรมีการเพ่ิมความพึ งพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพมากขึ้ น โดย 

การเพ่ิมด้านความก้าวหน้า ส่งเสริม สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ในองค์การ
ได้รับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ และสนับสนุนให้ได้เข้าศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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2. ผู้ บ ริหารควรมีการเพ่ิมความพึ งพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพมากขึ้ น โดย 
การเพ่ิมด้านนโยบายการบริหารงาน คือ มีนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายงานอย่างเหมาะสม มีนโยบายการมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถ และความถนัด จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจในงาน และงานก็จะบรรลุเป้าหมาย 
และมีวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือต่อการดำเนิน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
ควรมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ในองค์การที่
ต้องทำงานร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ภายในองค์การ เกิดการสื่อสาร
ภายในองค์การมากขึ้น และปลูกฝั่งค่านิยมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นทีม   

3. ผู้บริหารควรมีระบบการประเมินค่าตอบแทนที่ยึดหลักความรู้ความสามารถ และเหมาะสม
กับหน้าที่รับผิดชอบ และมีการจัดสวัสดิการสำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ในองค์การ
อย่างเท่าเทียมกัน ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน เช่น การจัดหอพักให้พยาบาลวิชาชีพ   
และบุคลากรด้านอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง การจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ การสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตร   

5.7 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น ควรมีการศึกษา

บุคลากรในด้านอ่ืน ๆ ทั้งโรงพยาบาล เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจในงานของบุคลากรทั้งองค์การ 
และนำผลการวิจัยมาวางแผนการบริหารองค์การให้ดีขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน เช่น ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านสถานะของอาชีพ ด้านสภาพการทำงาน 
ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน
ที่เพ่ิมเติมจากงานวิจัยครั้งนี้ 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในงานเพ่ิมเติมจากการหาปัจจัย 
ที่มีความความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน 
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การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ กรณีศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่รัฐของกระทรวงการคลัง 

 

พิทักษ์พล โซว* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาป ัจจ ัยที ่เป ็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ กรณ ีศ ึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ศึกษาปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ และ 2) เพ่ือเสนอแนะวิธีการ
พัฒนาการตรวจราชการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล ทำการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยใช้คำถามแบบปลายเปิดกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร และข้าราชการของ
สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แล้วนำมาตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล (Data Triangulation)  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากทั้งกลุ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานตรวจราชการ ได้ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ อุปสรรค
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของกระทรวงการคลัง ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง (Structure) 2)  
ด้านบุคลากร (Staff) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบ
สนับสนุน (Support) โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) ควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่
บุคลากรด้านการตรวจราชการ เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2) กำหนดให้
ทีมตรวจราชการ นำเสนอสรุปรายงานผลการตรวจราชการต่อฝ่ายนโยบายโดยตรง 3) การสร้าง
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Base & Knowledge Management) เพ่ือการนำมาใช้
ประโยชน์และสื่อสารต่อสาธารณะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  

คำสำคัญ: การตรวจราชการ การตรวจติดตาม บูรณาการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง 
 
1. บทนำ 

การปฏิบัติงานทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วน
แล้วแต่ต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ของความสำเร็จในงาน  
นั ้น ๆ การได้ร ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจให้ดำเนินการปฏิบัติงานต่าง ๆ

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: phithakphol.s@gmail.com 
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จำเป็นต้องมีระบบระเบียบวิธีการที่ชัดเจน วัดผล และสอบทานย้อนกลับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดำเนินการของภาครัฐจะพบว่ามีระเบียบ กฎเกณฑ์ค่อนข้างมากมาย จนในบางครั้งมีมากเกินความ
จำเป็น อีกทั ้งยังส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานได้เช่นกัน 
ระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่ งที่สำคัญของการดำเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการตามที่ได้วางแผนไว้ 

การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ตั้งแต่เริ่มมี
การปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ และมีการติดตามความคืบหน้าของงาน โดยให้มารายงาน
ความคืบหน้าของงานเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินผลการทำงานตามที่ได้รับคำสั่ง ในระบบราชการ
ไทย การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรียกกันว่า “การตรวจราชการ” ถือเป็นภารกิจ
งานของหน่วยงานตรวจสอบที่สำคัญของประเทศ อาทิเช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวง ประจำกรม หรือหน่วย
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลของ
ส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการดำเนินภารกิจ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ รวมทั้งเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหาร
ราชการแผ่นดินดังกล่าวยังต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล และการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ แผนงาน หรือโครงการซึ่งกลไกและกระบวนการในการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การตรวจราชการ  
โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการ
และเครื่องมือชุดเดียวกัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการตรวจราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุดและแท้จริงจะ
ได้เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งการตรวจราชการแบบบูรณาการดังกล่าวจะเป็นการตรวจราชการที่จะ
เชื่อมโยงการตรวจราชการในทุกระดับ ทั้งในแนวดิ่งและแนวขวาง (Vertical and Horizontal 
Integration) ทั้งระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ระดับกระทรวง และระดับกรม ซึ่งการเชื่อมโยงนี้จะเป็น
การเชื่อมโยงด้านข้อมูล การจัดทำแผนการตรวจราชการ การปฏิบัติการตรวจราชการและการรายงาน
ผล เพ่ือให้การตรวจราชการมีเอกภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 
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กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่ในขณะเดียวกันถือได้ว่า เป็นสาเหตุให้เกิดการทับซ้อนของการ
ตรวจราชการในทุกระดับ เนื่องจากประเด็นในการตรวจราชการโดยปกติของส่วนราชการนั้น ๆ จะมี
ประเด็นนโยบาย หรือภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งการตรวจราชการแบบบูรณา
การร่วมกับผู้ตรวจราชการของส่วนราชการอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่เดิม กลับทำให้ภาระงานของหน่วยรับตรวจ
และผู้ตรวจราชการที่ได้ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ปกติ ไปแล้วนั้น จำต้อง
ดำเนินการตรวจราชการซ้ำกับรอบการตรวจราชการปกติ 

จึงนำไปสู่การศึกษาถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งในกรณี
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง โดยมีสำนักตรวจสอบและ
ประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของกระทรวงการคลัง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
2.2 เพ่ือเสนอแนะวิธีการพัฒนาการตรวจราชการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ผู้ศึกษาได้รวบรวมประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้
เลือกใช้มาตรฐานด้านการตรวจราชการ และประเมิน (Quality Standard for Inspection and 
Evaluation and Efficient) ของสภาว่าด้วยความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพของการตรวจราชการ 
(Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency: CIGIE) ของสหรัฐอเมริกา 
มาใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ กรณีศึกษา กระทรวงการคลัง 
ใช้วิธีการศึกษาโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary Research) และใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง เจ้าหน้าที่
ผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับตรวจ จำนวน 10 ราย หลังจากนั้น 
ผู้ ศึ กษ า ได้ ท ำก าร เก็ บ ข้ อมู ล จ าก เอ กส ารราย งาน การต รวจราชก ารแบ บ บู รณ าก าร  
ของกระทรวงการคลัง จำนวน 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือทำการตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล 
(Data Triangulation) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ใช้คำถาม

แบบปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทำให้ได้ข้อมูล
หลากหลายแง่มุม โดยแบ่งคำถามเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.1 กลุ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสำนักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1.2 กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจฯ และเจ้าหน้าที่หน่วย
รับตรวจ 

2. เอกสารรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของกระทรวงการคลัง 
2.1 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.2 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.3 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของกระทรวงการคลัง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาเรื่องการปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ คือ 

ผู้ตรวจราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จำนวน 54 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดังกล่าว คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนัก
ตรวจสอบและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง เจ้าหน้าที่ผู้ทำ
หน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับตรวจ จำนวน 10 คน 
 
4. ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและการค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่งสามารถ
นำมาจำแนกได้  4 ด้ าน  ประกอบด้ วย ด้ าน โครงสร้าง (Structure) ด้ านบุ คลากร (Staff)  
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุน (Support) 

4.1 ด้านโครงสร้าง (Structure) 
โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงการคลัง แบ่งได้เป็นส่วนราชการระดับกรม/สำนักงาน  

ตามโครงสร้างองค์การ โดยในส่วนของหน่วยงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของปลัดกระทรวงโดยตรง และไม่ขึ้นตรงต่อรองปลัดกระทรวง สำหรับภารกิจงานด้าน
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การตรวจราชการของกระทรวงนั้น มีสำนักตรวจสอบและประเมินผล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
เป็นหน่วยงานกำกับ 

ในการดำเนินงานด้านการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละปี งบประมาณนั้น  
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักตรวจราชการ จะประสานมายังสำนักที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจราชการของแต่ละกระทรวง/กรม เพ่ือที่จะประสานด้านข้อมูล ด้านการนัดหมายสำหรับการลง
พ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
ระดับกระทรวง ผู้ตรวจราชการระดับกรม หน่วยงานในพ้ืนที่ และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่าการตรวจราชการแบบบูรณาการ เกิดการทับซ้อนกันในเชิง
พ้ืนที่ของเขตตรวจราชการที่ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงได้ไปลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบปกติ
มาแล้ว 

สำหรับในส่วนของโครงสร้างการบังคับบัญชานั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลั ง ไม่ได้มี
หน่วยงานในกำกับ เป็นโครงสร้างที่เป็นตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงการคลัง
โดยตรง แต่ ในทางปฏิบั ตินั้ น  หน่ วยงานที่ รับผิดชอบภารกิจด้ านการตรวจราชการของ
กระทรวงการคลัง คือ สำนักตรวจสอบและประเมินผล จะทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ได้แก่ 

1. ส่วนตรวจราชการ รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำเนินการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนงาน 
โครงการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปผล
การประเมินในการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ 

2. ส่วนแผนและประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติ งานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจสอบเสนอแนะใน
การจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวงการคลัง ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย/แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

3. ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังโดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับการ
กำหนดมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจราชการ  

4. ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีผู้
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ร้องเรียนมายังปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผ่านช่องทางการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายการเมืองมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังดำเนินการ 

ทั้ง 4 ส่วนงานจะสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในแต่
ละภารกิจงาน แต่สำหรับในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการนั้น จะเกี่ยวข้องกับ 2 
ส่วนงาน คือ ส่วนแผนและประเมินผล ซึ่ งจะประสานงานกับสำนักตรวจราชการของสำนัก
นายกรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการตรวจราชการ และการนัดหมายวันเวลาในการลงไป
ตรวจในพ้ืนที่ และอีกส่วนงานที่เกี่ยวข้องคือ ส่วนตรวจราชการ จะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ ซึ่งทั้งหมดนี้ เรียกรวม ๆ กันว่า “เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ”  

สำหรับบทบาทท่ีผู้ตรวจราชการสามารถแสดงออกมามากท่ีสุด คือ การให้คำปรึกษา 
เสนอแนะ และแก้ไขปัญหา ตามมาด้วยการการติดตามและประเมินผล ส่วนบทบาทด้านการริเริ่ม
นโยบายใหม่นั้น แม้ว่าผู้ตรวจราชการจะสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานผลการตรวจ
ราชการ แต่ในทางปฏิบัติรายงานผลการตรวจราชการยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายมาก
เท่าใดนัก 

4.2 ด้านบุคลากร (Staff) 
การตรวจราชการโดยทั่วไป ผู้ตรวจราชการต้องเป็นผู้ดำเนินการตรวจเองทั้งหมด ซึ่งไม่มี

มาตรฐานกลางเป็นรูปแบบที่ผู้ตรวจราชการทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีเพียงคู่มือสำหรับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเท่านั้นที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำมาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการจัดทำ
ข้อมูล และการรายงานผลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน แต่แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
ไม่มีกำหนดวิธีการไว้ ดังนั้น การตรวจราชการจะราบรื่นหรือสามารถได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ตรวจราชการด้วย  

ส่วนอีกประเด็นซึ่งค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยผู้ตรวจ
ราชการนั้น คือ การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ตรวจราชการ ซึ่งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่
คำนึงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจราชการ อีกทั้งในบางครั้งตำแหน่งผู้ตรวจราชการจะถูก
มองว่าเป็นตำแหน่งที่สำหรับการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงบางคนที่ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจ 
หรือที่เรียกกันในวงราชการว่า “การดอง” แต่ในบางหน่วยงานตำแหน่งผู้ตรวจราชการกลับเป็น
ตำแหน่งที่ถือเป็น “บันได” ขั้นสำคัญในการพาไปในตำแหน่งที่สูงกว่า เช่น อธิบดี หรือรอง
ปลัดกระทรวง 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ การเข้าสู่ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานตรวจราชการยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติหรือมาตรฐานของการเข้าสู่ตำแหน่งไว้อย่าง
เป็นมาตรฐานที่เหมาะสม อีกทั้งสายการเจริญเติบโตไม่ได้ถูกกำหนดไว้อยางชัดเจน นอกจากนี้การ
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กำหนดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ทำให้ผู้ช่ วยผู้ตรวจราชการไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการตรวจราชการได้ 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ อีกท้ัง ยังเป็นข้อจำกัดในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย 

4.3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ทุกปีงบประมาณทางสำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี จะส่งแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการมายังแต่ละกระทรวง เพ่ือประสานขอข้อมูล และนัดหมายผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่นั้น ๆ ในการร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งมักจะส่งหนังสือมาค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งยัง
มีทับซอ้นกันในเชิงพื้นที่ 

ในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ระยะเวลาในการตรวจราชการยังไม่สัมพันธ์กับประเด็นที่จะต้อง
ตรวจ เนื่องจากการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการมีระยะเวลาในการลงพ้ืนที่จังหวัดละ 1 วัน  
แต่เนื้อหาของประเด็นที่จะต้องตรวจมีมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการประชุมร่วมกับคณะตรวจ
ราชการ ส่งผลให้ผู้ตรวจราชการไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้เมื่อตรวจเสร็จสิ้นแล้วไม่มี
การประชุมสรุปข้อค้นพบจากการตรวจราชการ และการร่วมให้ข้อเสนอแนะร่วมกันของผู้ตรวจ
ราชการซึ่งในส่วนนี้มีผลต่อความเชื่อมั่นจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และภาคประชาชน อีกทั้ง ยังมี
ผลต่อประสิทธิภาพของการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการอีกเช่นกัน 

นอกจากนี้ การจัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือทำแผนการตรวจราชการ ตามข้ันตอนที่กำหนดไว้
ในคู่มือการตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีจะเชิญกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เข้ามาร่วม  
ซึ่งผู้ตรวจราชการหรือผู้แทนมักเสนอประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกบภารกิจหลักของ
กระทรวง ซึ่งการกำหนดประเด็นการตรวจราชการมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจราชการแบบ
บูรณาการในพ้ืนที่ เนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงต้องรับผิดชอบงานที่เป็นภารกิจหลักของ
กระทรวง หากประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกบภารกิจของกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก และอาจจะส่งผู้แทนไปตรวจราชการ
แบบบูรณาการแทน 

ในการประสานระหว่างหน่วยงาน ทั้งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพ่ือแจ้งกำหนดการและ
ข้อมูลสำหรับลงพ้ืนที่ตรวจ กำหนดการของการตรวจราชการแบบบูรณาการออกมาล่าช้าทำให้ทับ
ซ้อนกับแผนการตรวจราชการของกระทรวง ซึ่งทำให้ในบางเขตผู้ตรวจราชการกระทรวง ไม่สามารถ
เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการได้ อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในพ้ืนที่ก็ไม่ได้มีการ
ประสานให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงก่อนที่จะลงพ้ืนที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการนำมาสร้างความ
เข้าใจในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ได้อยางมีประสิทธิภาพ 
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อีกทั้ง ในช่วงก่อนที่ทีมตรวจราชการจะลงพ้ืนที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะขอให้จังหวัดจัดทำ
เอกสารประกอบการตรวจราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ได้สะท้อนปัญหา
เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจราชการในทิศทางเดียวกันว่า เอกสารข้อมูลที่จัดทำโดย
จังหวัดไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นผลการดำเนินโครงการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังขาด
การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 

4.4 ด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุน (Support) 
ในเรื่องฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับงานตรวจราชการ ตามมาตรฐานแล้วควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่

เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีระบบ
การจัดเก็บที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการและการให้
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
คือ ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการยังขาดฐานข้อมูลสำหรับงานตรวจราชการทั้งฐานข้อมูล
กลางที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการและ
ลงพ้ืนที่ ไม่มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลไม่มีความทันสมัย รวมทั้งขาดการเชื่ อมโยงข้อมูล
ระหว่างงาน และฐานข้อมูลสำหรับเผยแพร่ข้อมูลการตรวจราชการสำหรับหน่วยงานราชการอ่ืนและ
ภาคประชาชนให้มีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การตรวจราชการสอดคล้อง
กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้การตรวจราชการเป็นกลไกที่
สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจราชการ 

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ทางสำนักตรวจสอบและประเมินผล กำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล 
(Database) เพ่ือการวิเคราะห์ในการตรวจราชการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยรับตรวจ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งผู้บริหารของสำนักตรวจสอบและ
ประเมินผล ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนผลงานดังกล่าว เพ่ือเป็นการยกระดับในการตรวจราชการให้ได้มี
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด 
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารของสำนักตรวจสอบและประเมินผล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับตรวจ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งเอกสารประกอบ และการวิเคราะห์จากแนวคิดเรื่องมาตรฐานด้านการตรวจราชการ และ
ประเมิน (Quality Standard for Inspection and Evaluation and Efficient) ของสภาว่าด้วย
ความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพของการตรวจราชการ (Council of the Inspectors General on 
Integrity and Efficiency: CIGIE) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐาน 14 ประการ เมื่อ
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ประยุกต์ใช้กับการตรวจราชการของประเทศไทยจำเป็นต้องวิเคราะห์หลักการเพ่ือให้เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย สามารถสรุปได้เป็น 11 ประการ สามารถจำแนกปัจจัยในการตรวจราชการได้
ทั้งหมด 4 ปัจจัย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ กรณีศึกษา กระทรวงการคลัง 
ดังนี้ 

5.1 ปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure) 
โครงสร้างของระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีลักษณะคล้ายกันในทุกส่วนราชการ 

คือ ผู้ตรวจราชการจะไม่สังกัดหน่วยงานใด ๆ ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าตรงตาม
หลักความมีอิสระ ในมาตรฐานการตรวจราชการที่เป็นหลักสากล 

หลักความมีอิสระ ในบริบทนี้ หมายถึงการตรวจราชการที่ผู้ตรวจราชการสามารถแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ โดยไม่ถูกการจำกัดการ
แสดงความคิดเห็น แต่เนื่องจากหน่วยงานตรวจราชการเป็นหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารจึงยังอยู่
ภายใต้การกำกับและบังคับบัญชาตามสายการบริหารราชการ โดยที่บทบาทของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบการบริหารงานที่
เกี่ยวข้องกับงานของรัฐบาล ในกรณีที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจะ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างจำกัด เนื่องจากการพบข้อบกพร่องของหน่วยงานตนเอง
แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข เหมือนเป็นการแสดงข้อผิดพลาดในการบริหารราชการของปลัดกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ตรวจราชการอีกทางหนึ่งเช่นกัน 

5.2 ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff) 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการที่อาศัยความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ตรวจราชการ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าเป็นผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการ จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้วย จึงสามารถ
สรุปได้ตามมาตรฐานการตรวจราชการ คือ หลักสรรถนะ และหลักการวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ  

หลักสมรรถนะ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในงานตรวจราชการควรมี
สมรรถนะความเชี่ยวชาญที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามหลักการข้อนี้ ในการตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง การกำหนดสมรรถนะของผู้ตรวจ
ราชการมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจราชการไว้อย่างกว้าง ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดสมรรถนะหลักที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

หลักการวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ ในการวางแผน การตรวจราชการ และการรายงานต้องผ่าน
การวินิจฉัย/พิจารณาอย่างมืออาชีพเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในหลักการข้อนี้ หาก
บุคลากรในงานตรวจราชการไม่มีสมรรถนะที่เพียงพอก็ยากที่จะบรรลุหลักการในข้อนี้ นอกจากนี้ 
ระบบสนับสนุนด้านข้อมูลก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บรรลุหลักการได้ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์
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ข้อมูลพบว่า การให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ และประสบการณ์ส่วน
บุคคลเป็นหลัก 

5.3 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจ

ราชการ พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดทำคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยสำนักตรวจราชการ  
สำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการทำงานร่วมกันของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้อง
ดำเนินการตรวจราชการร่วมกัน ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถอธิบายตามมาตรฐานการ
ตรวจราชการได้ใน 3 หลัก คือ หลักการวางแผน หลักการรายงานและติดตาม และหลักการบริหาร
ความสัมพนัธ์และการสื่อสาร 

หลักการวางแผน การตรวจราชการต้องผ่านการวางแผนที่เพียงพอ มีการจัดทำมาตรฐานใน
การวางแผนขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่าการกำหนดประเด็นในการตรวจราชการได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์
อย่างเพียงพอ จากการเก็บข้อมูลพบวา การจัดทำแผนการตรวจราชการยังขาดระบบที่ใช้สนับสนุ น
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เลือกประเด็นการตรวจราชการ ไม่มีการกำหนด
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเลือกประเด็นการตรวจราชการที่เหมาะสม ปัจจุบันการเลือกประเด็นการตรวจ
ราชการจะเลือกประเด็นที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดก่อนที่จะมีการกำหนด
ประเด็นการตรวจราชการและการพิจารณาในมิติที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ี ซึ่งมีบริบทเฉพาะที่แตกต่างกัน 

หลักการรายงานและติดตาม รายงานการตรวจราชการจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ และเสนอข้อสรุปข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา ส่วนการ
ติดตามเป็นการติดตามต่อหน่วยรับตรวจว่ามีการดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นตามข้อเสนอแนะภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ในหลักการข้อนี้ อาจกล่าวได้ว่ายังดำเนินการได้น้อย เพราะผู้ตรวจราชการได้
สะท้อนปัญหาด้านการรายงานว่า รายงานผลการตรวจราชการยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนัก  
ทั้งต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเองก็ยอมรับว่ารายงานการตรวจ
ราชการบูรณาการไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพอที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
เนื่องจากภาระงานมากมายที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการต้องรับผิดชอบมีผลต่อการเขียนรายงานผลการ
ตรวจให้มีคุณภาพ และในการติดตามแม้ว่าจะมีกลไกที่ ใช้ในการติดตามการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่กลไกดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพ
จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง 

หลักการบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรีควรอำนวยความสะดวกให้
เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น  
หน่วยงานตรวจราชการ หน่วยรับตรวจ หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง จากการเก็บข้อมูล  
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง สามารถดำเนินการให้
เกิดการบูรณาการเพ่ือให้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้ แต่อย่างไรก็ดี การประสานงานระหว่างผู้ตรวจราชการ
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กระทรวงต่าง ๆ ยังขาดการประสานงานเชิงรุก และการประสานข้อมูลการตรวจราชการบูรณาการยัง
มีความล่าช้าค่อนข้างมาก 

5.4 ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบสนับสนุน (Support) 
ข้อมูลสารสนเทศและการสนับสนุนถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการตรวจราชการแบบบูรณา

การ เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ เป็นการทำการบ้านของผู้ตรวจ
ราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะได้จัดเตรียมข้อมูลให้เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้ตรวจ
ราชการ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับหลักการรวบรวมและบันทึกหลักฐานเพ่ือใช้ในการวางแผนและการ
ตรวจราชการ ตามมาตรฐานการตรวจราชการสากล 

หลักการรวบรวมและบันทึกหลักฐานเพ่ือใช้ในการวางแผนและการตรวจราชการ ระบบการ
ตรวจราชการมีกลไกการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ตรวจราชการเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้และถูกต้องแม่นยำจากการเก็บข้อมูล ในหลักการข้อนี้ยัง
ไม่พบกลไกที่ช่วยในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลอยางเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูล
กลางที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลการตรวจราชการ ปัจจุบันส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการเป็น 
ผู้สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยการสืบค้นข้อมูล
เบื้องต้นจากเว็บไซต์และประสานขอข้อมูลในรายละเอียดเชิงลึกจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจราชการสู่สาธารณะที่หลากหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ในระดับพ้ืนที่ยังไม่มีการทำงานประสานกันเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการตรวจราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจราชการ 

และเจ้าหน้าที่สนับการตรวจราชการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถนำมาพัฒนาระบบการตรวจราชการ และการ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กำหนดให้ทีมตรวจราชการ นำเสนอสรุปรายงานผลการตรวจราชการต่อฝ่ายนโยบาย
โดยตรง เพ่ือสนองตอบต่อฝ่ายนโยบาย และสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญและการใช้ประโยชน์
จากกลไกการตรวจราชการ 

3. การสร้างเครื่องมือเพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจราชการ ทำให้การวินิจฉัย
ชี้ขาดอยู่บนฐานข้อมูลและองค์ความรู ้ โดยระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Base & 
Knowledge Management) เพ่ือการนำมาใช้ประโยชน์และสื่อสารต่อสาธารณะด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เช่น ระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการที่มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และมีช่องทางการเสนอข้อมูล ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไป อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Video Conference, Facetime, Video Calls หรือ 
Skype เพ่ือการสื่อสารระหว่างทีมตรวจราชการและผู้เกี่ยวข้องทั้งก่อนการตรวจ ในระหว่างการตรวจ 



379 
 

 

และหลังการตรวจเพ่ือร่วมปรึกษาหารือจัดทำแผนและเลือกประเด็นการตรวจราชการ ร่วมสรุป
รายงานผลการตรวจและการติดตามการดำเนินการ รวมไปถึงการสื่อสาร และรับข้อมูลความคิดเห็น
จากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้วย 

สรุป 
การตรวจติดตาม เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล จากหลักฐานที่เก่าแก่ท่ีสุด 

คือในยุคสมัยกรีกโบราณ นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ตา ถึงจะมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่าง
กันแต่ทั้ง 2 นครรัฐกลับมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจติดตามการทำงานของเจ้าผู้ครองนคร 
ถัดจากนั้นวิวัฒนาการของมวลมนุษยชาติเกี่ยวกับการตรวจติดตามก็ได้มีพัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับ 
จนเกิดผู้ตรวจราชการแผ่นดิน หรือ Ombudsman ในประเทศสวีเดน เป็นลักษณะหน่วยงานที่เป็น
ทางการ หลังจากนั้นก็ได้แผ่ขยายความคิดไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย หลักฐานที่เชื่อว่าเป็นการ
ตรวจติดตามทางราชการครั้งแรก คือ การเสด็จประพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านได้ออกไปในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือสอบถามสารทุกข์สุขดิบของ
ราษฎรของพระองค์ โดยพระองค์มักจะปลอมตัวไม่ให้ราษฎรโดยทั่วไปทราบว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัว  
จึงจะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากราษฎร อีกทั้งพระองค์ท่านยังไปติดตามการทำงานของข้าหลวงที่พระองค์
ทรงให้มาปฏิบัติราชการตามพระราชดำริของพระองค์ว่าได้ดำเนินการตามที่ได้รับสั่งไว้หรือไม่ หรือกด
ขี่ข่มเหงราษฎรบ้างหรือไม่ หรือในบางรายมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง พระองค์ก็ทรงตัดสินลงโทษ
ข้าหลวงเหล่านั้นเพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง หลังจากนั้นการตรวจราชการของประเทศไทยก็ได้ดำเนินมา
จวบจนปัจจุบันที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ให้การรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว 

การตรวจราชการถือเป็นขั้นตอนกระบวนการทำงานขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แต่ในมุมมองของระบบบริหาราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน ไม่ได้ความสำคัญกับ
หน้าที่ตรงนี้มากเท่าที่ควร การตรวจราชการเป็นเพียงการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
หรือมาตรการตามนโยบาของฝ่ายบริหารเท่านั้น ไม่ได้ใช้ช่องทางในการตรวจราชการดังกล่าวในการ
เสนอแนะเพ่ือนำไปก่อรูปนโยบายมากเท่าท่ีควร 

การพัฒนาระบบการตรวจราชการจึงมีความจำเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
เพราะระบบตรวจราชการที ่ฝ ่ายบริหารมักจะไม่เห็นความสำคัญ อีกทั ้งกระบวนการตรวจ
ราชการที่ไม่ทันสมัยทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินได้มากเท่าที่ควร การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นรูปแบบการตรวจ
ราชการหนึ่งที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตรวจราชการ  
แต่อย่างไรก็ตามการตรวจราชการแบบบูรณาการกลับพบปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก จนไม่สามารถ
ดำเนินการเพ่ือประสิทธิผลได้มากพอสมควร ดังนั้น การพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ต้องอาศัยทุกภาคฝ่ายในการร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันพัฒนา
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ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการให้สามารถตอบโจทย์ของการบริหารราชการแผ่นดิน และ
สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้สูงสุดต่อไป 
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บูรณาการ. สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2562, จาก http://inspector.mof.go.th/index.php/2016-
02-23-08-36-42/2016-02-24-04-09-8. 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ 
กรณีศึกษา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

 

ภาณุพงศ์ ยศศักดิ์ศรี* 
 

บทคัดย่อ 

เนื่องด้วยเมื่อเกิดคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติในปัจจุบัน จะพบว่ากลไกในการให้อำนาจ
ทางการสอบสวนนั้น มีความไม่ชัดเจนทั้งในด้านข้อกฎหมาย และการวางแนวทางการปฏิบัติงานในแต่
ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันออกไปด้วย ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาถึงหลักการสอบสวนคดีประเภทดังกล่าว
ในเชิงบูรณาการ ว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยทำการศึกษาพ้ืนที่อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยได้มีการตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทำการศึกษาถึงระเบียบ กฎหมาย หรือ
แนวทางในการสอบสวนร่วมกันของพ้ืนที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ว่ามีวิธีการดำเนิน งาน
อย่างไรบ้าง เกิดปัญหาหรือผลดี ผลเสีย บ้างหรือไม่อย่างไร เพ่ือหาแนวทางที่ดีในการพัฒนา
ระบบงานสอบสวนร่วมกันในคดีประเภทดังกล่าวต่อไป 
 โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสำคัญในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะช่วยต่อการทำวิจัยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในส่วนของข้อมูลที่สำคัญ ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ ที่เกี่ยวข้อง ภายในพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นสำคัญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงหลักและวิธีในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 ทั้งนี้ จากการทำวิจัยแล้วพบว่า มีทั้งประโยชน์ ปัญหา และอุปสรรค ด้วยกันอยู่ในหลักการ
ปฏิบัติงานอยู่ในตัวเช่นเดียวกัน โดยหลักใหญ่ ๆ ของประโยชน์ สรุปโดยรวมได้ว่า มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลกันก่อให้เกิดความเที่ยงธรรม ปริมาณคดีภายในพื้นที่ลดลง เกิดความสมานฉันท์ของหน่วยงาน
ภายในพื้นที่มากข้ึน ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่าที่สำคัญ ๆ จะเป็นเรื่องระยะเวลาในการกลั่นกรอง
ตรวจสอบสำนวนที่นานขึ้น ในคดีประเภททรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ให้ความเห็นต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสอบสวนว่าจะมีแนวทางใดบ้าง โดยได้ให้ความเห็นไว้ในช่วงการสรุปผลการศึกษา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาหาแนวทางให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

คำสำคัญ: การบูรณาการ กฎหมาย ทรัพยากรของชาติ 
 
 
 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 



383 
 

 

1. บทนำ 
เมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งหมดทุกขั้นตอน 

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมต้นทาง เริ่มตั้งแต่กระบวนการสืบสวนสอบสวนไปจนกระทั่งถึง
กระบวนการยุติธรรมปลายทาง คือการพิจารณาตัดสินคดีในที่สุด ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนส่งผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความมั่นคงของรัฐหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทางทรัพยากรของชาติอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากจะให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมขึ้นในสังคมนั้น สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ
อย่างมากที่จะช่วยให้รูปคดีต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง รัดกุม ชัดเจน และเป็นที่ไว้วางใจ ไม่มี
ข้อครหาในภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ นั่นคือ กระบวนการสอบสวนที่โปร่งใส 

สำหรับ เจ้ าพนักงานผู้ มี อำนาจในการสอบสวน กรณี ท้ องที่ ต่ างจั งหวัดนอกจาก
กรุงเทพมหานคร “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 บัญญัติว่า ในจังหวัดอ่ืน
นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ 
และข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป  
มีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือ
ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้” ซึ่งอำนาจการสอบสวนที่ได้มาโดยตัวบท
กฎหมายนี้ ล้วนแล้วแต่ให้คุณให้โทษต่อประชาชน ชุมชน และสังคมได้ไม่มากก็น้อย หากกระบวนการ
สอบสวน การพิจารณาหาพยานหลักฐาน รวมถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีนั้น ๆ เป็นไปด้วยความ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนใน
สังคม และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

ในที่นี่แนวทางที่สำคัญในการสอบสวน จะศึกษาเฉพาะกรณี คดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ 
เพราะโดยสภาพปัญหาแล้ว คดีประเภทนี้จะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นพิเศษ อาจมี
ผลกระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมได้ และในบางครั้งยังเกี่ยวข้องกับ
เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มต่าง ๆ การที่น่าจะทำให้การพิจารณาแสวงหาพยานหลักฐาน  
การสอบสวนหาความจริง เป็นไปด้วยความรัดกุมมากขึ้น มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันระหว่างหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพ้ืนที่ และ
สร้างความสำเร็จในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ได้ ในระยะยาวต่อไป ประชาชนจะให้ความ
เคารพและรับฟังคำชี้แนะของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดี อันจะเป็นการดี ที่จะส่งมอบคุณค่าทางนโยบาย
ของรัฐในเรื่องอ่ืน ๆ ลงไปในพ้ืนที่ต่อไปอีกได้อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในแนวทางนั้น คือ กระบวนการ
สอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ 

ทั้งนี้ การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ จังหวัดและอำเภอ โดยหน่วยย่อย
ในระดับอำเภอนี้จะมีความใกล้ชิดต่อประชาชนมากที่สุด หากมีกรณีคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ
เกิดขึ้น ในบางครั้งก็อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ อาจสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ถิ่นที่อยู่อาศัย
ตลอดจนความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชาวบ้าน หากการที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่จะเข้า
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ไปช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาในคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ก็จะทำให้เรื่องดังกล่าวสามารถยุติได้โดยเร็ว ลดปัญหาในเรื่องการเป็นข่าวทาง
สื่อมวลชน ลดปัญหาในเรื่องของการที่ประชาชนไปร้องเรียนต่อยังหน่วยงานในส่วนกลาง ซึ่งเป็นการ
สร้างขั้นตอนเพ่ิมขึ้นในกระบวนการการดำเนินงานของภาครัฐอีกด้วย เพ่ือที่จะทำให้กระบวนการ
สอบสวนคดีที่สำคัญ คดีที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของชาติ ให้เป็นไปอย่างดีได้นั้น จึงจำเป็นที่
จะต้องมีการบูรณาการการสอบสวนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าพนักงานป่าไม้หรือ
เจ้าพนักงานอ่ืนที่มีอำนาจหน้าที่ และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมทำการสอบสวน 
ตรวจสอบสำนวนในคดีดังกล่าวนั้นด้วย โดยอาจจะเป็นการ บูรณาการร่วมกันทั้งแผนงาน วิธีการ และ
รวมถึงด้านงบประมาณการดำเนินงานด้วยก็ได้  

ในงานวิจัยค้นคว้าอิสระนี้ ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางของการสอบสวนคดีที่มีพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมในการสอบสวนคดีว่าจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้อย่างไรบ้าง ถึงแม้ว่าอาจจะ
ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่ผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นวิธีการที่อย่างน้อยจะช่วยลดผลกระทบทางกระแสสังคม 
เพราะในกระบวนการสอบสวนคดีนั้น ๆ ได้มีหน่วยงานที่มีอำนาจทางการสอบสวนตามกฎหมายได้
ร่วมช่วยกันตรวจสอบสำนวนคดี ร่วมตรวจสอบให้ความเห็นซึ่งกัน  และกันร่วมบูรณาการการ
ดำเนินงานของกันและกัน เมื่อประชาชนเห็นภาพการดำเนินงานเช่นนี้แล้ว ย่อมสร้างความพึงพอใจ
และสามารถชี้แจงตอบคำถามให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ๆ เข้าใจได้อย่างชัดเจน  

กรณีศึกษานี้ ตัวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสอบสวนร่วมกันให้
ได้ผลดี ระหว่างพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นเดียวกัน จึงได้ทำการศึกษาถึงการสอบสวนร่วมกันในคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรของชาติ ตามคดีอาญาที่ 104/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ของอำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี โดยจะทำการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดีที่มีการบูรณาการการสอบสวนร่วมกัน ว่าสามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางคดีได้อย่างไร และจะสามารถสร้างความพึงพอใจได้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้นำ
ความรู้จากการศึกษานี้ มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการดำเนินงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในพื้นท่ีอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ของการบูรณาการแผนงาน การบูรณา
การด้านวิธีการ และการบูรณาการด้านงบประมาณ 

2.3 เพ่ือศึกษาถึงผลดี ปัญหา และอุปสรรค ของกระบวนการการสอบสวนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในพ้ืนที่ 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
สำหรับกระบวนการสอบสวนคดีอาญานั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการด้านกระบวนการ

ยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องว่า ในชั้นสอบสวนกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่
สำคัญที่สุด เพราะเป็นองค์ประกอบแห่งรายละเอียดความผิดและนำมาสู่การหาข้อพิสูจน์ความจริง 
รวมถึงตัวของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้ร่างสำนวนขึ้นมาเพ่ือประกอบการสั่งฟ้องคดีต่อไปยังชั้นของ
พนักงานอัยการ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีใด ๆ ว่าจริงหรือไม่จริง ควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้อง ความเป็นธรรม
ของประชาชนหรือสังคมที่จะได้รับนั้น หลักใหญ่สำคัญของความเป็นธรรมย่อมอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมต้นทางนี้เลยก็ว่าได้ แล้วถ้าเป็นคดีที่สำคัญ คดีท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน คดีป่าไม้และ
ทรัพยากรของชาติ ย่อมถือได้ว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และถ้าเป็นคดี 
ประเภทดังกล่าวแล้วด้วย การสอบสวนคดีจึงเห็นควรที่จะต้องร่วมกันบูรณาการร่วมหลายฝ่ายเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสต่อกระแสสังคม ซึ่งยังสอดคล้องในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ทัง้นี้ได้ใช้กรอบแนวคิดที่สำคัญหลัก ๆ ประกอบการดำเนินการวิจัย คือ แนวคิดในการ บูรณาการการ
ทำงานร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องต่อหลักการบูรณาการสอบสวนในหัวข้องานวิจัยด้วย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557) Underdal (1980 cited in Persson, 
2004) ให้ความหมายของการบูรณาการด้าน นโยบายใน 3 มิติคือ 1) ความครอบคลุมสมบูรณ์ 
(comprehensiveness) โดยรวมประเด็นเรื่อง พ้ืนที่  เวลา บุคคลหรือหน่วยงาน (actors) และ
ประเด็น (issues) โดยพ้ืนที่ต้องครอบคลุมบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ของนโยบาย (policy 
outcome) โดยใช้มุมมองระยะยาว และมีสัดส่วนที่เหมาะสมของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การประเมินทางเลือกของนโยบาย ในประเด็นที่มีความสัมพันธ์กันภายใต้กรอบนโยบายร่วมกัน 
(common policy framework) 2) ความสอดคล้องกัน (consistency) กล่าวคือ ทุกส่วนของ
นโยบายต้องประสานเชื่อมโยงกัน 3) การรวมตัวกัน (aggregation) จึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์ที่
ครอบคลุมสำหรับประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของนโยบาย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557) การกำหนดในเรื่องของแผนงานด้าน
โครงสร้างการบริหารจัดการเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการในเชิงพ้ืนที่  
โดยดำเนินการดังนี้ (1) ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการบริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ ทั้งในด้านภารกิจ โครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลัง และแผนงาน โดยกำหนดพ้ืนที่ในการ
บริหารจัดการให้ชัดเจน (2) เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแบบบูรณาการหรือ
ช่วยเหลือทดแทนกันได้ (3) ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทราบข้อมูลเชื่อมโยงถึงกัน 
เมื่อมีการโยกย้ายหมุนเวียน สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ (4) ช่วยแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่รับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน (5) มีแผนพัฒนาศักยภาพในเรื่องการติดต่อประสานงานกับทุกหน่วย
เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (6) บริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้
ตามระบบนิเวศ (Ecosystem Approach)  
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สำนักงาน ก.พ.ร. (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของคำว่าบูรณาการว่า คือการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุผลตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับยุทธศาสตร์นั้น  ๆ จะมุ่งการทำงาน
ร่วมกันโดยเน้นให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่การทำงานนั้นอยู่ภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เดียวกัน โดยร่วมกันคิดร่วมกันทำงาน ร่วมกันใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุผล มุ่งสู่ผลสำเร็จและ
เป้าหมายของงานร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความประหยัด เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำเนินการเป็นหลัก ทั้งในลักษณะของการทำงานข้ามหน่วยงาน ต่างกระทรวง ต่างกรม  
กองต่าง ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมในการ
ทำงานกับภาครัฐในระบบเครือข่าย (Network) ทั้งนี้ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
ส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่องกัน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ สามารถที่จะ
กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังได้มุ่งเน้นให้
เกิดการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการขึ้น 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (ม.ป.ป.) ให้ความหมายถึง การร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ  
เป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย หลาย ๆ ภารกิจมาร่วมกันมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน 
รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน  คือ 
นำศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

สำหรับข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่ใช้ประกอบการศึกษากล่าวโดยสรุปได้ว่า เจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงาน
อ่ืนใด จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมารองรับก่อนในการที่เข้าปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการใด ๆ ในคดี 
นั้น ๆ ได้ ซึ่งสาระสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจในการ
สืบสวน ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ ส่วนการทำการ
สอบสวนในต่างจังหวัดกำหนดให้พนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ และ
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป สามารถทำ
การสอบสวนคดีภายในเขตท้องที่รับผิดชอบของตนได้ ในส่วนของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 สรุปสาระสำคัญ จะเป็นการวางหลักระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจทำการสอบสวนทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลขึ้นในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น นำมาซึ่งการบูรณา
การสอบสวนร่วมกันของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนตามกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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นายอำเภอ จะใช้หลักของการใช้ดุลยพินิจเข้าควบคุมการสอบสวนคดีใดคดีหนึ่งและเป็นหัวหน้า
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นคดีสำคัญ คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดีป่าไม้
หรือคดีทางทรัพยากรของชาติอื่น ๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้ ขอยกตัวอย่างข้อกฎหมายฉบับดังกล่าว “ข้อ 12.5 วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่นายอำเภอ
เห็นเป็นการสมควรจะให้พนักงานสอบสวนในอำเภอมาชี้แจงพร้อมทั้งเรียกสำนวนการสอบสวนมา
ตรวจพิจารณาและให้คำแนะนำ เร่งรัดให้ดำเนินการให้เป็นผลดีและเป็นไปในทางที่ชอบและเหมาะสม  
แต่ถ้านายอำเภอเห็นว่าการดำเนินการข้างต้นจะไม่ได้ผล นายอำเภอมีอำนาจเข้าควบคุมการสอบสวน
โดยสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการสั่งอนุญาตและไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวหรือจะสั่งให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน หรือให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมทำการ
สอบสวนคดีเรื่องนั้นด้วยก็ได้” ซึ่งหลักการในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ 
แต่เป็นการเข้าควบคุมการสอบสวนเฉพาะคดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรสำคัญของ
ชาติ ด้านป่าไม้ หรือคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นสำคัญ อันเป็นการวางหลักการ
ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจในพื้นที ่

ประการสุดท้าย เรื่องหลักแนวทางการปฏิบัติในการรับสำนวนการสอบสวนคดีป่าไม้และ
ทรัพยากรสำคัญของชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีความเห็นและแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่พนักงาน
อัยการ เมื่อสรุปสาระสำคัญแล้วให้พิจารณาถึงหลักการที่ว่า คดีป่าไม้และทรัพยากรของชาตินั้น คดี
นั้นใครเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หากคดีใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอใช้
ดุลยพินิจในการเข้าควบคุมการสอบสวนแล้ว ก็จะต้องมีความเห็นการสรุปในสำนวนการสอบสวนของ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองด้วย จึงจะถือว่าเป็นการสรุปสำนวนการสอบสวนโดยชอบ แต่ถ้าหากคดีใดที่
เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ มิได้ใช้ดุลย
พินิจในการเข้าควบคุมการสอบสวนตั้งแต่ชั้นต้น ก็สามารถท่ีจะส่งสำนวนการสอบสวนในคดีป่าไม้และ
ทรัพยากรของชาติมายังชั้นพนักงานอัยการได้ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการทำการศึกษาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ ดังนี้ ผู้ศึกษาวิจัยใช้รูปแบบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจาก
เอกสาร และการใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากเจ้าหน้าที่รัฐที่
ดำเนินการสอบสวนในคดีนั้น ประกอบไปด้วย 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
ผู้ทำการวิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ข้าราชการของที่ทำการปกครองอำเภอแก่ง

คอย สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย เจ้าหน้าที่ทหารและบุคลากรในหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประจำพ้ืนที่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ประกอบด้วย 
ปัญหาของการสอบสวนในคดีทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้าง มีการบูรณาการสอบสวนในพ้ืนที่บ้าง



388 
 

 

หรือไม่ พบข้อดี ข้อเสีย ปัญหา และอุปสรรค อย่างไรบ้าง ทั้งนี้  มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
สอบสวนในคดีทรัพยากรของชาติอย่างไรบ้าง และแนวทางการแก้ไขควรเป็นอย่างไร 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ผู้ศึกษาวิจัยได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล อันประกอบไปด้วย  
1) กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ 
2) เอกสารบทความหนังสือทางวิชาการวารสารวิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแนวคิด

ทฤษฎีด้านงานสอบสวนทั่วไป 
3) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4) เอกสารคู่มือของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.3 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
1) ปลัดอำเภอ ก. (ประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน 20 ปี) 
2) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจ ข. (ประสบการณ์ด้านงานสอบสวน 19 ปี) 
3) พนักงานสอบสวน ค. (ประสบการณ์ด้านงานสอบสวน 13 ปี) 
4) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ง. 
5) เจ้าหน้าที่ทหาร จ. 

โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูล
โดยศึกษาพ้ืนที่ที่มีคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง และทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 
4. ผลการศึกษา 

จากการให้ข้อมูลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้างต้น ได้สอดคล้องกับแนวคิดหลักธรรมมาภิบาล 
Good Governance อันประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม (Rule of law) หลักคุณธรรม (Ethics)  
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

4.1 ผลดี ปัญหา และอุปสรรคด้านการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ เชิ งลึ กของบุ คคลที่ ท ำงาน เกี่ ยวข้องในทางคดีด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติพบประโยชน์และปัญหาบางประการ  
สำหรับประโยชน์ของการบูรณาการสอบสวนร่วมกันโดยรับฟังข้อมูลทั้งจากฝ่ายปกครอง

และเจ้าพนักงานตำรวจแล้ว สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
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1) เมื่อมีการร่วมสอบสวนตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน จะมีการได้ข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นหากอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ข่าวหรือเบาะแสการกระทำความผิด จะทำให้สำนวนคดีรัดกุมมาก 

2) จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการนำความจริงมาถกประเด็นกัน หรือเป็นการช่วยกัน
กลั่นกรองสำนวนคดี 

3) เมื่อคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติใดที่ฝ่ายรัฐสามารถดำเนินการได้สำเร็จเป็นรูปธรรมได้ 
ประชาชนจะเห็นถึงความเอาใจใส่ และกล้าให้เบาะแสเพิ่มมากขึ้น  

4) เกิดการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลไปในตัว เพราะเมื่อมีหลายหน่วยงานผนึกกำลังร่วม  
ฝ่ายผู้กระทำความผิดจะเริ่มเกรงกลัวฝ่ายรัฐมากขึ้น 

5) ทหารมีประโยชน์มากในชั้นจับกุมด้านคดีทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถเข้ายึดของ
กลางและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้คดีประเภทดังกล่าวมีอัตราที่ลดลง 

สำหรับปัญหาที่พบจากการบูรณาการสอบสวนคดีร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจ  
สรุปข้อมูลจากฝ่ายตำรวจได้ว่า  

“ติดขัดในเรื่องระยะเวลาเหมือนเป็นการที่ต้องมีคนมากลั่นกรองสำนวนอีกชั้นหนึ่งเพ่ิมขึ้น  
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง คือ ปลัดอำเภอที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสอบสวนร่วม
ในคดีนั้น ๆ ซึ่งฝ่ายตำรวจให้ข้อมูลว่าปลัดอำเภอมีงานและภารกิจมากอยู่แล้ว ซึ่งอาจทำให้มีเวลาใน
การตรวจสอบสำนวน ตรวจรายละเอียดต่าง ๆ เนิ่นช้า กว่าจะได้รับการรายงานทางเอกสารหรือ
ขั้นตอนอื่น ๆ จะค่อนข้างเสียเวลาในส่วนนี้พอสมควร ซึ่งถ้าหากดำเนินการและพิจารณาได้เร็วขึ้นทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ขัดข้องในการดำเนินการเฉพาะด้านคดีทางทรัพยากรธรรมชาติแต่ อย่างใด  
แต่ขอให้มีความรวดเร็วในการตรวจและกลั่นกรองสำนวนคดีให้มากข้ึน” 

4.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ควรจะเป็นด้านคดีทรัพยากรธรรมชาติ
ของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

1) ปลัดอำเภอที่มีพ้ืนที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีเรื่องสอบสวนอยู่เสมอ ควรให้มีความรู้
เชี่ยวชาญทางด้านการสอบสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติ เพราะต้องเป็นผู้ตรวจสำนวนและให้ความเห็น
ด้านต่าง ๆ ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

2) อำเภอที่มีคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ ควรให้ปลัดอำเภอที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สอบสวนร่วมในคดี มีระยะเวลาเพียงพอต่อการทำงาน มีเวลาในการพิจารณาสำนวนคดี เนื่องด้วยมี
ภารกิจด้านอ่ืน ๆ อยู่แล้ว หรืออาจจะให้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายประจำอำเภอไปเลย โดยไม่ต้อง
ปฏิบัติภารกิจในเนื้องานอื่น จะทำให้กระบวนการระยะเวลาทางธุรการในคดีรวดเร็วไปด้วย 

3) อำเภอที่มีปริมาณคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปลัดอำเภอควรได้รับการฝึกอบรม การทำ
สำนวน รวมถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ ของงานด้านการสอบสวนคดี อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นผลอย่างดียิ่ง 
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4) ในคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ หากปลัดอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน
ร่วมกับฝ่ายตำรวจร่วมเอาใจใส่ และร่วมตรวจสอบสำนวนกันอย่างจริงจังและรวดเร็วแล้ว ย่อมสร้าง
ความประทับใจและความสมานฉันท์ต่อการทำงานร่วมกันในพ้ืนที่ อันจะส่งผลในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลประกอบการศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบูรณาการการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยขอ
อภิปรายในประเด็นหลัก ๆ 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาด้านข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไข ในการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากร  
ของชาติ ในพ้ืนที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

พบว่า ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 และคำสั่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมใน
คดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา  
ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติในการวางหลักการทำงานระหว่างพนักงานสอบสวนทั้ง
ของฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจ แต่พบว่าเมื่อมีคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติเกิดขึ้น แนวทางที่ควรจะ
เป็นควรเป็นเช่นไร ซึ่งอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ยึดหลักการบูรณาการสอบสวนและแก้ไขใน
ปัญหาดังกล่าวด้วยความยืดหยุ่นร่วมกันมาโดยตลอด อันเกิดผลดี มีความสมานฉันท์เกิดขึ้นในพื้นที่และ
มีประสิทธิภาพ อันสอดคล้องกับ สำนักงาน ก.พ.ร. (ม.ป.ป.) ที่ให้ความหมายของคำว่า บูรณาการว่า 
คือการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์เป็นหลักทุกหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับยุทธศาสตร์นั้น  
ๆ จะมุ่งการทำงานร่วมกันโดยเน้นให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมี
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่การทำงานนั้นอยู่ภายใต้เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน ร่วมกันใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุผลมุ่งสู่
ผลสำเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความประหยัด เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินการโดยยึดประโยชน์ของชาติร่วมกันเป็นสำคัญ 

2) ข้อดีหรือประโยชน์สำคัญ ๆ ที่มีต่อการบูรณาการสอบสวนคดีด้านป่าไม้และทรัพยากรของ
ชาติ ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

เมื่อเกิดการทำงานการสอบสวนคดีร่วมกันอย่างจริงจัง ย่อมได้รายละเอียดและพฤติการณ์ 
ลักษณะการกระทำความผิด ตัวบุคคล ได้อย่างรัดกุม ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น สำนวนการสอบสวนเมื่อมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลร่วมกันระหว่างฝ่ายแล้ว ไม่มากก็น้อยย่อมก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น ลดข้อครหาจาก
ภาคประชาชนได้ อันส่งผลต่อรูปคดีที่ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด เกิดความเป็นธรรมขึ้นต่อสังคม ประชาชน 
และภาคส่วนต่าง ๆ จะให้ความเชื่อถือหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น เมื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคดี
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ป่าไม้และทรัพยากรของชาติ สามารถปฏิบัติงานได้เกิดผลดี เมื่อเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน  
จะทำให้ชาวบ้านกล้าให้เบาะแสการกระทำความผิดในคดีด้านป่าไม้และทรัพยากรของชาติเพ่ิมมากข้ึน 
ก่อให้เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังจากภาคประชาชนไปในตัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสิทธิพงษ์ 
ศรีเลอจันทร์ (2554) ชี้ให้เห็นว่าในบางครั้งอาจมีการสอบสวนที่ไม่ถูกต้อง อันอาจเกิดจากปัญหา 
ต่าง ๆ เช่น ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่คลาดเคลื่อนของพนักงานสอบสวน การสอบสวนได้เองโดย
ลำพังของพนักงานสอบสวนเป็นเหตุให้ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลจากองค์กรอ่ืน และการขาดการ
มีส่วนร่วม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจจากภาคประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการทำวิจัยและศึกษาถึงข้อกฎหมายและการวางหลักการปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้มี

อำนาจหน้าที่สอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติโดยเฉพาะ  
2) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงระบบงานสอบสวนที่เกี่ยวโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ว่าควรมี

การปรับปรุง แก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
3) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบในคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติ ว่าแต่ละจังหวัด อันแตกต่าง

ทางสภาพพ้ืนที่ และวัฒนธรรม มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ทั้งในระดับปริมาณคดี 
และการเกิดความสมานฉันท์ภายในพ้ืนที่ เพ่ือนำมารวบรวมวิเคราะห์ให้ตกผลึกถึงข้อกฎหมาย และ
ปรับปรุงการพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์วิกฤต 
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธาน ี

 

มนตรี มณีวงษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์วิกฤต
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร 
จัดการน้ำ จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จังหวัด
ปทุมธานี 3) เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการระบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมและยั่งยืนใน
สถานการณ์วิกฤต จังหวัดปทุมธานี 

โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก 
การศึกษาเอกสาร รายงาน การศึกษาวิจัย เว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 11 หรือผู้แทน 
นายกเทศบาลตำบลบุญยี่โถ่ นายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนผู้ประสบภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหา การบูรณาการ
ระบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และ
สังเคราะห์ประเด็นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์ประเด็นจากความคิดเห็น จากการ
สัมภาษณ์ นำมาซึ่งการเสนอแนะแนวทาง การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์วิกฤต 
ดังนี้ ภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมในการดำเนินการมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปทุมธานีนั้น ยังไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำทั้งด้านดีและเสียที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ให้ทุกภาคส่วนทราบอย่างเข้าใจ  

แนวคิดของการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ซึ่งมีความแตกต่างขั้นพ้ืนฐานจากแนวคิด  
ดั้งเดิมที่บริหารจัดการแบบแยกส่วนตรงที่ว่า การบริหารจัดการแบบบูรณาการนั้นคำนึงถึงการจัดการ 
ทั้งด้านอุปกรณ์และอุปสงค์ ดังนั้นการบูรณาการจึงสามารถพิจารณาได้ภายใต้สองระบบหลัก  
1) ระบบทางธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่และคุณภาพ 2) ระบบทางมนุษย์ซึ่ง
เป็นผู้กำหนดหรือทำใหเกิดความต้องการในการใช้การผลิตของเสีย และยังเป็นผู้กำหนดลำดับ

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ความสำคัญในการพัฒนา การบูรณาการจึงต้องเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอก ระหว่างสองระบบ
ข้างต้นโดยปกติผู้จัดการเกี่ยวกับ น้ำมักจะมองบทบาทของตนเองในฐานะ “คนกลาง” มีการจัดการ
ระบบธรรมชาติเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ แต่การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจะต้องเพ่ิม
ความตระหนักว่า การกระทำของพวกเขาเองก็มีผลต่อความการน้ำเช่น ผู้ใช้และผู้บริโภคสามารถ
เรียกร้องได้เฉพาะผลผลิตเท่าที่มีอยู่ ซึ่งในที่นี่ได้แก่ น้ำ อย่างไรก็ตามการจัดการหาน้ำให้ลำดับ
ความสำคัญได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่ต่างกันระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝน ราคาและโครงสร้าง
ภาษีก็มีผลกระทบต่อความต้องการ  

คำสำคัญ: การแก้ไขปัญหา การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ 
 
1. บทนำ 
  น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต โลกได้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะภัยพิบัติจากน้ำมากขึ้น ภัยที่เกิดจากน้ำมีหลายรูปแบบ อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็น
ภัยที่เกิดจากน้ำรูปแบบหนึ่งที่สร้างความเสียหายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังส่งผลโดยตรงแก่ ชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเกษตรและสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ สภาวะทางธรรมชาติ สภาพทาง
มนุษยสังคม เช่น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเป็นอยู่ สุขภาพและโรคภัย การพัฒนามนุษย์ 
และสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดข้ึนเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ความเสียหายและสูญเสียที่ตามมาเกินกว่าจะคาดคะเนได้ (สัจจา บรรจงศิริ และคณะ, 2557) 
 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของประชาชนคือน้ำ ซึ่งกรมชลประทานมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล แต่ที่ผ่านมาปัญหาการใช้น้ำ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากการบริหาร
จัดการของหน่วยงานชลประทานในพ้ืนที่ยังไม่สามารถตอบสนองการปก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่าง
แท้จริง และยังมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

จากสถานการณ์ จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ปัญหาอุทกภัยเป็นประจำอยู่ทุกปี และภาคประชาชนที่เป็นภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แม้ภาค
ส่วนต่าง ๆ จะพยายามให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการที่ภาคประชาชน ไม่เห็นความสำคัญ นอกจากนี้ยังไม่ให้ความร่วมมือและเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการน้ำ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้น้ำ แม้จะได้มีความพยายามจากทุก
ภาคส่วนของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการจะหาหนทางและวิธีการแก้ไข
ปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาด
การบูรณาการทางแนวความคิดที่เป็นแผนดำเนินการและหนทางปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อน
ศาสตร์และศิลป์ที่ต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างทำ ก้าวสู่ความเป็นรูปธรรมชัดเจน ในทิศทางเดียวกัน
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อย่างบังเกิดผลสำเร็จ นั่นคือ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ร่วมกัน
อย่างเป็นระบบเริ่มจากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง 

ดังนั้น การศึกษาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์วิกฤต จึงมีความจำเป็น
เพ่ือกำหนดแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจากน้ำท่วมใน
สถานการณ์วิกฤต โดยการบูรณาการแนวความคิดจากทุกภาคส่วน กำหนดให้เป็นแผนงานการป้องกัน
และลดผลกรัทบท่ีเกิดจากอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดปทุมธานี 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดปทุมธานี 
 2.3 เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการระบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมและยั่งยืนใน
สถานการณ์วิกฤต จังหวัดปทุมธานี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

สำหรับขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน
พ้ืนที่ และขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัญหาทรัพยากรน้ำ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น  
เพ่ือนำมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
  2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย จังหวัดปทุมธานี 
  3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีระยะเวลาในการจัดทำ 6 เดือน ตั้งแต่
เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลัก อันประกอบไปด้วย (1)  นโยบายด้านน้ำ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ (3) การบริหารแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วม (4) สถานการณ์น้ำใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) นโยบายด้านน้ำ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบายด้านน้ำ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 
 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตน้ำ ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำ      
น้ำท่วม และน้ำเสีย และกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้น จาการเพ่ิมขึ้นข องประชากร  
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การจัดการปัญหาวิกฤตน้ำดังกล่าวมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดย
ผ่านความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้น เมื่อมีการกำหนด “นโยบายน้ำแห่งชาติ” เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ได้มุ่งเน้นการ
ประสานการพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมกับทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยการ
คำนึงถึงส่วนร่วมของงานในทุกด้าน ไม่เฉพาะแต่ผลกระทบเท่านั้น (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 
2558) 

 นโยบายน้ำแห่งชาติ 
 นโยบายน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญไว้ คือการให้มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ละเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีองค์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และในระดับท้องถิ่น ที่มีกฎหมายรองรับตลอดจนการมี
ส่วนรับผิดชอบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการตรวจสอบดูแลคุณภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน (สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2558) 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2558-2569) (สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2558) 
 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มีเป้าประสงค์คือ เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชน
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญ บรรเทาความเสียหายและสนับสนุนการปรับตัวในพ้ืนที่เกษตร  
ลดความเสียหายจากดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน โดยมีเป้าหมาย ปรับปรุงเพ่ิมอัตราการไหล
มากกว่าร้อยละ 10 ในลำน้ำสายหลัก 870 กิโลเมตร ลดความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำวิกฤต 
10 ลุ่มน้ำ และพัฒนาพื้นที่รับน้ำนองในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การจัดการคุณภาพน้ำ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ เป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญ
ต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื้น การดูดซับน้ำ การชะลอการไหลของน้ำ อีกท้ังยังเป็นแหล่งระบบนิเวศที่
สำคัญของพื้นที่ต้นน้ำ ยุทธศาสตร์นี้จึงมีเป้าประสงค์คือ เพ่ือปรับสมดุลระบบนิเวศ การบริหารจัดการ 
ด้วยปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการบริหารที่ไม่มีเอกภาพ  ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์นี้จึงมีเป้าประสงค์คือ สร้างการบริหารที่มีเอกภาพโดยผลักดันให้มีองค์กร 
กฎหมาย และนโยบายขับเคลื่อน มีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน  มีแผน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองแหล่งน้ำในแผ่นดินโดยตรง แต่มีบทบัญญัติใน

การคุ้มครอง สอดแทรกอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ซึ่งมีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบ ทำให้การอนุรักษ์ และการจัดการแหล่งน้ำในประเทศไทยต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ
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หลายหน่วยงานของภาครัฐ ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำในแผ่นดินของ
ประเทศไทยทั้งโดยตรง และโดยอ้อมหลายฉบับ (ลือ จินดารัตนวงศ์, 2554) 

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 ให้อำนาจหน้าที่แก่กรมชลประทานใน    

การจัดหาน้ำชลประทาน  เพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  ทั้งเพ่ือเกษตรกรรม  การพลังงาน             
การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคมทาง
น้ำการจัดสรรน้ำชลประทาน และการอนุญาตให้ใช้น้ำชลประทาน 

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายที่รองรับการชลประทานที่

จัดทำขึ้นโดยราษฎร มีหลักการเดียวกัน และบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกับจารีตประเพณี ในการจัดระบบ
เหมืองฝายของชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม 

พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 
พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ .ศ . 2505 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่  แก่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบลักษณะความถูกต้องของคันกั้นน้ำ ที่จัดทำขึ้นเพ่ือกัก หรือกั้นน้ำไว้
ใช้ในการเพาะปลูก และร่องน้ำเพ่ือชักน้ำเข้าสู่ที่ดิน  และระบายน้ำออกจากที่ดิน  รวมถึงการ
บำรุงรักษา คัน คูน้ำและประตูกักน้ำ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการบังคับน้ำในที่ดินให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ด ี

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีส่วนสนับสนุนที่

สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ และอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำได้ โดยการประกาศให้พ้ืนที่ชุ่มน้ำ
ใด ๆ เป็น “เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ตามมาตรา 43 รวมทั้งสามารถออกกฎกระทรวง ประกาศ
ควบคุมกิจกรรมใด ๆ ใน “เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ตามมาตรา 44 ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือในทาง
กฎหมายที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในการคุ้มครองพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบล  
เป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  กฎหมายฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ และอนุรักษ์แหล่งน้ำในแผ่นดินในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
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ตำบล (อบต.)โดยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการพ้ืนที่ นอกจากนี้ อบต. ยังสามารถจัดเก็บภาษีจาก
การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 

ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2553 เป็นฉบับที่ได้มีการปรับปรุงจากระเบียบฯ  พ.ศ.2550 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฯ พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ซึ่งได้กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ และหน้าที่
จัดทำเอกสารการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงการจัดทำคู่มือการใช้งานการดูแลบำรุงรักษาโครงการตาม
ภารกิจ  

2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายลงทุนโครงการขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรน้ำ  ประกอบใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ  
(ชัยยุทธ ชินนณะราศี และดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์, 2549) ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้รับ
ความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน จากปัญหาเกี่ยวกับน้ำ ในการลดความสูญเสียจึงจำเป็นจะต้องมี
การใช้น้ำเพ่ือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (อภิชาต 
อนุกูลอำไพ, 2546) 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน 
การบริการจัดการน้ำแบบผสมผสาน  (Integrated Water Resources Management: 

IWRM) คือ กระบวนการในการส่งเสริมการประสานการพัฒนา และจัดการน้ำ ดิน และทรัพยากรอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอย่างทัดเทียม
กันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศท่ีสำคัญ (อภิชาต อนุกูลอำไพ, 2546) 

หลักการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานนั้น  ควรยึดหลักการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าการลงทุน โดยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการในทุกระดับ และมี
สิทธิในการใช้น้ำอย่างเสมอภาค ทัดเทียม ในปริมาณ และมีคุณภาพที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิต 
รวมทั้งทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมขาติ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ดิน ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เพราะทุกอย่างมีความเกื้อกูลกัน อีกทั้งคำนึงถึงการบริหาร
จัดการให้เป็นระบบลุ่มน้ำ เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้ำนั้น มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน มีน้ำใช้ถึงชนรุ่นหลัง จึงจำเป็นต้องมีความ
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ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อภิชาต 
อนุกูลอำไพ, 2546) 

การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนรวมทั้ง

การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยจะต้องมีการบูรณาการโครงการ และแหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และการวางแผนพัฒนาในอนาคตร่วมกัน  ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรในเขตพ้ืนที่
ชลประทานการเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และการผลิต รวมทั้งการกระจาย
แหล่งเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน และระบบโครงข่ายน้ำ (ชูลิต วัชรสินธุ์, ม.ป.ป.) 

การจัดการน้ำแบบบูรณาการ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 
การจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยหลักการแล้ว การจัดการน้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยด้าน

ใดด้านหนึ่ งแบบเอกเทศไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องผสมผสาน  
รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยหลายวิธี และทุกชุมชนยอมรับ จึงจะนำไปสู่การจัดการ หรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ำได้อย่างสัมพันธ์กัน ในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรน้ำ 
และดำเนินงานหลายด้านอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม แล้วค้นหาแนวทางแก้ไข อย่างเป็นระบบ  
ครบวงจรทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะน้ำ ดิน และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่
สำคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึงประโยชน์คนส่วนใหญ่” ในลุ่มน้ำเป็นหลัก (ชูลิต 
วัชรสินธุ์, ม.ป.ป.) 

ส่วนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมรู้ถึง
คุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพ่ือให้ทรัพยากรน้ำมีใช้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่มี
ความสมดุลทั้งปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลักษณะ
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ให้มีความยั่งยืนนั่นคือ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำ เพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรต้องยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุข
และพ่ึงตนเองได้เป็นพ้ืนฐานก่อน มีการคุ้มครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสามารถพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน (ชูลิต วัชรสินธุ์, ม.ป.ป.) 

ในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
และมีความยั่งยืนได้นั้น ต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เข้ามาจัดการ เช่นด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความหลากหลาย
ของความรู้ต่าง ๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมกับทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้ 
ภายในแต่ละลุ่มน้ำ จะต้องดำเนินไปอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ชูลิต วัชรสินธุ์, 
ม.ป.ป.) 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การกำหนดและวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหน่วยงานของ

รัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและออกเอกสารรับรอง ส่วนหนึ่งสำหรับใช้เป็นเกณฑ์กำหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยน้ำท่วม และยังมีหน่วยทหารช่างของกองทัพบกสหรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยน้ำ
ท่วมมีมากมาย ข้อมูลหลักได้แก่ ปริมาณการไหลของน้ำ ในอัตราลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที ตรงบริเวณ
ตรวจวัดที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น บริเวณก่อนและหลังสายน้ำหลายสายมาบรรจบกัน สถิติการไหลของ
น้ำในอดีต ซึ่งบางชุมชนเมืองสามารถรวบรวมข้อมูลย้อนหลังได้ถึงกว่าร้อยปี  และรายงานผลการ
วิเคราะห์ตลอดจนสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ผ่านมา (ธงชัย โรจนกนันท์, 2561) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดในสหรัฐอเมริกา  ผลการ
วิเคราะห์จักถูกกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายประกอบการบังคับใช้เพ่ือควบคุมการพัฒนาของ
เมืองมิให้มีการก่อสร้างหรือมีกิจกรรมของมนุษย์ที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม และเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับ 
ทั้งการรับทราบข้อมูลเรื่องน้ำท่วม และการแบ่งเบาภาระของรัฐในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
เมื่อเกิดน้ำท่วม (ธงชัย โรจนกนันท,์ 2561) 

กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่ บทบาทของรัฐบาลกลางในการกำหนดหลักเกณฑ์
สำคัญและข้อกำหนดหลักด้านกฎหมายการบังคับใช้ลดหลั่นลงมาในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น   
มีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ดังกรณีภัยพิบัติจากพายุหมุนขนาด
ใหญ่ในรัฐต่าง ๆ ริมชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่วัดปริมาณฝนได้ที่คาดการเกิดซ้ำ 500 ปี (ธงชัย  
โรจนกนันท,์ 2561) 

3) การบริหารแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบบูรณาการ คือ การบริหารที่ทุกหน่วยงานทำงานแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก เป็นการทำงานหลายหน่วยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญ
การของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะด้านทำงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของ
ยุทธศาสตร์เดียวกัน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความประหยัด เสริมสร้าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานเป็นหลัก ทั้งในลักษณะของการทำงานข้ามหน่วยงาน 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561) 
 การบริหารแบบบูรณาการ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีของ
ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง และส่วนย่อย  
โดยการร่วมกันสร้างพลังผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเชื่อมโยงข้องกันปฏิบัติภารกิจให้เกิดผล
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สำเร็จเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ โดยถือประชาชนเป็นเป้าหมายที่สำคัญ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561) 

 การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 ในปัจจุบัน การบริหารราชการจำเป็นต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจจำเป็นต้อง
ใช้ความรู้และทักษะจากหลายสาขาวิชาร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยส่วนราชการใดส่วน
รายการหนึ่งได้ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เพราะการ
จัดแบ่งโครงสร้างขององค์กรภาครัฐในปัจจุบัน แต่ละองค์กรจะมีพันธกิจ ขององค์กรอยู่ ซึ่งจะทำให้แต่
ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ข้อดีของการจัดแบ่งโครงสร้างในลักษณะนี้ทำให้มี
ความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กร แต่ข้อเสียที่
เกิดขึ้น คือ การไม่ประสานกันในการทำงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอีกรูปแบบหนึ่งของการทำงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ การบูรณาการในการทำงาน การบูรณาการการทำงานจะช่วยให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงานที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

สรุปการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  หมายถึง กระบวนการจัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนา การใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
ทรัพยากรน้ำ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม อีกทั้งถือเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่สำคัญในการรักษาความ
สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หน่วยงานที่ดูแลจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำให้มีความสมดุลกับความต้องการใช้น้ำที่มี
เพ่ิมขึ้น รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป IWRM นั้นเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในระดับสากล เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างประสิทธิภาพ ยั่ งยืน 
และลดความขัดแย้ง นอกจากนี้ IWRM เป็นการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ ดินและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศ IWRM  
มีส่วนช่วยในการปกป้องสภาพแวดล้อมของโลก ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้าน
การเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปรับปรุงสุขลักษณะของมนุษย์ทั่ว
โลก นโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ำถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เชื่อมต่อกันโดย
พ้ืนฐานของทรัพยากรทางอุทกวิทยา และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในรูปแบบการ
จัดการและการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติที่มีความโดดเด่น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) 
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4) สถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานี 
ภูมิประเทศจังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำโดยมี

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก  ทำให้พ้ืนที่
ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำ
เจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอำเภอเมืองและอำเภอสามโคก
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเมืองบางส่วน
อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา และบางส่วนของอำเภอสามโคก  

โดยปกติระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ  50 เซนติเมตร  
ซึ่งทำให้เกิดภาวะ น้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของ แม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยานั้น
เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจำนวนมากสามารถควบคุมจำนวนปริมาณน้ำ
ได้ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 

แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี มีแหล่งน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน โดยเฉพาะแม่น้ำ

เจ้าพระยาเป็นแหล่น้ำผิวดินที่สำคัญของจังหวัด  เฉพาะช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเมือง ฯ มีความยาว
ประมาณ 30 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีคลองอีกประมาณ 84 คลอง รวมความยาวประมาณ 1,060 
กิโลเมตร แบ่งเป็นคลองชลประทาน มี 29 คลอง เป็นคลองระบายน้ำ 13 คลอง คลองส่งน้ำ 9 คลอง
และคลองอ่ืน ๆ อีก 7 คลอง คลองเหล่านี้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรประมาณ  683,000 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 72 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ระบบชลประทานจะส่งผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเป็น
คลองชลประทานเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา กับแม่น้ำนครนายก คลองพระอุดม และคลองซอย
อีก13 สาย ในเขตอำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ 

คลองธรรมชาติ ในเขตจังหวัดปทุมธานีมีอยู่ 55 คลอง รวมความยาวประมาณ 180กิโลเมตร 
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น คลองบางโพธิใต้ คลองบางหลวง คลองบางปะกอก คลองเชียงราก 
คลองเจ้าเมือง คลองบางโพธิเหนือ คลองบางเตย คลองหวาย คลองสระ คลองเชียงรากน้อยคลอง
เปรมประชากร  ฯลฯ  สำหรับแหล่งน้ ำใต้ดิน ในเขตจังหวัดปทุมธานีมีอยู่สองประเภทคือ  
(กรมทรัพยากรน้ำ, 2562) 

 (1) แหล่งน้ำใต้ดินให้ปริมาณน้ำน้อย น้ำมีคุณภาพดี แต่บางพ้ืนที่เป็นน้ำกร่อย  
มีตะกอนสนิมเจือปน พบในพ้ืนที่อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา 

(2) แหล่งน้ำใต้ดินมีปริมาณมาก น้ำมีคุณภาพดี พบในพ้ืนที่อำเภอสามโคก อำเภอ
คลอหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอเมืองฯ  

 สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี 
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 อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2554 เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน
กรกฎาคมและยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน มีราษฎรได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า 12.8 ล้าน
คน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 
และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอันดับสี่ของโลก  

สถานการณ์ในปี 2554 ขนาดและขอบเขตของอุทกภัยใน พ.ศ. 2554 บางส่วนอาจถือได้ว่า
เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยในฤดูมรสุม พ.ศ. 2553 ระดับน้ำในเขื่อนทำสถิติต่ำสุดเมื่อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 หลักฐานแสดงว่า ตอนต้นฤดูฝน เขื่อนได้กักเก็บน้ำปริมาณมากเพ่ือเป็นน้ำ
สำรองและป้องกันอุทกภัยในช่วงต้นปริมาณน้ำฝน พ.ศ. 2554 สามารถแสดงได้เห็นโดยปริมาณน้ำที่
กักเก็บในเขื่อนภูมิพล น้ำมากกว่า 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเก็บไว้ในเวลา 3 เดือน จนเขื่อนเต็ม
ความจุ 100% เมื่อถึงขีดกักเก็บน้ำแล้ว ฝนที่ยังตกลงมาบีบให้ทางการต้องเพ่ิมการปล่อยน้ำออกจาก
เขื่อน แม้จะทำให้เกิดอุทกภัยเพ่ิมขึ้น และนำไปสู่การกล่าวหาว่า การบริหารจัดการเขื่อนผิดพลาด
ในช่วงต้นของฤดูมรสุมนี้ อย่างไรก็ดี การโต้แย้งกลับมีว่า หากฤดูมรสุม พ.ศ. 2554 สั้นและไม่มีการ
เก็บน้ำไว้ในเขื่อนแล้ว หากน้ำลดลงต่ำกว่าระดับเมื่อ พ.ศ. 2553 จะเป็นการบริหารจัดการผิดพลาด
เช่นกัน (สำนักงานชลประทานที่ 11, 2554) 

สถานการณ์ในปี`2560 จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 2 อำเภอคือ
อำเภอเมือง และอำเภอสามโคก เมื่อน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมสถานที่ราชการและ
บ้านเรือนประชาชน และจุดที่ได้รับผลกระทบในอุทกภัยนี้มักจะจำกัดวงไวJเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ริมสองฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา และประตูระบายน้ำคลองน้ำอ้อม ซึ่งเป็นจุดที่กั้นระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลอง
น้ำอ้อม ทั้งนี้ 3 ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่นี่จังหวัดปทุมธานีเป็นประจำทุก
ปี`รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง คือ น้ำทะเลหนุน การปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และปริมาณฝนที่ตกลง
มา แต่น้ำจากด้านบนก็กำลังไหลลงมาที่พ้ืนที่ด้านหลังโดยปทุมธานี เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่น้ำทั้งหมดต้อง
ไหลผ่าน (สำนักงานชลประทานที่ 11, 2560) 

สถานการณ์ในปี 2561 จังหวัดปทุมธานียังได้รับความเสียหายในพ้ืนที่เดิม และได้รับความ
เสียหายเพ่ิมมากขึ้น เมื่อสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโรงเรียนวัดสะแก ที่มีพ้ืนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และพ้ืนที่ข้างเคียง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุทำให้
แม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง (สำนักงานชลประทานที่ 11, 2561) 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบไปด้วย การศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ โดย
มีลักษณะคำถามแบบปลายเปิด ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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คน ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สัมภาษณ์แบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการพิจารณาจากการตัดสินใจ
ของผู้วิจัยเอง วิเคราะห์โดยความชำนาญ และประสบการณ์ จากผู้บริหาร ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หรือผู้แทน จำนวน 1 คน (2) สำนักงานชลประทานที่ 11 หรือผู้แทน 
จำนวน 1 คน (3) นายกเทศบาลตำบลบุญยี่โถ่ จำนวน 1 คน (4) นายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 
1 คน (5) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดปทุมธานี   จำนวน 1 คน และ  
2) การสัมภาษณ์แบบสุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี  
โดยใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ Accidental sampling เพ่ือไปสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 10 คน  
 การตรวจสอบข้อมูลที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ หลังจากที่ได้ทำการรวบรวมเก็บข้อมูล  
การตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ในเบื้องต้นผู้วิจัยจะนำ
ข้อมูลมาจัดทำการแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ จากนั้นทำ
การแจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด วิเคราะห์ข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ โดยประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกขององค์กร 
และนำมาสรุปแบบอุปนัยด้วยการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษา ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยายที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารซึ่งเป็นการพรรณนารายละเอียดที่เกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่
คำตอบในวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพปัญหาหลักในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
ทุกปีในฤดูน้ำหลาก ในลักษณะของน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตลอดริม
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี และพ้ืนที่ทำการเกษตรอ่ืน ๆ ระยะเวลาในการท่วมต่อ
ครั้งประมาณ 10-15 วัน นอกจากนี้ในฤดูน้ำแล้งพ้ืนที่ยังประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียอันเนื่องมาจาก
การทับถมของผักตบชวา เศษปฏิกูลต่าง ๆ และน้ำทิ้งจากชุมชน ซึ่งได้มีการแก้ไขบ้างแล้วโดยการ
กำจัดผักตบชวา และการรณรงค์ให้ประชาชนบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้    
1) สภาพปัญหาในปัจจุบันของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 

ภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีส่วนร่วมในการดำเนินการมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปทุมธานีนั้น ยังไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำทั้งด้านดีและเสียที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ให้ทุกภาคส่วนทราบอย่างเข้าใจ  
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  2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำได้แก่ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการประชุมกลุ่ม
องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำไม่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนต่อการจัดการน้ำ จากการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีหน่วยงานเข้า
มาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทางทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติถือว่า การมีหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้องยิ่งมากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นบ่อเกิดของความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติมากเท่านั้น 
และในทางปฏิบัติจริง สถานการณ์ อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเพราะเหตุการณ์
ปี พ.ศ. 2554 มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ตามที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านหนึ่งได้ใช้คำว่า  
“แออัด” แสดงให้เห็นถึงการมีคนมากเกินไปทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมากเกินความจำเป็น ดังนั้น จึงควร
แก้ไขจุดนี้เสียใหม่ โดยลดหน่วยงานลง ทำให้การประสานงานมีประสิทธิผลมากขึ้น มีความเข้าใจ
ตรงกันไม่เบี่ยงเบน ทำให้การสั่งการในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  ปัญหาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการประสานงานก็คือองค์การหรือหน่วยงานที่รัฐบาล จัดตั้ง 
ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2554 ควรจะมีการกำหนด
งบประมาณร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และกรมชลประทานร่วมกัน “งบประมาณ” จะเป็นเรื่องสำคัญ
ของการบังคับหรือส่งเสริม ตลอดจนให้กำลังใจในการประสานงานการมีงบประมาณบริหารเป็นอิสระ
ของแต่ละองค์การทำให้ขาดเอกภาพในการประสานงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมงาน
เป็นประเด็นที่สำคัญของกระบวนการบริหาร เพราะงานทุกประเภทเมื่อมีการวางแผนก็จะตามด้วย
การจัดองค์การให้สอดคล้องกับแผน และมีการบริหาร ดูแลติดตามเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์   

3) แนวผันน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำบริเวณที่ราบลุ่มเพ่ือบรรเทาอุทกภัย และแก้ปัญหา
วิกฤตการณ์ น้ำจากการขาดแคลนน้ำ ในลุ่มน้ำของจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกระบวนการและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการบริหารจัดการน้ำ
สร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการวางแผน โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและที่สำคัญคือ
ประชาชนในพื้นท่ีผู้มีส่วนได้เสียส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึง  

4) ผลักดันการนำผลการวิจัยสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนา รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 72 “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสงวนบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาทียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยที่น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคประจำวัน และการใช้เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐีกิจ และน้ำก็จัดว่าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการน้ำทั้ง
ปริมาณและคุณภาพอย่างสอดคล้องและบูรณาการเพ่ือรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติในทุกกลุ่มน้ำไว้ 
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โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและที่สำคัญคือประชาชนในพ้ืนที่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาทรัพยากรน้ำ ได้แก่  
การขาดแคลนน้ำการเกิดอุทกภัย และด้านคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความ
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน 

(2) ร่วมคิดหาสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาเรื่องน้ำของ
ชุมชนหรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการน้ำของชุมชน  
โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชนเสมอด้วย 

(3) ร่วมวางนโยบาย หรือกำหนดแผนกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือบรรเทาหรือขจัด
ปัญหาเรื่องน้ำที่สนองความต้องการของชุมชน 

(4) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นธรรม 
(5) ร่วมจัดการหรือปรับปรุงรับการบริหารงานพัฒนาเกี่ยวกับน้ำในลุ่มน้ำให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและประชาชนในการจัดการน้ำจึงต้องพัฒนากลไกและ

กระบวนการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการขึ้นมา โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการ
ทำงานร่วมกันของฝ่ายราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนา การใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้
แก่แกนนำชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและ
จัดทำข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมทำฯลฯ 
เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันนำพาให้การจัดการทรัพยากรน้ำทุกด้านเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
7. สรุปผลการศึกษา 
 แนวทางการบริหารจัดน้ำแบบบูรณาการหมายถึง การพัฒนาด้านน้ำภายใต้สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำในมหภาพ ดังนั้น นโยบายของชาติต้องประสาน
สอดคล้องกับ นโยบายเศรษฐกิจของชาติและนโยบายด้านอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันการกำหนด
นโยบายด้านอ่ืน ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์วิกฤตด้วยเช่น  
ในกรณีการกำหนดนโยบายพลังงานของชาติ และนโยบายด้านอาหารย่อมมีผลต่อทรัพยากรน้ำ  
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ เช่น  
การย้ายถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชนและการเปลี่ยนสัดส่วนของ  ประเภทอุตสาหกรรม ดังนั้น  
การบริหารการจัดการน้ำจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาคการพัฒนาต่าง ๆ และมีการ



407 
 

 

ประสานงานตลอดจนมีเทคนิคในการประเมินแต่ละโครงการโดยพิจารณาถึงผลกระทบ ต่อทรัพยากร
น้ำและด้านสังคม 

การกำหนดนโยบายแบบบูรณาการที่ครอบคลุมภาคการพัฒนาต่าง ๆ เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะ
หวังผลในทางปฏิบัติ แต่ก็มีหลักการพ้ืนฐานพอจะนำไปใช้ได้ดังนี้  

1) ผู้วางแผนการใช้ที่ดินต้องเข้าใจถึงผลกระทบต่อผู้อยู่ท้ายน้ำ รวมทั้งต้นทุ น
ภายนอกและ ผลประโยชน์ที่เกิดกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ต้นทุนภายนอก ได้แก่ 
การสูญเสียพื้นที่ป่า การขยายตัวขอเมืองภายในลุ่มน้ำทำให้ระบบการไหลของน้ำ
เปลี่ยนแปลงและเกิดความเสี่ยงต่อน้ำท่วม เป็นต้น แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า
จะต้องไม่ให้มีผลลบเหล่านี้เพียงแต่ผู้วางแผนต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุน
และผลประโยชน์ที่ได้จากการกำหนดนโยบายหรือแผน  

2) นโยบายที่ทำให้เพ่ิมความต้องการน้ำรวมทั้งการใช้น้ำเพ่ือกำจัดของเสียต้อง
คำนึงถึงต้นทุน ที่จะต้องเพ่ิมเพ่ือกิจการนั้น  

3) นโยบายในการจัดสรรน้ำระหว่างภาคการใชน้ำต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงคุณค่า
สัมพันธ์สำหรับ การใช้แต่ละด้านโดยวัดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

4) ผู้กำหนดนโยบายต้องตระหนักถึงข้อได้เสียระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นและ
ต้นทุนระยะยาวรวมทั้งหลักการป้องกันไว้ก่อนซึ่งสามารถลดต้นทุนในระยะยาว
ได ้ 

5) ผู้กำหนดนโยบายต้องตระหนักถึงการกระจายการบริหารจัดการน้ำสู่ระดับต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และการกระจายความรับผิดชอบไปสู่ระดับต่ำสุดที่จะเป็นได้ 

 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ 
การให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและวางแผนเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น 

ส่วนสำคัญที่นำไปสู่การใช้น้ำที่เหมาะสมและยั่งยืน อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอาจจะมี  
ความต้องการและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
ต้องมีกลไกและเครื่องมือทางปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
ของแต่ละเป้าหมายแผนงานและโครงการ วิธีที่ดีที่สุดคือการกระจายการบริหารจัดการลงสู่ระดับต่ำ
ที่สุด หรือการสร้างเครือข่าย ลงถึงระดับรากหญ้า   

การมีส่วนร่วม  
น้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้มีส่วนร่วมใน 

กระบวนการตัดสินใจ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อชุมชนท้องถิ่นรวมตัวกันจัดหาแหล่งน้ำ บริหารจัดการและ
กำหนดประเภทของการใช้ หรืออีกกรณีที่หน่วยงานที่ผ่านการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสทำหน้าที่เป็น
ตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจยังเกิดขึ้นได้ภายใต้ระบบ 
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การตลาดซึ่งผู้มีส่วนร่วมได้เสียตั้งแต่ระดับท้องถิ่น องค์กรชุมชนและผู้ใช้น้ำจะร่วมกันพิจารณารูปแบบ
ของการบริหารที่ต้องการตามกลไกของราคา  

การมีส่วนร่วมหมายถึงผู้มีส่วนร่วมได้เสียทุกระดับของสังคมมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการน้ำ กลไกการขอคำปรึกษาหารือโดยใช้วิธีการสอบถาม หรือการประชุมจะไม่เกิด
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง หากกลุ่มเป้าหมายเพียงเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความชอบธรรม
สำหรับการตัดสินใจที่ได้กำหนดไว้แล้วเพียงเพ่ือหันเหการต่อต้านทางการเมืองหรือเพ่ือชะลอการ
ดำเนินการบางประการซึ่งเป็นผลลบ ต่อกลุ่มผลประโยชน์  

การมีส่วนร่วมเป็นวิธีเดียวที่จะได้มาซึ่งฉันทามติหรือข้อตกลงระยะยาวร่วมกัน ทั้งนี้ผู้มีส่วน
ได้เสียและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำจะต้องเข้าใจว่าการใช้น้ำ
อย่าง ยั่งยืนเป็นเป้าหมายร่วมกัน และทุกฝ่ายจะต้องยอมเสียสละบางอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม การมีส่วนร่วมต้องร่วมกับผิดชอบยอมรับถึงผลการกระทำซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อภาคการ
ใช้น้ำอ่ืนและ ระบบนิเวศน์ของน้ำ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชน้ำ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน การไกล่เกลี่ยและกลไกการแก้ไขข้อขัดแย้งก็เป็นวิธีการ
ที่จะนำมาใช้ร่วมกัน  

การสร้างกลไกและขีดความสามารถในการมีส่วนร่วม  
การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้เกิดความสมดุลยระหว่างวิธีการรวมศูนย์

หรือสั่งจากข้างบน และวิธีการกระจายอำนาจหรือการเสนอจากข้างล่างดังนั้นในกระบวนการตัดสินใจ
จึง ต้องขยายให้ถึงระดับรากหญ้าหรือระดับหมู่บ้าน ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องถึงระดับครัวเรือนในการ 
ตัดสินใจบางเรื่อง ในขณะเดียวกันหากเกี่ยวกับการบริหารจัดการลำน้ำนานาชาติจะต้องมีการจัดตั้ง  
คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชน พร้อมกับมีกลไกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง  
 
8. ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริม กระตุ้น สนับสนุน ให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรม
จัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางความถนัด และศักยภาพของชุมชน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเพ่ือนำข้อมูลมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 

4. การจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐในการนำนโยบาย การลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ 
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ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย  
HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธาน ี

 

รังสรรค์ แสงภูวนาถ* 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จ
ของนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ทำการศึกษาจากบุคลากรของ
โรงพยาบาลปทุมธานี และนำผลการวิจัยดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินนโยบาย  
HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีต่อไป ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มประชากร ได้แก่ 
บุคลากรภายในโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 1 ,127 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 561 คน 
ลูกจ้างประจำจำนวน 54 คน พนักงานราชการจำนวน 32 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 
318 คน และลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 162 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 295 ตัวอย่าง เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way Analysis 
of Variance)  

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เพศชาย อายุระหว่าง 21 -30 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการทำงาน 1-5 ปี ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีรายได้ 
20,001-30,000 บาท ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย ลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามลำดับ และเห็นด้วยบางส่วนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 
ตำแหน่งงานประสบการณ์ทำงาน และรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกตัวแปรไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สำหรับข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป การศึกษาตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จของนโยบาย เช่น ขวัญกำลังใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ตัวแปรและเนื้อหามีความ

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษารูปแบบการทำงานจากองค์การอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาปัจจัยมีผลต่อความสำเร็จ
ของนโยบาย  

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ นโยบาย HR Transformation  
 
1. บทนำ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผน
ต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลา
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ ทุกด้าน ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพ่ือกำหนดกลไก 
วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และใช้บังคับได้ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป้าหมาย 20 ปี 

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้บรรลุ
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในครั้งนี้ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยวางกรอบแนวคิด
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปด้าน
สาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็น
เลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) 3) ด้ านบุ คลากรเป็ น เลิ ศ  (People Excellence) และ 4) บริห ารเป็ น เลิ ศด้ วย 
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญการดำเนินการบริหารงานด้านบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้
นโยบาย HR Transformation เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากหลายปัจจัยที่
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ประกอบกัน เช่น การสูญเสียของบุคลากรจากการลาออก  การย้าย/โอน การเกษียณอายุราชการ  
การเพ่ิมขึ้นของภาระงาน การเติบโตของประชากร การเป็นสังคมเมือง ความหลากหลายของแรงงาน
และประชากรแฝง ความพร้อมของโครงสร้างบุคลากรสาธารณสุข และงบประมาณต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดบริการด้านสาธารณสุข ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันในตลาดแรงงานผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข การจูงใจการ
ปฏิบัติงานด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ จึงทำให้มีการลาออก การเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ภาคเอกชน
เป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลปทุมธานีจึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล  
HR Transformation เพ่ือสร้างความสำเร็จการบริหารจัดการกำลังคน และการจัดการอัตรากำลังคน
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดบริการ ให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย การมี
ส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนโยบายจะสามารถสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ ความเข้าใจ วิธีการในการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ ผู้ศึกษาจึง
สนใจศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย เพ่ือนำผลการศึกษาที่ได้มา
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารองค์การนำไปพิจารณา ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาองค์การได้ตรงกับ
เป้าหมาย ให้การบริหารจัดการกำลังคน และการจัดการอัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

 
2. การทบบวนวรรณกรรม 

การศึ กษ าปั จจั ยการมี ส่ วน ร่ วมของบุ คคลากรสู่ ค วามสำเร็จ ตามน โยบาย  HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาอ้างอิงและนำมาเป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980: 213; อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่น, 2558: 

26) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการตัดสินใจ (Decision)  
การดำเนินงาน (Implementation) การรักษาผลประโยชน์ (Benefit) และในการประเมินผล 
(Evaluation) ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออก
ด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือกำหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือ
ทางเลือกที่จะสามารถเป็นไปได้ที่จะนำไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สาเหตุของปัญหา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
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1.1 การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริง 
ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ 

1.2 การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียม (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งลำดับความสำคัญของโครงการที่จะต้องดำเนินการ  

1.3 การมีส่วนร่วมในขั้นการตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็นการหา
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันตามประเพณี เช่น 
กลุ่มสตรีหรือกลุ่มหนุ่มสาว เพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิกร่วมดำเนินการคัดเลือก
ผู้นำ และการสร้างพลังอำนาจในแก่องค์กร 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (Implementation) เป็นการดำเนินงานตามโครงการ
และแผนงานและเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงานที่ ปรากฏ  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้คำแนะนำ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะ
ให้ด้วยความเต็มใจ 

2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน  (Administration and 
Coordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ การฝึกอบรม ผู้ที่จะ
เข้าปฏิบัติในโครงการหรือการให้คำปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และเป็นผู้ประสานงานใน
โครงการด้วย 

2.3 การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ มักพบว่ามีลักษณะเป็นการ
บังคับให้เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้ความ
ร่วมมือ เพราะการบังคับให้ทำนั้น ผลประโยชน์ (Benefit) จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าเป็นการมีส่วน
ร่วมด้วยความเต็มใจนั้น จะมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วมด้วย  

3. การมสี่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefit) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
3.1 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefit) ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมในการเพิ่มผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน 
3.2 การมี ส่ วน ร่ วมรับ ผลประโยชน์ ในด้ านสั งคม  (Social Benefit) ได้ แก่  

ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น  
การเพ่ิมคุณภาพชีวิต การเกิดระบบน้ำประปา 

3.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ในด้านบุคคล  (Personal Benefits) ได้แก่   
ความนับถือตนเอง (Self-Esteem) พลังอำนาจทางการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่า
ผลประโยชน์ (Sense of Efficacy) 
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและ
วิเคราะห์ผลของการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็นของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรรนั้นนำไปใช้อย่างไร บางกรณี
แม้แต่เจ้าหน้าที่เองยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
นี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลังงานความคิดของมวลชนที่จะทำให้โครงการพัฒนาหรือ
สามารถนำประยุกต์ใช้ต่อไป 

ลักษณะการมีส่วนร่วม 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่  

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่ มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินโครงการ  

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่ เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟัง  
ความคิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารข้อมูลไป 
ยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ 
ประกอบทางเลือกการตัดสินใจ  

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน 
และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจใช้เวทีสาธารณะในการ
ทำความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับ  ชุมชน 
(Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting) 

4. การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการ ดำเนินงานที่เป็น
ระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังของผู้ที่มีส่วน
ได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของ
ผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่าย
ทราบอย่างชัดเจน  

5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะดำเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอำนาจการตัดสินใจ  
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5. การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงในเชิง
การป้องกันและแก้ ไข แต่ เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเอง  
อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับ  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการ และ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่มองค์การตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้  

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลตัว
แปรปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของ
โรงพยาบาลปทุมธานี โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้คือ 

      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรภายในโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 1,127 คน 
จำแนกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง
ชั่วคราว ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125 )
กำหนดการสุ่มตัวอย่างได้ 295 คน 

 
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือจะได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลปทุมธานี 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ 
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6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Data) สามารถอธิบายได้

ดังต่อไปนี้ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม โดยการ

เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีลักษณะคำถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check 
List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน และ
รายได้ ของบุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลปทุมธานี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close-Ended Question) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลัก
ของ Likert โดยแบ่งปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการอำนวยความสะดวก ด้านการกระตุ้นจากหัวหน้างาน 
ด้านความไว้วางใจในองค์การ ด้านการให้รางวัลตอบแทน ด้านการให้อิสระในการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปั จจัยการมีส่ วนร่วมของบุ คลากรสู่ ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี  ทำการรวบรวมข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใช้ประชากร คือ บุคลากรภายในโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 1,127 คน 
จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 561 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 54 คน พนักงานราชการจำนวน 32 
คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 318 คน และลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 162 คน ประมวลผล
ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา ประเภทบุคลากร ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง และรายได้ ด้วยการแจกแจงความถี่ 
และคิดเป็นร้อยละ แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 160 52.1 

หญิง 147 47.9 
2. อายุ 21-30 ปี 91 29.6 

31-40 ปี 74 24.1 

31-40 ปี 84 27.4 
51 ปีขึ้นไป 58 18.9 

3. การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตร ี 97 31.6 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 150 48.9 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 39 12.7 
สูงกว่าปริญญาโท 21 6.8 

4. ประเภทบุคคลากร ข้าราชการ 174 56.7 
พนักงานราชการ 22 7.2 
ลูกจ้างประจำ 10 3.3 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 53 17.3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 48 15.6 

5. ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี 80 26.1 
6-10 ปี 68 22.1 

11-15 ปี 56 18.2 
16-20 ปี 71 23.1 

21 ปีขึ้นไป 32 10.4 
6. ตำแหน่ง นายแพทย ์ 22 7.2 

ทันตแพทย์ 8 2.6 
เภสัชกร 21 6.8 
พยาบาลวิชาชีพ 121 39.4 
สหสาขาวิชาชีพ 76 24.8 
สายสนบัสนุน 36 11.7 

อื่น ๆ 23 7.5 
7. รายได้ ต่ำกว่า 10,000 บาท  27 8.8 

10,001-20,000 บาท 51 16.6 
20,001-30,000 บาท 123 40.1 

30,001 บาทขึ้นไป 106 34.5 
รวม 307 100 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรภายใน
โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 307 คน จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ประเภทบุคคลากร 
ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง และรายได้ ได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 และเป็นเพศหญิง
จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 

อายุ พบว่า ส ่วนใหญ ่ม ีอาย ุระหว ่าง 21-30 ปี จำนวน 91 คน คิดเป ็นร้อยละ 29.6 
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดคืออายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 58 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.9  

การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 150  คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ถัดมา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 และกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือ
ระดับสูงกว่าปริญญาโท จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  

ประเภทบุคคลากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  
รองลงมาคือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ถัดมาคือลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 พนักงานราชการ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 
ตามลำดับ และกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ประสบการณ์ทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทำงาน 1 -5 ปี จำนวน 80 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมามีระยะเวลาในการทำงาน 16-20 ปี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.1 ถัดมาคือระยะเวลาในการทำงาน 6-10 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ระยะเวลาในการ
ทำงาน 11-15 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามลำดับ และระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ 
21 ปีขึ้นไป จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4  

ตำแหน่งงาน ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา
คือ สหสาขาวิชาชีพ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ถัดมาคือสายสนับสนุน จำนวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตำแหน่งงานอ่ืน ๆ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 นายแพทย์ จำนวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 เภสัชกร จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลำดับ และกลุ่มที่มีจำนวน
น้อยที่สุดคือทันตแพทย์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 

รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 
รองลงมาคือรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 106  คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รายได้ 10,001 -
20,000 บาท จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ตามลำดับ และมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท 
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี  แสดงในตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู ง
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี   
การมีส่วนร่วมของบุคลากร �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

3.37 
3.53 
3.49 
3.65 

0.58 
0.66 
0.68 
0.54 

เห็นด้วยบางส่วน 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของบุคคลากร 3.52 0.52 เห็นด้วย 

 
จากตารางที ่2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคลากรของโรงพยาบาล

ปทุมธานี โดยภาพรวมเห็นด้วย ( x = 3.52) และรายด้านเห็นด้วยและเห็นด้วยบางส่วน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ( x = 3.53 ) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ( x = 3.49 ) ตามลำดับและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( x = 3.37 ) เห็นด้วย
บางส่วน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีความคิดเห็นคือ เห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =
3.65) 

ผลการวิ เคราะห์ปั จจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี แบ่งเป็นรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 - ตารางที่ 6 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาพัฒนางาน
ของโรงพยาบาล 
2. ท่านส่วนร่วมในการวางแผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
3. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
นโยบาย 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการคิดและกำหนดแนวทาง
พัฒนางานการแก้ไขปัญหา 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาและความต้องการในการกำหนดแผนงานตาม
นโยบาย 

2.73 
 

3.53 
 

3.75 
 

3.35 
 

3.50 

1.28 
 

0.86 
 

0.90 
 

1.02 
 

1.01 

เห็นด้วยบางส่วน 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วยบางส่วน 
 

เห็นด้วย 
 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.37 0.58 เห็นด้วยบางส่วน 
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จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยภาพรวมเห็นด้วย
บางส่วน ( x = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเห็นคือ เห็นด้วยโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการนโยบาย  
( x = 3.75) รองลงมาท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนงานหรือ/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ( x = 3.53) และท่านมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
และความต้องการในการกำหนดแผนงานตามนโยบาย ( x = 3.50) และมีความเห็นที่เห็นด้วย
บางส่วน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดและกำหนดแนวทางพัฒนางาน
การแก้ไขปัญหา ( x = 3.35) และท่านได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอปัญหาพัฒนางานของโรงพยาบาล  
( x = 2.73) 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนในการดำเนินงานตาม
นโยบาย 
2 . ท่ านมีส่วนร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตาม
นโยบาย 
3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ
ในการทำงานตามนโยบายของหน่วยงาน 

3.36 
 

3.69 
 
 

3.57 
 

0.91 
 

0.90 
 
 

0.85 
 

เห็นด้วยบางส่วน 
 

เห็นด้วย 
 
 

เห็นด้วย 
 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของบุคคลากร 3.54 0.66 เห็นด้วย 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 

Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยภาพรวมเห็น
ด้วย ( x = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นคือ เห็นด้วยโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ท่านมีส่วนร่วมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย ( x =3.69) รองลงมาท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการทำงานตามนโยบายของหน่วยงาน ( x = 3.57) และท่านมีส่วนร่วม
สนับสนุนในการดำเนินงานตามนโยบาย ( x = 3.36) 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากความสำเร็จ
ตามนโยบาย 
2. ท่านมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น 
3. ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเสมอ 

3.50 
 

3.26 
 

3.73 
 

1.02 
 

0.92 
 

0.87 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วยบางส่วน 
 

เห็นด้วย 
 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์ 3.50 0.68 เห็นด้วย 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมเห็นด้วย 
( x = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเห็น เห็นด้วยโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเสมอ ( x = 3.73) 
รองลงมาท่านได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากความสำเร็จตามนโยบาย ( x = 3.50) ส่วนท่านมี
โอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x = 3.26) 

ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
2. ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานหรือโครงการ/แผนพัฒนา
โรงพยาบาล 
3. ท่านได้มีโอกาสร่วมในการตรวจราชการหรือนิเทศ
งานในโรงพยาบาล 
4 ท่านได้มีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายของโรงพยาบาลงานการแก้ไขปัญหา 

3.57 
 

3.47 
 

 
3.75 

 
3.85 

0.81 
 

1.10 
 

 
0.93 

 
0.86 

 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
 

 
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วย 

 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์ 3.65 0.55 เห็นด้วย 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 

Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมเห็น
ด้วย ( x = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยทุกข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
ของโรงพยาบาล ( x = 3.85) รองลงมาท่านได้มีโอกาสร่วมในการตรวจราชการหรือนิเทศงานใน
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โรงพยาบาล ( x = 3.75) ท่านได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ( x = 3.57) 
และท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการ/แผนพัฒนา
โรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x = 3.47)  

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของ
โรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยทางเพศ ใช้การทดสอบค่าที 
(t-test) ดังแสดงในตารางที่ 7 ส่วนปัจจัยด้านอายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร ประสบการณ์การ
ทำงาน ตำแหน่ง และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA : F-test) 
ดังแสดงในตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 13 

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามเพศ 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามเพศ โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมของบุคคลากร เพศ N   �̅�  SD t Sig. 

การมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ชาย 160 3.48 0.65 3.33  0.001 
หญิง 147 3.26 0.45 

การมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงาน 

ชาย 160 3.56 0.73 0.52 0.001 
หญิง 147 3.52 0.59 

การมีส่วนร่วม 
รับผลประโยชน ์

ชาย 160 3.60 0.78 2.90 0.001  

หญิง 147 3.38 0.53 
การมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผล 
ชาย 160 3.81 0.45 5.17  0.004 

หญิง 147 3.50 0.59 
โดยภาพรวม ชาย 160 3.61 0.57 3..37  0.002 

หญิง 147 3.42 0.45 
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จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศต่างกัน  
โดยใช้สถิติ t-test พบว่า การมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามอาย ุ

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ   
โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างน้อย 1 คู่ 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ 

การมีส่วนร่วมของ
บุคคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุม่ 12.360 3 4.120 13.789 0.001 
ภายในกลุ่ม 90.531 303 0.299 

การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

ระหว่างกลุม่ 25.512 3 8.504 23.644 0.001 
ภายในกลุ่ม 108.978 303 0.360 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุม่ 32.071 3 10.690 29.684 0.001 

ภายในกลุ่ม 109.121 303 0.360 
การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 18.480 3 6.160 25.674 0.001 

ภายในกลุ่ม 72.699 303 0.240 
โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 17.618 3 5.873 27.098 0.001 

ภายในกลุ่ม 65.666 303 0.217 

  
จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ ที่ต่างกัน 
โดยใช้  F-test พบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน  

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษา  
โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ 

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
บุคคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุม่ 13.412 3 4.471 
15.140 0.001 

ภายในกลุ่ม 89.478 303 0.295 

การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

ระหว่างกลุม่ 29.467 3 9.822 
28.338 0.001 

ภายในกลุ่ม 105.023 303 0.347 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุม่ 46.068 3 15.356 
48.914 0.001 

ภายในกลุ่ม 95.124 303 0.314 

การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 8.078 3 2.693 
9.818 0.001 

ภายในกลุ่ม 83.101 303 0.274 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 20.871 3 6.957 

33.774 0.001 
ภายในกลุ่ม 62.413 303 0.206 

  
จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษาที่
ต่างกันโดยใช้ F-test พบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามประเภทบุคลากร 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษา  
โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีประเภทของบุคคลากรแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีประเภทของบุคคลากรแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 

ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภท
บุคคลากร 

การมีส่วนร่วมของ
บุคคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ระหว่างกลุม่ 6.400 4 1.600 
5.008 0.001 

ภายในกลุ่ม 96.490 302 0.320 

การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

ระหว่างกลุม่ 25.057 4 6.264 
17.287 0.001 

ภายในกลุ่ม 109.433 302 0.362 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุม่ 29.806 4 7.452 
20.203 0.001 

ภายในกลุ่ม 111.386 302 0.369 

การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 8.138 4 2.034 
7.399 0.001 

ภายในกลุ่ม 83.041 302 0.275 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 13.370 4 3.343 

14.438 0.001 
ภายในกลุ่ม 69.914 302 0.232 

  
จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประเภท
บุคคลากร ที่ต่างกันโดยใช้ F-test พบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์
การทำงาน โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์
ทำงาน 

การมีส่วนร่วม
ของบุคคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ระหว่างกลุม่ 10.104 4 2.526 
8.221 0.001 

ภายในกลุ่ม 92.787 302 0.307 

การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 

ระหว่างกลุม่ 29.001 4 7.250 
20.757 0.001 

ภายในกลุ่ม 105.489 302 0.349 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุม่ 32.795 4 8.199 
22.842 0.001 

ภายในกลุ่ม 108.397 302 0.359 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 12.591 4 3.148 
12.096 0.001 

ภายในกลุ่ม 78.588 302 0.260 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 16.278 4 4.069 

18.341 0.001 
ภายในกลุ่ม 67.007 302 0.222 

  
จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามประสบการณ์
การทำงาน ที่ต่างกันโดยใช้ F-test พบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามตำแหน่งงาน 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่ง  
โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีตำแหน่งแตกต่ างกันมีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีตำแหน่งแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ 

ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตามนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่ง
งาน  

การมีส่วนร่วมของ
บุคคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ระหว่างกลุม่ 10.104 6 1.784 
5.806 0.001 

ภายในกลุ่ม 92.787 300 0.307 

การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 

ระหว่างกลุม่ 6.891 6 1.148 
2.700 0.001 

ภายในกลุ่ม 127.599 300 0.425 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุม่ 17.207 6 2.868 
6.939 0.001 

ภายในกลุ่ม 123.986 300 0.413 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 6.358 6 1.060 
3.748 0.001 

ภายในกลุ่ม 84.821 300 0.283 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 8.649 6 1.441 

5.794 0.001 
ภายในกลุ่ม 74.635 300 0.249 

  
จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่งที่
ต่างกันโดยใช้ F-test พบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จตามนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง 
จำแนกตามรายได้ 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้  
โดยสามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติดังนี้   

H0: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
H1: บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างน้อย 1 คู่ 

ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ 
การมีส่วนร่วมของ

บุคคลากร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ระหว่างกลุม่ 7.332 3 2.444 
7.750 0.001 

ภายในกลุ่ม 95.558 303 0.315 

การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 

ระหว่างกลุม่ 19.778 3 6.593 
17.414 0.001 

ภายในกลุ่ม 114.712 303 0.379 

การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุม่ 19.733 3 6.578 
16.409 0.001 

ภายในกลุ่ม 121.459 303 0.401 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

ระหว่างกลุม่ 9.488 3 3.163 
11.730 0.001 

ภายในกลุ่ม 81.691 303 0.270 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 9.868 3 3.289 

13.575 0.001 
ภายในกลุ่ม 73.417 303 0.24 

  
จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จตาม

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายได้ที่
ต่างกันโดยใช้ F-test พบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ทดสอบ ค่านัยสำคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล       

เพศ t-test 0.020 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.001 ปฏิเสธ 
การศึกษา F-test 0.001 ปฏิเสธ 
ประเภทบุคคลากร F-test 0.001 ปฏิเสธ 
ประสบการณ์การทำงาน F-test 0.001 ปฏิเสธ 
ตำแหน่ง F-test 0.001 ปฏิเสธ 
รายได ้ F-test 0.001 ปฏิเสธ 

*Sig > 0.05 
 
จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรสู่ความสำเร็จนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีต่างกัน ปรากฏว่า
ปัจจัยด้านบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จนโยบาย HR 
Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
8. อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่
ความสำเร็จนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีตามวัตถุประสงค์ คำถามของ
การวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุลากรกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามเป็น
บุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 307 คน พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่เพศชาย จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.9 ประเภทบุคคลากร ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ตำแหน่งงาน
เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 มีประสบการณ์ทำงานช่วง 1-5 ปี จำนวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 รายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จของ
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี จำแนกออกเป็น 4 ด้านจากการศึกษา
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีความคิดเห็น โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.65 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 สรุปภาพรวม
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จของนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาล
ปทุมธานี อยู่ในเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.53 

ผลจากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จ
ของนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี ทั้ง 4 ด้าน จำแนกตามปัจจัยด้าน
บุคคล  

จำแนกตามเพศ (ชาย,หญิง) เพศชายระดับเห็นด้วยการมีส่วนร่วมการประเมินผล เห็นด้วย
สูงสุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่ำที่สุดโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  
เพศหญิงเห็นด้วยระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสูงสุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ระดับการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจต่ำที่สุดโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 สรุปภาพรวมปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสู่ความสำเร็จของนโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี จำแนกตามเพศ 
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเพศชายเท่ากับ 3.61 เพศหญิงเท่ากับ 3.42 

จำแนกตามอายุ การศึกษา ประเภทบุคคลากร ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และรายได้ การมี
ส่วนร่วมส่วนร่วมในภาพรวมการประเมินผล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ปัจจัยด้านบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จ

นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีต่างกัน  
ปัจจัยด้ านบุ คคลแตกต่ างกันมีส่ วนร่วมของบุ คลากรสู่ ความสำเร็จน โยบาย HR 

Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานีต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1) ทำให้ทราบถึงปัจจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่ความสำเร็จของนโยบาย  HR 

Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี  
2) เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ตามนโยบาย HR Transformation โรงพยาบาลปทุมธานี 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป  
สำหรับข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป การศึกษาตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมของบุคคลากรสู่ความสำเร็จของนโยบาย เช่น ขวัญกำลังใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ตัวแปรและเนื้อหามีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษารูปแบบการทำงานจากองค์การอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาปัจจัยมีผลต่อความสำเร็จ
ของนโยบาย  
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การพัฒนาระบบงานค้าของเก่า เพื่อการบรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้า   
ของเก่าภายใต้หน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

วรวรรณ เริงวรรณ* 
 

บทคัดย่อ 

งานค้าของเก่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความมั่นคงภายในประเทศ เนื่องจากหากไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุม ดูแล กิจกรรมการค้า
ของเก่า อาจเป็นช่องทางให้ผู้กระทำความผิดใช้เป็นแหล่ง ฟอกเงิน การรับซื้อของโจร เพราะไม่มีการ
บันทึกถึงแหล่งที่มาของสินค้า วัตถุชิ้นนั้น ๆ ได้ ปัญหาในการดำเนินงานการค้าของเก่าของกรมการ
ปกครองในปัจจุบันคือ 1. ซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจการควบคุมการค้าของเก่า   
2. กฎหมายที่ล้าสมัยจนนำไปสู่ปัญหาในการนำนโยบายไปฏิบัติ  (1) การแบ่งประเภทของการค้าของ
เก่า ในการค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ ที่เป็นการให้คำจำกัดความประเภทของเก่า ที่กว้างมาก จนทำให้
เกิดการเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (2) การประกอบธุรกิจค้าของเก่าออนไลน์ 
และ (3) การตรวจร้านค้าของเก่าของนายตรวจ (4) อายุของใบอนุญาตการค้าของเก่า และ 3. กระแส
ภาวะโลกร้อน กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องนี้เพ่ือศึกษาปัญหาในปัจจุบัน
ของงานค้าของเก่าภายใต้อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และหา
แนวทางการพัฒนาระบบงานค้าของเก่า เพ่ือการบรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้าของเก่าภายใต้
หน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้เขียนมีสมมติฐานว่า การสนับสนุนให้ผู้
ประกอบอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมตรวจสอบจากกรมการปกครอง การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้ทันต่อสภาวการณ์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตรในยุคปัจจุบัน และการ
ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของ
งานค้าของเก่า จะทำให้การควบคุมการค้าของเก่าบรรลุประสิทธิผล ซึ่งก็คือการควบคุมการตรวจสอบ
ถึงท่ีมาที่ไปของวัตถุ สิ่งของ (output) เพ่ือลดอาชญากรรม (impact) การซื้อขายวัตถุ สิ่งของ ที่ได้มา
โดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบในบั้นปลายที่แท้จริง (outcomes) คือประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่สงบสุข มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 

คำสำคัญ: การค้าของเก่า การพัฒนาระบบงานค้าของเก่า ประสิทธิผล 
 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 
เนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2559  

ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 ข้อ 2 ให้กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษา
ดินแดน และการทะเบียน มีอำนาจหน้าที่ ตาม (7) คือ ดำเนินการและพัฒนางานระบบทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอ่ืน รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน และในข้อ 3 ได้แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง
เป็น ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตาม (7) คือ สำนักการสอบสวนและ
นิติการ มีศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เป็นส่วนงานหนึ่งของสำนักการสอบสวนและ 
นิติการ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองมีหน้าที่ พิจารณาอนุญาตคำร้อง งานทะเบียน
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุม 
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานควบคุมการเรี่ยไร งานโรงรับจำนำ และงานโรงแรม (เฉพาะการ
เก็บค่าธรรมเนียม) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (หากเป็นต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของอำเภอ) ซึ่งเป็น
ภารกิจตามกฎหมาย 6 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ให้กองทะเบียน 
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โอนภารกิจตามกฎหมาย 6 ฉบับ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบมาให้กระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครอง เป็นหน่วย
ดำเนินงานตามกฎหมาย โดยกรมการปกครองได้มอบหมายให้สำนักการสอบสวนและนิติการเป็น
หน่วยดำเนินการ สำนักการสอบสวนและนิติการจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 
เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2548 เพ่ือรองรับภารกิจดังกล่าว โดยให้บริการประชาชนในลักษณะ  
One Stop Service 

งานค้าของเก่า ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจตามกฎหมาย 6 ฉบับ ที่ได้รับโอนมาจากกองทะเบียน 
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการควบคุมการค้า
ของเก่า ก็เพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงภายในประเทศ 
เนื่องจากหากไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาควบคุม ดูแล กิจกรรมการค้าของเก่า อาจเป็นช่องทางให้
ผู้กระทำความผิดใช้เป็นแหล่ง ฟอกเงิน การรับซื้อของโจร เพราะไม่มีการบันทึกถึงแหล่งที่มาของ
สินค้า วัตถุชิ้นนั้น ๆ ได้ และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของ
เก่า ซึ่งกรมการปกครองอาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ในการดำเนินงานนั้น ได้ให้ความหมาย
ของคำว่า “ของเก่า” ไว้ในมาตรา 3 ว่า “ของเก่า” หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือ
จำหน่ายโดยประการอื่น อย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงของโบราณด้วย ผลจากการที่ นิยายของคำ
ว่า “ของเก่า” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า มีความหมายที่กว้าง
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มากทำให้หน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล การซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอ่ืน  
ของทรัพย์นั้น มีขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบงานของกรมการปกครองกว้างตามไปด้วย 

โดยขั้นตอนในการขออนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่า จากกรมการปกครอง ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้ความรับชอบของ ศูนย์บริการประชาชน ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2                       
และส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ ซึ่งแต่ละส่วนงานมีความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ ดังนี้ 

1. ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า มีหน้าที่รับคำ
ร้องงานค้าของเก่าต่าง ๆ จากประชาชน เช่น การขออนุญาตการค้าของเก่า ขอต่ออายุใบอนุญาตค้า
ของเก่า พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อนายทะเบียนการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า 
(อธิบดีกรมการปกครอง) เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตค้า
ของเก่า ตลอดจนให้คำแนะ คำปรึกษา แก่ประชาชนในการขอออกใบอนุญาตค้าของเก่า การต่ออายุ
ใบอนุญาตค้าของเก่า 

2. ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 กลุ่มควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า มีหน้าที่
รับผิดชอบอำนวยการ กำกับดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ หารือ พิจารณาอุทธรณ์ 
ปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ การออกคำสั่งทางปกครอง  
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การประสานงานกับศูนย์อำนวยความเป็นธรรมและศูนย์บริการ
ประชาชน กรณีการร้องทุกข์ การร้องเรียน การกล่าวโทษ การไม่ได้รับความเป็นธรรม การนิเทศ  
การตรวจติดตามและประเมินผลการพัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการ การพัฒนาองค์ความรู้  
การประชาสัมพันธ์  

3. ส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวน
ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 
การออกตรวจร้านค้าของเก่าให้ทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า การค้าของเก่า
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

(1) ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานแห่งชาติ  

(2) ประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี 
(3) ประเภทรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(4) ประเภทอ่ืน ๆ  

ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทการค้าของเก่าครั้งแรกหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าเมื่อปี  พ.ศ. 2474 ในรูปแบบของการออกเป็น
กฎกระทรวง ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นในการออกกฎกระทรวงในครั้งนี้คือเพ่ือความยุติธรรมในการ
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เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตค้าของเก่า (ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2517) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า พุทธศักราช 2474) 

ปัญหาในการดำเนินงานการค้าของเก่าของกรมการปกครองในปัจจุบัน คือ 
1. ซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจการควบคุมการค้าของเก่า งานการควบคุม

การค้าของเก่า เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานราชการที่มีภารกิจร่วมกันคือ การป้องกัน อาชญากรรม
การรับชื้อของโจร การได้ทรัพย์มาโดยทุจริต การให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมได้ โดยแต่
ละหน่วยงานก็ยึดระเบียบกฎหมายของตนเองจน เป็นการทำงานที่เน้นกระบวนการ ไม่ได้เน้นผลลัพธ์
ของการแก้ไขปัญหาของภารกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของระบบราชการไทย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
คือการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะประกอบการค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ได้นั้น 
จะต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
ค้าขาย (ทะเบียนพาณิชย์) ตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน แล้วจึงค่อยนำเอกสารหลักฐานว่าได้รับอนุญาตจากกรม
ศิลปากรให้ทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิได้ห้ามทำการค้า ตาม มาตรา 14 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมศิลปากร และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) มายื่นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตค้าของเก่าจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้การดำเนินการค้าของเก่าประเภทนี้มีความเกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ซึ่งต่างกรมต่างกระทรวงกัน 

2. กฎหมายที่ล้าสมัยจนนำไปสู่ปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
2.1 การแบ่งประเภทของการค้าของเก่า ในการค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ ที่เป็นการ

ให้คำจำกัดความประเภทของเก่าที่กว้างมาก จนทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ 
นั้น ต้องเสียค่าธรรมรายปี ปีละ 5,000 บาท โดยสามารถพอจะทราบได้ว่าการค้าของเก่าอะไร  
ผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่ต้องมาขออนุญาต ค้าของเก่าจากกรมการปกครองได้ตามประกาศกรมการ
ปกครอง เรื่องให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 
มกราคม พ.ศ. 2549 ที่ได้พอจะยกตัวอย่าง ของเก่าประเภทอ่ืน ๆ ที่จะต้องมาดำเนินการขออนุญาต
ค้าของเก่า ดังต่อไปนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระดาษ เศษเหล็ก ขวด สแตนเลส กระสอบ คอมพิวเตอร์ 
กล้องถ่ายรูป เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้เรือนเก่า เครื่องหนัง เครื่องใช้สำนักงาน 
นาฬิกา รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ กระทะล้อรถยนต์ 
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แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร เฟอร์นิเจอร์ ถัง ของหลุดจำนำ จักรเย็บผ้า เครื่องจักรเก่า พระเครื่อง 
พลาสติก เป็นต้น  

จากการยกตัวอย่างของเก่าประเภทอ่ืน ๆ ตามประกาศนั้น ทำให้เกิดปัญหาว่า
การค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ ที่ของเก่ามีมูลค่าต่างกันมาก การทำกำไรจากการการค้าของเก่านั้น  
มีความแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่น การค้าของเก่ากระดาษ เศษเหล็ก ที่ผู้ประกอบอาชีพ น่าจะ
ทำกำไรได้น้อยกว่าการค้าของเก่า พระเครื่อง ธนบัตร ที่น่าจะทำไรได้สูงกว่า แต่กลับต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมรายปีในจำนวนปีละ 5,000 บาท ที่เท่ากัน  

2.2 การประกอบธุรกิจค้าของเก่าออนไลน์ ที่สามารถจะประกอบการค้า ณ สถานที่
ใดก็ได้ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบกันเพ่ือทำการค้า ผู้ประกอบการอาจไม่มีสถานที่
ประกอบการที่แท้จริง ซึ่งจะมีผลต่ออำนาจหน้าที่การตรวจของนายตรวจ ในการตรวจการจัดเก็บ
สิ่งของ การลงทะเบียนสิ่งของ ตลอดจนเป็นหาเรื่องของอำนาจการพิจารณาออกใบอนุญาตของนาย
ทะเบียน ซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะพ้ืนที่ เพราะในบางกรณีสถานที่ในการประกอบการค้าของเก่าออนไลน์
กับสถานที่จัดเก็บของเก่า ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

2.3 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า บัญญัติให้การตรวจ
ของนายตรวจกระทำได้ในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินไม่ได้ แต่สถานประกอบการค้าของเก่าที่เปิดใน
ห้างสรรพสินค้าเปิดทำการจนถึงประมาณ 21.00 น. – 22.00 น. ซึ่งเป็นเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน
ไปแล้วทำให้นายตรวจไม่สามารถเข้าตรวจได้ 

2.4 ใบอนุญาตการค้าของเก่า จะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ไม่ว่า 
ผู้ประกอบอาชีพจะได้รับการอนุญาตเมื่อใด ทำให้ระยะเวลาในการประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยถูก
กฎหมายของผู้ประกอบอาชีพนี้ในครั้งแรกของการได้รับอนุญาตอาจไม่เท่ากัน แต่ที่สำคัญคือจะมีผลทำ
ให้การดำเนินการขอต่อใบอนุญาตในปีถัดไปของผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ในช่วง
เดือน กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่จะมีจำนวนผู้มาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตค้าของเก่ามากในช่วงเดือน กันยายน - ธันวาคม ไม่มีกระจายงานไปช่วงเวลาอ่ืนของปี 

3. กระแสภาวะโลกร้อน กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ส่งผลต่อกิจกรรมค้าของเก่าเพ่ิมขึ้นจากใน
อดีตมาก เพราะแนวความคิดที่ว่าเราไม่ควรสร้างขยะ หรือสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยการนำของที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การนำของที่ใช้แล้วไปแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยอาชีพ
เก็บของเก่าก็เป็นการค้าของเก่าประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องมาขอใบอนุญาตขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า โดยการขออนุญาตค้าของเก่าประเภทนี้ เป็นการค้าของเก่าที่อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาน
ประกอบการ  
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2. คำถามการวิจัย 
2.1 ปัญหาของงานค้าของเก่าภายใต้อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร คืออะไร ที่ส่งผลต่อการบรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้าของเก่า 
2.2 มีแนวทางในการพัฒนาระบบงานค้าของเก่า กรมการปกครองอย่างไร เพ่ือการบรรลุ

ประสิทธิผลการควบคุมการค้าของเก่าภายใต้หน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา การควบคุมการค้า
ของเก่าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1 ศึกษาปัญหาของงานค้าของเก่าภายใต้อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

3.2 หาแนวทางการพัฒนาระบบงานค้าของเก่า เพ่ือการบรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้า
ของเก่าภายใต้หน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

ด้านเนื้อหา 
การควบคุมการค้าของเก่าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด้านกลุ่มตัวอย่าง 
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่า ของกรมการ

ปกครอง ประกอบด้วย ข้าราชการศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของ
เก่า ข้าราชการส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ข้าราชการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนัก
การสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานค้าของเก่า
ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง จำนวนทั้งหมด 20 คน 
 
5. คำจำกัดความในการวิจัย 

1. ของเก่า หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอ่ืนอย่าง
ทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงของโบราณด้วย 

2. ประเภทการค้าของเก่า  
2.1 ประเภทโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 

โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
2.3 ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี 
2.3 ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์

บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล 
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2.4 ประเภทอ่ืน ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น 
3. ประสิทธิผล  

3.1 พิทยา บวรวัฒนา (2558 : 176) กล่าวว่า องค์การที่มีประสิทธิผล หมายถึง 
องค์การที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย (Goals) ที่ตั้งใจไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของผลสำเร็จของ
องค์การในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่
ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทำงานตามเป้าหมาย ส่วนองค์กรที่มีประสิทธิผลต่ำจึงเป็นองค์การที่
ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

3.2 สถาบันดำรงราชานุภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (2554: 14) กล่าวว่า หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนำของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 

แบบสัมภาษณ์คำถามปลายเปิด โดยสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานค้า
ของเก่า ศูนย์บริการประชน ข้าราชการส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ข้าราชการส่วนรักษา
ความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการงานค้าของเก่าศูนย์บริการประชาชน 
 
7. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

7.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิบางประการของประชาชนโดยรัฐ 
7.1.1. ทฤษฎีโครงสร้าง ภารกิจ ของอาลมอนด์ และเพาเวลล์ (2553: 86-90) 
มองการเมืองการบริหารในแง่ของสิ่งที่ป้อนเข้าไป การแปลงสิ่งที่ป้อนเข้าไปเพ่ือให้

ผลผลิตออกมา และสิ่งที่ระบบผลผลิตออกมา โดยอาลมอนด์ ได้แบ่งภารกิจของระบบออกเป็น 3 
หมวดใหญ่ คือ ภารกิจของการแปลงสิ่งที่ป้อนเข้าไปให้ออกมาเป็นผลผลิต (conversion Functions) 
ภารกิจของผลผลิต (output functions) และภารกิจของการบำรุงรักษาและปรับตัวให้เข้ากับภาวะ
แวดล้อม (maintenance and adaptive functions) 

ภารกิจของการแปลงสิ่งที่ป้อนเข้าไปให้ออกมาเป็นผลผลิตนั้น รวมถึง (1) ความ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ประชาชน (2) การรวบรวมเอาความตระหนักถึงผลประโยชน์เหล่านั้นให้เป็น
กลุ่มก้อน (3) การจัดทำกฎเกณฑ์ท่ีระบบประสงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตาม (4) การบังคับให้เป็นไปตาม
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กฎเกณฑ์นั้น ๆ (5) การวินิจฉัยตัดสินข้อขัดแย้งของกฎเกณฑ์ และ (6) การสื่อข้อความระหว่างระบบ
กับประชาชน 

ภารกิจของผลผลิต (1) ความสามารถของระบบที่สกัดเอาทรัพยากรมาใช้ (2) 
ความสามารถของการควบคุมดูแลพฤติกรรมของประชาชน (3) ความสามารถในการแจกจ่าย
ทรัพยากรให้กับประชาชน (4) ความสามารถของระบบในอันที่จะเป็นสัญลักษณ์เพ่ือประชานชนมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ (5) ความสามารถที่จะตอบสนองประชาชน 

ส่วนภารกิจของการบำรุงรักษาและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรวมถึง (1)  
การสรรหาสมาชิกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในระบบ (recruitment) และ (2) การอบรมบ่มนิสัย 
(socialization) 
  7.1.2. แนวคิดเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำว่ารัฐประศาสนศาสตร์ 

        Rosenbloom and Kravchuk (2000: 5-6)  ได้ ให้ ค ว าม ห ม าย ข อ ง  Public 
Administration ไว้ว่า Public Administration คือการใช้ทฤษฎีและกระบวนการทางการจัดการ 
การเมืองและกฎหมาย เพ่ือเติมเต็มอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ สำหรับ
จัดหากฎข้อบังคับและหน้าที่ในการให้บริการของรัฐบาล (Public administration is the use of 
managerial,  Political, and legal theories and processes to fulfill legislative, executive, 
and judicial mandates for the provision of governmental regulator and service function) 

7.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้าราชการ 
7.2.1 แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ Reinventing Government (2539: 

193-346) ของ David Osborne และ Ted Gaebler ซึ่งถูกตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง “Reinventing 
Government” ในปี ค.ศ. 1992 

(1) รัฐบาลที่สวมวิญญาณมุ่งผล : จัดงบเพื่อผลไม่ใช่เพื่อทำ ระบบราชการที่
ทำงานโดยยึดผลลัพธ์ของงานเป็นหลักในการวางแผนการดำเนินงาน ไม่ใช่ยึดตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (Results-Oriented Government : Funding Outcomes, Not Input) 

(2) รัฐบาลที่สวมวิญญาณคาดการณ์ : ป้องกันมากกว่ารักษา ระบบราชการเป็น
ระบบที่มีการเฝ้าระวังล่วงหน้า คือ ให้มีการเตรียมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตมากกว่าที่จะ
คอยให้ปัญหาเกิดข้ึนแล้วค่อยตามแก้ (an anticipatory government) 

  7.2.2 แนวคิดการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์  (MBO: Management by 
Objective) 

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2552) กล่าวว่า การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)  
นั้น เป็นเทคนิคการบริหารงานแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดย
นักวิชาการคนหนึ่งชื่อ Peter F. Drucker ซึ่ง ได้เสนอแนวความคิดเรื่องนี้เป็นคนแรกที่อเมริกาเมื่อปี 
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ค.ศ. 1954 ในหนังสือของเขาชื่อ The Practice of Management Drucker ซึ่ งชี้ ให้ เห็นว่าทุก
องค์การต้องมีเป้าหมาย เพื่อนำทางบุคคลที่บริหารงานองค์การ ประสานเป้าหมายของพวกเขาเข้ากับ
เป้าหมายขององค์การและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการกำหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนเพื่อนำองค์การไปสู่ความต้องการ   

การบริหารแบบนี้มีเรียกกันหลายชื่อ เช่น Management by Results (MBR) หรือ 
Management by Objectives and Results (MOR) ในส่วนภาษาไทยที่ เรียกชื่อการบริหารใน
ลักษณะที่คล้าย ๆ กัน เช่น การบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์ การบริหารงานโดยกำหนดวัตถุประสงค์ 
หรือ การบริหารงานตามวัตถุประสงค์                   

ดรักเกอร์ ให้ความหมายของ MBO ไว้ว่าหมายถึง “เป็นการจัดการซึ่งผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชา
มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และกระตุ้นเพ่ือให้
เกิดการควบคุมตนเอง ฉะนั้น ความสำคัญของการวางแผน และการควบคุมจึงขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการบริหารข้อมูลโดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุม
สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน” 

       การกำหนดเป้าหมายขององค์กร   
       พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2554) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้าใจในเป้าหมายและ

ทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(SWOT Analysis) ให้ชัดเจนเสียก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการของการประเมินว่า “ปัจจุบันเราอยู่ที่ใด” 
(Where are we now?) “เรามองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ของ
องค์กร” “เรากำลังเผชิญกับปัญหา ภัยคุกคามใดบ้าง อย่างไร” “เรามีจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้ใน
การสร้างความได้เปรียบทางการดำเนินธุรกิจ หรือว่า เพ่ือการให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ 
อย่างไร” และ “เรามีจุดอ่อนอะไรที่ต้องขจัดให้หมดไป หรือทำให้ลดน้อยลง” การวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก ไม่ได้เน้นปริมาณ
ว่าต้องทำการวิเคราะห์ให้ได้จำนวนประเด็นที่มากมายหลากหลายแต่ไร้ซึ่งคุณภาพ การวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์เปรียบเสมือน “การติดกระดุมเสื้อเม็ดแรก” ถ้าท่านติดกระดุมและรูกระดุมผิด
ตำแหน่ง จะติดกระดุม เสื้อผิดหมดทั้งแถว หลังจากนั้น เราจึงกำหนดเป้าหมายว่า เราต้องการจะไปที่
ใด (Where are we going?) ซึ่งก็คือ การกำหนดเป้าหมายขององค์กร 

เป้าหมายขององค์กร ควรกำหนดเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal)  
ทีถ่ือเป็นเป้าหมายหลัก เพียง 1 หรือ 2 เป้าหมาย และเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึงภายในองค์กร 

เป้าหมายที่ดี ควรมีลักษณะ SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคำว่า 
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SPECIFIC เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุให้กว้างจนเกินไป และ
ไม่ใช้คำท่ีต้องตีความ 

MEASURABLE เป้าหมายควรวัดได้เป็นตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบได้ และใช้
ติดตามผลได้    

ACTION ORIENTED เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระทำ และนำไปสู่การกำหนด
กิจกรรมรองรับได้ชัดเจน 

REALISTIC เป้าหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องมีความ
ท้าทาย (Challenge) เพ่ือนำไปสู่การคิดค้น ริเริ่ม วิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ 

TIMELY ต้องมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็น 
รายวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปี ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ยาวนานเกินกว่า 1 ปี สำหรับ
เป้าหมายที่บรรลุในปีนั้น ก็จะทำการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น และท้าทายยิ่งขึ้นในปีถัดไปได้ 

นอกจากการใช้หลักการ SMART ในการกำหนดเป้าหมายแล้ว การกำหนดเป้าหมาย
ที่ดีต้องให้ลูกน้อง ทีมงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายด้วย ซึ่งในทางจิตวิทยา ถือเป็นการให้
เกียรติรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งของทีมงาน เป็นการบริหารแบบเปิดกว้าง (Open 
Management) ในการรับฟังความเห็น และลดข้อขัดแย้งในเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญคือ ทำให้ทีมงานรู้สึก
ได้ถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ซึ่งนำไปสู่การมีพันธะสัญญาต่อการทำให้เป้าหมายบรรลุผลต่อไป 

          ทวีศักดิ์ สูทกวากิน (2550: 329-355) กล่าวว่า MBO ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือด้าน
การวางแผนและการควบคุมงาน ดังนั้น การนิยามความหมายของ MBO จึงต้องให้มีความครอบคลุม
สาระต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
  Harold Koontz และ Heinz Weihrich (1990: 70) ให้ความหมายของ MBO  
ให้ความหมายของ MBO ดังนี้ MBO เป็นระบบการบริหารงานที่บูรณาการกิจกรรมการบริหารหลาย
อย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การใช้ภาวะผู้นำ
และการควบคุม ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งขององค์การและพนักงานในองค์การ 
  Peter F. Drucker (1954: 63) มองว่า MBO เป็นเทคนิคการบริหารที่มีปรัชญาที่
สำคัญ 2 ประการ คือ การควบคุมตนเอง (self–control) และการกำหนดทิศทางการทำงานด้วย
ตนเอง (self–direction) 
  Douglas McGregor (1957: 89-94) ได้นำMBO มาใช้โดยชี้ ให้ เห็นจุดอ่อนของ
ระบบการประเมินบุคคลที่ใช้กันอยู่ดั้งเดิมว่า เน้นการประเมินตามคุณลักษณะของผู้ถูกประเมินซึ่งไม่
ถูกต้อง ในทัศนะของ McGregor การประเมินบุคคลควรประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยนำ MBO มากำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน และเปิดโอกาสให้พนักงาน
เหล่านั้นมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ท่ี พวกเขาต้องทำให้บรรลุ จากนั้นนำเสนอวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสปรับแก้เพ่ือให้วัตถุประสงค์
เหล่านั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การในภาพรวม 

ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดวัตถุประสงค์ 

(purpose) และภารกิจ (mission) ของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และปัญหาอุปสรรค (Threats) ซึ่งต้องดำเนินให้บรรลุ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2. การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์การ หาผู้รับผิดชอบการ
ดำเนินการให้บรรลุในแต่ละวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์การ (reorganization) 

3. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับล่าง ผู้บริหารระดับสูงจะต้องลง
มาร่วมกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับล่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือกำหนดเป้าหมายที่
เป็นไปได้แต่ละหน่วยงานแต่ละบุคคล ซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุภายในระเวลาที่กำหนด ตลอดจน
ประเมินทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

7.2.3 แน วคิ ด ระบ บ ค วบ คุ ม ก ำกั บ ผลการป ฏิ บั ติ งาน  (Performance 
Monitoring System)  

ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2550 : 232) กล่าวว่า ระบบการจัดการแบบเน้นผลการ
ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความสำเร็จของการทำงานขององค์การในภาพรวม ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นต้องสร้างระบบควบคุมกำกับ เพ่ือตรวจสอบความสำเร็จของการดำเนินการ โดยการ
ควบคุมการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาได้จาก “สายโว่ผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Chains of 
organization outputs)” ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ กัน (Swiss, 1991) 

ผลกระทบบั้นปลาย      นามธรรม 
(ultimate outputs หรือ outcomes)            (abstract) 

      
ผลกระทบ 
(intermediate outputs หรือ impact) 
 

 
ผลลัพธ์         รูปธรรม 
(intermediate outputs หรือ outputs)           (concrete) 

ภาพที่ 1 สายโซ่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ผลกการปฏิบัติงงานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด สามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ คือ 
ผลลัพธ์  (intermediate outputs หรือ  outputs) ซึ่ งบางครั้ งมีความใกล้ เคี ยงกับ  กิจกรรม 
(Activities) แต่การควบคุมกำกับผล การปฏิบัติงานสนใจ ผลลัพธ์ (outputs) ซึ่งเป็นผลที่เกิดกับ
ประชาชนมากกว่าตัวกิจกรรมของหน่วยงาน ดังนั้น ถ้าหน่วยงานสับสนไปสร้างระบบควบคุมกำกับที่
ให้ความสำคัญกับตัวกิจกรรมก็ควรแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมกำกับท่ีให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ 

การบรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับ ผลลัพธ์ (outputs) จะนำไปสู่การบรรลุผลการ
ปฏิบัติงานในลำดับต่อมาคือ ผลกระทบ (intermediate outputs หรือ impacts) และนำไปสู่การ
บรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับ ผลกระทบบั้นปลาย (ultimate outputs หรือ outcome) ซึ่งผล
การปฏิบัติงานในสองระดับหลังมีความเป็นนามธรรมมากกว่าผลลัพธ์ 

7.2.4 พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 10 ใน
กรณีที่มีภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน  
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบ
บูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า คณะผู้แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้
ครบถ้วนตามความจำเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2.5 ปัญหาของระบบราชการไทย  
ความซ้ำซ้อนของภารกิจราชการระบบราชการไทยมีหน่วยงานจำนวนมากมายที่

ทำงานซ้ำซ้อน เหลื่อมล้ำและแย่งงานซึ่งกันและกัน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ขาดประสิทธิภาพ ยึดถือตนเองเป็นหลัก มักมีการปัดความรับผิดชอบ แต่จะมุ่งแสวงหาอำนาจและ
ผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น การขยายตัวของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มุ่งสร้างอาณาจักรของตน 
ก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 2543: 1-3) 

1) มีหน่วยงานราชการหลายหลายหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการทำงานเริ่มจากจุด
เดียวกัน แต่แยกไปสู่เป้าหมายสุดท้ายต่าง ๆ กัน 

2) มีหลายหน่วยงานราชการที่มีเป้าหมายในการทำงานสัมพันธ์กัน แต่มีลำดับของ
การปฏิบัติงานต่างกัน และจะต้องรวมผลงานเข้าเป็นเป้าหมายเดียวกัน 

3) มีหน่วยงานราชการที่จะต้องเริ่มงานสืบต่อเนื่องหรือรับงานจากหน่วยงานที่ริเริ่ม
ไปทำต่อ ไม่ทราบรายละเอียดมาแต่ต้น เพราะอยู่ต่างกระทรวงกัน ไม่มีศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
กระทรวง ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายสุดท้าย 
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4) มีหน่วยราชการที่มี เป้าหมายในการทำงานต่างกัน แต่มีส่วนของงานที่จะ
ดำเนินการขัดกันในด้านผลประโยชน์ จึงพยายามให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองอำนาจของตน 

สิ่งดังกล่าวทำให้ระบบราชการไทยมุ่งแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเน้นที่กระบวนการบริหาร     
มีกฎระเบียบแบบแผนออกมามากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกไม่มี
ทางสิ้นสุด โดยไม่คำนึงถึงผลผลิตที่จะเกิดข้ึนตามเป้าหมายขององค์กรจริง ๆ แต่อย่างใด 

 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฤตภาส ศรีสุข (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายของผู้ประกอบการค้า              
ของเก่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้ าของเก่า พุทธศักราช 2474  
โดยจากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า พุทธศักราช 
2474 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลาผ่านมามากกว่า 20 ปีแล้ว ทำให้มี
ช่องว่างของกฎหมายไม่สามารถใช้บังคับกับการประกอบการค้าของเก่าในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าของเก่าในลักษณะใดต้องยื่นคำขอใบอนุญาต
ค้าของเก่าตามกฎหมายนี้ ด้านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตค้าของเก่า ด้านการ
ดำเนินการค้าของเก่า ด้านการกำกับตรวจสอบและการลงโทษ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ให้มีความชัดเจน
และทันต่อสถานการณ์ค้าของเก่าในปัจจุบันและในอนาคต 

วันวิสา ทองลา (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจรับซื้อ               
ของเก่าในสังคมระบบการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และวิธีการประกอบธุรกิจรับ  
ช๊อปของเก่า และเพ่ือศึกษาการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของการทำธุรกิจรับซื้อของเก่า ผลการวิจัย
พบว่า สถานการณ์ของธุรกิจรับซื้อของเก่าในปัจจุบันมีผู้สนใจประกอบธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น  
เกิดคู่แข่งมากขึ้น และการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของการทำธุรกิจ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การให้ผลตอบแทน สวัสดิการ การสร้างระบบการทำงานเป็นทีม 2. ด้าน
สภาวะต้นทุนผันผวน จากการรับรู้ราคาซื้อขายในตลาด และ 3. ด้านลูกค้า โดยมีตราชั่งที่เที่ยงตรง 
การเสนอราคารับซื้อให้ลูกค้าพอใจ การบริการ  

สุรชาติ พยัฆพรม (2543) ศึกษาเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้า
โบราณวัตถุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นว่า การกำกับดูแลและการควบคุมการค้าวัตถุโบราณเป็น
สิ่งจำเป็นและสำคัญในภาวะปัจจุบัน  ศึกษาอำนาจรัฐในการเข้าดำเนินการควบคุมและกำกับการค้า
โบราณวัตถุ การส่งออกนอกราชอาณาจักร ศึกษามาตรการทางกฎหมายของรัฐที่มีอยู่แล้วในการ
ควบคุมและกำกับการค้าโบราณวัตถุ และกำหนดแนวทางและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
  การสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมตรวจสอบจากกรมการ
ปกครอง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันต่อสภาวการณ์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพล
วัตรในยุคปัจจุบัน และการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของ
เก่า เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานค้าของเก่า จะทำให้การควบคุมการค้าของเก่าบรรลุประสิทธิผล ซึ่งก็
คือการควบคุมการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของวัตถุ สิ่งของ (output) เพ่ือลดอาชญากรรม (impact) 
การซื้อขายวัตถุ สิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบในบั้นปลายที่แท้จริง 
(outcomes) คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่สงบสุข มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2 สมมติฐานการวิจัย 
 

โดยหากนำแนวคิดระบบควบคุมกำกับผลการปฏิบัติงานมาอธิบายประสิทธิผลของการ
ควบคุมการค้าของเก่าสามารถเขียนได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า
เข้าสู่ระบบการควบคุมตรวจสอบกรมการ
ปกครอง 

การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า 

การควบคุมการค้าของเก่าบรรลุ
ประสิทธิผล 

- ลดอาชญากรรมการซื้อขายวัตถุ 
สิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำที่
ผิดกฎหมาย 

การปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายให้ทันต่ อ
สภาวการณ์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างเป็นพลวัตรในยุคปัจจุบัน 
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ผลกระทบบั้นปลาย      นามธรรม 
(ultimate outputs หรือ outcomes)            (abstract)  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีด้านความปลอยภัย 
ที่เก่ียวกับทรัพย์สิน สังคมสงบสุข 

 
      
ผลกระทบ 
(intermediate outputs หรือ impact)  
คดีอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์น้อยลง 
 

 
ผลลัพธ์          รูปธรรม 
(intermediate outputs หรือ outputs)   (concrete) 
จำนวนผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบ 
การควบคุมการค้าของเก่าจากกรมการปกครอง 

ภาพที่ 3 สายโซ่ผลการปฏิบัติงานของการควบคุมการค้าของเก่ากรมการปกครอง 
 

9. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบงานค้าของเก่า กรมการปกครอง เพ่ือการบรรลุประสิทธิผล

การควบคุมการค้าของเก่าภายใต้หน้าที่กรมการปกครอง” กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ที่มีความหมาย
เฉพาะ ดังนี้ 

1. ของเก่า หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอ่ืนอย่าง
ทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงของโบราณด้วย 

2. ประเภทการค้าของเก่า  
          2.1 ประเภทโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

     2.2 ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี 
                2.3 ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์
บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล 

2.4 ประเภทอ่ืน ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ           
และพระเครื่อง เป็นต้น 
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โดยการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
9.1 วิธีการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า 

2. การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย (2554: 8)      

9.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 
1. ข้าราชการศูนย์บริการประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานฝ่ายควบคุมการขายทอดตลาดและ

การค้าของเก่า จำนวน 3 คน 
2. ข้าราชการส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม 8 คน  
3. ข้าราชการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 จำนวน 3 คน 
4. ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานค้าของเก่า จำนวน 6 คน 

9.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบชี้นำ (Semi-structured or guided interviews) โดยเป็นคำถาม
ปลายเปิด โดยใช้คำถามหรือคำสำคัญเป็นเครื่องชี้นำการสัมภาษณ์ โดยจะทำการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล 

โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์ดังนี้ 
1. อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของท่าน เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่าอย่างไร 
2. ท่านทำงานเกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่ามาก่ีปี 
3. ท่านคิดว่าการค้าของเก่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
4. วิธีการแก้ปัญหา 
5. ท่านคิดว่าควรสนับสนุนให้ผู้ทำอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมการค้าของเก่ากับ

กรมการปกครองหรือไม่ อย่างไร 
6. วิธีการที่จะนำผู้ทำอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมการค้าของเก่ากับกรมการ

ปกครอง 
7. ท่านคิดอย่างไร หากจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อของโจร การได้ทรัพย์มาโดย
ทุจริต 

8. ท่านคิดว่าหน่วยงานในควรเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบงานค้าของเก่า 
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9.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างแนวคำถามการสัมภาษณ์  
2. นำแนวคำถามการสัมภาษณ์ ที่ สร้างเสร็จเรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา  

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของข้อคำถาม และแก้ไขตามคำแนะนำ 
3. นำแนวคำถามสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้วไปใช้ในการสัมภาษณ์ 

9.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดย

ผู้อื่น ได้แก่หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา รวมถึงเอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
เอกสารของทางราชการ เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน แผ่นพับ ประกาศ คำสั่ง       
เป็นต้น 

ในส่วนของการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ เลือกไว้โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
โดยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบไว้ แล้วจดบันทึกข้อมูลตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถาม 

9.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อมูลที่ได้

จากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
แล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนำข้อมูลนั้น
ไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบงานค้าของเก่า โดยจะทำให้
ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในงานค้าของเก่าภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง และหา
ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงานค้าของเก่าที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง  
โดยนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา 
 
10. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบงานค้าของเก่า เพ่ือการบรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้า
ของเก่าภายใต้หน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) ด้ ว ย วิ ธี วิ ท ย าที่ เรี ย ก ว่ าก ารวิ จั ย แบ บ ป ราก ฏ ก ารณ์ วิ ท ย า 
(Phenomenological Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
จำนวน 20 คน คือ ข้าราชการศูนย์บริการประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานฝ่ายควบคุมการขาย
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ทอดตลาดและการค้าของเก่า ข้าราชการส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ข้าราชการส่วนรักษา
ความสงบเรียบร้อย 2 ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานค้าของเก่า ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
คือ หาแนวทางการพัฒนาระบบงานค้าของเก่า เพ่ือการบรรลุประสิทธิผลการควบคุม การค้าของเก่า
ภายใต้หน้าที่กรมการปกครอง กรณีศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมีสมมติฐานการวิจัยว่า
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมตรวจสอบจากกรมการปกครอง 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันต่อสภาวการณ์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตรในยุค
ปัจจุบัน และการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการค้าของเก่า เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนของงานค้าของเก่า จะทำให้การควบคุมการค้าของเก่าบรรลุประสิทธิผล ซึ่งก็คือการ
ควบคุมการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของวัตถุ สิ่งของ (output) เพ่ือลดอาชญากรรม (impact) การซื้อ
ขายวัตถุ สิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบในบั้นปลายที่แท้จริง 
(outcomes) คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่สงบสุข มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 
โดยในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคำถามปลายเปิด เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ประเภท  

1) ข้าราชการศูนย์บริการประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานฝ่ายควบคุมการขายทอดตลาดและ
การค้าของเก่า 

2) ข้าราชการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 
3) ข้าราชการส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม 
4) ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานค้าของเก่า 
ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทโดยใช้หน้าที่ความรับผิดชอบชองข้าราชการแต่ละส่วนงานเป็นเกณฑ์ 

ในการแบ่ง ยกเว้น ประเภทที่ 4 คือประชาชนผู้มาติดต่องานค้าของเก่าในศูนย์บริการประชาชน 
ประเด็นคำถามที่ 1 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของท่าน เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า

อย่างไร 
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะตอบตามอำนาจหน้าที่หน่วยงานที่ต้นสังกัดอยู่ในปัจจุบัน คือ  
ข้าราชการศูนย์บริการประชน ฝ่ายการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ข้อมูล

ว่ามีหน้าที่รับคำร้องงานค้าของเก่าต่าง ๆ จากประชาชน เช่น การขออนุญาตการค้าของเก่า ขอต่อ
อายุใบอนุญาตค้าของเก่า พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อนายทะเบียนการควบคุมการขายทอดตลาด
และการค้าของเก่า (อธิบดีกรมการปกครอง) เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาตค้าของเก่า ตลอดจนให้คำแนะ คำปรึกษา แก่ประชาชนในการขอออก
ใบอนุญาตค้าของเก่า การต่ออายุใบอนุญาตค้าของเก่า  

ข้าราชการที่สังกัดส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 กลุ่มควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า ให้ข้อมูลว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการ กำกับดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ 
หารือ พิจารณาอุทธรณ์ ปรับปรุงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ การออก
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คำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การประสานงานกับศูนย์อำนวยความเป็นธรรมและ
ศูนย์บริการประชาชน กรณีการร้องทุกข์ การร้องเรียน การกล่าวโทษ การไม่ได้รับความเป็นธรรม  
การนิเทศ การตรวจติดตามและประเมินผลการพัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการ การพัฒนาองค์
ความรู้ การประชาสัมพันธ์  

ข้าราชการในส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ให้ข้อมูลว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดำเนินการสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมการปกครอง การออกตรวจร้านค้าของเก่าให้ทำตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าของเก่า  

ประชาชนผู้มาติดต่องานค้าของค้า ประชาชนที่ให้สัมภาษณ์มาติดต่อเรื่องการยื่นคำร้องขอ
มีใบอนุญาตเป็นครั้งแรก มีทั้งการยื่นขออนุญาตค้าของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน 
หรืออัญมณี ประเภทรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทอ่ืน ๆ ค้ารถจักรยานยนต์มือสอง 
พระเครื่อง 

ประเด็นคำถามที่ 2 ท่านทำงานเกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่ามากี่ปี 
ข้าราชการศูนย์บริการประชน ฝ่ายการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  ทำงาน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่ามา 2 ปี จำนวน 2 คน, 3 ปี จำนวน 1 คน  
ข้าราชการที่สังกัดส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 กลุ่มควบคุมการขายทอดตลาดและค้า

ของเก่า ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่ามา 1 ปี 6 เดือน จำนวน 1 คน, 2 ปี จำนวน 2 คน  
ข้าราชการในส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานค้าของ

เก่ามา 7 เดือน จำนวน 1 คน, 2 ปี จำนวน 3 คน, 3 ปี จำนวน 1 คน, 5 ปี จำนวน 3 คน 
ประชาชนผู้มาติดต่องานค้าของค้า ประชาชนที่ให้สัมภาษณ์มาติดต่อเรื่องการยื่นคำร้องขอ

มีใบอนุญาตเป็นครั้งแรก 
ประเด็นคำถามที่ 3 ท่านคิดว่าการค้าของเก่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
ข้าราชการจากทั้ง 3 ส่วน และประชาชน ต่างให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาการค้าของเก่า

เหมือนกันทุกประเด็น พอจะสรุปความได้ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าเป็นกฎหมายที่มีการ

บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เป็นระยะเวลา 80 กว่าปีแล้ว สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม  
การดำเนินชีวิตของประชาชนในอดีตเมื่อ 80 กว่าปีก่อนกับในปัจจุบันแตกต่างกันมาก ทำให้
บทบัญญัติของกฎหมายบางประการไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  

1.1 การค้าของเก่าออนไลน์ ทางอินเตอร์ ของประชาชน ซึ่งไม่มีหน้าร้านเป็นสถานที่
ประกอบกิจการจริง แต่ตามมาตรา 8 (ก) แห่ง พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและ
การค้าของเก่าได้บัญญัติให้ผู้ค้าของเก่าต้องมีหน้าที่ แสดงนามของตนและคำว่า ผู้ค้าของเก่า ณ ที่ทำ
การของตน พร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้แจ้ง จะทำไม่สอดคล้องกับการที่นายตรวจค้าของเก่า
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ต้องออกตรวจสถานที่ประกอบการเพ่ือให้ทราบถึงสถานที่อันเป็นหลักแหล่งในการประกอบกิจการซึ่ง
จะทำให้การควบคุมตรวจสอบง่ายกว่าการที่สถานที่ประกอบกิจการไม่เป็นหลักแหล่ง ในการ
ตรวจสอบสถานประกอบการนั้น นายตรวจมีหน้าที่ต้องตรวจในเรื่องของความมั่นคง แข็งแรงของ
อาคารสถานที่เก็บของเก่าด้วย ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 8 (ฉ) พระราชบัญญัติการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและการค้าของเก่าได้บัญญัติให้ผู้ค้าของเก่าทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรง
กับเลขลำดับในสมุดบัญชี เพ่ือสะดวกในการสำรวจ นอกจากนี้ ในบางกรณียังพบว่าสถานที่
ผู้ประกอบการทำการค้าของเก่าออนไลน์ (บ้านพัก สำนักงาน) ไม่ใช่สถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่เก็บ
ของเก่าไว้ซึ่งบ้างกรณี สถานที่การเก็บของเก่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีปัญหาในเรื่องของ
อำนาจยาทะเบียนค้าของเก่าตามพ้ืนที่ เพราะในกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการ
ปกครอง แต่ในต่างจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ 

1.2 การค้าของเก่าตามตลาดนัด ตลาดนัดในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการค้าของเก่าที่
ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการเหล่านี้มีความยินที่จะเข้าสู่ระบบการ
การควบคุมกับกรมการปกครองแต่ยังติดขัดที่กฎหมายในเรื่องของสถานที่ประกอบกิจการ 

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าของเก่า ในประเภทอ่ืน ๆ เพราะการของเก่าประเภทอ่ืน ๆ  
นั้นมีประเภทของการค้าของเก่าที่หลากหลายมา ตั้งแต่ของเก่าที่มีมูลค่ามาก จนถึงของเก่าที่มีมูลค่า
น้อยมาก โดยค่าธรรมเนียมของการค้าของเก่าประเภทนี้คือ ปีละ 5,000 บาท ของเก่าที่มีมูลค่ ามาก
ในประเภทอ่ืน ๆ เช่น เครื่องจักรโรงงานที่ใช้แล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่อง
ดนตรี เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้เรือนเก่า เครื่องหนัง เครื่องใช้สำนักงาน นาฬิกา รถจักรยานยนต์ 
ชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ กระทะล้อรถยนต์ แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร 
เฟอร์นิเจอร์ จักรเย็บผ้า เครื่องจักรเก่า พระเครื่อง ขอเก่าที่มีมูลค่าน้อย เช่น พลาสติก กระดาษ  
เศษเหล็ก ขวด สแตนเลส กระสอบ รองเท้า จะเห็นได้ว่าค่าธรรมในการขออนุญาตการค้าของเก่ามี
ความไม่สมเหตุสมผลกันตามประเภทที่ผู้ประกอบการค้าของเก่าค้าขาย ยกตัวอย่างเช่น การขาย
รองเท้ามือสอง หรือเสื้อผ้ามือสองโดยมีค่าธรรมเนียม ปีละ 5,000 บาท นั้น สำหรับผู้ประกอบการถือ
ว่าเป็นค่าธรรมเนียมแพงมากหากเปรียบเทียบกับกำไรจาการขายรองเท้า หรือเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งการ
ขายรองเท้าหรือเสื้อผ้ามือสองนั้นเป็นการนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ลดภาวะโลกร้อน 
เป็นช่องทางให้ประชาชนหารายได้เพ่ิมเติมจากรายได้ประจำ เป็นการเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
แต่ในขณะที่การค้าของเก่าประเภทเครื่องจักรใช้แล้วของโรงงาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร พระ
เครื่อง ซึ่งเป็นของเก่าที่มูลค่าการซื้อขายมากก็เสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตค้าของเก่าเพียง 5,000 
บาท เช่นเดียวกันกับการขายรองเท้าหรือเสื้อผ้ามือสอง การซื้อขายพลาสติก กระดาษใช้แล้ว เป็นต้น 

3. ช่วงเวลาในการเข้าตรวจร้านค้าของเก่าของนายตรวจ โดยตาม มาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าได้บัญญัติให้ นายตรวจและเจ้า
พนักงานซึ่งรัฐมนตรีตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า สามารถเข้าตรวจ
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ใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของในร้านค้าได้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระ
อาทิตย์ตกดินเท่านั้น แต่จากสถานการณ์การประกอบธุรกิจค้าของเก่าในปัจจุบัน ที่สถานที่ประกอบ
ธุรกิจค้าของเก่าอาจตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้า ซึ่ งหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ยังเปิดสถาน
ประกอบการอยู่ (ห้างสรรพสินค้ามนกรุงเทพมหานคร ปิดทำการในช่วงเวลา 21.00 - 22.0 น.) แต่
นายตรวจหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการค้าของเก่าไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจแล้ว จึงเป็นเป็น
อุปสรรคต่อการทำงานในด้านการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน ปรามปราม การค้าของเก่าที่อาจได้ของ
มาโดยทุจริต ซึ่งกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย 

4. การลงบัญชีของผู้ประการค้าของเก่าในบางประเภท เช่น ในการค้าของเก่าประเภทรับซื้อ
กระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก ซึ่งรับซื้อมาโดยการชั่งเป็นน้ำหนัก เนื่องจากมีจำนวนชิ้นมากไม่เหมาะ
แก่การลงบัญชีเป็นรายชิ้น  

5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่พอเพียงกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าได้บัญญัติให้ใบอนุญาตค้าของเก่ามี
อายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดังนั้น ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี  
จะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการค้าของเก่าในกรุงเทพมหานครต้องมาดำเนินการขอต่อใบอนุญาตค้าของ
เก่าที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เป็นจำนวนมาก (ผู้ประกอบการค้าของเก่าใน
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 5,000 ราย) เพราะใบอนุญาตค้าของเก่าจะหมดอายุพร้อม ๆ กันไม่ว่าจะ
ดำเนินการขออนุญาตครั้งแรกในช่วงเวลาใด 

6. สถานที่ ให้บริการประชาชนในการรับคำร้องต่าง  ๆ ของงานค้าของเก่าในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีแห่งเดียวคือศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ฝ่ายการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและการค้าของเก่า แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่
ผู้ประกอบการต้องมาดำเนินการขอต่อใบอนุญาต ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกแค่ผู้ประกอบการค้า
ของเก่าและประชาชนผู้มาขอรับบริการในเรื่องอ่ืน ๆ  

7. ประชาชนยังไม่ทราบข้อกฎหมายที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจการค้าของเก่ามีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเมื่อจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตจากกรมศิลปากร  ให้ทำการค้า
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิได้ห้ามทำการค้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ค้าของเก่าอีก  

ประเด็นคำถามที่ 4 วิธีการแก้ปัญหา 
ข้าราชการจากทั้ง 3 ส่วน ให้ข้อมูลในแก้ปัญหาการค้าของเก่าตามประเด็นปัญหาข้างต้น 

พอจะสรุปความได้ดังนี้ 
1. เสนอแก้กฎหมายการค้าของเก่าให้รองรับทันกับสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตของ

ประชาชนในปัจจุบัน  
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1.1 การค้าของเก่าออนไลน์ ประเด็นเรื่องสถานที่ประกอบการเพ่ือการรองรับการ
ควบคุมตรวจสอบจากกรมการปกครอง อาจใช้สถานที่ที่เก็บของเก่าเป็นสถานที่ประกอบการค้าของ
เก่า เพ่ือที่นายตรวจหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายค้าของเก่าจะได้เข้าตรวจสอบได้ และเพ่ือความ
ชัดเจนของนายทะเบียนผู้อำนาจพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตค้าของเก่า ซึ่งควรเป็นอำนาจของ
นายทะเบียนเจ้าของพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บของเก่านั้นตั้งอยู่  

1.2 การค้าของเก่าตามตลาดนัด ตลาดนัดกลางคืน อาจให้เจ้าของสถานที่ที่จัดตลาด
นัด ต้องทำสัญญาให้เช่าสถานที่กับผู้ประกอบการค้าของเก่าเป็นลายลักษณ์ ที่สามารถระบุได้ว่าผู้ทำ
สัญญาเช่าใช้พ้ืนที่ตรงส่วนใดทำการประกอบการค้าของเก่า เพ่ือนำมาประกอบการขออนุญาตการค้า
ของเก่ากับกรมการปกครอง และการควบคุมตรวจสอบต่อไป 

2. ในประเด็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนั้น ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าควรแบ่งประเภท
การค้าของเก่าในประเภทอ่ืน ๆ ให้มีละเอียดชัดเจนขึ้น เพ่ือการเก็บการค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับ
การค้าของเก่าแต่ละประเภท 

3. ในประเด็นเรื่องของการออกตรวจนั้นควรมีการกำหนดเวลาออกตรวจเป็นตลอดระยะเวลา
ช่วงเปิดทำการของร้านค้าของเก่า หรือมีเหตุอันควรน่าสงสัยว่ามีการกระทำความผิด 

4. การลงบัญชีของเก่าประเภท พลาสติก เศษเหล็ก กระดาษ ควรใช้หน่วยวัดการบันทึกเป็น
หน่วยน้ำหนัก 

5. ควรมีการแยกหน่วยงานระหว่างจดทะเบียนและตรวจสอบควบคุมเป็นคนละหน่วยงานกัน 
เพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างหน่วยงาน 

6. สถานที่การให้บริการรับคำร้องงานค้าของเก่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุก
ปี ควรเพ่ิมจุดบริการประชาชนเฉพาะกิจตามหัวมุมเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ประชนในช่วงเวลาดังกล่าว 

7. สร้างความรับรู้ให้ประชาชนทราบว่าการค้าของเก่าต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนใน
พ้ืนที่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงาน แทบทุกคนต่างให้
ข้อมูลว่า เมื่อลงตรวจพ้ืนที่ แล้วพบร้านค้ายังไม่มีใบอนุญาต จะชี้แจงให้ข้อมูลว่าหากมาขออนุญาตกับ
กรมการปกครองแล้วเมื่อการลงบัญชีการซื้อขายของเก่า จะทำให้ทราบว่าผู้ซื้อผู้ขายคือใคร เป็นการ
ป้องกันตนเองของผู้ทำการค้าของเก่าให้ขาดจากเจตนาในการกระทำความผิดการรับของโจร  
ซึ่งประชาชนผู้ทำการค้าของเก่าก็เข้าใจเป็นอันดี และยินดีที่จะเข้าสู่ระบบการควบคุมจากกรมการ
ปกครองโดยการมาดำเนินการขอใบอนุญาตค้าของเก่า 

ประเด็นคำถามที่ 5 ท่านคิดว่าควรสนับสนุนให้ผู้ทำอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุม
การค้าของเก่ากับกรมการปกครองหรือไม่ อย่างไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นแนวทางเดียวกันว่าควรสนับสนุนให้ผู้ทำอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบ
การควบคุมการค้าของเก่ากับกรมการปกครอง เพราะกฎหมายการค้าของเก่าบัญญัติขึ้นเพ่ือความ
มั่นคง ความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม ลดปัญหาการรับของโจร 

ประเด็นคำถามที่ 6 วิธีการที่จะนำผู้ทำอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมการค้าของเก่า
กับกรมการปกครอง ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นแนวทางเดียวกันว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ออกตรวจแนะนำในพื้นที่สุ่มเสี่ยง  

ประเด็นคำถามที่ 7 ท่านคิดอย่างไร หากจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อของโจร 
การได้ทรัพย์มาโดยทุจริต  

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มผู้เห็นด้วย
ต่างให้เหตุผลว่าเพ่ือความประหยัดเวลาในการดำเนินการตรวจสอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าของเก่าและผู้ประกอบการเอง โดยเป็นข้าราชการจากส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 กลุ่ม
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า จำนวน 3 คน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด ข้าราชการ
ในส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม จำนวน 5 คน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 8 คน  

ในส่วนของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยนั้น ต่างกังวลกันในเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงาน      
ว่าอาจเกิดความล่าช้าเพราะผู้รับผิดชอบงาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่าแต่ละหน่วยงานอาจว่างไม่
พร้อมกัน โดยเป็นข้าราชการจากข้าราชการศูนย์บริการประชน ฝ่ายการควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า จำนวน 3 คน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ข้าราชการในส่วนกำกับ สืบสวน และ
ปราบปราม จำนวน 3 คน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 8 คน 

โดยสามารถแสดงเป็นแผนภูมิวงกลมได้ดังนี้ 
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เห็นด้วย

ศบปช.

สรร.2

สสป.
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หมายเหตุ:  - ศบปช. คือ ข้าราชการศูนย์บริการประชน ฝ่ายการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของ เก่า 

     - สสร.2 คือ ข้าราชการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 กลุ่มควบคุมการขายทอดตลาด
และ ค้าของเก่า 

      - สสป. คือ ข้าราชการในส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ให้ข้ อมูลว่ามีหน้าที่
รับผิดชอบ 

แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนจำนวนผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับประเด็นคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพื่อลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อ
ของโจร การได้ทรัพย์มาโดยทุจริต 
 
 จากรูปแผนภูมิข้างต้น มีข้อน่าสังเกตว่าข้าราชการศูนย์บริการประชาชนซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในส่วนการรับคำร้องให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพื่อลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อ
ของโจร การได้ทรัพย์มาโดยทุจริต เพราะมีความกังวลในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เกรงว่า
แต่ละหน่วยงานจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันทำให้การบริการประชาชนมีความล่าช้า ซึ่งเป็นการให้
ความเห็นโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชน (ผู้ประกอบการ) เป็นหลัก 

ในขณะที่ข้าราชการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 ซึ่งมีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับข้อหารือ
ทางกฎหมายค้าของเก่า มีความเห็นว่าเห็นด้วยกับการจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อของโจร 
การได้ทรัพย์มาโดยทุจริต ซึ่งอาจเกิดจากเห็นปัญหาทางกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกันในการทำงาน
ระหว่างหน่วยงาน โดยหากมีการตั้งคณะทำงานโดยยึดตามกฎหมายเฉพาะการค้าของเก่าที่บัญญัติขึ้น

50%

0%

50%

ไม่เห็นด้วย

ศบปช.

สรร.2

สสป.
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ใหม่ ที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน แต่ไม่มีขัดแย้งกันในด้าน
การปฏิบัติงาน หรือความซ้ำซ้อนกันจนสร้างภาระให้ประชาชนผู้ต้องการค้าของเก่าอย่างถูกกฎหมาย 
ยกตัวอย่างเช่นการค้าของเก่าวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นการค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ นั้น ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น ถือว่าการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล นั้นเป็นกิจการที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นต้องมีการไปขออนุญาตกับสำนักงานเขตที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ 
ซึ่งในการขออนุญาตบางครั้งอาจตอนใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
ซึ่งทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตจากสำนักงานเขต แต่ตาม พระราชบัญญัติควบคุม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่อยู่ภายใต้หน้าที่กรมการปกครองไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจนว่าการ
จะมาขออนุญาตค้าของเก่าพวกวัสดุรีไซเคิลต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการได้จากสำนักงานเขต
มาก่อน ซึ่งต่างจากการขออนุญาตค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่รับการยกเว้นจากกรม
ศิลปากร โดยกฎหมายได้บัญญัติชัดเจนให้ผู้ขออนุญาตต้องนำเอกสารหลักฐานว่าได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากกรมศิลปากรก่อนแล้วมายื่นต่อกรมการปกครองเพ่ือขอ
อนุญาตค้าของเก่าต่อไป ซึ่งทำให้การพิจารณาอนุญาตการค้าของเก่าพวกวัสดุรีไซเคิลภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าที่อยู่ภายใต้หน้าที่กรมการปกครองไม่มีความ
ชัดเจน หากพิจารณาไม่อนุญาตก็อาจเป็นการจำกัดสิทธิประชาชนเกินไป หรือทำให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจลดลง แต่หากอนุญาตไปโดยไม่มีการอนุญาตจากสำนักงานเขตในการรับรองเรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วต่อมามีปัญหาภายหลังในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน
ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง ก็ทำให้การดำเนินการของกรมการปกครองเสียเปล่า เพราะในการดำเนินการ
ออกใบอนุญาตค้าของเก่าแต่ละรายมีขั้นตอนที่ต้องใช้ทรัพยากรของกรมการปกครอง ตั้งแต่ขั้นรับคำ
ร้องขอจากประชาชน การออกตรวจสถานที่ที่จะใช้เก็บของเก่านั้น ๆ การประชุมคณะกรรมการ 
ผู้พิจารณาอนุญาต การตรวจสอบติดตามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นต้น 

ส่วนข้าราชการในส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม มีทั้งไม่เห็นด้วยและเห็นด้วย มีผู้ไม่
เห็นด้วยจำนวน 3 คน เห็นด้วยจำนวน 5 คน โดยในส่วนที่ไม่เห็นด้วยต่างกังวลเรื่องระยะเวลาที่ว่าง
ตรงกันของแต่ละหน่วยงาน และคิดว่าการออกตรวจที่ทำอยู่อย่างในปัจจุบันจะมีความคล่องตัวกว่า 
สามารถออกตรวจสอบร้านค้าของเก่าได้ถี่กว่าการต้องรอทุกหน่วยงานว่างพร้อม ๆ กัน ในส่วนที่เห็น
ด้วยต่างให้ความเห็นว่าเพ่ือความประหยัดเวลาในการทำงานของทั้งรัฐ (หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง) 
และของผู้ประกอบการ ที่อาจได้รบการตรวจสอบการประกอบกิจการโยทุกหน่วยงานในครั้งเดียว 

ประชาชนที่มาติดต่องานค้าของเก่านั้นต่างเห็นด้วยกับการจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือ
การร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการค้าของเก่า เพื่อลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับ
ซื้อของโจร การได้ทรัพย์มาโดยทุจริต ทุกคน (จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 6 คน) 
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โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน เห็นด้วยกับการจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า จำนวน 14 คน ซึ่งมากกว่า คนที่ไม่เห็นด้วย 
จำนวน 6 คน 

 

หมายเหตุ:  - ศบปช. คือ ข้าราชการศูนย์บริการประชน ฝ่ายการควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า 
- สสร.2 คือ ข้าราชการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 กลุ่มควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า 
- สสป. คือ ข้าราชการในส่วนกำกับ สืบสวน และปราบปราม ให้ข้อมูลว่ามีหน้าที่
รับผิดชอบ 

แผนภูมที่ 5 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นการจะมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า 

  
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจัยเองก็มีความเห็นด้วยกับการจะมีคำสั่งจัดตั้ง

คณะทำงาน เพ่ือการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือไม่ให้หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ที่มีภารกิจเพ่ือปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อของโจร การได้ทรัพย์มาโดย
ทุจริต ทำงานซ้ำซ้อนกัน ตั้งแต่ขั้นตอนของการรับเรื่องการขออนุญาตที่มีหลายหน่วยงาน เช่น 
กรมการปกครอง กรมศิลปากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเขต เป็นต้น ในขั้นตอนการออก
ตรวจสอบบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายก็เช่นเดียวกันมีหลายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการประกอบกิจการค้าของเก่าของประชาชน เช่นกรมการปกครอง กรมศิลปากร  
กรมศุลกากร เป็นต้น 
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ศบปช. สรร.2 สสป. ประชาชน

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นการมีคําสั่งต้ังคณะทํางานเพ่ือการร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
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การมีคำสั่งหรือกฎหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เป็นทีมงานชุดเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมเหมือนกัน จะเป็นผลดีต่อ
ประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการประกอบอาชีพค้าของเก่า เป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ
เพราะจะทำให้แผนงานการปฏิบัติราชการของหลาย ๆ หน่วยงาน  กลายเป็นแผนงานเดียว  
ใช้งบประมาณก้อนเดียว 

ประเด็นคำถามที่ 8 ท่านคิดว่าหน่วยงานในควรเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบงานค้าของเก่า 
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ เห็นด้วยกับการมีคำสั่งจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือการร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของเก่า เพ่ือลดปัญหาการประกอบอาชญากรรมรับซื้อของโจร การได้
ทรพัย์มาโดยทุจริต ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ควรให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก       

 
11. บทสรุป 

ปัญหาของงานค้าของเก่าภายใต้อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง 
1. พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าเป็นกฎหมายที่มีการ

บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เป็นระยะเวลา 80 กว่าปีแล้ว สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม  
การดำเนินชีวิตของประชาชนในอดีตเมื่อ 80 กว่าปีก่อนกับในปัจจุบันแตกต่างกันมาก ทำให้
บทบัญญัติของกฎหมายบางประการไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน  

     1.1 การค้าของเก่าออนไลน์ ทางอินเตอร์ ของประชาชน ซึ่งไม่มีหน้าร้านเป็นสถานที่
ประกอบกิจการจริง แต่ตามมาตรา 8 (ก) แห่ง พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและ
การค้าของเก่าได้บัญญัติให้ผู้ค้าของเก่าต้องมีหน้าที่ แสดงนามของตนและคำว่า ผู้ค้าของเก่า ณ ที่ทำ
การของตน พร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้แจ้ง จะทำไม่สอดคล้องกับการที่นายตรวจค้าของเก่า
ต้องออกตรวจสถานที่ประกอบการเพ่ือให้ทราบถึงสถานที่อันเป็นหลักแหล่งในการประกอบกิจการซึ่ง
จะทำให้การควบคุมตรวจสอบง่ายกว่าการที่สถานที่ประกอบกิจการไม่เป็นหลักแหล่ง ในการ
ตรวจสอบสถานประกอบการนั้น นายตรวจมีหน้าที่ต้องตรวจในเรื่องของความมั่นคง แข็งแรงของ
อาคารสถานที่เก็บของเก่าด้วย ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 8 (ฉ) พระราชบัญญัติการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและการค้าของเก่าได้บัญญัติให้ผู้ค้าของเก่าทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรง
กับเลขลำดับในสมุดบัญชี เพ่ือสะดวกในการสำรวจ นอกจากนี้ ในบางกรณียังพบว่าสถานที่
ผู้ประกอบการทำการค้าของเก่าออนไลน์ (บ้านพัก สำนักงาน) ไม่ใช่สถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่เก็บ
ของเก่าไว้ซึ่งบ้างกรณี สถานที่การเก็บของเก่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีปัญหาในเรื่องของ
อำนาจยาทะเบียนค้าของเก่าตามพ้ืนที่ เพราะในกรุ งเทพมหานครเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการ
ปกครอง แต่ในต่างจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ 
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      1.2 การค้าของเก่าตามตลาดนัด ตลาดนัดในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการค้าของเก่าที่
ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการเหล่านี้มีความยินที่จะเข้าสู่ ระบบการ
การควบคุมกับกรมการปกครองแต่ยังติดขัดที่กฎหมายในเรื่องของสถานที่ประกอบกิจการ 

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าของเก่า ในประเภทอ่ืน ๆ เพราะการค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ 
นั้นมีประเภทของการค้าของเก่าที่หลากหลายมา ตั้งแต่ของเก่าที่มีมูลค่ามาก จนถึงของเก่าที่มีมูลค่ า
น้อยมาก โดยค่าธรรมเนียมของการค้าของเก่าประเภทนี้คือ ปีละ 5,000 บาท ของเก่าที่มีมูลค่ามาก
ในประเภทอ่ืน ๆ เช่น เครื่องจักรโรงงานที่ใช้แล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่อง
ดนตรี เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้เรือนเก่า เครื่องหนัง เครื่องใช้สำนักงาน นาฬิกา รถจักรยานยนต์ 
ชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ กระทะล้อรถยนต์ แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร 
เฟอร์นิเจอร์ จักรเย็บผ้า เครื่องจักรเก่า พระเครื่อง ขอเก่าที่มีมูลค่าน้อย เช่น พลาสติก กระดาษ  
เศษเหล็ก ขวด สแตนเลส กระสอบ รองเท้า จะเห็นได้ว่าค่าธรรมในการขออนุญาตการค้าของเก่ามี
ความไม่สมเหตุสมผลกันตามประเภทที่ผู้ประกอบการค้าของเก่าค้าขาย ยกตัวอย่างเช่น การขาย
รองเท้ามือสอง หรือเสื้อผ้ามือสองโดยมีค่าธรรมเนียม ปีละ 5,000 บาท นั้น สำหรับผู้ประกอบการถือ
ว่าเป็นค่าธรรมเนียมแพงมากหากเปรียบเทียบกับกำไรจาการขายรองเท้า หรือเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งการ
ขายรองเท้าหรือเสื้อผ้ามือสองนั้นเป็นการนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ลดภาวะโลกร้อน 
เป็นช่องทางให้ประชาชนหารายได้เพ่ิมเติมจากรายได้ประจำ เป็นการเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
แต่ในขณะที่การค้าของเก่าประเภทเครื่องจักรใช้แล้วของโรงงาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร พระ
เครื่อง ซึ่งเป็นของเก่าที่มูลค่าการซื้อขายมากก็เสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตค้าของเก่าเพียง 5,000 
บาท เช่นเดียวกันกับการขายรองเท้าหรือเสื้อผ้ามือสอง การซื้อขายพลาสติก กระดาษใช้แล้ว เป็นต้น       

3. ช่วงเวลาในการเข้าตรวจร้านค้าของเก่าของนายตรวจ โดยตาม มาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าได้บัญญัติให้ นายตรวจและเจ้า
พนักงานซึ่งรัฐมนตรีตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า สามารถเข้าตรวจ
ใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของในร้านค้าได้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระ
อาทิตย์ตกดินเท่านั้น แต่จากสถานการณ์การประกอบธุรกิจค้าของเก่าในปัจจุบัน ที่สถานที่ประกอบ
ธุรกิจค้าของเก่าอาจตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้า ซึ่ งหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ยังเปิดสถาน
ประกอบการอยู่ (ห้างสรรพสินค้ามนกรุงเทพมหานคร ปิดทำการในช่วงเวลา 21.00 - 22.00 น.)  
แต่นายตรวจหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการค้าของเก่าไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจแล้ว จึงเป็นเป็น
อุปสรรคต่อการทำงานในด้านการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันปรามปราม การค้าของเก่าที่อาจได้ของ
มาโดยทุจริต ซึ่งกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย 

4. การลงบัญชีของผู้ประการค้าของเก่าในบางประเภท เช่น ในการค้าของเก่าประเภทรับซื้อ
กระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก ซึ่งรับซื้อมาโดยการชั่งเป็นน้ำหนัก เนื่องจากมีจำนวนชิ้นมากไม่เหมาะแก่
การลงบัญชีเป็นรายชิ้น  
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5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่พอเพียงกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าได้บัญญัติให้ใบอนุญาตค้าของเก่ามี
อายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดังนั้น ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี  
จะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการค้าของเก่าในกรุงเทพมหานครต้องมาดำเนินการขอต่อใบอนุญาตค้าของ
เก่าที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เป็นจำนวนมาก (ผู้ประกอบการค้าของเก่าใน
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 5,000 ราย) เพราะใบอนุญาตค้าของเก่าจะหมดอายุพร้อม ๆ กันไม่ว่าจะ
ดำเนินการขออนุญาตครั้งแรกในช่วงเวลาใด 

6. สถานที่ ให้บริการประชาชนในการรับคำร้องต่าง  ๆ ของงานค้าของเก่าใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีแห่งเดียวคือศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ฝ่ายการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและการค้าของเก่า แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่
ผู้ประกอบการต้องมาดำเนินการขอต่อใบอนุญาต ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกแค่ผู้ประกอบการค้า
ของเก่าและประชาชนผู้มาขอรับบริการในเรื่องอ่ืน ๆ  

7. ประชาชนยังไม่ทราบข้อกฎหมายที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจการค้าของเก่ามีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเมื่อจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตจากกรมศิลปากรให้ทำการ ค้า
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิได้ห้ามทำการค้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบอาชีพ
ค้าของเก่าอีก 

การแก้ปัญหาของงานค้าของเก่า 
1. เสนอแก้กฎหมายการค้าของเก่าให้รองรับทันกับสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตของ

ประชาชนในปัจจุบัน  
     1.1 การค้าของเก่าออนไลน์ ประเด็นเรื่องสถานที่ประกอบการเพ่ือการรองรับการ

ควบคุมตรวจสอบจากกรมการปกครอง อาจใช้สถานที่ที่เก็บของเก่าเป็นสถานที่ประกอบการค้าของ
เก่า เพ่ือที่นายตรวจหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายค้าของเก่าจะได้เข้าตรวจสอบได้ และเพ่ือความ
ชัดเจนของนายทะเบียนผู้อำนาจพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตค้าของเก่า ซึ่งควรเป็นอำนาจของ
นายทะเบียนเจ้าของพ้ืนที่ที่สถานที่เก็บของเก่านั้นตั้งอยู่     

1.2 การค้าของเก่าตามตลาดนัด ตลาดนัดกลางคืน อาจให้เจ้าของสถานที่ที่จัดตลาด
นัด ต้องทำสัญญาให้เช่าสถานที่กับผู้ประกอบการค้าของเก่าเป็นลายลักษณ์ ที่สามารถระบุได้ว่าผู้ทำ
สัญญาเช่าใช้พ้ืนที่ตรงส่วนใดทำการประกอบการค้าของเก่า เพ่ือนำมาประกอบการขออนุญาตการค้า
ของเก่ากับกรมการปกครอง และการควบคุมตรวจสอบต่อไป 

2. ในประเด็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนั้น ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าควรแบ่งประเภท
การค้าของเก่าในประเภทอ่ืน ๆ ให้มีละเอียดชัดเจนขึ้น เพ่ือการเก็บการค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับ
การค้าของเก่าแต่ละประเภท 
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3. ในประเด็นเรื่องของการออกตรวจนั้นควรมีการกำหนดเวลาออกตรวจเป็นตลอดระยะเวลา
ช่วงเปิดทำการของร้านค้าของเก่า หรือมีเหตุอันควรน่าสงสัยว่ามีการกระทำความผิด 

4. การลงบัญชีของเก่าประเภท พลาสติก เศษเหล็ก กระดาษ ควรใช้หน่วยวัดการบันทึกเป็น
หน่วยน้ำหนัก 

5. ควรมีการแยกหน่วยงานระหว่างจดทะเบียนและตรวจสอบควบคุมเป็นคนละหน่วยงานกัน 
เพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างหน่วยงาน 

6. สถานที่การให้บริการรับคำร้องงานค้าของเก่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุก
ปี ควรเพ่ิมจุดบริการประชาชนเฉพาะกิจตามหัวมุมเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ประชนในช่วงเวลาดังกล่าว 
           7. สร้างความรับรู้ให้ประชาชนทราบว่าการค้าของเก่าต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนใน
พ้ืนที่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงาน แทบทุกคนต่างให้
ข้อมูลว่าเมื่อลงตรวจพื้นที่ แล้วพบร้านค้ายังไม่มีใบอนุญาต จะชี้แจงให้ข้อมูลว่าหากมาขออนุญาตกับ
กรมการปกครองแล้ว เมื่อการลงบัญชีการซื้อขายของเก่า จะทำให้ทราบว่าผู้ซื้อผู้ขายคือใคร เป็นการ
ป้องกันตนเองของผู้ทำการค้าของเก่าให้ขาดจากเจตนาในการกระทำความผิดการรับของโจร  
ซึ่งประชาชนผู้ทำการค้าของเก่าก็เข้าใจเป็นอันดี และยินดีที่จะเข้าสู่ระบบการควบคุมจากกรมการ
ปกครองโดยการมาดำเนินการขอใบอนุญาตค้าของเก่า 

  ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่า เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้มาเป็น

เวลานานมาแล้ว ประกาศใช้ครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2474 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 
2535 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ล่วงเลยมาเกือบ 30 ปีแล้ว เห็นควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่ ไม่
เอ้ืออำนวยต่อสภาพการค้าของเก่าในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจค้าของเก่า การค้าของเก่าออนไลน์ การค้าของเก่าตามตลาดนัด ตลาดนัดกลางคืน ซึ่งควรแก้ไข
ในประเด็น เรื่องสถานประกอบกิจการของการค้ารูปแบบใหม่ที่ เกิดขึ้นการค้าของเก่าบน
ห้างสรรพสินค้าซึ่งเปิดทำการเลยระยะเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ
หน้าที่การออกตรวจของนายตรวจ    

      1.1 เรื่องบทนิยามของคำว่า “ค้าของเก่า” ควรมีการนิยามว่าหมายถึงการทำการค้า
สิ่งใด ในลักษณะเช่นใด เพ่ือรองรับการค้าของเก่าออนไลน์ ที่ไม่มีหน้าร้านให้เจ้าหน้าที่ตรวจ แต่มี
การค้าของเก่าเกิดขึ้น กฎหมายควรบัญญัติให้ครอบคลุม ซึ่ งผู้วิจัยเห็นควรบัญญัติให้สถาน
ประกอบการค้าเก่าคือสถานที่เก็บของเก่าเพ่ือทำการค้านั้น โดยจะส่งผลให้เป็นอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนายทะเบียนที่สถานที่เก็บของเก่าเพ่ือทำการค้านั้นตั้งอยู่ เพ่ือง่ายต่อการควบคุม
ตรวจสอบการลงบัญชีที่มาที่ไปของของเก่านั้น 



464 
 

 

      1.2 การค้าของเก่าประเภทที่ 4 ควรมีการแบ่งแยกให้ชัดเจน ควรใช้มูลค่าของของ
เก่านั้นเป็นตัวแบ่งประเภทของเก่า เช่น การค้าของเก่าพระเครื่องไม่ควรอยู่ชนิดเดียวกันกับการค้า
ของเข้าพวกวัสดุรีไซเคิล เสื้อผ้ามือสอง เพราะมูลค่าของของเก่านั้นต่างกันมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการเก็บค่าธรรมในการขอออกใบอนุญาต 

      1.3 ระยะเวลาการเข้าตรวจของนายตรวจร้านค้าของเก่าควรเปลี่ยนจากตั้งแต่
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เป็น “ระหว่างเวลาทำการของร้านค้าของเก่า” 

     1.4 ใบอนุญาตค้าของเก่าควรมีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการอนุญาต เพ่ือความ
เท่าเทียมกันของร้านค้าในด้านของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย และเป็นการกระจาย
งานให้ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี เจ้าหน้าที่ผู้ต่อใบอนุญาตไม่มีงานหนักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
จนเกินไป (เดิมใบอนุญาตจะหมดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งจะทำให้ช่วงระยะเวลา ตุลาคม -
ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก) 

2. เนื่องจากหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องกับงานค้าของเก่ ามีหลายหน่วยงาน เช่น  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร  
เห็นควรมีกฎหมาย คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าของ
เก่า โดยยึดวัตถุประสงค์ของการควบคุมการค้าของเก่าคือเพ่ือความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม 
ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ตามหลักการบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ เป็นการ
ทำงานที่ไม่เน้นกระบวนการ (MBO: Management by Objective) 

3. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าเข้าสู่ระบบการควบคุมตรวจสอบกรมการ
ปกครอง โดยการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของการเข้าสู่ระบบการควบคุมตรวจสอบกรมการปกครอง (มา
ดำเนินการขออนุญาตค้าของเก่ากับกรมการปกครองให้ถูกต้อง) คือ เมื่อการลงบัญชีการซื้อขายของ
เก่า พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าแล้ว จะทำให้ทราบว่าผู้ซื้อผู้ขายคือใคร 
เป็นการป้องกันตนเองของผู้ทำการค้าของเก่าให้ขาดจากเจตนาในการกระทำความผิดการรับของโจร 
ข้อเสียของการประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง คือจะโดน
เปรียบเทียบปรับตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตหากมีการตรวจพบ
จากนายตรวจหรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม 

4. ใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการทำงาน ทั้งในขั้นตอนการรับคำร้องเพ่ือพิจารณาออก
ใบอนุญาตค้าของเก่าซึ่งในปัจจุบัน เมื่อประชาชนมายื่นคำร้องขออนุญาตจดทะเบียนจะมีการดึงข้อมูล
ส่วนบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร ในอนาคตอาจจะมีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับกรมตำรวจเพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จะทำให้ทราบได้ทันทีว่าผู้มาขออนุญาต
จดทะเบียนค้าของเก่าเคยมีประวัติการกระทำผิดในบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ ซึ่งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำคัญที่ผลต่อการพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียนค้าของเก่าได้ 
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นอกจากในขั้นตอนการขออนุญาตจดทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนการตรวจสอบควบคุม ภายหลัง
จากการอนุญาตแล้วก็ควรมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกตรวจ การจัดเก็บข้อมูลรายชื่อพร้อมที่ตั้ง
ของสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการเพ่ือให้
นายตรวจได้วางแผนคาดการณ์ ก่อนการลงตรวจสอบในพ้ืนที่จริง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระในครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษามี 3 ประการ คือ  
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  2) เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์กระบวนการบริหารข้อมูลกับการนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ  และ  
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารข้อมูลผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นโดยได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง จำนวน 6 คน ซึ่งเป็น
บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล ตั้งแต่การได้มาของข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้วางแผนการทำงานและการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและนำเสนอผู้บริหารต่อไป โดยใช้วิธีการทำแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และทำการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
มีการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ใน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบเอกสารข้อมูล และ 2) รูปแบบของ
ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานนั้นจะเป็นผู้กำหนดหรือออกแบบวิธีการและ
ลักษณะของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง จึงทำให้มีการจัดเก็บรวบรวมที่หลากหลาย ยังไม่
เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน และความสามารถในการนำเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาและอุปสรรค ที่พบหลัก  ๆ มี  4 เรื่อง คือ  
1) การได้มาของข้อมูล 2) ภาระงานหรือปริมาณงานของบุคลากรที่มีจำนวนมาก ส่งผลทำให้ไม่
สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ 3) ความรอบรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และ 4) ไม่มี
ระบบหรือแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในครั้งนี้ คือ 
1) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลแก่บุคลากรในทุก ระดับ เพ่ือให้
กระบวนการดำเนินงานของคณะสามารถแสดงผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลที่

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ตรงกับความเป็นจริง เจ้าหน้าที่สามารถทำการสรุปและวิเคราะห์ประมวลผลเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 2) ควรมีการมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม อาจมีการเปิดรับพนักงานเพ่ิม การเพ่ิม
สวัสดิการ (ค่าล่วงเวลา) เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 3) ให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร โดยการอบรม สัมมนา การให้ลาศึกษาต่อ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะของ
บุคลากร ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และ 4) มีการกำหนด
รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ 

คำสำคัญ: บริหารข้อมูล การจัดการข้อมูล 
 
1. บทนำ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นส่วน
งานวิชาการที่พัฒนาการจาก ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 
205 วันที่ 16 ธันวาคม 2524 และเป็นหน่วยงานระดับคณะภายในสถาบันฯ ในปี 2543 โดยใช้ชื่อว่า 
“โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร” ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 โดยมติสภาสถาบันฯให้จัดตั้ง 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเป็นส่วนงานวิชาการที่ผลิตกำลังคน โดยการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ของอาหารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหาร รวมไปถึงการวิจัยที่ครอบคลุมในสาขาวิชาการท่ีมี
ความจำเป็นต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดระยะเวลา 38 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความเติบโตและมีการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  
โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันฯ ซึ่ งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 22 ข้อ 
(14) และมาตรา 34 ข้อ (3) รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน 

ทั้ งนี้  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันฯดังกล่าว มีผลทำให้คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เกิดความตื่นตัวที่จะเร่งพัฒนาศักยภาพ จึงได้มีการวางแผนกลยุทธ์ระดับคณะให้
มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานหรือนโยบายของสถาบันฯ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมไปถึงการพัฒนางานและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ดังนั้นการเก็บรวมรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานจึงเป็นส่วนที่สำคัญต่อนำไปใช้เพ่ือ
การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้
มีการรายานผลกรปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ร่วมกับสถาบัน พบว่าการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลยังของคณะอุตสาหกรรมเกษตรยังไม่ครอบคลุม หรือยังไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการนำไปใช้
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน หรืออาจยากต่อการเรียกใช้ข้อมูลให้ทันภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ทำหน้าที่
โดยตรงต่อการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯและตัวชี้วัดต่าง  ๆ ตามที่
สถาบันฯกำหนด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริหารข้อมูลกับการนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารจัดการข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานในการบริหาร
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารข้อมูลกับการนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารข้อมูลผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
  3.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและค้นหาทางการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การปฏิบัติงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูล 
2. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
4. ผลงานวิจัย/วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

กระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก 
โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการ
บริหารจัดการข้อมูลขององค์กรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการปฏิบัติงานขององค์กรอยู่ในระดับใด แสดงถึง
สมรรถนะขององค์กรที่จะนำไปใช้ในการสร้างความได้เปรียบ และยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ผลการ
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ปฏิบัติงานนั้นว่าจะนำไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดที่
ส่งผลต่อการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และวางกรอบ
แนวคิดการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่จะใช้ในภาคสนาม ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3.2 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ  โดยผู้ วิ จั ย ได้ กำหนดผู้ ให้ ข้ อมู ลสำคัญ  
(Key Informants) เพ่ือดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการ
วิจัยนี้ได้มาจากการเลือกตัวอย่าง โดยผู้วิจัยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 คน ได้แก่ นักวิชาการศึกษา (ดูแลงานวิจัย) นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา) และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแล
งานเลขานุการและงานวิเทศสัมพันธ์) และผู้บริหาร จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน
วิชาการ และรองคณบดีกำกับดูแลงานแผนงานและงานวิจัย เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 4 คน 
เป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลตั้งแต่การได้มาของข้อมูล      
การจัดเก็บข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลนำเสนอผู้บริหารต่อไป และสำหรับผู้บริหาร 2 คน เป็นผู้ที่มี
บทบาทในการเรียกใช้ข้อมูลเพ่ือนำไปใช้วางแผนการทำงานและการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานต่อไป 
 
 
 
 



471 
 

 

4. ผลการศึกษา 
 4.1 สภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน พบว่า  การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.    
มีการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ใน 2 รูปแบบ คือ เป็นรูปแบบเอกสารข้อมูล และรูปแบบของไฟล์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในรายละเอียดของข้อมูลแต่ละงานนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะงานหรือตามความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆ โดยตัวผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานจะ
เป็นผู้ออกแบบรูปแบบหรือลักษณะการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ซึ่งโดนส่วนใหญ่แล้วบุคลากร
จะเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นรายปี ในบางงานอาจมีการแยกข้อมูลเป็นภาค
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพ่ือให้สามารถเรียกใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการมากที่สุด แต่ถึงแม้รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานนั้นจะเหมือนหรือคล้ายกัน ยังพบว่าในกระบวนการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานนั้นมีความหลากหลาย ไม่มีรูปแบบหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ ชัดเจน 
เพราะต่างคนก็ต่างเก็บ ส่งผลทำให้ขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลงานด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ในบาง
งาน สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมอยู่ด้วย เช่น งาน
การเงินและบัญชี จะมีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการดำเนินงานทางด้านการเงินและงบประมาณ 
อย่างไรก็ดีระบบสารสนเทศดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในแง่ของการรายงานผลที่ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้อย่างครบถ้วน 

จากการให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่งานวิจัย “ไม่แน่ใจว่าเคยมีการคุยกันหรือไม่ว่าจะมีวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเป็นแบบไหน หรือให้มีแนวทางเป็นแบบกันหรือไม่” แสดงให้เห็นว่าแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของคณะฯในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะยังไม่มีความชัดเจนให้แก่บุคลากร
ในสังกัดที่จะสามารถยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากการให้สัมภาษณ์
ของเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าคณะฯยังไม่มีระบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เป็นฐานข้อมูลส่วนกลางที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพราะถึงแม้ว่าในแต่ละงานจะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ยังพบประเด็นปัญหาขึ้นบ่อยครั้งที่
เกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายหรือการเรียกข้อมูลย้อนหลังยังไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจาก
ข้อมูลบางอย่างไม่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเท่าที่ควร ทำให้ต้องมีการเรียกใช้ข้อมูลด้านอ่ืน 
ๆ มาประกอบกับข้อมูลนั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นในแง่ของการเรียกใช้ประโยชน์จากข้อมูล
นั้น ส่วนใหญ่พบว่าในแต่ละงานมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น หากมีการ
เรียกใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนภายใน 1–2 ชม. นั้น ในบางงานอาจจะไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทันที 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 1) ระดับความเร่งด่วนของการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพราะในบางงานอาจจะ
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ต้องนำข้อมูลดิบมาสรุป วิเคราะห์ หรือนำเสนอในรูปของตาราง กราฟ ฯลฯ ในเบื้องต้นก่อนที่จะ
นำเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการข้อมูล 2) ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
3) ความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเอกสารหรือข้อมูลนั้น ๆ อย่างไรก็ดี การนำเสนอข้อมูล
ในแต่ละงานนั้น สามารถนำเสนอได้ทันต่อความต้องการ แต่อาจมีเงื่อนไขทางด้านเวลาเข้ามาร่วมด้วย
เป็นสำคัญ 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
 จากการให้สัมภาษณ์ พบว่าปัญหาหรืออุปสรรคหลักของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ได้แก่  

1) การได้มาของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนของ
งานวิจัย จะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยจากคณาจารย์
และนักวิจัยภายในคณะเป็นสำคัญ จึงได้มีการขอเรียกเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวของอาจารย์หรือ
นักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะฯ 
แต่บางครั้งอาจเกิดอุปสรรคในระหว่างการได้มาซึ่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภารกิจของคณาจารย์หรือ
นักวิจัย เรื่องของข้อมูลเชิงลึกที่เจ้าของผลงานอาจไม่สะดวกที่จะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
ฐานข้อมูลของคณะ เป็นต้น  

2) ภาระงานหรือปริมาณงานที่มีจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ เพราะจะต้องปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่
กำหนด ทำให้บุคลากรต้องเร่งที่จะดำเนินการให้ทัน ยิ่งมีภาระงานหรือปริมาณงานมากเท่าใด ยิ่งต้อง
ทำงานแข่งกับเวลามากเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจส่งผลต่อการลงรายละเอียดของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ให้เป็นระบบได้อย่างสมบูรณ์  

3) ความรอบรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร พบว่า
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความรอบรู้ในงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน
นั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง จึงควรมีการศึกษา
รายละเอียดเพ่ือทำความเข้าใจ จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของงานให้เป็นระบบ  

4) ยังไม่มีระบบหรือแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้รูปแบบของ
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับในแต่ละงานมีการ
ดำเนินงาน ขั้นตอนหรือกระบวนการที่แตกต่างกันตามพันธกิจแต่ละด้านอยู่แล้ว ยิ่งทำให้รายละเอียด
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย และอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลขึ้นอีกด้วย
ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเก็บข้อมูล จึงขาดการเชื่อมโยงกันระหว่าง
ข้อมูลในแต่ละงาน โดยไม่มีการประชุมหารือร่วมกันในการที่จะกำหนดแนวทางในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลร่วมกัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลและทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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4.3 แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  จากการสัมภาษณ์บุคลากรทั้ง 6 คน พบว่าแนวทางหลัก ๆ ของการพัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น เริ่มจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเป็นสำคัญ 
ประสบการณ์ทำงานในงานที่ได้รับมอบหมายก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ หากได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดหรือไม่เคยทำมาก่อน ยิ่งต้องหาความรู้และทำความ
เข้าใจให้ถ่องแท้ การเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ การศึกษาต่อ การเรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
ผู้รู้ ฯลฯ เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานต่อไป นอกจากนี้การทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่งานวิจัย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า แนวทางของ
การพัฒนากระบวนการทำงานจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ทุกคนต้องเข้าใจในงานและบทบาทของ
ตัวเอง การทำความตกลงร่วมกันว่าแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเหมือนกันว่าแต่ละคนมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบอะไร 2) มีการประชุมหารือร่วมกันถึงรูปแบบหรือแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ โดยอาศัยการสื่อสารที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ และ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ 3) 
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราทำร่วมกันด้วย “ทุกคนต้อง
เข้าใจร่วมกันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ และก้าวไปพร้อม ๆ กัน” 
 ในส่วนของเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและนักวิชาการเงินและบัญชี ได้เสนอว่า
การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานว่า การบริหารจัดการระบบข้อมูลที่ทุก 
ๆ คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีระบบที่บุคลากรในทุก ๆ งานสามารถทำงานแทนกันได้ในกรณีเร่งด่วนที่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่หรือลา เพ่ือลดปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้ 
โดยอาจมีการนำระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บริหารเองได้กล่าวถึงนโยบายในระดับสถาบันฯ ในการที่จะสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะเติบโตในสายงานของตัวเองให้มีความสามารถใน
การเติบโตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างผลงานเพ่ือขอตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ/ชำนาญการ มีการ
สนับสนุนของการให้ทุนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในการยกระดับการพัฒนางานประจำของตนเองที่
เรียกว่า ทุนการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ ซึ่ งน่าจะตอบโจทย์ของการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

เทคนิคในการทำงาน 
จากการสัมภาษณ์ สามารถแบ่งเทคนิคในการทำงานออกเป็น 3 เทคนิคสำคัญ ดังนี้  
1. หมั่นศึกษาหาความรู้ ทั้งเจ้าหน้าที่งานวิจัยและผู้บริหารที่กำกับดูแลงานวิจัยและแผนงาน 

ต่างให้ความคิดเห็นว่า เทคนิคในการทำงาน คือ การหาความรู้อยู่ตลอดเวลา พยายามศึกษาให้มีความ
เข้าใจในสิ่งที่ทำหรือได้รับมอบหมายอย่างลึกซึ้ง จากนั้นใช้วิธีของการคิดวิเคราะห์ให้รอบด้าน และหา
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ความรู้เพ่ิมเติมจากผู้รู้ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะกึ่ง 360 องศา จะไม่ได้เกิดจากการที่เรา
ทำความเข้าใจโดยส่วนตัวเองคนเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในระดับเดียวกัน ผู้บริหารในระดับ
ที่สูงกว่า โดยเราต้องขอมุมมองในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องตัดสินใจ 
อีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลต้องมาจากรอบด้านทั้งข้อมูลที่มาจากเบื้องสูง ข้อมูลที่มาจากเบื้องล่าง เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากเราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมากเพราะเค้าอยู่หน้างาน 
และมีความรู้ของข้อมูลในส่วนที่จะสนับสนุนให้มีการตัดสินใจให้ดีขึ้น จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นมาคิด
วิเคราะห์เพ่ือให้ตรงตามกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายและมีการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอความเห็น
และมีการนำเสนอต่อไป นอกจากนี้นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ใช้เทคนิคในการทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายเช่นกัน โดยการศึกษาระเบียบก่อนเป็นอันดับแรกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
จากนั้นก็มาทำความเข้าใจกับเนื้องานว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้น ๆ โดยใช้ความละเอียดรอบคอบร่วมด้วยเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา
กระบวนการทำงานของงานการเงินและบัญชีไม่ค่อยพบปัญหา หรือหากมีการตรวจสอบก็จะสามารถ
อธิบายเหตุและผลได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น 

2. การจัดลำดับความสำคัญของงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานเลขานุการและงานวิเทศสัมพันธ์
และผู้บริหาร (ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ) ให้สัมภาษณ์ว่าเทคนิคในการทำงานคือการ
จัดลำดับของงาน โดยผู้อำนวยการฯ จะพิจารณาและวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายมาว่ามี
ความสำคัญเร่งด่วนอยู่ในระดับใด และงานชิ้นนั้นจะต้องมีการดำเนินงานต่อไปอีกกี่ขั้นตอน เพ่ือให้
สามารถประสานงานไปยังส่วนงานอื่นเพ่ือดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

3. “พยายามวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา” เนื่องจากงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่มี
การเรียกใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะเป็นจำนวนมาก เพ่ือใช้ในการจัดทำการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ ได้มานั้นมีทั้ งข้อมูลดิบ และข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้ว 
(สารสนเทศ) ซึ่งอาจยังไม่สามารถสนองต่อความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ดังนั้น
ความพยายามในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากของเจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

การวางแผนการบริหารงานเพื่อให้สามารถบรรลุตัวชี้วัด 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 6 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ในการวางแผนการบริหารงาน

เพ่ือให้สามารถบรรลุตัวชี้วัดได้นั้น ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดอย่างถ่องแท้ ถึง
รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
เพ่ือจะได้สามารถวางแผนการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานวิจัยและแผนงาน ให้สัมภาษณ์ว่า “สิ่งที่ต้องมีแต่แรกเลยคือเรื่ อง
ของการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเก็บข้อมูล ต้องมีการทำความเข้าใจในตัวชี้วัดให้ถ่อง
แท้ในแต่ละตัวชี้วัดกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้ทำไปด้วยกัน เราเข้าใจคนเดียวไม่พอจะต้องมี
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับคณะเพ่ือให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นได้รับทราบ 
รับรู้ และตระหนักรู้ว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดใดบ้าง ซึ่งแค่เฉพาะแค่ผู้บริหารที่ดูและตัวชี้วัดกับ
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นคงไม่พอ ต้องมีการชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ และอาจารย์ทุก
ท่านรับทราบในส่วนของตัวชี้วัดที่ตัวเองเกี่ยวข้อง โดยอาจมีการประชุมหารือ ทำ Workshop ร่วมกัน
เพ่ือกระชับความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ มีการกำหนด Timeline 
ร่วมกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้การรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ  
ตามเกณฑ์นั้น สถาบันฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น การรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6, 9, 12 
เดือน ดังนั้นเมื่อเราทราบว่าเราต้องรายงานในช่วงเวลาใด ๆ นั้น จะต้องมีการกำหนดและเรียกข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารที่กำกับดูแลตัวชี้วัดนั้นก่อนถึงระยะเวลากำหนด เช่น  
หากจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ในเดือนที่ 5 จะต้องมีการเก็บข้อมูลให้เรียบร้อย
และมีการนำเสนอต่อผู้บริหารในระดับคณะ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงแก้ไขและติดตามกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
โดยข้อมูลที่เรียกเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานต่าง ๆ ผ่านการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากผู้บริหารที่ดูแลตัวชี้วัดโดยตรง ก่อนที่จะมีการรายงานมาที่งานแผนงานที่
จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารในภาพรวม
ของคณะต่อไป ซึ่งการกำหนดลักษณะแบบนี้จะทำให้การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเป็นไปอย่างครบถ้วน  
แต่แน่นอนว่าจะเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่นั้น จะต้องมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและมี
การตรวจสอบติดตามตัวชี้วัดว่าตัวชี้วัดใดนั้นถึงเกณฑ์เป้าหมายแล้วและตัวชี้วัดใดยังไม่ถึงเกณฑ์
เป้าหมาย และจะมีการติดตามสอบถามไปยังผู้บริหารที่ดูแลตัวชี้วัดนั้น  ๆ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างไร ต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือไม่ และจะต้องขอความเห็นว่าจะมีแนวทางใดในการที่จะ
ปรับปรุงทำให้ตัวชี้วัดนั้นได้ตามค่าเป้าหมาย ซึ่งในความเป็นจริงในการทำงานแม้เราอยากให้มีการ
ขับเคลื่อนให้ได้ค่าเป้าหมายตรงตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่เราวางไว้ในทุกประเด็นแต่ในความเป็นจริง
อาจมีอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดที่วางไว้ได้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมาวางแนวทางใน
การที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลของงานให้มีการพัฒนามากขึ้น 

เจ้าหน้าที่งานวิจัย ได้เสนอแผนการบริหารบริหารงานเพ่ือให้สามารถบรรลุตัวชี้วัด ใน 3 
กระบวนการ ได้แก่ 1. ต้องการการกำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
ว่าจะต้องมีการติดตามข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างไร จะให้ส่งข้อมูลในช่วงเวลาใด และมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 2. ให้มีการนำระบบสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการรายงานเพ่ือความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ 3. การออกแบบ (design) 
แบบฟอร์มการายงานผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถกรอกข้อมูลการรายงานผลได้อย่างสะดวก ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจ 

นโยบาย/วิสัยทัศน์ กับการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน 
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จากการให้สัมภาษณ์ของบุคลากรทั้ง 6 คน พบว่า นโยบาย/วิสัยทัศน์ของคณะ มีผลต่อการ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยผลที่ว่านี้มีทั้งผลในเชิงบวกและผลในเชิงลบ ซึ่งผลใน
ทางบวกตามทัศนคติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานวิเทศสัมพันธ์ คือ นโยบาย/วิสันทัศน์
จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ ว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางใด 
จุดหมายของคณะเป็นอย่างไร เราควรมุ่งที่จะพัฒนาด้านใด และยังมีส่วนเสริมสร้างแรงบันดาลใจใน
การทำงานด้วยเช่นกัน 

สำหรับเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบาย/วิสัยทัศน์มีผลต่อ
การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่มี
การอ้างอิงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของคณะเป็นสำคัญ ดังนั้นในทุก ๆ รายละเอียดของการปฏิบัติงาน
จะต้องสามารถเชื่อมโยงหรือตอบโจทย์นโยบาย/วิสัยทัศน์ของคณะได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ผู้อำนวยส่วนสนับสนุนวิชาการ ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายการบริหารคณะมีส่วนสำคัญและ
เกี่ยวข้องกับทุกงาน เพราะประกอบไปด้วยพันธกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นพันธกิจที่คณะจะต้องรับผิดชอบ 
ซึ่งในแต่ละพันธกิจก็จะสอดแทรกภาระงานของแต่ละส่วนงานในคณะเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คณะวางไว้ในระยะเวลาที่กำหนด และมีส่วน
เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพราะนโยบายการบริหารเปรียบเสมือนธงนำสำหรับการ
ทำงานให้ไปสู่เป้าหมายที่คณะวางไว้ได้สำเร็จ 

อย่างไรก็ดี นโยบาย/วิสัยทัศน์ยังส่งผลในเชิงลบได้เช่นเดียวกัน จากทัศนคติของนักวิชาการ
เงินและบัญชีได้ยกตัวอย่างเช่น หากคณะฯ มีนโยบายไม่ให้เบิกค่าล่วงเวลา (OT) ในมุมมองของคนที่มี
ปริมาณงานมาก ก็คงไม่อยากทำงานจนเกินเวลาทำปกติ แต่ถ้าหากมีนโยบายที่สามารถเบิกค่า
ล่วงเวลา (OT) ได้ ก็คงสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่านโยบาย/
วิสัยทัศน์นั้นจะกำหนดไปในทิศทางใด เพราะนโยบายบางอย่างก็ไม่เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำงานเช่นกัน เช่น นโยบายการสแกนนิ้วเข้าทำงาน คือไม่ได้มีการบังคับใช้ระบบสแกนนิ้วเหมือนกัน
ทุกสายวิชาชีพ หรือระบบปีกนกในการเดินเข้า-ออก เพ่ือเช็คเวลาการทำงานของบุคลากรเพียงบาง
สายเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติงานได้ 

นอกจากนี้ การเน้นย้ำหรือการแสดงจุดยืนของนโยบาย/วิสัยทัศน์ ก็มีส่วนสำคัญในการ
กระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้สึกร่วมไปกับนโยบาย/วิสัยทัศน์ของคณะ จากการให้สัมภาษณ์ของ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พบว่า วิสัยทัศน์ของคณะนั้นยังไม่ได้ถูกซึมซับสู่บุคลากรหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเอง 
อาจเกิดจากการที่คณะยังไม่ได้เน้นย้ำนโยบาย/วิสัยทัศน์เพื่อส่งต่อไปสู่สมาชิก แต่ละคนก็ยังทำงานแค่
ตามหน้าที่ของตนเอง แต่ยังไม่ได้ทำงานเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของคณะ  
ดังนั้น กระบวนการถ่ายทอดหรือแสดงวิสัยทัศน์ของคณะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะควรให้ความสำคัญ 
อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการที่จะกระตุ้นและย้ำเตือนกับสมาชิกหรือประชาคม
ในคณะอยู่เสมอ ๆ ว่าวิสัยทัศน์ของคณะคืออะไร เราจะดำเนินการไปด้านไหน เมื่อประชาคมไม่ว่าจะ



477 
 

 

เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่รับทราบชัดเจนในส่วนของวิสัยทัศน์ของคณะแล้ว ก็จะมีการกำหนด
นโยบายที่สอดคล้องกันในการทำงาน มีการประชุมชี้แจงไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนให้ได้ตรงตามวิสัยทัศน์และมีการออกนโยบายเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานต่าง ๆ ให้สามารถ
ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่เราได้วางไว้ร่วมกัน อันดับแรกคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะนั้น ต้องเข้าใจชัดเจนถึงบทบาทของตัวเอง
ก่อน ดังนั้นนโยบายของคณะที่สอดคล้องกันจะต้องผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จ
ต่อไปได้ ส่วนจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในคณะมากน้อยอย่างไรนั้น แน่นอนว่า
นโยบายที่วางไว้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อน แต่การบังคับใช้นโยบายก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง  
ไม่ควรที่จะตึงหรือหย่อนจนเกินไปเพราะจะมีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานเช่นเดียวกัน ในเมื่อ
เราตกลงร่วมกันว่าคณะจะดำเนินวิสัยทัศน์ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไร นโยบายที่สอดคล้อง
กันก็จะเกิดขึ้น ซึ่งการที่เราจะนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่/อาจารย์ที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องมีการตอบ KPIs 
ตั้งแต่ในระดับคณะ สาขาวิชา หลักสูตร และรวมไปถึงเรื่อง KPIs ส่วนตัวของอาจารย์เองซึ่งสอดคล้อง
ล้อมาจากเกณฑ์การประเมินของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ซึ่งในตอนที่คณะได้มีการกำหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารงานนั้นได้มาเล็งเห็นอยู่แล้วว่าบุคลากรแต่ละคนจะมี KPIs ส่วนตัว
ที่ตนเองต้องดูแล และนโยบายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและตอบ KPIs ระดับคณะเองไม่ได้มีความเข้ม
จนเกินไปเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในระดับบุคคล ดังนั้นถ้าหากบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นใน
การทำงานเพ่ือตอบโจทย์ KPIs ในระดับบุคคลอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องขวัญกำลังใจในการที่
จะดำเนินการตามนโยบายของคณะในแง่ของการขับเคลื่อนให้ตามวิสัยทัศน์ แต่แน่นอนว่าถ้าต้องการ
ให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์อย่างเห็นผลได้ชัดในระยะเวลาอันสั้นนั้นนโยบายที่กำหนด
ขึ้นนั้นอาจจะต้องมีการบังคับใช้ให้เข้มข้นขึ้นแต่ก็ต้องมาดูว่าบริบทของบุคลากรในคณะนั้นสามารถที่
จะทำงานในรูปแบบนั้นได้อย่างมีคุณภาพในเชิงจิตใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งในส่วนนี้ ผู้บริหารก็เป็นห่วง 
เพราะไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะสนใจแค่ตัวเลขที่จะตอบโจทย์ในตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

4.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย เสนอแนะใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1) ปัญหาของการจัดเก็บข้อมูล คือ เรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ได้

ยากเพราะเราไม่สามารถไปบังคับให้อาจารย์หรือนักวิจัยส่งข้อมูลมาให้ได้  
2) ควรมีการจัดประชุมเพ่ือทำความเข้าใจว่าใครเป็นคนรับผิดชอบตัวชี้วัดตัวไหน 

เพราะจะทำให้แต่ละคนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถเก็บ
ข้อมูลมาได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ “น่าจะเป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว” 

3) การกำหนดรูปแบบของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทำอย่างไรที่จะสามารถจัดเก็บ
ได้ง่ายที่สุด อาจมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกันและพร้อมสำหรับนำเสนอผู้บริหารใช้งานได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ 
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ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและนักวิชาการ
เงินและบัญชี ว่าอยากให้มีระบบที่เป็นกลาง ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทุก ๆ งาน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของในแต่ละงานได้ และอยากให้ทุก
ส่วนงานทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อการนำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถบอกที่มาของข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเพราะการอ้างอิงข้อมูลนั้นก็เป็น
ส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ  

นอกจากนี้นักวิชาการเงินและบัญชียังได้เสนออีกว่า บุคลากรจะต้องมีการปรับตัวให้มีการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อะไรที่ยังไม่เคยทำหรือปฏิบัติก็ต้องเร่งศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจและฝึกฝน
ให้เกิดความชำนาญสามารถท่ีจะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สภาพปัจจุบันของกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้ 
   1) สภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
   การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ งานตามภารกิจด้านต่าง  ๆ ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการจัดเก็บข้อมูลผล
การปฏิบัติงาน ใน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบเอกสารข้อมูล และ 2) รูปแบบของไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานนั้นจะเป็นผู้กำหนดหรือออกแบบวิธีการและลักษณะของ
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองตามเกณฑ์และรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด ดังนั้นจึงทำให้มีการ
จัดเก็บรวบรวมที่หลากหลาย ยังไม่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือเพ่ือ
กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่งผลทำให้ความสามารถในการ
นำเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การเรียกใช้
ข้อมูลอย่างเร่งด่วนอาจทำได้ยากต้องใช้เวลา ข้อมูลบางอย่างยังไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือยังขาดความ
เชื่อมโยงกันของข้อมูล เกิดความซ้ำซ้อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น  

 2) ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
โดยปัญหาและอุปสรรค ที่พบหลัก ๆ มี  4 เรื่อง คือ 1) การได้มาของข้อมูล  

ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจัยในการส่งข้อมูลงานวิจัยของตัวเอง เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในภาพรวมของคณะ ซึ่งไม่สามารถจะบังคับให้ส่งข้อมูลเหล่านั้นได้ทำได้เพียงการขอความ
ร่วมมือไปยังเจ้าของผลงานนั้น 2) ภาระงานหรือปริมาณงานของบุคลากรที่มีจำนวนมาก ส่งผลทำให้
ไม่สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เพราะจะต้องเร่งปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืนไปพร้อมกัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3) ความรอบรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ บุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่



479 
 

 

จะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชี้วัดเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถตอบ
โจทย์ตัวชี้วัดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) ไม่มีระบบหรือแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลในแต่ละงาน โดยไม่มีการประชุมหารือร่วมกันในการที่จะ
กำหนดแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลและทำให้ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

5.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ตัวชี้วัดหรือ KPIs 

(Key Performance Indicators) เป็นส่วนหนึ่ งที่ มีผลต่อการพัฒนากระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ร่วมกัน 
สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานได้ดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้บุคลากรจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับตัวชี้วัดในความ
รับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุด จากการให้สัมภาษณ์พบว่าบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดในความรับผิดชอบในระดับที่ดี เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
สามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เทคนิคในการทำงาน รวมถึงสามารถวางแผน
ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี โดยแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น เริ่มจากการพัฒนาที่ตัวของบุคลากรเป็นอันดับแรก การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท/
หน้าที่ และงานที่รับผิดชอบ อาจมีการนัดประชุมเพ่ือหารือ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันถึง
กระบวนการทำงาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานและข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยเป็นสำคัญ โดยผู้บริหาร
เองจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันด้วยว่ากระบวนการทำงานต่าง ๆ นั้นสามารถท่ีจะสนองตอบนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของคณะได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้จะใช้เกณฑ์ของตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์
ของงานต่อไป การสนับสนุนจากผู้บริหารจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการกระตุ้นและเสริมสร้างแรง
บันดาลใจในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล ประเด็นปัญหา

และอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการนำใช้ประโยชน์และสามารถพัฒนา
กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะจากประเด็นปัญหาหลักที่พบ 4 
เรื่อง ได้แก่ 1. การได้มาของข้อมูล 2. ภาระงานหรือปริมาณงานของบุคลากรที่มีจำนวนมาก 3. ความ
รอบรู้ในงาน และ 4. ไม่มีระบบหรือแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน ดังนี้ 
 1. การได้มาของข้อมูล การที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องควรทำอย่างไรนั้น จากผลการสัมภาษณ์ซึ่ง
อุปสรรคหลักในการได้มาซึ่งข้อมูลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกิดจากการที่ได้รับข้อมูลผลการ
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ปฏิบัติงานล่าช้า ดังนั้น คณะฯ จึงควรสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลแก่
บุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการสรุปและวิเคราะห์ประมวลผลเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป โดยควรมีการนัดประชุมเพ่ือหารือร่วมกันถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดในแต่ละงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าทิศทางของคณะ
จะดำเนินไปในลักษณะใด กลยุทธ์ในการทำงานเป็นอย่างไร และจะวัดผลความสำเร็จของงานได้
อย่างไรบ้าง และต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ในกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือการรายงานผลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจร่วมกัน 
 2. ภาระงานหรือปริมาณงานของบุคลากรที่มีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการ
บริหารจัดการข้อมูลและส่งผลต่อการทำงานอย่างมีสิทธิภาพได้ เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สจล. ยังจัดว่าเป็นคณะขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคณะอ่ืน ๆ ในสถาบัน จึงมีจำนวนบุคลากรน้อย  
ในขณะเดียวกันการดำเนินงานนั้นต้องทำงานเทียบเท่ากับคณะขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้ปริมาณงานนั้น
มากกว่าปริมาณคน ซึ่งอาจเป็นผลให้กระบวนการทำงาน ดังนั้นจึงอาจมีการมอบหมายในปริมาณงาน
ที่เหมาะสม หรืออาจมีการเปิดรับพนักงาน การเพ่ิมสวัสดิการ (ค่าล่วงเวลา) เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 
 3. ความรอบรู้ในงาน ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการอบรม สัมมนา การให้ลา
ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากร ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องพิจารณาร่วมกันด้วยว่า บุคลากรนั้น ๆ ยังขาดทักษะหรือ
ควรมีความรอบรู้ด้านใด เพ่ือที่จะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุดและสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการทำงานได้จริง  
 4. ไม่มีระบบหรือแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล ได้แสดงถึงแนวคิดและกระบวนการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการข้อมูล ซึ่งอาจนำมาเป็นแนวทางได้ว่าการกำหนดรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่
เหมาะสมกับบริบทของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. นั้นควรมีรูปแบบอย่างไร ทั้งนี้อาจเริ่มต้นด้วย
การนัดประชุมเพ่ือหารือร่วมกันถึงแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความ
ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างงานได้ และท้ายสุดทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่าง
มากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่จะเลือกใช้ตัวช่วยใดเข้ามาบริหารจัดการ
หรือพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบ (design) ระบบการทำงานที่มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย ก็มีส่วนที่จะช่วยให้การทำงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น การออกแบบแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจ ทั้งตัวผู้กรอกแบบฟอร์ม และผู้ใช้ข้อมูล อย่างไรก็ดีการนำเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย
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บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรแต่ละคนด้วย
เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ก็น่าจะสามารถกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้
อีกทางหนึ่ง 
 อย่างไรก็ดี กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยองค์ประกอบในหลายส่วน
ด้วย ในงานวิจัยนี้คือกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
ระดับบุคคลก็ควรเริ่มต้นที่การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เข้าใจงาน เป็นอย่างดีเสียก่อน ในระดับ
คณะเองก็ควรที่จะมีการประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานไปพร้อมกัน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วิสัยทัศน์ของคณะต่อไป 
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https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/download/52709/43753/
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินระหว่าง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพ้ืนที่ไม่มีเขตติดตอ่ชายแดน  

กรณีศึกษา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี 
 

วิรชัช ศรีคำฝั้น* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี (2) วิเคราะห์ปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดนนทบุรี (3) เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการปล่อย
สินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน ระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี วิธีการศึกษาใช้การวิจัย
เชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน  
ในปี พ.ศ. 2561 ในเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 570 คน และในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 946 คน  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 235 คน และในเขตจังหวัดนนทบุรี 
จำนวน 281 คน ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมิสนในจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดนนทบุรี ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณาและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ 
One-Way ANOVA การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) ที่ ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ในจังหวัด
เชียงรายปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ และมี
ระดับค่าอิทธิพล (R Square) สูงกว่าจังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนกับเขตเศรษฐกิจไม่มีชายแดน พบว่าถึงแม้ GPP ของจังหวัดนนทบุรีจะสูงกว่าจังหวัด
เชียงรายราว 3 เท่า แต่รายได้และรายจ่าย ไม่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเป็นอิทธิพลมา
จากการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คำสำคัญ: สินเชื่อ พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ไม่มีชายแดน 
 
 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Wirachat.if@gmail.com 
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1. บทนำ 
ภายใต้การนำของรัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย เริ่มจากการผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
ในปี พ.ศ. 2541 โดยกำหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
เปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) 
มีประกาศกำหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และจัดลำดับความสำคัญของพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะสมพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 จังหวัด  
โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ประกอบด้วย 10 
อำเภอ 36 ตำบล (เริ่มดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2558) ระยะที่สอง 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ประกอบด้วย 12 อำเภอ 55 ตำบล 

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทิศเหนือ 
ติดต่อกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัฐฉาน ประเทศพม่า และแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไชย ประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูซาง อำเภอจุน อำเภอ
ดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ จังหวัด
ลำปาง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว 
อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศ
พม่า พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงรายนั้น ประกอบไปด้วย อำเภอแม่สาย Trading City 
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชียงแสน อำเภอเชียงแสนกำลังจะถูกพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเมืองท่าของเขตเศรษฐกิจ อำเภอเชียงของ The Logistics City จึงถูก
พัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่งและประตูสู่อาเซียนหรือเมืองแห่งโลจิสติกส์  

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัด
ปริมณฑล คือนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 
ตารางกิโลเมตร (เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของจังหวัดในภาคกลางทั้งหมด จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเล็ก
เป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม) โดยแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง 
อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย และอำเภอไทรน้อย แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ 
และทำไร่ ทำนา ปัจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ 
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ปัจจัยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะนำพาเศรษฐกิจของภูมิภาคส่งผลต่อการขอสินเชื่อที่เพ่ิม
มากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดเชียงรายในระยะที่ 2 
ประกอบกับการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรง
กลางไม่มีด่านศุลกากร หรือการค้ากับต่างประเทศ จึงไม่มีเศรษฐกิจการค้าชายแดน หรือการค้าทาง
อากาศยาน แต่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี  และจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่งการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่ขยายตัวแหล่งที่อยู่อาศัยออกสู่
ปริมณฑลโดยรอบ ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อเคหะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพ้ืนที่ไม่มี
ชายแดน จึงอาจมีความแตกต่างกันเป็นผลจากบริษัทที่แตกต่าง จึงได้ทำการเปรียบเทียบจังหวัด
เชียงรายกับนนทบุรี โดยจังหวัดนนทบุรีอยู่ในลำดับที่  GPP สูงกว่าจังหวัดเชียงรายถึง 3 เท่าของ
อันดับ โดยจังหวัดนนทบุรีมี GPP อยู่ในอันดับที่ 9 ส่วนจังหวัดเชียงรายมี GPP อยู่ในอันดับที่ 26 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง
เศรษฐกิจภายในจังหวัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสินทั้งสินเชื่อเคหะ และ
สินเชื่อธนาคารเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กับพ้ืนที่เมืองปิดที่ไม่ติดต่อกับ
ชายแดน และไม่มีด่านศุลกากรทำการค้านอกราชอาณาจักร 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 : อายุที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 2 : สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะของ

ธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 3 : อาชีพที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 4 : ความสามารถชำระหนี้ที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะ

ของธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 5 : รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อ

เคหะของธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 6 : รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือนที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อ

เคหะของธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 7 : เกณฑ์ความเสี่ยง Credit Score มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะ

ของธนาคารออมสิน 
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สมมติฐานที่ 8 : จำนวนหนี้สินที่รายงานต่อ NCB มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที่ 9 : รายได้ต่อหนี้สิน DTI มีความสัมพันธ์ ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคาร 
ออมสิน 

สมมติฐานที่ 10 : ภาระหนี้สินต่อเดือน มีความสัมพันธ์ ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที่ 11 : ราคาประเมิน มีความสัมพันธ์กับ การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน  
 
4. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเคหะและโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ในปี 2561 ในเขตจังหวัดเชียงรายโดยแบ่งเป็นสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 570 และในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 946 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในเขตจังหวัด
เชียงราย จำนวน 235 คน และในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 281 คน (Yamane) 
 
5. การรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐาน รายรับ รายจ่าย และยอดสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคาร

ประชาชน ของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนนทบุรี  
2) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำการเก็บรวบรวมจากหนังสือ รายงาน เอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง บทความที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องมือ Linear regression และ One-Way ANOVA  ในสถิติการ

ถดถอยเชิงเส้นเป็นวิธีเชิงเส้นเพ่ือสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองแบบสเกลาร์
และตัวแปรอธิบายอย่างน้อยหนึ่งตัวแปร กรณีหนึ่งตัวแปรอธิบายเรียกว่าการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย 
และความแตกต่างระหว่างกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา SPSS for Windows ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยใช้วิธีวิเคราะห์เป็น 
การแจกแจงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การแสดงค่ากลาง เป็น ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำหรับแจกแจงข้อมูล
เบื้องต้น 

2) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) ซึ่งใช้ทดสอบค่า
อิทธิพลของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม 
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7. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมาย ของสินเชื่อ และกระบวนการสินเชื่อ (ดารณ ีพุทธวิบูลย์, 2543: 2) 
สินเชื่อ หมายถึงความเชื่อถือและไวว้างใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ในการที่จะให้สินค้าหรือ

บริการหรือเงินจำนวนหนึ่งไปใช่ก่อน โดยมีสัญญากำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชำระคืนใน
อนาคต บุคคล 2 ฝ่าย ที่กล่าวถึงนั้นอาจมีการติดต่อกัน เป็นรายบุคคลกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลหรือ
ระหว่างกันก็ได้และสิ่งที่ฝ่ายผู้ให้สินเชื่อจะต้องรับภาระต่อมาคือความเสี่ยงด้านสินเชื่อนอกจากจะต้อง
ตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อถือแล้วยังต้องอาศัยหลักประกันซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลหรือหลักทรัพย์
ที่จะนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้วย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าชายแดน 
Krugman (1980) ได้คิดทฤษฎีผลกระทบของตลาดในประเทศ กล่าวถึงแนวโน้มของประเทศที่

มีขนาดใหญ่ที่จะเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าหลักที่มีค่าขนส่งค่อนข้างสูงและมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง  
Hanson และ Xiang (2004) ได้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของตลาดใน

ประเทศและรูปแบบการค้าทวิภาคี พบว่าสำหรับอุตสาหกรรมที่มีค่าขนส่งสินค้าสูงมากขนาดของตลาด
ภายในประเทศจะเป็นตัวกำหนดการส่งออกของประเทศ และสำหรับอุตสาหกรรมที่มีค่าขนส่งสินค้าสูง
ระดับปานกลางขนาดของตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านมีความสำคัญต่อการส่งออก ในกรณีนี้ตลาด
ภายในประเทศบวกกับขนาดของตลาดในประเทศใกล้เคียงเป็นตัวกำหนดการส่งออกของประเทศ 

1. แนวคิด CAMELS Analysis 
โดยทั่วไปแล้วตัวกลางทางการเงินมักจะหมายถึงสถาบันการเงินหรือธนาคารที่กู้ยืมเงินจาก

ประชาชนผู้มีเงินออมแล้วนำไปให้สินเชื่อแก่ผู้ อ่ืน โดยหน้าที่ของตัวกลางทางการเงินจะเป็นการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนจากผู้ให้กู้หรือผู้ออม ไปสู่ผู้ขอกู้หรือผู้ใช้จ่าย (Sitapa Buakase, 2010: 7) หรืออาจจะ
กล่าวอีกันยหนึ่งว่าสถาบันการเงินนั้นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการระดมเงินทุนและใช้เงินทุนนั้นไปใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ และได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจากการทำธุรกรรม  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิมล จินดาเงิน และลิศรา เตชะเสริมสุขกูล (2551) ศึกษาค้นคว้าตนเองเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อ

ปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย ขนาดใหญ่ 4 ธนาคาร โดยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย 
และข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาศ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2544 ถึง เดือนธันวาคม 2550 รวม 28 ไตรมาศ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์พบว่า มีเพียง
ปริมาณเงินฝากเท่านั้น ที่ให้ผลในทิศทางเดียวกับปริมาณการให้สินเชื่อทั้งสี่ธนาคารปริมาณการกู้ยืม
ของธนาคาร มีธนาคารกรุงไทย ที่ให้ผลในทิศทางตรงข้าม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น มีเพียง
ธนาคารกรุงเทพ ที่ให้ผลในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการให้สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ มีเพียง
ธนาคารกสิกรไทย ที่ให้ผลในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการให้สินเชื่อ 
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กิติพงศ์ เกรียงพันธุ์ และลิศรา เตชะเสริมสุขกูล (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยแต่ละขนาด 
ในช่วงปี พ.ศ. 2546–2550 โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และใช้แบบจำลองในรูปของ
สมการถดถอยหลายตัวแปร เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อในกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ไทย จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ให้ผลกระทบต่อการให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 
และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็ก ได้แก่ ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกู้ยืม และปริมาณสินทรัพย์
สภาพคล่อง สำหรับปัจจัยที่กระทบกับธนาคารพาณิชย์ นาดใหญ่และขนาดกลาง ได้แก่ปริมาณเงิน
ฝาก ปริมาณเงินกู้ยืม ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ในขณะที่
ส่วนต่างระหว่าง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณการให้สินเชื่อ 
 
8. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนและพ้ืนที่ไม่ติดต่อกับชายแดน กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีปัจจัยที่สำคัญซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ และรายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือน ความสามารถในการชำระหนี้ 
อัตราหนี้สินต่อรายได้ หนี้สินที่รายงนต่อ NCB ภาระหนี้สินต่อเดือน และราคาประเมิน ซึ่งสามารถ
แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อายุ  
2. สถานภาพสมรส  
3. อาชีพ  
4. รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้  
5. รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือน 
6. ความสามารถในการชำระหนี ้
7. เกณฑ์ความเสี่ยง Credit Score 
8. หนี้สินที่รายงานต่อ NCB 
9. รายได้ต่อหน้ีสิน DTI 
10. ภาระหนี้สินต่อเดือน 
11. ราคาประเมิน 

การปล่อยสินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน 
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9. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way ANOVA เพ่ือพยากรณ์อาชีพมีความสัมพันธ์ผล

ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่า อาชีพที่
แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี  
ในระดับ Sig.=0.05 หรือในระดับความเชื่อมั่น 95% อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ  

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way ANOVA เพ่ือพยากรณ์สถานะภาพการสมรสมี
ความสัมพันธ์ผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า สถานะภาพการสมรสที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี ในระดับ Sig.=0.05 หรือในระดับความเชื่อมั่น 95% อย่างมีนัย
ยะสำคัญทางสถิติ  

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์รายได้ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ผลต่อการปล่อย
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่า จังหวัดเชียงรายรายได้ที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .317 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 10.1 
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับวามเชื่อมั่น 95%หรือที่ระดับ <0.05 และสมการพยากรณ์รายได้มี
ความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.154+0.311X และจังหวัด
นนทบุรีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .167 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคาร
ออมสินได้ร้อยละ 2.80 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับวามเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับ <0.05 และสมการ
พ ยากรณ์ ราย ได้ มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ต่ อ การป ล่ อ ยสิ น เชื่ อ เคห ะขอ งธน าคารออม สิ น เป็ น 
Y^'=1.768+0.144X 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์รายจ่ายที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ผลต่อการ
ปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่า จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .295 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 8.70 อย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับวามเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับ <0.05 และสมการพยากรณ์รายจ่ายมีความสัมพันธ์
ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.528+0.300X และจังหวัดนนทบุรีมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .151 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้
ร้อยละ 2.30 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับวามเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับ <0.05 และสมการพยากรณ์
รายจ่ายมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.779+0.133X 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way ANOVA เพ่ือพยากรณ์อายุมีความสัมพันธ์ผล
ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่า อายุที่
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แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี  
ในระดับ Sig.=0.05 หรือในระดับความเชื่อม่ัน 95% อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ  

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way ANOVA เพ่ือพยากรณ์ค่าเกณฑ์ความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์ผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า ค่าเกณฑ์ความเสี่ยงที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดนนทบุรี ในระดับ Sig.=0.05 หรือในระดับความเชื่อมั่น 95% อย่างมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติ  

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์ค่าความสามารถในการชำระหนี้ DSCR มี
ความสัมพันธ์ผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า ความสามารถในการชำระหนี้ DSCR แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรีเลย โดยจังหวัดเชียงรายมีค่า P=0.266 และ
จังหวัดนนทบุรีมีค่า P=0.781 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์อัตราหนี้สินต่อรายได้  (DTI) มีความสัมพันธ์ผล
ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่าในจังหวัด
เชียงรายมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .169 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินได้ร้อยละ 2.80 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับวามเชื่อมั่น 95%หรือที่ระดับ <0.05 และ
สมการพยากรณ์อัตราหนี้สินต่อรายได้มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
เป็น Y^'=1.041+1.185X และจังหวัดนนทบุรีเลย มีค่า P=0.314 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานได้ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือที่ระดับ P=0.05  

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์หนี้สินที่ รายงานต่อ NCB ที่แตกต่างมี
ความสัมพันธ์ผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี 
พบว่าจังหวัดเชียงรายหนี้สินที่รายงานต่อ NCB มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .157 สามารถ
พยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 2.50 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับวาม
เชื่อมั่น 95%หรือที่ระดับ <0.05 และสมการพยากรณ์หนี้สินที่รายงานต่อ NCB มีความสันพันธ์ต่อ
การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.543+3.539X และจังหวัดนนทบุรี หนี้สินที่
รายงานต่อ NCB มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .327 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 10.7 
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับวามเชื่อมั่น 95%หรือที่ระดับ <0.05และหนี้สินที่รายงานต่อ NCB สมการ
พยากรณ์มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.630+13.110X 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์ภาระหนี้สินต่อเดือน ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์
ผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่าในจังหวัด
เชียงราย ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ภาระหนี้สินต่อเดือน มีความสันพันธ์ต่อการปล่อย
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สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .250 สามารถพยากรณ์การ
ปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 6.30 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หรือที่ระดับ <0.05 และสมการพยากรณ์ภาระหนี้สินต่อเดือน มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อ
เคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.526+24.759X แต่จังหวัดนนทบุรี ภาระหนี้สินต่อเดือนไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน โดยมีค่า P=0.094 ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับ P=0.05  

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์ราคาประเมิน ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ผลต่อ
การปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี พบว่าจังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ราคาประเมิน มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .417 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 37.5 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับ <0.05 
และสมการพยากรณ์ภาระหนี้สินต่อเดือน มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออม
สินเป็น Y^'=747071.706+0.417X จังหวัดนนทบุรีผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ราคาประเมิน 
มีความสันพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.381 สามารถพยากรณ์การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินได้ร้อยละ 14.5 อย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับวามเชื่อมั่น 95% หรือท่ีระดับ <0.05 และสมการพยากรณ์รายจ่ายมีความสันพันธ์ต่อการปล่อย
สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเป็น Y^'=1.209+0.240X ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าราคาประเมินมีผลต่อ
การปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 

จากข้อมูลการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี สรุปได้
ว่าปัจจัยด้านการปล่อยสินเชื่อเคหะพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพบว่า มีอัตราการปล่อยสินเชื่อ
เคหะธนาคารออมสิน ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 235 ราย โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ช่วงอายุ 31  
ถึง 40 ปี จำนวน 99 ราย (ร้อยละ 42.13) รองลองมาเป็น 20 ถึง 30 ปี จะเห็นได้ว่าศักยภาพด้าน
บริการสินเชื่อจะอยู่ในกลุ่มของวัยเริ่มต้นทำงาน และวัยกลางคน ที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว เริ่มสร้าง
ครอบครัว สร้างที่อยู่อาศัย  โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีสถานภาพสมรสแบบจดทะเบียนจำนวน 103 
ราย (ร้อยละ 43.82) รองลงมาเป็นสถานภาพโสดจำนวน 97 ราย (ร้อยละ41.27) โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการจำนวน 100 ราย (ร้อยละ 42.55) รองลงมาอาชีพ
พนักงานและลูกจ้างบริษัทเอกชนจำนวน 82 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายนั้น มีการค้า
ชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด่านแม่สาย ด่านเชียงแสน และด่านเชียงของ มีมูลค่า
การค้าชายแดนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดธุรกิจขึ้นมาอย่างมากมายดังนั้น อาชีพผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ และพนักงานและลูกจ้างบริษัทเอกชน จึงเป็นอาชีพโดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่
ชายแดน โดยจังหวัดเชียงรายมี GPP อยู่ในอันดับที่  25 จากข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี  พ .ศ . 2547-2559 โดยมีรายได้สูงสุดอยู่ที่  จำนวน 
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12,230,679 บาท รายได้ต่ำสุด จำนวน 0 บาท และมีค่าเฉลี่ยของรายได้ จำนวน 230,584 บาท และ
ค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ จำนวน 12,073,145 บาท ค่าใช้จ่ายต่ำสุด จำนวน 0 บาท และมีค่าเฉลี่ยของ
ค่าใช้จ่าย จำนวน 192,572 บาท  

ส่วนในจังหวัดนนทบุรีนั้น พบว่าลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ของจังหวัดนนทบุรี 
จำนวน 281 ราย โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 114 ราย (ร้อยละ 48.51) 
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี จะอยู่ในกลุ่มของวัยกลางคนขึ้นไป เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีอยู่
ใกล้กับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจึงทำให้โอกาสต่าง ๆ มีค่อนข้างมาก ทำให้คนเริ่มอยากสร้าง
ครอบครัวที่ช้าลง อ้างอิงจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้อธิบายในมิติทางเศรษฐศาสตร์ว่า ที่จริงแล้วความ
อยากมีลูกที่ถดถอยลงคือปรากฏการณ์ร่วมในสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ผู้หญิงมีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขณะที่หลายๆ ประเทศมีความพยายามอย่างมากที่ จะสนับสนุนให้
ประชากรมีลูกแต่ก็ยังไม่ปรากฏผลสำเร็จแม้สักแห่ง และกวนยู อดีตประธานาธิบดีของประเทศ
สิงคโปร์ได้เคยกล่าวไว้ในช่วงก่อนเสียชีวิตว่า เขาสามารถสร้างประเทศสิงคโปร์ให้เป็นประเทศที่
เจริญรุ่งเรือง มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบันได้ แต่มีอยู่นโยบายหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็
ยังไม่เป็นผลคือ การรณรงค์ให้คนสิงคโปร์อยากมีลูก ประเทศไทยเองก็มีนโยบายลดหย่อนภาษีสำหรับ
ครอบครัวที่มีบุตร แต่ในความเป็นจริงจะมีสักก่ีคนที่อยากมีลูกเพราะแค่หวังลดหย่อนภาษี ส่วนเกาหลี
ใต้ไปไกลกว่านั้น ถึงกับรณรงค์ผ่านการฉายหนังโป๊ในโทรทัศน์ช่องปกติ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้คู่รัก
คิดอยากมีลูกมากขึ้น จึงเป็นเหตุว่ายิ่งมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจมาก ยิ่งทำให้คนอยากมีครอบครัวที่ช้าลง 
โดยที่จังหวัดนนทบุรีมีสถานภาพโสดจำนวน 122 ราย (ร้อยละ 51.91) รองลงมา มีสถานภาพสมรส
แบบจดทะเบียนจำนวน 85 มีสภาพภาพโสดมากหากเทียบกับจังหวัดเชียงราย การประกอบอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างลูกหนี้สินเชื่อสามารถแบ่งการประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่อาชีพพนักงานและลูกจ้าง
บริษัทจำนวน 161 ราย (ร้อยละ 68.51) รองลงมาประกอบอาชีพผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ
จำนวน 80 จึงเห็นได้ว่าอาชีพส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี คือ พนักงานและลูกจ้างบริษัท จำนวน
มากกว่าผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เมืองนนทบุรีจึงเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวจา
กรุงเทพมหานคร และมีอัตราการสร้างครอบครัวที่ช้ากว่าจังหวัดเชียงรายที่เริ่มสร้างตั้งแต่วัยทำงาน 
โดยมีสภาพภาพสมรสแบบจดทะเบียน และอาชีพผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ โดยส่วนใหญ่
เนื่องจากมีการค้าชายแดนคอยหนุนและปัจจัยเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เหมาะแก่
การลงทุน นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรี มี GPP อยู่ในอันดับที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปี พ.ศ. 2547-2559 เติบโตมากกว่าจังหวัดเชียงราย 3 เท่าตัว โดยมี
รายได้สูงสุด จำนวน 19,279,000 รายได้ต่ำสุดจำนวน 0 บาท และมีรายได้เฉลี่ย จำนวน 263,776 
บาท และค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ จำนวน 19,086,904 บาท ค่าใช้จ่ายต่ำสุด จำนวน 3,602 บาท และมี
ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่าย จำนวน 213,945 บาท เป็นที่น่าสังเกตุว่ารายได้เฉลี่ยและรายจ่ายเฉลี่ยของ
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จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี มีระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างเป็นนัยยะสำคัญ ซึ่งไม่ได้มีผลต่างกัน
อย่างเป็นนัยยะสำคัญ ทั้ง ๆ ที่ GPP ของจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับสูงกว่าจังหวัดเชียงรายถึง 3 เท่า 
แต่ข้อมูลด้านสินเชื่อเรื่องเศรษฐกิจรายได้และรายจ่ายโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างเป็นนัยยะสำคัญ 
สะท้อนถึงการค้าชายแดนส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของหวัดเชียงราย เพราะสามารถค้าขายได้  3 
ประเทศ สามเหลี่ยมทองคำ ที่สามารถค้าขายชายแดนไปจนถึงประเทศจีน ผ่านแม่น้ำโขง ค้าขายกับ
ท่าชี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยผ่านทางด่านแม่สาย และยังมีสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ 4 ทาง
ด่านเชียงของ ดังนั้นศักยภาพของจังหวัดเชียงราย จึงเป็นจังหวัดที่สามารถค้าขายครบทางทางบก 
ทางน้ำ และอากาศยาน โดยมีสนามบินเชียงราย เป็นสนามบินศุลกากร ที่สามารถนำเข้า-ส่งออก 
ของได้ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดีขึ้น ประกอบกับจังหวัดเชียงรายยัง
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี ถือว่ารายได้ส่วนหนึ่งมา
จากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงรายนั้นเอง ส่งผลต่อปัจจัยเศรษฐกิจภายในจังหวัด
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
และรายจ่ายของลูกหนี้ เกณฑ์ความเสี่ยง Credit Score หนี้สินที่รายงานต่อ NCB และราคาประเมิน
ของลูกหนี้ธนาคารออมสินมีอิทธิพลกับการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน เนื่องมาจากปัจจัย
ทั้งหลายเป็นไปตามหลักการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีการนำเครื่องมือที่
เรียกว่าการวิเคราะห์ 6 C’s (Krisada, 2011: 83) เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ขอสินเชื่อ 
ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Perter & Sylvia, 2008: 523) 

1) Character หมายถึง คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 
2) Capacity หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้ 
3) Cash หมายถึง เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอสินเชื่อ 
4) Collateral หมายถึง หลักประกันของผู้ขอสินเชื่อ 
5) Condition หมายถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ 
6) Control หมายถึง กระบวนการในการควบคุมการดำเนินงานภายในหรือการบริหาร

กิจการ 
โดยมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติของลูกหนี้สถาบันการเงินเพ่ือประกอบในการพิจารณาปล่อย

สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเพื่อป้องกันหนี้สูญ 
การศึกษาพบว่าความสามารถในการชำระหนี้ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรีไม่มี

ความสันพันธ์กับการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ส่วนรายได้ต่อหนี้สิน และภาระหนี้สินต่อ
เดือน ในจังหวัดเชียงรายมีความสัมพันธ์ต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินอย่างเป็นนัยยะ
สำคัญ  
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สรุปได้ว่าในจังหวัดเชียงรายนั้น ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
และรายจ่ายของลูกหนี้ เกณฑ์ความเสี่ยง Credit Score หนี้สินที่รายงานต่อ NCB รายได้ต่อหนี้สิน 
ภาระหนี้สินต่อเดือน และราคาประเมิน ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินทั้งหมด 
แตกต่างจังหวัดนนทบุรีที่ปัจจัยด้าน รายได้ต่อหนี้สิน ภาระหนี้สินต่อเดือน ไม่ส่งอิทธิพลต่อการปล่อย
สินเชื่อธนาคารเคหะธนาคารออมสินเป็นเหตุจากกการอุดหนุนการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยจาก
กรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ธนาคารยังพิจารณา อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้และรายจ่ายของ
ลูกหนี้ เกณฑ์ความเสี่ยง Credit Score หนี้สินที่รายงานต่อ NCB และราคาประเมิน เป็นสำคัญเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อตามหลักการสถาบันการเงิน โดยผลการปล่อยสินเชื่อในพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนตัวแปรต่าง ๆ ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน โดยมีค่าอิทธิพล 
(ค่า r square) มากกว่าจังหวัดนนทบุรีในทุก ๆ ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะ  

 

ข้อเสนอแนะ 
การค้าชายแดนทำให้เศรษฐกิจภายในเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีช่องทางการค้า

มากขึ้นจากเดิมเศรษฐกิจจะอยู่แต่ในจังหวัด แต่การค้าชายแดนทำให้การค้าข้ามไปสู่อีกประเทศหนึ่ง
ได้ ดังนั้นยิ่งช่องทางการค้ามากขึ้นเป็นไปตามแนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 
8P’s ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) กลยุทธ์
ราคา (Price Strategy) กลยุทธ์การกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) กลยุทธ์
การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) กลยุทธ์
การให้ข่าวสาร (Public Relation Strategy) และกลยุทธ์พลัง (Power Strategy) โดยการค้า
ชายแดนคล้ายกับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย ปกติสินค้าจะอยู่จำกัดเพียงภายในจังหวัดเท่านั้น 
แต่การค้าชายแดนทำให้สินค้าสามารถกระจายไปได้หลายช่องทางมากขึ้น ดังนั้นการค้าชายแดนล้วน
มีปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สอดคล้องตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chian) 
ดังนั้นธนาคารออมสินต้องมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชายแดนใหม่ ๆ 
อาจจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบุคคล เพราะการค้าชายแดนจ่ายเงินเป็นเงินสด ทำให้มีสภาพคล่องสูง 

เนื่องจากข้อมูลดิบการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินมีแค่ปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น 4  
ไตรมาส เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำมากข้ึนควรมีข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี เพื่อจะได้พิสูจน์
ว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีผลต่อตัวแปรตามจริง ๆ เพราะผู้จัดทำมีความเห็นว่าข้อมูลอิทธิพลแค่ช่วง 1 
ปีอาจจะไม่มีความเพียงพอในการพิสูจน์อิทธิพลต่อตัวแปรตามได้อย่างสมบูรณ์ หากผู้สนใจจะศึกษา
เรื่องนี้ต่อไปให้เพ่ิมเติมข้อมูลดิบให้มากขึ้น หรือจะศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรอื่น ๆ เช่น แบบสอบถาม
จากลูกหนี้ธนาคารออมสินเกี่ยวกับปัจจัยที่ลูกหนี้เลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน   
จะได้ทราบจุดเด่น จุดด้อยของสินเชื่อ และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมปัจจัย
ทั้งสองด้านว่าส่งอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ตรงกันไหมทั้งในการผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพ่ือให้
ข้อมูลที่สรุปมานั้นมีความชัดเจนและประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสถัดไป 
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เนื่องจากผู้จัดทำมีเพียงข้อมูลเพียงด้านธนาคารออมสินเพียงด้านเดียวจึงทำให้ข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้อาจไม่ใช่ตัวอย่างที่แท้จริงของกลุ่มจังหวัด ดังนั้นควรมีข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ  
นำเปรียบเทียบเป็นฐานข้อมูล BIG DATA ภายในจังหวัดเพ่ือหาโอกาสความน่าจะเป็นตัวแทนของ
กลุ่มท่ีสูงขึ้น และเป็นตัวแทนกลุ่มอย่างแท้จริงตามแนวความคิดของ Yamane 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใชส้ินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่มีพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต 
 

วิลาสีนี พัฒนภักด*ี 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อ
เคหะธนาคารออมสิน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนด้านสินเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสิน 3) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่ มี พ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 
ปี พ.ศ. 2561 จากการเก็บข้อมูลของระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสินในเขตจั งหวัดระยอง จำนวน
รวม 511 บัญชี และเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวนรวม 553 บัญชี ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากประชากร 
ได้กลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดระยอง จำนวน 224 บัญชี และเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 229 บัญชี 
กำหนดการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและกำหนดจำนวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ตามสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 4 กลุ่ม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ทดสอบ One-Way ANOVA การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) และ 
Independent Sample Test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารที่แตกต่างกันระหว่างเขต
จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ซึ่งส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดระยอง แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินใน
เขตจังหวัดภูเก็ต และปัจจัยด้านภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้ ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ต แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดระยอง 2) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 
ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ สถานภาพของลูกหนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละราย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละราย การจัดอันดับตามเกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score)ความสามารถใน
การชำระหนี้ของลูกหนี้ และจำนวนหนี้สินที่มีการรายงานต่อเครดิตบูโร (NCB) 3) พื้นที่เขตจังหวัดที่มี
พ้ืนฐานแตกต่างกันของลูกหนี้ มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ซึ่งในเขตจังหวัดภูเก็ตที่มี
พ้ืนฐานเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินโดยเฉลี่ยสูงกว่าในเขตจังหวัดระยอง
ที่มีพ้ืนฐานเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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คำสำคัญ: สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน  

 
1. บทนำ 

การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีความผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจแล้ว  
ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ความเข้มงวดในการพิจารณาและอำนวยสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันได้มีนโยบายใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หันมาให้
ความสำคัญกับการเพ่ิมสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยง
ค่อนข้างต่ำสำหรับธนาคาร โดยมีลักษณะพิเศษที่มีการใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารชุดเป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อ อีกทั้งยังเป็นช่องทางไปสู่การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อประเภทอ่ืน ๆ เช่น 
สินเชื่อเพ่ือการตกแต่งหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพ่ือการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือน 
สินเชื่อเพ่ือการประกันคุ้มครองวงเงินกู้ จึงทำให้กลุ่มลูกค้าในตลาดที่อยู่อาศัยกลายเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่ธนาคารพาณิชย์ต่างให้ความสำคัญ เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่และช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดด้านสินเชื่อของตนเองไม่ให้ต่ำไปกว่าเดิม 

ธนาคารออมสินหนึ่งในธนาคารของรัฐ ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการ
ดำเนินงานในการขยายฐานลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและช่องทางการให้บริการ  
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารายใหม่และเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม จึงได้ออกผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน เพ่ือลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงบริการทางการเงินสำหรับผู้ที่มีที่
อยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ต้องการขอสินเชื่อเพ่ือนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
สำคัญจากหลากหลายกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานและลูกจ้างในบริษัท พนักงาน
และลูกจ้างในสถาบันการเงิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จากผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณการใช้สินเชื่อ
เคหะธนาคารออมสินเพ่ิมขึ้น ในขณะที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับการให้สินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ด้านสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.1 ของสินเชื่อรวม 
โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อที่มีการขยายตัวสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้น
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อบ้านของ
ธนาคารพาณิชย์ หรือ Loan To Value (LTV) ในเดือนเมษายน 2562 โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตจังหวัด
ท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมไปถึงพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึง
ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน โดยมี
เป้าหมายในการศึกษาเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวแทนของ
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จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เขตจังหวัดท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และจังหวัด
ระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับทั้งสอง
จังหวัดเป็นจังหวัดที่มีปริมาณการใช้บริการด้านสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินเป็นจำนวนมาก เพ่ือนำ
ผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินให้
เหมาะสมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนด้านสินเชื่อที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่มี พ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่าง

จังหวัดที่มีพ้ืนฐานอุตสาหกรรมกับจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 
ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลของธนาคารออมสินและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 
4. สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง “การใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่มี พ้ืนฐานอุตสาหกรรม
และจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 อายุของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 อาชีพของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 สถานภาพของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 รายได้ของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในทิศทาง
เดียวกัน 

สมมติฐานที่ 5 ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในทิศทาง
เดียวกัน 
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สมมติฐานที่ 6 เกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score) ของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 9 หนี้สินที่รายงานต่อเครดิตบูโร (NCB) ของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 10 ภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 11 พื้นที่เขตจังหวัดที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันของลูกหนี้ มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสินเชื่อ 
กฤษฎา สังขมณี (2550) กล่าวว่า สินเชื่อ คือ ความเชื่อถือที่ผู้ขายมีต่อผู้ซื้อและยอมมอบ

สินค้าและบริหารนั้นในวันข้างหน้าตามการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งก่อให้เกิดภาวะความ
เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามมา โดยตกลงว่าจะนำเงินมาชำระค่าสินค้าหรือบริการในภายหน้าในแง่
สถาบันการเงิน สินเชื่อ หมายถึง บริการชนิดหนึ่งของสถาบันการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้หลักแก่สถาบัน
การเงิน และมีความสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบธุรกิจของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

พยนต์ เบ้าเที่ยง (2550) กล่าวว่า สินเชื่อ หมายถึง ความสามารถในการกู้ยืมหรือสามารถใน
การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ โดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะชำระคืนในอนาคต ซึ่งยินยอมกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะของผู้กู้หรือลูกหนี้เป็นสำคัญว่า จะสามารถทำให้เจ้าหนี้เชื่อถือได้มากหรือน้อยเพียงใด 
และมีความสามารถจะกู้ยืมหรือเป็นหนี้ได้อย่างไร 

สรุป สินเชื่อ หมายถึง การให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินซึ่งเป็นการให้เงินแก่ผู้กู้นำ
เงินไปใช้ก่อน โดยมีข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้กู้จะชำระคืนเงินนั้นให้แก่สถาบันการเงินตามจำนวนเงิน
และระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ 

1. นโยบาย 5C (C’s Policy) 
1.1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (Character) เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับประวัติ

พฤติกรรม อุปนิสัย ความรับผิดชอบและความเต็มใจที่จะชำระหนี้  (Willingness to Repay) 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหนี้และภาระผูกพันของผู้ กู้ โดยแยกพิจารณา 2 
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ประการ คือ 1) บุคคลธรรมดา พิจารณาถึงประวัติส่วนตัว เช่น อายุ ความรู้ สภาวะครอบครัว สถานะ
ทางสังคม ความซื่อสัตย์ และอุปนิสัยทั่วไป รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่การ
งาน แนวความคิด ประสบการณ์ความชำนาญ ความตั้งใจในการชำระหนี้ 2) นิติบุคคล พิจารณาถึงผล
การดำเนินงาน ฐานะทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนคุณสมบัติของผู้บริหาร 

1.2. ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถใน
การชำระหนี้คืน (Ability to Repay) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ได้ โดยพิจารณา
เกี่ยวกับความสามารถในการหากำไร รายได้ รายจ่าย ผลกำไร และฐานะทางการเงินของกิจการ 

1.3. เงินทุน (Capital) เป็นการพิจารณาถึงฐานะการเงินของธุรกิจ ได้แก่ ทรัพย์สิน 
หนี้สิน และเงินทุนของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร สำหรับทุนหมายถึงเงินทุนส่วนที่เป็นเจ้าของว่ามีมากน้อย
เพียงใด มีสัดส่วนที่ เหมาะสมหรือไม่ เงินทุนส่วนที่ เป็นเจ้าของเป็นความเข้มแข็งทางการเงิน 
(Financial Strength) ซึ่งใช้ในการสนับสนุนการชำระหนี้ที่อาจเปลี่ยนสภาพเป็นความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้เมื่อมีการชำระบัญชี   

1.4. หลักประกัน (Collateral) เป็นปัจจัยในการลดความเสี่ยงของการให้สินเชื่อใน
กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) บุคคล อาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องพิจารณาถึงฐานะส่วนตัว ฐานะทางสังคม ชื่อเสียง 
เป็นต้น ส่วนนิติบุคคลต้องพิจารณาถึงผลประกอบการในอดีตผลกำไร ความสามารถในการชำระหนี้
และการมีเงินทุนสูง 2) หลักทรัพย์ พิจารณาถึงความมีสภาพคล่องและอยู่ในทำเลที่ดี ซึ่งอาจจะเป็นทั้ง
สังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
เป็นต้น 

1.5. สภาวการณ์ทั่ว ๆไป (Condition) เป็นการพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ 
(Economic condition) ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้  ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายของรัฐ ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า 
แนวโน้มของธุรกิจ ภาวะตลาดโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของสินค้าและปัจจัยอื่น ๆ 

2. นโยบาย 5P (P’s Policy) การวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้นโยบาย 5P เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถใช้เป็นหลักนโยบายและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจรวมถึงพิจารณาการให้สินเชื่อให้
เป็นไปอย่างรอบครอบ (ชนินทร์ พิทยาววิธิ, 2547: 6-8) 

2.1. ตัวบุคคล (People) เป็นการพิจารณาบุคคลที่จะกู้เงินมีความรับผิดชอบ
เพียงใด มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความสำเร็จทางธุรกิจมากน้อยเพียงใดเป็นบุคคลที่เชื่อได้
หรือไม่เป็นคนเหนียวหนี้หรือไม่ 

2.2. วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน (Purpose) พิจารณาถึงความต้องการในการกู้เงินว่า
จะนำไปลงทุนในด้านไหน เหมาะสมกับธุรกิจหือไม่ วงเงินที่กู้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือไม่และจะใช้ 
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เงินกู้นั้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ ลงทุนใน
ทรัพย์สินถาวร เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระเจ้าหนี้อื่น และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

2.3. การชำระหนี้ (Payment) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้
ของธุรกิจว่าจะสามารถชำระหนี้ได้และตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่โดยพิจารณาเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ เพราะเงินที่จะชำระหนี้ต้องมาจากกำไรของกิจการหลังหัก
ภาษีแล้ว มิใช่จากการขายทรัพย์สินหรือกู้ยืม พิจารณาจากงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงิน
สด ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย 

2.4. การป้องกัน (Protection) เป็นการพิจารณาและหาแนวทางลดความเสี่ยงของ
การให้สินเชื่อ หากแผนการดำเนินธุรกิจของผู้กู้ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ โดยพิจารณาจาก 1) ปัจจัย
ภายใน(Internal) โดยพิจารณาเฉพาะตัวผู้กู้ว่ามีความรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด 2) ปัจจัย
ภายนอก (External) โดยพิจารณาว่าหากธุรกิจไม่เป็นไปตามที่วามแผนไว้หรือผู้กู้ไม่สามารถดำเนิน
ธุรกิจได้ จะมีบุคคลภายนอกเข้ามารับผิดชอบหนี้หรือไม่ เช่น หลักประกันหรือ ทายาท เป็นต้น  

2.5. ความเสี่ยงภัย (Prospective) เป็นการพิจารณาผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการ
ให้ สินเชื่อว่าคุ้มหรือเหมาะสมหรือไม่ เช่น เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับการเสี่ยงภัยในธุรกิจนั้นต้อง
พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เงินกู้จะสูญ ความยุ่งยากในการเรียกเก็บ การเสียเวลาในการดำเนินคดีว่าราย
ใดที่จะได้จากดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมตลอดถึงโอกาสที่จะได้
ลูกค้าในเครือเดียวกันมาเป็นลูกค้าธนาคาร เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลาย

ด้านภูมิหลังของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ การศึกษา ซึ่งนิยมใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนการตลาดและเป็นสถิติวัดประชากรที่ช่วยกำหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

1. อายุ (Age) เป็นตัวแปรด้านประชากรที่แตกต่างของส่วนตลาด ซึ่งได้ค้นคว้าความต้องการ
ของตลาดส่วนเล็กโดยมุ่งความสำคัญที่ตลาดอายุนั้น ๆ 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค 

3. รายได้ อาชีพ และการศึกษา (Income, Occupation and Education) เป็นตัวแปร
สำคัญในการกำหนดส่วนของตลาด โดยสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ำรวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มี
รายได้ต่ำจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสำคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว 
คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า 
ขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการดำรงชีวิต รสนิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุรัสดา มีด้วง (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ของธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ระดับความสำคัญของปัจจัยทางจิตวิทยา 2) ศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 3) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำแนกตากปัจจัยส่วน
บุคคล 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้ปัจจัยทาง
จิตวิทยาและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าธนาคาร
ที่มาใช้บริการ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน ทดสอบราย
คู่ด้วยวิธี LSD และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความสำคัญของปัจจัยทางจิตยาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ แรงจูงใจ ด้านการรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ 2) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ทำเลที่ตั้ง 3) อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
4) ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ 
และแรงจูงใจ 5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัย ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางประชากร 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
ใช้การศึกษาวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) ซึ่ งเป็นการวิจัย เชิ งสำรวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กำหนดการสุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 300 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยู โอบี 
จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
8. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดระยอง จำนวน 511 บัญชี 

และในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 535 บัญชี 
กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินในเขตจังหวัดระยอง จำนวน 224 ราย และในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 229 ราย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรของจังหวัดระยองและ
จังหวัดภูเก็ต จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และกำหนดจำนวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ตาม
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 กลุ่ม โดยการใช้อัตราส่วนร้อยละ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 

(Time Series Data) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บ
ข้อมูลจากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อายุ 
- อาชีพ 

- สถานภาพ 

- รายได้ต่อเดือน 

- ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ปัจจัยสนับสนุนสินเชื่อ 
- เกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score) 
- ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) 
- อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DIT) 
- หนี้สินที่รายงานต่อเครดิตบูโร (NCB) 
- ภาระหนี้สินต่อเดือน 

การใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สินระหว่างจังหวัดท่ีมีพื้นฐานอุตสาหกรรม
กับจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัด

ระยองและจังหวัดภูเก็ต 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการนำเสนอข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมมาและนำมาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูล ทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ หรือ
กราฟต่าง ๆ ซึ่งหลักสำคัญของสถิติเชิงพรรณนา คือ เก็บข้อมูลชนิดใดมาได้ก็จะอธิบายได้เฉพาะ
ข้อมูลชนิดนั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในส่วนอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้ การบรรยายลักษณะของ
ข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และแปลผลจะเป็นเฉพาะในส่วนของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น 
ผู้วิจัยไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงแทนประชากรทั้งหมดได้  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จากข้อมูลอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) และนำมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ด้วย
สถิติ One-Way ANOVA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือให้ทราบความแตกต่างโดยการใช้
ค่าความแปรปรวน (Variance) เพ่ือนำไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ตัดสินความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม โดยการใช้มิติของค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 
และความแตกต่างในการกระจายของข้อมูลในแนวคิดของความแปรปรวน 2) การวิเคราะห์ถดถอย
เชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) และทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพ่ือทำการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นต้นเหตุ (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรที่เป็นผล (ตัวแปรตาม) โดย
สามารถ เขียนความสั ม พันธ์ ในรูปแบบของสมการ และ 3) Independent Sample Test  
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งทำโดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและประมาณความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 

 
9. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
เขตจังหวัดระยอง 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
ด้านอายุ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.62 รองลงมา คือ 

ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.27 และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
จำนวนน้อยทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 6.25  

ด้านอาชีพ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานและลูกจ้างในบริษัท คิดเป็น 
ร้อยละ 66.52 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 22.77 และกลุ่ม
อาชีพที่มีจำนวนน้อยทีสุด คือ กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 0.89  

ด้านสถานภาพ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสจดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 44.64 
รองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 28.12 และสถานภาพแยกกันอยู่ เป็นกลุ่มที่มีจำนวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.45  
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ด้านรายได้ รายได้ประจำมาจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเบิกค่าเช่าบ้ าน ค่าครอง
ชีพ รวมถึงรายได้เสริมอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายได้ต่ำสุด 10,450 บาทต่อเดือน และสูงสุด 4,800,000 บาทต่อ
เดือน รายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 147,181.17 บาทต่อเดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.74642   

ด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่ำสุด 4,405 บาทต่อเดือน และสูงสุด 4,300,000 บาทต่อเดือน  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.40049  

ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนด้านสินเชื่อ  
ด้านเกณฑ์เครดิสกอร์ (Credit Score) ลูกหนี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ B คิดเป็นร้อยละ 

52.68 รองลงมา คือ ระดับ A คิดเป็นร้อยละ 25.89 และระดับ C คิดเป็นร้อยละ 21.43  
ด้านความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำระหนี้ 

(DSCR) อยู่ในระดับ 1.00–1.50 คิดเป็นร้อยละ 53.12 รองลงมา คือ ระดับ 1.51–2.5 คิดเป็นร้อยละ 
38.39 และระดับที่มากกว่า 4.50 เป็นจำนวนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.45  

ด้านอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ลูกหนี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับมากกว่า 0.49 คิดเป็นร้อยละ 
35.27 รองลงมา คือ ระดับ 0.39–0.30 คิดเป็นร้อยละ 26.79 และระดับที่น้อยกว่า 0.20 เป็นกลุ่มที่มี
จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.57  

ด้านหนี้สินที่รายงานต่อ NCB มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10,710.43 บาท โดยมีจำนวนหนี้สินที่
รายงานต่อ NCB สูงสุด 102,371 บาท และต่ำสุด คือ ไม่มีหนี้สินที่รายงานต่อ NCB ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 16,818.73270   

ด้านภาระหนี้สินต่อเดือน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7 ,065.77739 บาท ซึ่งมีภาระหนี้สินต่อเดือน
สูงสุด 47,000 บาท และต่ำสุด คือ ไม่มีภาระหนี้สินต่อเดือน 

เขตจังหวัดภูเก็ต  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
ด้านอายุ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.42 รองลงมาคือ 

ช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.58 และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.86  

ด้านอาชีพ ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพผู้พนักงานและลูกจ้างในบริษัท คิดเป็น 
ร้อยละ 51.98 รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 33.19 และ
กลุ่มอาชีพที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 0.41  

ด้านสถานภาพ ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมา คือ 
สถานภาพสมรสจดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 31.40 และสถานภาพแยกกันอยู่ เป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.90  
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ด้านรายได้ รายได้ประจำมาจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าครอง
ชีพ รวมถึงรายได้เสริมอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายได้ต่ำสุด คือ 12,375 บาทต่อเดือน และสูงสุด 10,070,000 บาท
ต่อเดือน รายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 366,962.97 บาทต่อเดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.10018  

ด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่ำสุด 4,100 บาทต่อเดือน และสูงสุด 9,256,800 บาทต่อเดือน  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.01426  

ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนด้านสินเชื่อ  
ด้านเกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score) ลูกหนี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ C คิดเป็นร้อยละ 

60.70 รองลงมา คือ ระดับ B คิดเป็นร้อยละ 35.81 และระดับ A คิดเป็นร้อยละ 3.49  
ด้านความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1.00–1.50 คิดเป็น

ร้อยละ 62.01 รองลงมา คือ ระดับ 1.51–2.5 คิดเป็นร้อยละ 29.26 และระดับมากกว่า 4.50 เป็น
จำนวนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.43  

ด้านอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากกว่า 0.49 คิดเป็นร้อยละ 
50.22 รองลงมา คือ ระดับ 0.49–0.40 คิดเป็นร้อยละ 20.53 และระดับที่น้อยกว่า 0.20 เป็นกลุ่มที่มี
จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.18  

ด้านหนี้สินที่รายงานต่อ NCB มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 297,317.96 บาท โดยมีหนี้สินที่รายงานต่อ 
NCB สูงสุด 588,568 บาท และต่ำสุด คือ ไม่มีหนี้สินที่รายงานต่อ NCB ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 49,855.05650  

ด้านภาระหนี้สินต่อเดือน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 396.11 บาท ซึ่งมีภาระหนี้สินต่อเดือนสูงสุด 
47,000 บาท และต่ำสุด คือ ไม่มีภาระหนี้สินต่อเดือน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 อายุของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแตกต่างกัน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุที่แตกต่างกันของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้สินเชื่อ

เคหะธนาคารออมสินที่แตกต่างกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 อาชีพของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินที่แตกต่างกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 สถานภาพของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินที่แตกต่างกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 รายได้ของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในทิศทาง
เดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินที่ในทิศทางเดียวกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 5 ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในทิศทาง
เดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินที่ในทิศทางเดียวกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 6 เกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score) ของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score) ที่แตกต่างกันของ
ลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินที่แตกต่างกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและ
จังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 7 ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ที่แตกต่างกันของ
ลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินที่แตกต่างกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและ
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 8 อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ของลูกหนี้ที่แตกต่างส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ที่แตกต่างกันของลูกหนี้แต่ละ
รายในเขตจังหวัดระยอง ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ที่แตกต่างกัน
ของลูกหนี้แต่ละรายในเขตจังหวัดภูเก็ต ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 9 หนี้สินที่รายงานต่อเครดิตบูโร (NCB) ของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินในทิศทางเดียวกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า หนี้สินที่รายงานต่อเครดิตบูโร (NCB) ของลูกหนี้แต่ละราย
ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินที่ในทิศทางเดียวกันทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัด
ภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 10 ภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ในทิศทางเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อการใช้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดในทิศทางตรงกันข้ามระยอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละรายส่งผลต่อ
การใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดภูเก็ตในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 11 พ้ืนที่เขตจังหวัดที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันของลูกหนี้ มีผลต่อการใช้สินเชื่อ
เคหะธนาคารออมสิน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พ้ืนที่เขตจังหวัดที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันของลูกหนี้ มีผลต่อ
การใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง “การใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดที่มี พ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมกับจังหวัดท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดระยองและจังหวัดภูเก็ต” พบว่า  
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารที่แตกต่างกันระหว่างเขตจังหวัดระยองและ

จังหวัดภูเก็ต 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ซึ่งส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดระยอง แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัด
ภูเก็ต และ 2) ปัจจัยด้านภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้ ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ในเขตจังหวัดภูเก็ต แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตจังหวัดระยอง  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินทั้งในเขตจังหวัดระยองและจังหวัด
ภูเก็ต ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ สถานภาพของลูกหนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละราย 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละราย การจัดอันดับตามเกณฑ์เครดิตสกอร์ (Credit Score)
ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และจำนวนหนี้สินที่มีการรายงานต่อเครดิตบูโร (NCB)  

3. พ้ืนที่เขตจังหวัดที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันของลูกหนี้ มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สิน ซึ่งในเขตจังหวัดภูเก็ตที่มีพ้ืนฐานเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินโดย
เฉลี่ยสูงกว่าในเขตจังหวัดระยองที่มีพ้ืนฐานเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การพิจารณาสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ควรมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน โดยการ
พิจารณาตามหลักการวิเคราะห์ 5Cs และ 5Ps โดยเฉพาะปัจจัยที่มีระดับความสำคัญต่อการก่อให้เกิด
หนี้ค้างชำระ ซึ่งประกอบด้วย คุณะลักษณะ วิจัยในการใช้สินเชื่อ การชำระเงินคืนให้แก่ธนาคาร 
รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ทำให้เชื่อว่าลูกหนี้สินเชื่อจะใช้สินเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลและจะไม่ก่อให้เกิด
หนี้ค้างชำระหรือเป็นการสร้างหนี้สินจนเกินตัว 

2. ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเคหะของธนาคาร ควรมีการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
เพ่ิมเติม ได้แก่ ด้านภาระหนี้สินต่อเดือนของลูกหนี้แต่ละราย เนื่องจากหากลูกหนี้มีภาระหนี้สินต่อ
เดือนเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดการค้างชำระ ผิดนัดชำระ และเกิดเป็นปัญหาในอนาคตทั้งต่อ
ตัวผู้กู้และธนาคารได้ 

3. การศึกษาวิจัยในครั้งถัดไป ควรเพ่ิมตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการใช้สินเชื่อ
เคหะ เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ นโยบายในการพิจารณาด้านสินเชื่อของธนาคาร 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

4. ควรเพ่ิมตัวอย่างในการศึกษาวิจัย เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐาน
ระบบสินเชื่อของธนาคารออมสินเพียง 1 ปี เท่านั้น ซึ่งอาจจะให้ผลทางการศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร จึงควรที่จะทำการศึกษาและเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 5-10 ปี ย้อนหลัง  

5. ควรทำการศึกษาปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น นโยบายหรือมาตรการควบคุม
สินเชื่อ นโยบายของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
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แนวทางการลดการลักลอบนำเข้าสินค้าของดา่นศุลกากรสังขละบุร ี
 

ศิรชัช พูมพิชญ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางการลดการ
ลักลอบนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากรสังขละบุรี เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  
โดยศึกษาจาก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน จาก 3 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างละ 2 คน ได้แก่ ข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่าย ตัวแทนผู้ออกของ และ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยผล
การศึกษาโดยการพรรณนา   

ผลการศึกษาทำให้พบสาเหตุของการลักลอบนำเข้าสินค้าในหลายๆด้าน เช่น การที่ชาวบ้าน
ไม่รู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้า สินค้าบางชนิดไม่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 
อัตราภาษีที่สูง ความไม่สะดวกในการขอใบอนุญาตของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องการขาดแคลน
บุคลากร และการต้องการลดต้นทุนของผู้ประกอบการบางราย    

สำหรับการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากรสังขละบุรีนั้น สิ่งที่ควรแก้ไขเป็น
ลำดับแรก คือ การเพ่ิมอัตรากำลังของบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านสืบสวนและปราบปราม เพราะ
พ้ืนที่ของอำเภอสังขละบุรี มีช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีพ้ืนที่รอยต่อโดยส่วนใหญ่ปกครอง
โดยกองกำลังปกครองตนเองที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มีประเทศติดต่อกัน หากเจ้าหน้าที่ไม่
มีความชำนาญในพ้ืนที่อาจทำให้เกิดการพลัดหลงเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของ
ราชอาณาจักรไทย ก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ส่วนปัญหาที่สำคัญลำดับถัดมา 
คือ ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการจะขอใบอนุญาตของหน่วยงานอ่ืนที่ใช้ประกอบการทำใบขนสินค้าขาเข้า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรสังขละบุรี ส่วนใหญ่ เป็นชาวบ้านซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย ทำให้ติดขัดในเรื่องการขอใบอนุญาตของหน่วยงานอ่ืนที่ต้องใช้ประกอบในการนำเข้า
สินค้า เช่น บัตรประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตของหน่วยงานนั้น ๆ ได้  

สำหรับในส่วนของหน่วยงานศุลกากร ควรมีแนวทางเปิดโอกาสให้ ด่านศุลกากรในพ้ืนที่       
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถปรับแนวทางการแก้ปัญหาให้เข้ากับพ้ืนที่ทำงานของตนเอง โดยลด
ขั้นตอนเพ่ือสามารถแก้ปัญหาโดยตนเอง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ 
และเป็นการลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าตรงตามพันธกิจของกรมศุลกากรที่ตั้งไว้ 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ  

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีพิธีการทางศุลกากรนับว่ามี
ความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นหน้าที่หลัก และเป็นกลไกการบริหารงานของกรม
ศุลกากร นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม การค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ซึ่งเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้หลายองค์กร     
มีการปรับตัวอย่างมาก เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนั้น และกรมศุลกากรเองก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ปรับบทบาท และปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

การปรับองค์กรของกรมศุลกากร กล่าวคือ จะต้องปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอก้าว
ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศและองค์การ
ศุลกากรโลก ตลอดจนการนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์ เนื่องจากรูปแบบวิธีการ และเทคนิคในการลักลอบ และหลีกเลี่ยงหนีพิธีการศุลกากร หรือ
การฉ้อฉลทางการค้า ได้พัฒนายุทธวิธีในการหลบเลี่ยงการถูกจับกุมโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ช่องว่างของตัวบทกฎหมาย มาใช้ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่สุจริต 
และเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ของรัฐในการจัดเก็บรายได้ จากค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย กรมศุลกากรจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาทั้งบุคลากร ระบบงาน และอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร (นายตรวจศุลกากร ) 
ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีพิธีการทางศุลกากร การหลีกเลี่ยง
อากร ข้อห้ามข้อกำกัด ตลอดจนการสืบสวน สอบสวน ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลข่าว และตรวจค้น
จับกุมการกระทำผิด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงจะต้องมีความรู้และความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.
ศุลกากร 2560 พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

ด่านศุลกากรสังขละบุรี มี พ้ืนที่ ในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ 1) กาญจนบุรี 2) 
สุพรรณบุรี 3) อ่างทอง 4) ชัยนาท 5) สิงห์บุรี 6) ลพบุรี โดยในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนั้น          
มีพรมแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมา ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงตลอดแนว มีช่องทาง
ธรรมชาติถึง 43 ช่องทางโดยมีหลายเส้นทางที่ผู้กระทำความผิดมักจะใช้ในการลักลอบหลีกเลี่ยงนำ
สินค้าหนีศุลกากรเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีความยากลำบากในการเดินทาง 
ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนอยู่ภายใต้การปกครองของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม เช่น 
กะเหรี่ยงและมอญ ดังนั้น หากผู้ที่ไม่ชำนาญเส้นทางพลัดหลงเข้าไปในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว อาจมีความ
สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายหรือถูกจับกุมได้ จึงถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการป้องกันและปราบปราม
ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี และประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามอยู่หลายประการเช่น จำนวนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย จากสภาพปัญหาดังกล่าว
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ข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีศุลกากรเข้ามาใน
ราชอาณาจักร สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามพิธีการศุลกากร และทำให้รัฐ
ต้องสูญเสียรายได้ค่าภาษีอากรไปในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ผู้เรียนจึงขอเสนองานวิจัย ในหัวข้อ 
“แนวทางการลดการลักลอบนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากรสังขละบุรี” เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการ
รั่วไหลของภาษีอากร พร้อมกับปกป้องและดูแลความปลอดภัยให้กับสังคม ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่อัน
สำคัญยิ่งของกรมศุลกากรด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรนำไปใช้เป็นแนวทางการลดการลักลอบนำเข้าสินค้าของด่าน
ศุลกากรสังขละบุรี และการหลีกเลี่ยงพิธีการทางศุลกากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียม
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็น การจัดหายานพาหนะ วิธีการเข้าตรวจค้นจับกุม รวมไปถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง  

2.2 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการกระทำความผิด รูปแบบหรือลักษณะของการกระทำความผิด 
ฯลฯ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับมาจากการสืบสวนหาข่าว ซึ่งจะนำไปสู่การ
วางแผนปฏิบัติการ ตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดรายอื่นต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็นองค์ความรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้อีกด้วย 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่คิดจะกระทำความผิดรายอ่ืน ๆ  
ได้ทราบถึงความผิดฐานรับซื้อสินค้าหนีศุลกากรว่า มีโทษทางกฎหมายศุลกากรอย่างไรบ้าง ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความยำเกรง และหยุดพฤติการณ์ที่จะกระทำความผิดอีกต่อไป 

2.4 เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ในด้านเม็ดเงินค่าภาษีอากรให้แก่รัฐที่อาจจะต้องสูญเสีย
ไปจากการลักลอบหลีกเลี่ยงหรือการรับซื้อสินค้าหนีศุลกากร และยังเป็นการสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการที่นำเข้าส่งออกสินค้าโดยสุจริตได้อีกทางหนึ่งได้ 
 
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
 แนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดน 
 การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเกิดจากความแตกต่างของราคา
สินค้าของสองประเทศ โดยธรรมชาติหากราคาสินค้าในประเทศหนึ่งราคาถูกกว่าอีกประเทศ สินค้าจะ
เกิดการไหลไปประเทศที่มีสินค้าราคาแพงกว่าที่มีพรมแดนติดต่อกัน ความแตกต่างนอกจากราคายัง
อาจเกิดจาก สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น อัตราภาษี คุณภาพสินค้า เป็นต้น ประเทศไทยมีประเทศเพ่ือนบ้านที่
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ชายแดนติดกัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา และ
มาเลเซีย โดยจังหวัดชายแดนที่ สำคัญ ได้แก่หนองคาย เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา 
 การแบ่งรูปแบบการค้าชายแดน มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
 การผ่านพิธีการศุลกากรมี 2 ลักษณะ คือ  
 1. การค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

• สินค้านำเข้า และส่งออก หมายถึง สินค้าท่ีซื้อ หรือขายไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

• สินค้าผ่านแดน หมายถึง สินค้าที่ขายให้ประเทศอ่ืน โดยต้องการเพียงผ่านแดนของ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ผ่านประเทศลาวไปยังประเทศจีน, ผ่านประเทศมาเลเซียไปท่าเรือปียังส่งออก 
ไปประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
 2. การค้าระดับชาวบ้าน หรือการค้าไม่ผ่านระเบียบพิธีการศุลกากรคือ การค้าที่ประชาชน 
ของทั้งสองประเทศข้ามไปมาระหว่างชายแดนเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเพ่ือไปใช้หรือการค้าใน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีมูลค่าไม่มากนักจึงได้รับยกเว้นภาษีการนำเข้าแต่ถ้ามีมูลค่าสู งแต่ไม่
เกิน 20,000 บาท กรมศุลกากรได้อนุมัติให้ด่านพรมแดนเรียกเก็บภาษีอากรปากระวาง 
 จุดที่มีการค้าชายแดนไทย 
 การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องกระทำการค้ากัน ณ จุด
ผ่านแดนที่บริเวณชายแดนประเทศ จุดการค้าชายแดนรอบประเทศไทยรวมประมาณ 92 แห่ง ซึ่งแบ่ง 
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1) จุดผ่านแดนถาวรการเปิดจุดผ่านแดนถาวรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ก่อน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา 11 และมาตรา 23 แห่ง 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร 
 2) จุดผ่านแดนชั่วคราว เป็นจุดผ่านแดนที่เปิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดแน่นอนตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะประกาศเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวจะต้องนำเรื่องเข้าสู่
การพิจารณาเห็นชอบของส่วนราชการที่เก่ียวข้องในคณะอนุกรรมการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว 
 3) จุดผ่อนปรน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการประกาศเปิดจุดผ่อนปรน กำหนด 
ประเภทสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ค้าขายกันในท้องถิ่น เครื่องอุปโภคบริโภค ในการประกาศเปิดจุดผ่อน
ปรน ให้กำหนดประเภทสินค้า บริเวณท่ีซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระยะเวลาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้า หลักฐานการเข้าออก และวงเงินการค้าขายมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท/คน/วัน นอกจากนี้ยังมี
ช่องทางเข้าออกธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางบริเวณชายแดนเพ่ือการเดิน ทางเข้าออกของประชาชนที่
เดินทางไปมาหาสู่กันลักษณะเยี่ยมญาติตั้งแต่สมัยโบราณ มิได้ประกาศให้ เป็นจุดผ่านแดนดั ง 3 
ประเภทข้างต้น ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นจุดผ่านแดนอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในเวลาต่อมา หากมีการ
ค้าขายหรือมีผู้ใช้ช่องทางดังกล่าวมากขึ้น 
 



516 
 

 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะตลาด 
ต่างประเทศถือว่าเป็นแหล่งเงินที่สำคัญที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้นการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade) จึงหมายถึงกิจกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Exchange) สินค้าและ
บริการ ระหว่างประเทศอาจเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยตรง หรือการค้าโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง 
ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและวิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆ ระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะในเรื่องการส่งออก ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว 
 มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ คือ มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเพ่ือ 
ผลิตสินค้าท่ีตนถนัด และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศท่ีไม่ถนัดในการผลิตสินค้านั้น ๆ 
 ทำให้ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัว เนื่องจากมีการผลิตเพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงาน 
เพ่ิมมากข้ึน 
 ทำให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ด้านทักษะการทำงาน และด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้สินค้า     
มีคุณภาพท่ีสามารถส่งออกและแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลัง
พัฒนา โดยเฉพาะในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ 
 โดยทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญมีดังนี้ 
 ลัทธิพาณิชย์นิยม (Merchantilism) 
 เป็นลัทธิที่ได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 16 ถึงกลางศตวรรษที่ 18 จากประเทศอังกฤษ สเปน 
ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ด้วยความเชื่อว่าเป็นวิธีเดียวที่ชาติจะมีความร่ำรวยและมีอำนาจยิ่งใหญ่คือ 
การส่งออกให้มากกว่านำเข้า และโลหะที่มีค่าคือทองคำ หากประเทศใดมีทองคำมากก็จะร่ำรวยและมี
อำนาจมากขึ้น ดังนั้นนักพาณิชย์นิยมจึงสนับสนุนให้รัฐเร่งการส่งออกและควบคุมการนำเข้า          
แต่เนื่องจากปริมาณทองคำมีอยู่จำนวนจำกัด ดังนั้นเมื่อประเทศหนึ่งได้รับประโยชน์ก็หมายความว่า 
อีกประเทศก็จะเสียประโยชน์นั้นไป 

 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory) 
 เป็นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยุคแรกโดย อดัม สมิธ (ปี ค.ศ. 1723-1790) ได้เขียนไว้ใน
หนังสือชื่อดัง An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (ปี ค .ศ . 
1776) ให้เหตุผลสนับสนุนการค้าเสรีว่า “การค้าเสรีทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการค้าเสรี ยังทำให้ประเทศต่าง ๆ สามารถมุ่งเน้นเฉพาะการผลิตสินค้าที่ใช้ต้นทุนต่ำ
ที่สุด” ตามทฤษฎีแต่ละประเทศจะทำการผลิตสินค้าที่ประเทศตนมีความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษ 
หรือสินค้าที่ประเทศมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ และนำเข้าสินค้าที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์
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ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย มีการผลิตสินค้า 2 อย่างเหมือนกัน คือข้าวกับ
ยางพาราและสมมติว่า ในการผลิตสินค้าทั้ง 2 อย่างนี้ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตอย่างเดียว ดั งนั้น
มูลค่าสินค้าทั้ง 2 อย่างจึงคิดจากจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต  

 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 
 เป็นทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศโดย เดวิด ริคาโด (ปี ค.ศ. 1772-1823) กล่าวว่าประเทศที่
ไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกอย่างกับประเทศอ่ืน ยังคงสามารถทำการค้าที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ ประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะสินค้าที่
ประเทศตนมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์น้อยกว่า ถือได้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าท่ีประเทศผลิตด้วยความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีนี้เป็นที่รู้จักและใช้อธิบายสาเหตุของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจน
ปัจจุบัน  

 ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost Theory) 
 กล่าวถึงต้นทุนของสินค้าชนิดหนึ่งเท่ากับจำนวนของสินค้าชนิดที่สองที่ต้องเสียสละไปเพ่ือให้
ได้รับปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรที่เพียงพอที่จะผลิตสินค้าชนิดแรกทั้งนี้แรงงานไม่ใช่ปัจจัยการผลิต
เพียงอย่างเดียวที่นำมาใช้ในการผลิต ดังนั้นต้นทุนของสินค้าจึงเกิดขึ้นจากจำนวนปัจจัยการผลิต
ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น ประเทศมีต้นทุนค่าเสียโอกาสสำหรับสินค้าหนึ่งต่ำกว่า ถือว่ามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้านั้น  
 ดังนั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตข้าวของไทยต่ำกว่าในมาเลเซีย ไทยจึงมีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบเหนือมาเลเซียในการผลิตข้าว และมาเลเซียได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
ยางพารา โดยทั่ ว ไปต้นทุ นค่ า เสี ย โอกาสจะอธิบ ายโดยเส้ นความ เป็ น ไป ได้ ในการผลิ ต
(Transformation Curve) ที่แสดงส่วนผสมต่าง ๆ ของทางเลือกอ่ืนทั้งหมด  
 สำหรับสินค้าสองชนิดที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตโดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเต็มที่ด้วย
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้นความชันของเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต จึงหมายถึงอัตรา
เปลี่ยนแปลงของการแปรรูป (Marginal Rate of Transformation) ถ้าประเทศนั้นมีต้นทุนคงที่เส้น
ความเป็นไปได้เป็นเส้นตรง ต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ 
 นอกจากทฤษฎีที่กล่าวมาทั้ง 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศยังมีทฤษฎีอ่ืน ๆ 
ที่อธิบายการเกิดการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างประเทศเมียนมา จะอธิบายด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งคงไม่ได้ขึ้นกับลักษณะของสินค้า รสนิยม
พฤติกรรมการบริโภค ต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิต เป็นองค์ประกอบ 

 ทฤษฎีการจัดเก็บภาษี 
 เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศมิได้ห้ามหรือจำกัดอำนาจอธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ใน
การบัญญัติ และใช้บังคับกฎหมายใด ๆ เพ่ือจัดเก็บภาษีภายในดินแดนของตน ดังนั้นอำนาจในการ
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จัดเก็บภาษีจึงถือเป็นอำนาจเด็ดขาด และเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐที่รัฐบาลของแต่ละประเทศ
สามารถใช้บังคับได้อย่างอิสระ และโดยทั่วไปแล้วรัฐต่าง ๆ จะอ้างหลักเกณฑ์ในการบังคับจัดเก็บภาษี
จากผู้มีเงินได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับแหล่งเงินได้และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ       
ตัวบุคคลผู้มีเงินได้ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถแบ่งได้เป็น 3 หลักเกณฑ์ คือ 
 1. หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) อำนาจในการจัดเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้เป็นการ
จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับแหล่งเงินได้กล่าวคือ เป็นการพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของผู้ เสียภาษีซึ่งมาจากแนวความคิดที่ว่า บุคคลใดได้รับเงินได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ถือได้ว่า เป็นเงินได้จากรัฐถือว่า ผู้นั้นมีส่วนใช้หรือทำให้ทรัพยากรของรัฐนั้นสิ้นไป 
เพราะฉะนั้นรัฐจึงย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยด้วยการเรียกเก็บภาษีจากผู้มีเงินได้มาทำนุบำรุงรัฐนั้น  
 โดยสาระสำคัญของหลักแหล่งเงินได้จะเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้มีเงินได้มีเงิน
ได้เกิดขึ้นภายในดินแดนของรัฐนั้นหรือไม่กล่าวคือ รัฐจะจัดเก็บภาษีจากเงินได้ทุกประเภทที่เกิดขึ้น
หรือที่ได้รับภายในดินแดนของรัฐตนเท่านั้นโดยไม่คำนึงว่า ผู้ที่มีเงินได้จะมีสัญชาติใด และจะมีถิ่นที่อยู่
ในรัฐที่เกิดเงินได้นั้นหรือไม่กรณีที่จะถือว่าเงินได้เกิดขึ้นจากแหล่งภายในรัฐนั้น ได้แก่ กรณีที่กิจกรรม
หรือการจ้างงานที่ก่อให้เกิดเงินได้นั้นได้กระทำข้ึนภายในรัฐนั้น หรือมีการจ่ายเงินได้จาก หรือในรัฐนั้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักแหล่งเงินได้เป็นการจัดเก็บภาษีจากเงินได้เฉพาะที่
เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐนั้นเท่านั้น ดังนั้น หลักนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “หลักอาณาเขต” 
(Territory Income Basis หรือ Principle of Territoriality) หรือ “หลักการเสียภาษีโดยจำกัด”  
(Limited Tax Liability Basis) 
 2. หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) อำนาจในการจัดเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่เป็นการ
จัดเก็บภาษีโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับตัวบุคคลผู้มีเงินได้มาจากแนวความคิดท่ีว่า บุคคล
ผู้ที่มาอาศัยอยู่เป็นปกติในรัฐใดย่อมจะต้องใช้ทรัพยากรหรือใช้บริการจากรัฐนั้นในการดำรงชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ เสรีภาพฯลฯ แต่ใน
ขณะเดียวกัน บุคคลที่มาอาศัยอยู่ก็ย่อมมีส่วนในการสร้างมลภาวะขึ้น ซึ่งในเชิงเศรษฐกิจแล้ว สิ่งต่าง 
ๆ เหล่านี้ ถือเป็นต้นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งดังนั้นรัฐถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้จึงสมควรได้รับการชดเชยใน
รูปของการเรียกเก็บภาษีจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐของตน โดยไม่คำนึงว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นจะเป็น
บุคคลที่มีสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่ กล่าวคือ หลักถิ่นที่อยู่จะพิจารณาถึง การมีภูมิลำเนา หรือการมีถ่ิน
ที่อยู่ของบุคคลผู้เสียภาษี  
 โดยรัฐจะจัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นไม่ว่า จะได้รับเงินได้จากแหล่งภายในหรือ
ภายนอกรัฐ หรือไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะมีสัญชาติของรัฐนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งการจัดเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่
อยู่นี้เป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ทั่วโลกของบุคคลเพราะฉะนั้นหลักนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่ อหนึ่งว่า “หลัก
เงินได้ทั่วโลก” (Worldwide Income Basis หรือ Principle of Worldwide Income) หรือ “หลัก
ภาระการเสียภาษีโดยไม่จำกัด” (Unlimited Tax Liability Basis) 
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 3. รูปแบบการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ การเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) คือการที่ผู้เสีย
ภาษีอากรใช้วิธีที่ไม่ผิดกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ ในการเสียภาษีอากรให้น้อยลงโดยการใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมาย หรือความคลุมเครือของกฎหมายเพ่ือดำเนินการ ซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างจากการ
หนีภาษี (Tax Evasion) ที่เป็นการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายโดยผู้หนีภาษี รู้ว่า การกระทำนั้นผิด
กฎหมายแต่หวังผลเพ่ือให้มีภาระภาษีที่น้อยลง กว่าที่ควรจะเป็น สำหรับการเลี่ยงภาษีระหว่าง
ประเทศนั้น เป็นการทำธุรกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเลี่ยงภาษีอากร หรือลดภาระภาษีอากรโดย
ธุรกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับ 2 ประเทศขึ้นไป ทั้งนี้มีการดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำ
ธุรกรรมกับดินแดนปลอดภาษี ดินแดนปลอดภาษี คือ ประเทศที่รู้จักกันดีว่ามีการเก็บภาษีในอัตราที่
ต่ำ หรือไม่มีการจัดเก็บภาษีรวมถึงสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ง่าย หรือมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ยุ่งยาก 
และมีกฎเกณฑ์การรักษาความลับทางการค้าอย่างเข้มงวด ดังนั้นผู้ที่ต้องการเลี่ยงภาษีจึงมักจัดตั้ง
บริษัทในดินแดนปลอดภาษีเพ่ือใช้สำหรับการทำธุรกรรมเพ่ือลดภาระภาษี เช่น การจัดตั้งบริษัทลูกใน
ดินแดนปลอดภาษีเพ่ือถ่ายโอนทรัพย์สิน โดยบริษัทแม่จะโอนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่บริษัทลูกโดยเมื่อบริษัทลูกได้รับดอกเบี้ยหรือเงินค่าสิทธิต่าง ๆ ก็จะไม่ต้อง
เสียภาษีในดินแดนปลอดภาษีนั้น 
 จัดตั้งบริษัทลูกเพ่ือทำธุรกรรมค้าช่วง โดยบริษัทลูกดังกล่าวจะทำการซื้อหรือขายสินค้ากับ
บริษัทในเครือ และจะมีการกำหนดราคาเพ่ือช่วยโอนกำไรไปยังประเทศท่ีต้องการให้กำไรไปรวมอยู่ซึ่ง
ก็คือประเทศที่เป็นดินแดนปลอดภาษี หากบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ซื้อสินค้าก็จะมีการกำหนดราคา
ซื้อที่ต่ำกว่าราคาปกติ เพ่ือให้บริษัทดังกล่าวได้กำไรมาจากการนำ สินค้าไปขายต่อ หากบริษัทลูกที่
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ขายสินค้า ก็จะทำการกำหนดราคาขายสินค้าท่ีสูงกว่าราคาปกติเพ่ือให้กำไรมารวมอยู่ที่
ผู้ขายสินค้า 
 การจัดตั้งบริษัทลูกเพ่ือเป็นนายหน้าหรือให้บริการ โดยบริษัทลูกดังกล่าวจะทำหน้าที่หา
ลูกค้าหรือให้บริการต่าง ๆ แก่ธุรกิจในเครือกำไรของบริษัทในเครือต่าง ๆ บางส่วนก็จะถูกจ่ายมาเป็น
ค่านายหน้าหรือค่าบริการซึ่งเมื่อบริษัทลูกในดินแดนปลอดภาษีได้รับรายได้ในส่วนก็ไม่ต้องเสียภาษี 

 แนวความคิดทฤษฎีในการกระทำความผิด 
 การกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดก็ตาม  ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมอย่าง
หนึ่ง รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร ก็ถือเป็นพฤติกรรมการกระทำผิดอย่างหนึ่งที่อาจเรียกได้
ว่าเป็นอาชญากรรม ซึ่งการแยกประเภทของอาชญากรรมมีการพิจารณาในหลายรูปแบบ หลายวิธีการ 
และมีการจำแนกในหลายประเภท โดยมากการจำแนกประเภทอาชญากรรมอาศัยการพิจารณาจาก
บุคลิกภาพของอาชญากร หรือบางครั้งก็อาศัยหลักกฎหมาย ซึ่งมักพิจารณาปัจจัยด้านกฎหมายที่
สังคมกำหนดขึ้น หรือการพิจารณาในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งในปัจจุบันนิยมแบ่งอาชญากรรม
ออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ 
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1) อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน การค้าประเวณี 
การทำแท้ง เป็นต้น 

2) อาชญากรรมพ้ืนฐาน เป็นอาชญากรรมที่ประทุษร้ายต่อร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์วิ่งราว ทำร้ายร่างกายและฆ่าผู้อ่ืน เป็นต้น 

3) อาชญากรรมองค์การ เป็นอาชญากรรมที่รวมตัวเข้าด้วยกัน มีสายการบังคับ
บัญชาในรูปแบบองค์การ เพ่ือดำเนินการธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ เช่น การค้ายาเสพติด  
ค้าผู้หญิง ค้าอาวุธสงคราม เป็นต้น 

4) อาชญากรรมคอปกขาว เป็นอาชญากรรมที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ ใน
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน และได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน 

5) อาชญากรรมพิเศษ เป็นอาชญากรรมที่มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนซึ่ง
ยากแก่การศึกษา และควบคุม เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การก่อการ
ร้าย เป็นต้น 

การกระทำผิดกฎหมายศุลกากร จัดอยู่ในประเภทอาชญากรรมพิเศษ โดยถือได้ว่าการกระทำ
ผิดนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ พฤติกรรมการกระทำผิดมีความ
สลับซับซ้อนยากต่อการตรวจจับและควบคุม ซึ่งการกระทำผิดดังกล่าวมีหลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การกระทำผิด การประพฤติมิชอบ การทุจริตคดโกง การลักขโมย โดยนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับอย่ างกว้ างขวาง ได้ แก่  หลั กการและทฤษฎี  Triangle Fraud (Dorminey, Fleming, 
Kranacher & Riley Jr., 2012) และทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud (Wolfe & Hermanson, 
2004) และทฤษฎี GONE Theory (Brooks, 2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของ
พฤติกรรมผู้กระทำผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต 

 

ภาพที่ 1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจริต 
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 ทฤษฎี Triangle Fraud หรือ สามเหลี่ยมทุจริต เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย  
ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า การทุจริตไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่เรียกว่า 
สามเหลี่ยมทุจริต ตามรูปภาพ เป็นรูปแบบสำหรับการอธิบายปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำการทุจริตที่
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1) โอกาส (Opportunity) เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอ้ืออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ  
เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่อง หรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่าง
ของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้ 
 2) ความกดดัน (Pressure) ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นที่ต้องการจะใช้เงิน 
 3) มีเหตุผล (Rationalization) มีเหตุผลที่เข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอ่ืน
สามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งงาน ลาภยศท่ีได้ มีอำนาจ
ที่จะเลือกปฏิบัติ หรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางมิชอบได้ง่าย สาเหตุแห่งพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่
อันตรายมาก 
 ใน ส่ วน ท ฤษ ฎี  Four-Sided Diamond Fraud (Wolfe & Hermanson, 2004) ศึ กษ า
คล้ายคลึงกับ สามเหลี่ยมทุจริต คือ องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการกระทำการทุจริต แต่มองออกเป็น 4 
องค์ประกอบหลัก ตามรูปภาพ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 ทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud 

 
  1) ความสามารถ (Capability) หมายถึง มีความสามารถที่กระทำได้ที่ เกิดจาก
อุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอ้ือประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบ 
และทำการทุจริตได้ 
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  2) โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเอ้ืออำนวย 
  3) แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ (Incentive Motive) มีสิ่งจูงใจ แรงบันดาลใจจากเพ่ือน 
ญาติพ่ีน้อง และคนใกล้ตัวชักจูงอยากรวยทางลัด อยากได้ทรัพย์สินของคนอ่ืน เป็นต้น 
  4) มีเหตุผล (Rationalization) มีเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองว่าสามารถทำได้ 
 สุดท้าย ทฤษฎี GONE Theory (Brooks, 2004) มองปัจจัยที่ก่อให้เกิดคนที่จะทำการทุจริต 
ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ที่แตกต่างและคล้ายคลึงกับ 2 ทฤษฎี ข้างต้นดังต่อไปนี้ 
  1) ความละโมบ (Greed) เกิดความละโมบ เห็นคนอ่ืนทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ 
จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจสิ่งที่ตนมีอยากมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากกว่าที่ตนมี 
  2) โอกาส (Opportunity) เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอ้ืออำนวย 
  3) ความต้องการอยากได้ (Need) ความต้องการทุกสิ่งที่ทำได้ ความต้องการหรือ
ความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน มีปัญหาด้านการเงิน เงินไม่พอใช้จ่าย มีภาระต้องรับผิดชอบสูง จึงเป็น
แรงกดดันให้ทำทุกสิ่งที่ทำได้เพ่ือให้ได้เงินมา หรือในบางกรณีที่มีปัญหาคับขัน มักจะกล่าวอ้างจาก
ผู้กระทำผิดเพราะความจน และความจำเป็น เช่น คนในครอบครัวป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องการเงินไป
รักษา เสียพนันจำเป็นต้องหาเงินไปชดใช้ 
  4) ความคาดหวัง (Expectation) ความคาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้ อ่ืนล่วงรู้ 
และเอาผิดได้หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำผิดถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก 
 ซึ่งการกระทำความผิดทางศุลกากร พบว่าองค์ประกอบหลัก ที่ทำให้เกิดการกระทำผิด     
เกิดจากโอกาส และความสามารถ กล่าวคือ เนื่องด้วยการกระทำความผิดทางศุลกากรจำเป็นต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล หมายถึง บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถกระทำความผิดได้โดย
ขาดความรู้ หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งลักษณะการกระทำผิดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการที่
ผู้กระทำผิดเลือกท่ีจะกระทำ จึงเป็นการยากที่จะสามารถวางแผนควบคุมและป้องกันการกระทำผิดใน
ลักษณะนี้  และเนื่องด้วยการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีปัจจัยของเวลาเข้ามา มีส่วนต่อ
ความสำเร็จในการค้า ความรวดเร็วในการดำเนินพิธีการางศุลกากร จึงนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์    
เข้ามาช่วยให้การดำเนินพิธีการผ่านไปอย่างรวดเร็วเพ่ืออำนวยความสะดวก  
 หากจะมองด้านดีคือ ทำให้การแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ใน
อีกด้านหนึ่งการควบคุม และการป้องกันก็เปิดโอกาสให้เกิดการกระทำผิดได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นโอกาส 
และความสามารถ จึงเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดการกระทำผิดทางศุลกากร ซึ่งการกระทำผิ ด
ทางศุลกากร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังจะกล่าวต่อไป 

 พฤติกรรมการกระทำผิดในการนำเข้าสินค้า 
 พฤติกรรมการกระทำผิดในการนำเข้าสินค้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การไม่สำแดงสินค้า
ในการนำเข้า หรือการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศ เป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่สามารถพบได้ง่ายเป็นวิธี
พ้ืนฐานที่นิยมทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง หรือปลอมแปลงเอกสาร ที่ใช้ใน
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การนำเข้า เช่น เปลี่ยนจำนวนสินค้าให้มากขึ้นหรือน้อยลง การเปลี่ยนราคาสินค้า เป็นต้น รูปแบบ
การกระทำผิดในการนำเข้าสินค้า ทั้งสองแบบนั้น ทำให้เกิดผลต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐอย่าง
มาก จากการแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ตอนต้นสามารถจำแนกลักษณะพฤติกรรมใน
การกระทำความผิดในด้านการนำเข้าสินค้า อย่างละเอียดได้ดังต่อไปนี้ (Sacic, 2011) 
 การลักลอบนำเข้า (Smuggling) ซึ่งก็คือการนำเข้าสินค้าโดยไม่มีการสำแดงสินค้าต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งพฤติกรรมการลักลอบนำสินค้าเข้ามีอยู่มากมาย ตั้งแต่การเดินเท้านำสินค้าผ่าน
เข้าทางชายแดน ซุกซ่อนตามยานพาหนะ หรือซุกซ่อนโดยการดัดแปลงพาหนะ ดัดแปลงกระเป๋า
เดินทาง หรือแม้กระทั่งการซุกซ่อนตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการที่ผู้นำเข้า ปลอม
แปลง หรือไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงในการนำเข้า ก็คือการลักลอบเช่นกัน โดยมากการลักลอบนำเข้า นิยม
ลักลอบสินค้าที่มีภาษีนำเข้าสูงมาก เช่น บุหรี่ สุราต่างประเทศ รถยนต์ เพราะถือว่าเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย หากนำเข้าตามขั้นตอน ภาษีและอากรจะมีในปริมาณที่สูงมาก บางครั้งสูงกว่ าราคาสินค้า 
และสินค้าที่ลักลอบสูงเช่นกัน คือ สินค้าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าเด็ดขาด 

- การสำแดงเท็จเก่ียวกับการขนส่ง 

- การสำแดงข้อมูลในการนำเข้าเป็นเท็จ 
 - การสำแดงจำนวนของสินค้า และน้ำหนักเป็นเท็จ 
 - การสำแดงชนิด และคุณลักษณะของสินค้าเป็นเท็จ 
 - การสำแดงประเทศกำเนิด (Rule of origin) เป็นเท็จ 
 - การสำแดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสินค้าเป็นเท็จ 

 
4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร
โดยการนำข้อมูลในรายการขนสินค้า ไปหากลุ่มใบขนสินค้าที่ผิดปกติโดยการแบ่งกลุ่ม เมื่อทราบกลุ่ม
พฤติกรรมที่ผิดปกติแล้ว จึงนำข้อมูลกลุ่มนั้นไปสร้างแบบจำลองพฤติกรรมด้วยกฎความสัมพันธ์ที่มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 100 จากการศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร
นั้น พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการกระทำความผิดสามารถจำแนกเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
ซึ่งกลุ่มพฤติกรรมดังกล่าว หมายถึง แนวโน้มการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่เกิดขึ้นในท่า
ขนสินค้าที่สำคัญ 7 แห่ง ลักษณะสินค้าที่มีแนวโน้มกระทำความผิด เป็นสินค้าที่ไม่มีการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร และน้ำหนักรวมของสินค้า ตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่งผลที่ได้รับจาก
การทำวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ความผิดทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สุรศักดิ์ เลียมเลิศ (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาถึง (1) รูปแบบของการค้าชายแดน ทั้งที่ผ่านและ
ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร (2) ปัญหาการลักลอบการนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร หรือ



524 
 

 

ชำระอากรโดยถูกต้อง (3) ศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบนำเข้าสินค้า 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้า และการป้องกันและปราบปรามของกรม
ศุลกากร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้ประกอบการส่วนมากจะมีปัญหาทางด้านภาษีอากรนำเข้า
รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินราคาสินค้าของเจ้าหน้าที่มากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ คือ สภาพภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการลักลอบนำเข้าสินค้า สำหรับมูลค่าของการลักลอบนำเข้า
สินค้า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่ามีมูลค่าน้อยกว่าที่นำเข้าโดยถูกต้อง และมีแนวโน้ม
การลักลอบลดลง ส่วนกรณีภาครัฐใช้มาตรการเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นำเข้า ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะส่งผลกระทบถึงมูลค่าการค้าโดยรวม และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งจะเกิดปัญหาของผลกระทบด้านลบจากประเทศคู่ค้า 

 
5. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือค้นหา
ความจริงในเรื่องต่าง ๆ จากสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview)โดยใช้คำถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการขั้นตอน ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าแนวบริเวณชายแดน 
อำเภอสังขละบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบคำถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Semi-
Structure Interview) เป็นการสอบถามหรือสัมภาษณ์ ตามโครงร่างคำถามที่วางแผนไว้แล้วล่วงหน้า ใน
ประเด็นสำคัญต่าง ๆ จากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผู้ศึกษา
ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตของการศึกษาท่ีกำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งถามเก่ียวกับชื่อ ตำแหน่ง และสังกัด 
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าแนวบริเวณ

ชายแดน และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ติดต่อขอสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาตามท่ีได้นัดหมายไว้ 
  3. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มารวบรวมและวิเคราะห์ 
 
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับหัวหน้าฝ่ายของ
ด่านฯ สังขละบุรี ตัวแทนออกของในพ้ืนที่ด่านฯ สังขละบุรี และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ด่านฯ        
สังขละบุรี ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าไปในทิศทางเดียวกันว่า การลักลอบนำเข้า
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สินค้า คือการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการทางศุลกากร หรือได้รับอนุญาตจาก
พนักงานศุลกากร 
 สาเหตุของการลักลอบนำเข้าสินค้านั้น มีความเห็นหลายด้าน โดยสาเหตุสำคัญที่ให้ความเห็น
เหมือนกัน คือ อัตราภาษี เนื่องจากค่าภาษีอากรเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินค้า หากการลักลอบนำ
สินค้าเข้ามาได้สำเร็จก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ต่ำกว่าคู่แข่งที่นำสินค้าเข้ามาโดยชำระค่าภาษีอากร
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้สินค้าบางอย่างมีการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ ว่าเป็นของต้องกำกัด 
หรือของต้องห้าม เช่น เครื่องยนต์เก่า หรือ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น 
  ส่วนสาเหตุ อ่ืน เป็นเรื่องของพิธีการทางศุลกากร ซึ่งการนำเข้าสินค้าบางอย่างต้องมี
ใบอนุญาตจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามาประกอบ เช่น สินค้าเกษตร ต้องได้รับอนุญาตจาก ด่านตรวจพืช 
กรมวิชาการเกษตร ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่ายุ่งยากในการที่จะขอใบอนุญาตเหล่านั้น 
  สำหรับตัวแทนออกของได้ให้ความเห็นในเรื่องสาเหตุของการลักลอบนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่มา
จากการที่ประกอบการที่เป็นชาวบ้าน ขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าสินค้า และก็มี
ผู้ประกอบการบางรายก็มองเรื่องผลกำไรที่เพ่ิมขึ้นจากการนำสินค้าเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการเนื่องจาก
มีต้นทุนที่ลดลง 
  ในส่วนของอุปสรรคของการทำงานในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ได้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ สำหรับอุปสรรคด้านอ่ืน คือเรื่องสินค้าที่เข้ามามีปริมาณ
มาก และมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงาน นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายปราบปรามยังให้ความ
คิดเห็นในเรื่องมีการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่โดยให้การช่วยเหลือ และรับผลประโยชน์ตอบ
แทน ส่วนในมุมมองของตัวแทนผู้ออกของ และผู้ประกอบการมีความเห็นว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของ
ด่านฯสังขละบุรีมีช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการป้องกันการ
ลักลอบนำเข้าสินค้า 
  สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้านั้นหัวหน้าฝ่ายทั้งสองท่าน ได้ให้ความ
คิดเห็น เชื่อมโยงกลับไปยังประเด็นที่ 5 นั่นคือเรื่องของกำลังพล โดยหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและ
ปราบปรามได้ให้ความเห็นว่า สำหรับด่านฯ สังขละบุรี ต้องการกำลังเสริมโดยประมาณ 12 นาย เพ่ือ
ทำหน้าที่สืบสวนและปราบปรามโดยเฉพาะ ส่วนในมุมมองของหัวหน้าฝ่ายบริการได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
ควรมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการนำเข้าให้ปฏิบัติพิธีการให้ถูกต้อง และในส่วนของ
เจ้าหน้าที่เองก็ควรมีความรู้นอกจาก กฎหมายของหน่วยงานตนเองแล้ว ควรมีความรู้ในเรื่องของ
กฎหมายอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับทางฝ่ายของตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการ ที่ให้
น้ำหนักในการแก้ปัญหาไปที่ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร หรือการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับใบอนุญาตของหน่วยงานอื่น ๆ ในการใช้ประกอบการขออนุญาตนำเข้าสินค้า  
  ส่วนข้อเสนอแนะที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความเห็นในการแก้ไขปัญหาการลักลอบ
นำเข้าสินค้านั้น ผู้วิจัยได้เลือกที่จะให้ กลุ่มตัวอย่างของตัวแทนผู้ออกของ และผู้ประกอบการ เป็นฝ่าย
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เสนอความคิดเห็น เนื่องจากมองว่าเป็นมุมมองจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจากหน่วยงานศุลกากร
โดยตรง ส่วนเจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้วิจัยเลือกที่จะถามเกี่ยวกับความเห็นต่องานวิจัย
ครั้งนี้ว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม ่
  โดยกลุ่มตัวอย่างของ ตัวแทนผู้ออกของ และผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นไว้ว่า อยากให้ด่าน
ฯ หรือกรมศุลกากร ปรับในเรื่องของใบอนุญาตที่ใช้ประกอบใบขนสินค้า หรือทำการปรึกษาร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตสำหรับสินค้าบางประเภท และควรมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้
คำแนะนำกับผู้มาติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า ซึ่งสำหรับในเรื่อง ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของด่านฯสังขละบุรี ก็มองว่าเป็นปัญหาในเรื่องของกำลังคนเพราะปกติโครงสร้างการ
ทำงานของด่านศุลกากรนั้น จะมีตำแหน่งผู้ช่วยนายด่านศุลกากร ที่คอยให้คำปรึกษาและคอยอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่ออยู่แล้ว 
  ในส่วนสุดท้ายของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ถามความเห็นกลับไปยังหัวหน้าฝ่ายทั้งสองท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรกับงานวิจัยชินนี้ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายทั้งสองท่านมีความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันว่า
น่าจะนำมาประยุกต์ และช่วยสนับสนุนในการทำงานของด่านฯได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการ
แก้ปัญหาทั้งระบบ เพราะทราบถึงสาเหตุ ทิศทาง หรือแนวโน้มการลักลอบนำเข้าสินค้า ที่สามารถ
นำมาปรับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต 
 การศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการลดการลักลอบนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากรสังขละ
บุรี ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการการลักลอบการนำเข้าสินค้าและหลีกเลี่ยงพิธีการ
ทางศุลกากรในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่สาเหตุ วิธีการ ไปจนถึง
ข้อเสนอแนะของหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะงานด้านการป้องกันและปราบปรามที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวด มิให้มีสินค้าต้องห้าม หรือเป็นอันตรายต่อประชาชนหลุดรอดเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ และจะต้องดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดที่ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการรั่วไหลของภาษีอากรที่รัฐอาจต้องสูญเสียไป และสร้างความเป็น
ธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ทำการค้าอย่างสุจริต 

 ข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานของด่านศุลกากรนั้น  เป็นการดำเนินงานตามนโยบายโดยการรับมอบมาจาก

อธิบดีกรมศุลกากร ในการดำเนินตามให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการมอบ
โครงสร้างการทำงานไว้เป็นภาพกว้าง แต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้น ด่านฯเองจะประสบปัญหาที่เป็น
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยเองมีความเข้าใจว่าแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีความต่างกันของปัญหา แต่ด้วยความ
เป็นหน่วยงานราชการ การจะปรับหรือเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน ไม่สามารถทำได้ทันที เหมือน
หน่วยงานภาคเอกชน เพราะมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่ ดังนั้นสำหรับแนว
ทางการลดการลักลอบนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากรสังขละบุรีนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
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 1. กรมศุลกากรให้อำนาจด่านศุลกากรในการบริหารจัดการ ในรูปแบบของการ
กระจายอำนาจ (Decentralization) ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า หากใช้รูปแบบนี้ ด่านฯจะสามารถตัดสินใจ 
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา และลดภาระในการรับผิดชอบจากกรม เพื่อให้การดำเนินการต่าง 
ๆ ตอบรับกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  
 2. เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร กรมฯ ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บรรจุตรงตาม
โครงสร้างด่าน เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงพอกับพ้ืนที่ หรือเปิดโอกาสให้กับ เจ้าหน้าที่ที่มี
ภูมิลำเนาเกิดตรงหรือใกล้เคียงในท้องถิ่นมีโอกาสเลือกที่จะทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ที่มีความเกี่ยวข้องในการ
นำเข้าสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนจองเจ้าหน้าที่ ตัวแทนอกของ และผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการดำเนินพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร      
ว่าเป็นการทำงานในเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 
 4. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่สินค้านั้น  ๆ มีความ
เกี่ยวข้องหรือ ข้อกำหนดทางกฎหมาย เพ่ือลดขั้นตอน แลอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่จะนำสินค้าเข้า
มาในราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้า ของด่านศุลกากรสังขละ
บุรี ที่กล่าวมา คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากร
สังขละบุรีได้ในระดับหนึ่งมิใช่ทั้งหมด เพราะแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าในแต่ละพ้ืนที่ หรือแต่
ละยุคสมัย จะประสบปัญหาในการปฏิบัติไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการบริหารงานและนโยบายในแต่ละ
สมัย ว่ารัฐบาลจะส่งมอบนโยบายผ่านกระทรวง กรม อธิบดี มาจนถึงด่านฯ ว่าจะเน้นไปที่นโยบาย
ด้านไหน ซึ่งแนวทางดังกล่าวที่ผู้วิจัยเสนอไปอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะหากจะให้กรม หรือด่านฯ
เองปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแนวทาง วิธีแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ไขระดับโครงสร้าง จะต้อง
แก้ไขตามประกาศกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรี ในเรื่องระเบียบการบริหารงานของกรมศุลกากร  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความเกี่ยวโยงใน
ด้านกฎหมาย ให้มีความสอดคล้องกัน และเพ่ือให้ด่านศุลกากรสังขละบุรี สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

 

สหภัทร คงเทียน*  
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 4) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
การทำงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานในสังกัด สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 
250 คน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังพบว่า บรรยากาศองค์กร และความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตในการทำงาน บรรยากาศองค์กร ความพึงพอใจในงาน   
 

1. บทนำ 
คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work life) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อบุคคลวัยทำงาน

ในการตอบสนองต่อการทำงาน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ระบุถึงการเกิดความสมดุลของงานกับการ
ดำรงชีวิตของบุคลากร หากทั้งสองส่วนนี้ขาดสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานลดลง จะส่งผลให้

 
*ร้อยเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: minecadet47@gmail.com 
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เป้าหมายการทำงานลดลงด้วย เนื่องจากบุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ไม่พอใจในสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ ความยึดมั่นผูกพันในองค์การลดลง บุคลากรมีแนวโน้มการลาออกและย้ายออกจากองค์การ
เพ่ิมมากข้ึน (อมรรัตน์ แก้วทวี, 2555) ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของตัวบุคคลเอง ที่ส่งผลต่อการที่บุคคลจะทำงานให้องค์กรได้ดีนั้น บรรยากาศองค์กรก็
นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคคลภายในองค์กร 
(วรวรรณ ชื่นพินิจกุล, 2555) หากองค์กรมีบรรยากาศองค์กรที่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน 
บรรยากาศในการทำงานจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก (ดวงกมล 
เนตรสวัสดิ์, 2558) นอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้พนักงานในองค์กร 
ซึ่งความพึงพอใจในงานนั้นเกิดมาจากลักษณะของงานที่มีความน่าสนใจภายในงาน ความแปลกของ
งานโอกาสที่จะได้เรียนรู้งาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะทำงานได้สำเร็จ งานที่ได้ให้ความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เช่น การยกย่องนับถือการช่วยเหลือและความมีไมตรีที่ดีต่อกัน 
(โกวิท สะอาดแก้ว และจิราพร ระโหฐาน, 2557) 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการ
บริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
ข้าราชการการเมืองในสำนักเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ (สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2560) จากรายงานประจำปี (Annual Report) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ด้านข้อมูลภาพรวมของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง อัตรากำลังของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พบว่าบุคลากรมีการปรับย้ายออกนอกหน่วยงานทุก ๆ ปี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงาน
ประจำปี, 2560) ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2562 พบว่ามีบุคลากรปรับย้ายออกนอกหน่วยงานมากถึง 33 คน 
สาเหตุอาจมาจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ คุณภาพชีวิตการทำงาน  
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เต็มใจที่จะเสียสละ และพยายามทำงาน
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือบรรลุเป้าหมายและเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ และจะส่งผลให้มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งลดอัตราการลาออกโอนย้าย 
รวมทั้งยังเป็นการการสนับสนุนให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ มีความชื่นชอบและพอใจในงานที่ทำ 
ทำให้บุคลากรมีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี  
(กิมบวย เพ็ชรพันธ์, 2551) จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ควรให้ความสนใจและนำมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมากขึ้น 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ในสังกัด
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของ Huse & 
Cummings (1985) โดยไม่ได้มองจํากัดเพียงแค่บุคลากรในองค์การภาคเอกชน แต่ยังครอบคลุมถึง
บุคลากรในองค์การภาครัฐเพราะความปรารถนา และความต้องการให้ชีวิตในองค์การดีขึ้นย่อมต้อง
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เกิดขึ้นกับบุคลากรทั้งในองค์การภาคเอกชนและองค์การภาครัฐ และยังพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม
ของบุคคล และสังคมขององค์การซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ และยังตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลในการทำงานได้อีกด้วย (ศิริพร ลือวิภาสกุล และชวนชม ชินะตังกูร , 2553) ทั้งนี้
แนวความคิดของ Huse & Cummings (1985) ประกอบไปด้วย 8 ประการ ซึ่งจะชี้วัดและประเมิน
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคลที่ดีเนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาพการทำงานของบุคลากร 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้อย่างครอบคลุม 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่ข้ึนตรง
กับนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ 
ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผู้นำประเทศ ดังนั้นถ้าบุคลากรมีคุณภาพในการทำงานย่อม
เอ้ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกื้อหนุนให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดยั้งก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือนำผลการศึกษา
เสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2.2 เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2.4 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานในสังกัด สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่มาของกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของ Huse & Cummings ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยบรรยากาศองค์กร และ
ปัจจัยความพึงพอใจในงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมทั้งหมด 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุการทำงาน ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบให้เลือก (Checklist)  
ตอนที่ 2 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ 

ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ โดยเป็นคำถามเชิงบวกท้ังหมด 
ตอนที่ 3 ปัจจัยความพึงพอใจในงาน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 

ระดับ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ โดยเป็นคำถามเชิงบวกท้ังหมด 
ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็น

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 24 ข้อ โดยเป็นคำถาม
เชิงบวกท้ังหมด 

 

 

ความพึงพอใจในงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 

2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 

4) รายได้ต่อเดือน 

5) อายุการทำงาน 

บรรยากาศองค์การ 

 

 

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 
ในสังกัดสำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร  
ประชากรที่ใช้สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้คือ บุคลากรข้าราชการประจำ 288 คน ลูกจ้างประจำ 

115 คน และพนักงานราชการจำนวน 160 คน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมด 563 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้ คือ บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

โดยกำหนดขนาดที่เหมาะสมตามแนวทาง Krejcie and Morgan (1970) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้วิจัย
นิยมใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างและเหมาะกับขนาดประชากรที่มีขนาดเล็ก (ประสพชัย พสุนนท์ , 
2557) 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยกำหนดขนาด
ตัวอย่างจากตำแหน่งของพนักงาน โดยใช้เกณฑ์ประชากรทั้งหมดท่ีจะทำการสุ่มตัวอย่าง คือ 250 คน  

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก 
แบบสอบถามกับบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 250 คน 

ขั้นตอนที่  4 การสุ่มตัวอย่ างสัมภาษณ์ เชิ งลึก ใช้แบบจำเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จะศึกษาจากบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ย้ายออกนอกหน่วยงาน
จำนวน 5 คน 
 
4. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรด้วยการทดสอบที แบบกลุ่มอิสระ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบว่า มีความแตกต่างใช้วิธีการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD 

ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
จำแนกตามเพศ 

เพศ 
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

n S.D. t p 

ชาย 101 .61942 .985 .326 
หญิง 149 .57138   

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ

บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
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ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จำแนกตามอายุ 

อาย ุ
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

�̅� S.D. F Sig 
ต่ำกว่า 30 ป ี 3.27 .666 .098 .907 
30 - 45 ปี 3.22 .574   
สูงกว่า 45 ปี 3.24 .581   

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ

บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
จำแนกตามการศึกษา 

การศึกษา 
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

�̅� S.D. F Sig 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 3.45 .719 5.815 .003* 
ปริญญาตร ี 3.25 .524   
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 3.06 .595   

*Sig< 0.05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
แสดงว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ด้านการศึกษา 
การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี - .201* .388* 
ปริญญาตร ี  - .187* 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า   - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4 พบว่า บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีการศึกษาต่ำกว่า 
ปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการทำงาน มากกว่า บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีการศึกษา 
ปริญญาตรี และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
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ที่มีการศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการทำงาน มากกว่า บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่มีการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ตารางที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน 
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

�̅� S.D. F Sig 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000  3.65 .354 1.912 .093 
15,001 – 25,000 บาท 3.12 .554   
25,001 – 35,000 บาท 3.28 .614   
35,001 – 45,000 บาท 3.27 .666   
45,001 – 55,000 บาท 3.436 .351   
55,001 บาทขึ้นไป 3.85 .029   

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ตารางที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จำแนกตามตำแหน่งงาน 
ตำแหน่งงาน คุณภาพชีวิตการทำงาน 

�̅� S.D. F Sig 
ข้าราชการ 3.23 .568 .432 .650 

พนักงานราชการ 3.20 .621   
ลูกจ้าง 3.30 .607   

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน

ของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ตารางที่ 7 ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการทำงาน 
�̅� S.D. F Sig 

น้อยกว่า 5 ป ี 3.09 .605 6.026 .003* 
5 - 10 ปี 3.42 .631   

มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 3.16 .541   
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*Sig< 0.05 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD  
ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

น้อยกว่า 5 ป ี - -.331* -.078 
5 - 10 ปี  - .252* 
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป   - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  8 พบว่า บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการทำงาน น้อยกว่า บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5–10 ปี และบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติ งาน 5–10 ปี  มีคุณภาพชีวิตการทำงาน มากกว่า บุคลากร สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression) ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

ปัจจัย 
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี .783 .163  4.820 .000 - - 
1. บรรยากาศองค์กร .365 .061 .331 5.952 .000* .625 1.600 
2. ความพึงพอใจในงาน .395 .047 .471 8.460 .000* .515 1.350 

Note: R2 = .522, AR2 = .518, F=134.881, *p< .05 
 

จากตารางที่  9 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์กร 
(Sig=.000) และความพึงพอใจในงาน (Sig=.000) มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เมื่อพิจารณาน้ำหนักของ
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ผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี พบว่า ความพึงพอใจในงาน (ß = .471) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศองค์กร (ß = .331) ตามลำดับ 
สัมประสิทธิ์การกำหนด (R2 = .522) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของบรรยากาศองค์กร และความพึงพอใจ
ในงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 
52.2  

จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ  (Independent) 3 ด้าน
ได้แก่ บรรยากาศองค์กร (X1) และความพึงพอใจในงาน (X2) ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (Ý) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงที่ได้จากการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสำคัญ .05 เพ่ือทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ดังนี้ 

Ý = 0.783 + 0.365 X1 + 0.395 X2 

จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (B) ของบรรยากาศองค์กร เท่ากับ 
.365 และความพึงพอใจในงาน เท่ากับ .395 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก ถือว่ามีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในทิศทางเดียวกัน  

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor 
(VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้น ก่อนนำตัวแปร
อิสระใด ๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อน  
ซึ่งวิธีการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีอยู่หลายแนวทาง  (ประสิทธิ์ สันติกาญจน์, 2551) 
โดยที่ค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) เป็นตัวบ่งบอกว่า ตัวแปรใดบ้างที่ไม่
เป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าทั้งสองนี้เป็นส่วนกลับต่อกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tol ของตัวแปร
อิสระ มีค่าเท่ากับ .515-.625 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ > .40 (Allison, 1999) ค่า VIF ของตัวแปร
อิสระมีค่าตั้งแต่ 1.350–1.600 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มี
นัยสำคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013)  
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

 

 

 



538 
 

 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ทดสอบ ค่านัยสำคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล    
เพศ t-test 0.326 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.907 ปฏิเสธ 
การศึกษา F-test 0.003* ยอมรับ 
รายได้ต่อเดือน F-test 0.093 ปฏิเสธ 
ตำแหน่งงาน F-test 0.650. ปฏิเสธ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน F-test 0.003* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศองค์กร  

บรรยากาศองค์กร MRA 0.000* ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในงาน    

ความพึงพอใจในงาน MRA 0.000* ยอมรับ 

*Sig< 0.05 
 

5.2 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ เหมาะสมกับหน่วยงานในสังกัด สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

จากการศึกษาพบว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการ
ย้ายออก จำนวน 33 คน โดยเป็นการย้ายกลับภูมิลำเนาร้อยละ 70 ย้ายเพ่ือปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ร้อยละ 20 และย้ายด้วยเหตุผลด้านอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 โดยเมื่อพิจารณาเหตุผลในการย้ายออกของ
บุคลากรในส่วนเหตุผลด้านอ่ืน ๆ พบว่า มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ปัญหาเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัย เช่น เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ที่มีการ
ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล ทำให้ครอบครัวไม่สบายใจและสนับสนุนให้ย้ายออก 

2) ลักษณะการบริการงาน เช่น กลุ่มบริหารงานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะ
นักการเมืองเข้ามาเป็นหัวหน้า ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงต้องการผลลัพธ์ว่าจะเอาแบบ
ไหน ทำให้ราชการเกิดคสามกดดันและความเครียดในการทำงาน เนื่องจากผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างจึง
ทำให้เกิดเป็นเหตุผลในการขอย้ายออก 

3) ปัญหาเกี่ยวกับความก้าวหน้า เนื่องจากการทำงานลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
มีความก้าวหน้าช้ากว่า มีลูกน้องใต้บังคับบัญชาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทำงานที่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.3 อภิปรายผล 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และ
ตำแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้
เนื่องจาก การศึกษาที่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลกรแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกว่าอาจจะมีความได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับ
สารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มี
หลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ และมีโอกาสหรือมีคุณภาพชีวิตในการทำงานมากกว่าคนที่มีการศึกษา
ต่ำกว่า นอกจากนี้แล้วระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันนั้นอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานแตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่นานกว่าอาจจะมีความความเบื่อ
หน่ายในการทำงานมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตกต่างกัน ซึ่งสอดลคล้องกับการศึกษาของ กมล กฤษวงศ์ 
และณกมล จันทร์สม (2556) ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เนื่องจาก พนักงานมีความคิดเห็นว่าหากสามารถแสดงความคิดเห็นใน
หน่วยงานได้อย่างเปิดเผย โดยที่องค์กรมีการเปิดโอกาสให้สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยมีการระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน หรือมีการกำหนดลักษณะโครงสร้างการบริหารไว้อย่างชัดเจน  
จะทำให้รู้สึกว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากมีการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วหากว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างสะดวก และรู้สึก
อบอุ่นสบายใจในการปฏิบัติงาน ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเสมอเมื่อเกิด
ปัญหา จะทำให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผจญ เฉลิมสาร (2540; อ้างถึงใน พนิตา สุทธภักติ, 2554) ที่ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทำงานในมิติ
ของบรรยากาศ เป็นอีกมิติหนึ่งของคุณภาพชีวิตการทำงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการสร้างสรรค์
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บรรยากาศที่จะทำให้พนักงานได้รับความพึงพอใจในการทำงานสูงขึ้นโดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสำคัญขององค์กร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของพวก
เขา นั้นคือการปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยทำให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ทำงาน
เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุชานุช พันธนียะ (2553) ทำการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของข้าราชการครู ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำงานของข้าราชการครู 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เนื่องจาก พนักงานจะมีความรู้สึกพึงพอใจที่มีโอกาสได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในที่ทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการทำงาน มีความพอใจกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายในที่ทำงาน โดยการทำในสิ่งที่ไม่ค้านกับหลักศีลธรรมในที่ทำงาน นอกจากนี้แล้วหากว่ามี
โอกาสได้ทำงานอย่างอิสระ ได้รับโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน และ ค่าตอบแทนจากการที่ทำงานที่ได้รับจากองค์กรอย่างยุติธรรม ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน และมีผลส่งต่อไปถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน 
ดังนั้นแล้วจึงทำให้  ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse & Coming (1985) ที่กล่าวว่า คุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน เป็นความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนา หรือความพึงพอใจในงานของ
บุคคลกับประสิทธิผลขององค์กร หรือกล่าวได้ว่าคือประสิทธิผลขององค์กรที่เกิดขึ้นมาจากความสุขใน
งานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ โดยคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กร เพราะเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน อันส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นพวรรณ ใจคง, 2555) นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
กมล กฤษวงศ์ และณกมล จันทร์สม (2556) ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พบว่า ปัจจัยด้านความ
พึงพอใจ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานในสังกัด สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

จากการศึกษาพบว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
มีการย้ายออก จำนวน 33 คน โดยเป็นการย้ายกลับภูมิลำเนาร้อยละ 70 ย้ายเพ่ือปรับตำแหน่งที่
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สูงขึ้น ร้อยละ 20 และย้ายด้วยเหตุผลด้านอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 โดยเมื่อพิจารณาเหตุผลในการย้ายออก
ของบุคลากรในส่วนเหตุผลด้านอ่ืน ๆ พบว่า มีสาเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับความกังวลด้านความ
ปลอดภัย เช่น เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ที่มีการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล ทำให้ครอบครัวไม่
สบายใจและสนับสนุนให้ย้ายออก นอกจากนี้แล้วลักษณะการบริการงานยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้
พนักงานเกิดความต้องการย้ายออก เช่น กลุ่มบริหารงานพัสดุ เกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพราะนักการเมืองเข้ามาเป็นหัวหน้า ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงต้องการผลลัพธ์ว่าจะเอา
แบบไหน ทำให้ราชการเกิดคสามกดดันและความเครียดในการทำงาน เนื่องจากผิดระเบียบจัดซื้อจัด
จ้างจึงทำให้เกิดเป็นเหตุผลในการขอย้ายออก และปัญหาเกี่ยวกับความก้าวหน้า เนื่องจากการ
ทำงานลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความก้าวหน้าช้ากว่า มีลูกน้องใต้บังคับบัญชาน้อยกว่า  
เมื่อเทียบกับการทำงานที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นเรื่องของปัญหา
แรงงานและมาตรการแก้ไขซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญถึงความพึงพอใจของคนงานและการเพ่ิมผลผลิตใน
หน่วยงาน คุณภาพชีวิตการทำงานจึงเป็นเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีในการทำงาน และมี
ความสัมพันธ์กับการเพ่ิมผลผลิตอย่างใกล้ชิด (นพวรรณ ใจคง, 2555) ทั้งนี้แม้ว่าคุณภาพชีวิตการ
ทำงานจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ง่ายในทางปฏิบัติเพราะแต่ละคนมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลให้
บุคคลมองหรือรับรู้คุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการที่จะจัดหรือสร้างงานหรือ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของบุคคลทุกคนย่อมจะทำได้ยาก เพราะ
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามมิติการรับรู้ของแต่
ละบุคคลแต่ละบุคคลมีพ้ืนฐานภูมิหลังลักษณะอ่ืน ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นแล้วการประสาน
เป้าหมายของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันทำให้เกิดคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรในองค์กร 
(ดาลัด จันทรเสนา, 2550) 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้มีส่วนเกี่ยวจึงควรให้ความสำคัญในส่วนนี้เพ่ิมเติม โดยควรให้ทุกคน
ในองค์กรไม่ว่าจะมีระดับการศึกษา หรือระดับตำแหน่งงานใด ทุกคนในองค์กรควรได้รับสิทธิพ้ืนฐานที่
เท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างทั่วถึง และไม่ปิดกั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานเพ่ือให้เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. ด้านบรรยากาศองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวจึงควรให้ความสำคัญ การสร้างการรับรู้สภาพแวดล้อม
ของงานที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน เพ่ือการสร้างทัศนคติ 
ค่านิยม และความรู้สึกท่ีดีให้แก่บุคลาการผู้ปฏิบัติงานในองค์กร นอกจากนี้แล้วควรให้ความสำคัญกับ
การสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในโครงสร้างขององค์กรในแง่ของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภาวะผู้นำ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างกฎเกณฑ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งการรับรู้หรือ
ความรู้สึกต่อลักษณะขององค์กรเหล่านี้มีผลกระทบต่อคุณภาพการทำงานของบุคคลในองค์กร 
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3. ด้านความพึงพอใจในงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวจึงควรให้ความสำคัญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้
ความสำคัญกับ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในทางบวก จะมีผลทำให้เกิดความพึงพอใจใน
การทำงาน โดยผู้บริหารควรทำการตรวจสอบความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงาน เพ่ือที่จะได้
ทำการแก้ไขปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการทำงานให้เอ้ือหรือสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบัติงาน ทำให้
องค์การเกิดความเจริญและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. หลังจากที่สอบบรรจุมาเป็นข้าราชการ ไม่มีการระบุหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าจะต้องทำงาน
อย่างน้อยกี่ปี จึงสามารถย้ายออกจากหน่วยงานได้ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการย้ายออกจากหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

5. ควรมีการเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยสถานที่ให้มากขึ้น เช่น ในอดีตเคยมีรัฐบาล  
คิดการขุดเจาะอุโมงค์ทางเชื่อมใต้ดินไปยังพ้ืนที่นอกทำเนียบรัฐบาลเพ่ือใช้รักษาความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาล 

6. ควรออกกฎระเบียบที่ชัดเจนในระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่สาย
งานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานพัสดุ รวมทั้งควรจัดหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน
เพ่ือเพ่ิมความชำนาญศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งลดความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจกับการทำงาน
แบบเดิม ๆ อันเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน 

7. ควรมีการส่งเสิรมความก้าวหน้าในการทำงานที่ชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรม สร้างความ
ภาคภูมิใจในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบ รวมทั้งปลูกฝั่งให้มีความรักในองค์กร แสดงให้เห็นว่าองค์กรเห็น
คุณค่าของตัวพนักงาน และพนักงานจะเห็นคุณค่าขององค์กรเกิดความผูกพัน 
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ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธรุกิจและ
เจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสมีาและจังหวดัเชียงใหม่ 

 

สุปัญญา อภัยพันธุ์* 
 

 บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่ม
อาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่   
โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูล  
จากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสินจำนวนทั้งสิ้น 269 ตัวอย่างในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาจะทำ
การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรในไตรมาส 1 จำนวน 22 ตัวอย่าง ไตรมาส 2 จำนวน 49 ตัวอย่าง
ไตรมาส 3 จำนวน 78 ตัวอย่างไตรมาส 4 จำนวน 120 ตัวอย่างและจำนวน 221 ตัวอย่างในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาจะทำการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรในไตรมาส 1 จำนวน 21 ตัวอย่าง
ไตรมาส 2 จำนวน 37 ตัวอย่างไตรมาส 3 จำนวน 56 ตัวอย่างไตรมาส 4 จำนวน 107 ตัวอย่าง  
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และกำหนดจำนวนตัวอย่าง (Quota Sampling) กำหนดตัวแปรอิสระ 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ค่าใช้จ่ายต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปี และปัจจัย
ที่สนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ วงเงินกู้ ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ ความสามารถ ใน
การชำระหนี้ (DSCR) อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) กำหนดตัวแปรตาม คือ การใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ Chi –Square ณ ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ0.05 

ผลการศึกษา ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและ
เจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่” ในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระยะเวลาการพิจารณา ความสามารถ
ในการชำระหนี้ (DSCR) และหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินกู้ มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพ 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรกำหนดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ (New Product) ของ
ธนาคารออมสินรวมถึงวิเคราะห์คุณสมบัติปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี 
รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินกู้ และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับ
อาชีพของลูกค้า เพ่ือนำไปใช้กำหนดแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า ตามแหล่งที่ประกอบอาชีพของลูกค้า ทั้งนี้ เพ่ือให้ธนาคารออมสินสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดสินเชื่อเคหะกับธนาคารพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน 

คำสำคัญ: สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน กลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ 
 
1. บทนำ 

ธนาคารออมสินซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ได้ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมสัดส่วนการ
ปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเพราะเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับธนาคาร เนื่องจากมีหลักประกัน
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและยังเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่ธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่มีความต่อเนื่อง เช่น 
การปล่อยสินเชื่อเพ่ือการตกแต่งต่อเติมที่อยู่อาศัย สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เป็นต้น  

ดังนั้น กลุ่มลูกค้าในตลาดที่อยู่อาศัยจึงนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของธนาคารออมสิน  
จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกร ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไปและผู้ใช้แรงงาน พนักงาน
และลูกจ้างในบริษัท พนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน และลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธนาคารจึงพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่อของตนเองให้เพ่ิมมากขึ้น หรืออย่างน้อย
จะต้องรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่อของตนเองไม่ให้ต่ำกว่าเดิม 

ธนาคารออมสินมีการดำเนินงานในการขยายกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินและ
ช่องทางการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เพ่ือให้สามารถรักษาฐานลูกค้า
เดิมและเพ่ิมลูกค้ากลุ่มใหม่ ธนาคารออมสินจึงได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะเพ่ือลูกค้าที่ต้องการที่อยู่
อาศัย ได้แก่ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อเคหะสำหรับผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของกรม
บังคับคดี สินเชื่อกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอ่ืน (Re-Plus) สินเชื่อเคหะจากการซื้อ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ นอกจากนี้ยัง
มีบริการทางการเงินสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารเพ่ือนำเงินไปใช้
อุปโภคบริโภค ได้แก่ สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse 
Mortgage) เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อของลูกค้า 
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นอกจากนี้ ที่ผ่านมาธนาคารออมสินยังตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนให้ทุกคน
มีบ้าน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยการกำหนดโปรโมชั่นเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ดึงดูดลูกค้าเพ่ือให้มาใช้
บริการกับธนาคารมากยิ่งข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณการปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินมีเพ่ิมมากข้ึนจาก ปี พ.ศ. 
2560 1,562.89 ล้านบาท โดยมีลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 952 บัญชี และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานของธนาคาร พบว่าปริมาณการให้สินเชื่อเคหะในภาพรวมของธนาคาร
ออมสิน ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
สถาบันการเงินมีแข่งขันกันอย่างสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายการศึกษาเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินที่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจและเจ้าของกิจการ ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก 2 จังหวัด
ดังกล่าวต่างเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งมีความสำคัญ
ของประเทศไทย และมีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีประชาชนใช้บริการ
ธนาคารออมสินในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้  เพ่ือนำ
ผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินและ
การให้บริการของธนาคารออมสินในอนาคตให้เหมาะสมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
3.2 ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการสินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสิน 
 
4. ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตร
มาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
สามารถกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัย เรื่อง ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออม

สินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่แสดงดังภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลของการศึกษาที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน และผู้สนใจ  
เพ่ือนำไปใช้กำหนดแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตามแหล่งที่
ประกอบอาชีพของลูกค้า ทั้งนี้ เพ่ือให้ธนาคารออมสินสามารถรักษาและได้ส่วนแบ่งทางการตลาด
สินเชื่อเคหะกับธนาคารพาณิชย์ในอัตราที่สูงขึ้นเพ่ิมมากขึ้นและรักษาเสถียรภาพทางการตลาดได้
อย่างยั่งยืน 

 
7. แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ 
และเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

แนวคิดการประเมินและการพิจารณาสินเชื่อโดยวิธี 6Cs Policy 
ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2547) ในการพิจารณาการให้สินเชื่อ สถาบันการเงินจะให้ดำเนินการให้

ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายแจ้งประสงค์ความต้องการการใช้สินเชื่อ โดยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เอกสารประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ต้องลงนามในหนังสือยินยอมเพ่ือขอตรวจสอบเครดิตย้อนหลัง

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการสมรส 

- ค่าใช้จ่ายต่อปี 

- รายได้เฉลี่ยต่อปี 

ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้สินเช่ือ
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ 

- วงเงินกู้ 

- ระยะเวลาการพิ จารณ า
สินเช่ือ 

- ความสามารถในการชำระ
หนี้ (DSCR) 

- อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) 

ตัวแปรตาม 
การใช้สินเช่ือเคหะธนาคารออมสนิ
ของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกจิและ
เจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัด
นครราชสมีาและจังหวัดเชียงใหม ่
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ประกอบการตัดสินใจและคำนวณความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งใช้หลัก 
6CsPolicy เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการกู้ยืม ซึ่ง 6Cs ประกอบด้วย 

1. Character หรือ Credit Reputation คือ คุณลักษณะหรือวินัยในการใช้และชำระคืน
สินเชื่อในอดีตของผู้ขอสินเชื่อ เพราะจะบ่งบอกถึงการรักษาสัญญาในการใช้สินเชื่อการชำระหนี้ตรง
ตามเวลาที่กำหนด การจัดการกับสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาทางการเงิน  
การติดต่อธนาคารเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคุณลักษณะต่าง ๆ จะอยู่ในรายงานผลการตรวจสอบจาก
สถาบันเครดิตบูโร 

2. Capacity ความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร จะพิจารณาจากการแหล่งที่มา
ของเงินที่จะมาชำระหนี้ เช่น รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทในกรณีนิติบุคคล รายได้
จากการทำงานของแต่ละบุคคลในกรณีบุคคลธรรมดา ความเพียงพอต่อรายได้ที่ได้รับที่มีต่อต้นทุน
และค่าใช้จ่าย โดยจะต้องสามารถชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะมองถึงความมั่นคงใน
อนาคตด้วย 

3. Capital คือ เงินทุน หรือสินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สินเชื่อที่ใช้เพ่ือการประกอบธุรกิจจะให้ความสำคัญในปัจจัยนี้มาก ธนาคารจะพิจารณาเงินทุนหรือ
สินทรัพย์ของผู้ขอกู้ในขณะที่พิจารณาสินเชื่อนั้น ๆ แม้ว่าเงินทุนหรือสินทรัพย์หรือเงินฝากจะไม่ใช่
แหล่งของเงินที่ธนาคารคาดหวังว่าจะได้รับการชำระหนี้จากแหล่งทุนเหล่านี้ แต่แหล่งเงินทุนนี้จะเป็น
แหล่งเงินสำรองสำหรับการชำระหนี้ของผู้กู้ในกรณีที่เกิดปัญหากับรายได้ของผู้กู้ 

4. Conditions คือ ปัจจัยที่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจอาชีพ หรือ
เงื่อนไขในการกู้ ตัวอย่างเช่น ในสภาวะเงินเฟ้อสูงทำให้รายได้สุทธิลดลง และจะมีผลต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ ซึ่งธนาคารต้องคำนึงถึงในการพิจารณาสินเชื่อ อาชีพบางอาชีพมีความมั่นคงในรายได้
และการงาน เช่น การรับราชการ เป็นต้น การกู้ร่วมเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อเช่นกัน 

5. Collateral คือ หลักประกันที่ เป็นสินทรัพย์ซึ่งผู้กู้จะนำมาจำนำ หรือจำนองเพ่ือให้
ธนาคารมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสามารถนำมาขาย
ทอดตลาดได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทำให้การให้สินเชื่อประเภทนี้
มักจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ทั้งธนาคารจะดำรงตนแตกต่างไปจากโรงรับจำนำเพราะไม่ต้องการขาย
หลักทรัพย์ ธนาคารมีความต้องการเพียงเงินปล่อยสินเชื่อคืนและดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน 

6. Common Sense เป็นปัจจัยที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาเชื่อว่าผู้ขอสินเชื่อที่จะใช้สินเชื่อ
อย่างสมเหตุสมผลและจะไม่เป็นการก่อร่างสร้างหนี้จนเกินตัวหรือไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีสินเชื่อที่ขอ
เพ่ิม เช่น การมีบัตรเครดิตจำนวนหลายใบ ถึงแม้จะไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระ หรือการใช้บัตรแต่
ละใบเลยก็ตาม การพิจารณาของธนาคารอาจมองว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้ก็เป็นได้ ดังนั้น หากผู้ขอ
สินเชื่อมีบัตรเครดิตหลายใบและไม่ได้ใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว ก็ควรที่จะแจ้งยกเลิกและปิดบัญชี 
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ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ยืม (Loanable Funds Theory)  
ได้มีการพัฒนาแนวความคิดมาจากทฤษฎีของสำนักคลาสสิก โดยนำตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และได้ความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงแล้วไม่ได้จ่ายเพ่ือการออมแต่เป็นการจ่ายสำหรับกู้เงิน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกำหนดโดย
อุปสงค์ต่อเงินกู้ (Demand for Loanable Funds) และอุปทานของเงินกู้ (Supply of Loanable 
Funds ) (จรินทร์ เทศวานิช, 2552) 

ในด้านอุปสงค์ต่อเงินกู้ที่สำคัญ ได้แก่ การลงทุน และการถือเงินไว้เฉย ๆ ซึ่งการถือเงินชนิดนี้
อาจจะมีค่าเป็นลบ โดยทั่วไปแล้วผู้ขอกู้มักจะพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้น เส้นอุปสงค์ต่อเงินกู้จะ
ลาดลงจากซ้ายไปขวา เมื่อกำหนดให้แกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ยและแกนนอนแสดงจำนวนเงินที่ขอ 
แสดงว่า ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยสูงความต้องการเงินก็มีน้อย ซึ่งสามารถแสดงเส้นอุปสงค์ได้ในรูปภาพ
ที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นอุปสงค์ของเงินกู้ 
ที่มา: จรินทร์ เทศวานิช (2552) 
 

ส่วนทางด้านอุปทานของเงินให้กู้นั้น หมายถึง เงินให้กู้ทั้งหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแก่
ผู้บริโภค รัฐบาล และองค์กรธุรกิจ ปกติอัตราดอกเบี้ยต่ำความต้องการให้กู้มีน้อยและถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยสูง ความต้องการให้ก็จะมีมากเส้นอุปทานของเงินให้กู้จะมีลักษณะลาดลงจากขวาไปซ้าย
คล้ายกับเส้นอุปทานของสินค้าและบริการ ดังรูปภาพที่ 2 โดยกำหนดให้แกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ย
และแกนนอนแสดงอุปทานของเงินให้กู้ 
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ภาพที่ 2 ลักษณะเส้นอุปทานของเงินกู้ 
ที่มา: จรินทร์ เทศวานิช (2552) 
 

เส้นอุปสงค์และอุปทานของเงินกู้ยืมจะเป็นตัวกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพโดยจะ
เกิดขึ้น ณ จุดตัดของเส้นอุปสงค์ต่อเงินกู้และอุปทานของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอัตราที่
เหมาะสมที่เกิดจากการให้กู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง ณ จุดนี้จะแสดงปริมาณอุปสงค์เท่ากับอุปทาน 
ดังแสดงได้ในรูปภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลภาพของการให้กู้ 
ที่มา: จรินทร์ เทศวานิช (2552) 
 

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกัน เช่น สภาพ  
การแข่งขัน ลักษณะอุปทานของเงินให้กู้ระยะเวลาในการให้กู้ไม่เท่ากัน เป็นต้น ดังนั้น อัตราดอกเบี้ย
ดุลยภาพของแต่ละประเภทการกู้อาจแตกต่างกันและได้มีหลายอัตรา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะปรับหาดุลยภาพตรงที่อุปทานของเงินกู้และอุปสงค์ต่อเงินกู้ในตลาดนั้น  ๆ เท่ากันพอดี  
ถ้ามีอัตราดอกเบี้ยใดที่ผิดไปจากอัตราดอกเบี้ยคุณภาพดังกล่าว ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน  
อุปสงค์และอุปทานของเงินกู้จนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ดุลยภาพ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ลภัสรดา ศรียา และมานะ ลักษมีอรุโณทัย ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้

สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ 
ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 โดยอาศัย
เครื่องมือการหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) และการวิเคราะห์การปรับตัว
ระยะสั้นโดยอาศัยแบบจำลอง Vector Error Correction Model (VECM) 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้แก่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อทั่วไป จำนวนผู้ว่างงาน และ อัตราแลกเปลี่ยน
โดยมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับปริมาณเงินให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบขนาดผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ระหว่าง ธ.ก.ส. 
กับธนาคารพาณิชย์ พบว่า GDP มีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. มากกว่าธนาคาร
พาณิชย์ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์มากกว่า ธ.ก.ส.  
เมื่อพิจารณาการปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือกลับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่า ปริมาณเงินให้สินเชื่อของ 
ธ.ก.ส. มีการปรับตัวในระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวร้อยละ -0.56 ต่อไตรมาส ขณะที่การ
ปรับตัวในระยะสั้นของปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ มีอัตราที่ร้อยละ -4.72 ต่อไตรมาส 
ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการปรับตัวของ ธ.ก.ส. และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% จาก
ผลการศึกษา ธ.ก.ส. ควรให้ความสำคัญกับการติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ  
ทั้ง GDP อัตราเงินเฟ้อจำนวนผู้ว่างงาน และอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวาง
แผนการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ การบริหารสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพหนี้ 

สุนันทา พรมมาศ ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อ 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีกำไรสูงสุดให้กับองค์กร มีความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น มีผลตอบแทนที่ดีและสร้างความสุขให้กับ
พนักงาน โดยผู้ศึกษาเลือกใช้ข้อมูลสำหรับการศึกษาคือข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ไตรมาที่ 1 ปี พ.ศ. 2549 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 
2558 รวม 40 ไตรมาส ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณสินเชื่อรวม ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าราย
ใหญ่ชั้นดี ข้อมูลปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และข้อมูลปริมาณเงินฝากรวม ของธนาคารไทย
พาณิชย์จำกัด (มหาชน) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานประจำปีของ
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลจาก 
Internet นำมาคัดกรองและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป E-views Version 9 เพ่ือคำนวณ
ค่าทางสถิติของตัวแปรเพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square : OLS) ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซึ่งไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ และ
ปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในส่วนปริมาณ
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
 
8. วิธีการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบ
ธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ในบทนี้จะกล่าวถึง
ระเบียบวิธีการดำเนินการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ข้อมูลที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 

(Time Series) รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูล  
จากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ธนาคารออมสิน
อนุมัติสินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อของลูกหนี้
ธนาคารออมสิน ในฐานข้อมูลระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน 

ตารางที่  1 จำนวนลูกหนี้ สินเชื่อเคหะของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 2561 

 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา 

ไตรมาส 1 70 47  
ไตรมาส 2 146 82 
ไตรมาส 3 240 124 
ไตรมาส 4 368 239 

รวม (บัญชี) 824 492 

ที่มา: ระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณจากลูกหนี้สินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนรวม  1,316 บัญชี โดย
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 269 ตัวอย่างในเขตจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว  

ผู้ศึกษาจะทำการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรในไตรมาส 1 จำนวน 22 ตัวอย่าง ไตรมาส 2 จำนวน 
49 ตัวอย่างไตรมาส 3 จำนวน 78 ตัวอย่างไตรมาส 4 จำนวน 120 ตัวอย่างและจำนวน 221 ตัวอย่าง
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว ผู้ศึกษาจะทำการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรในไตรมาส 1 
จำนวน 21 ตัวอย่างไตรมาส 2 จำนวน 37 ตัวอย่างไตรมาส 3 จำนวน 56 ตัวอย่างไตรมาส 4 จำนวน 
107 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และกำหนดจำนวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ตาม
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 กลุ่ม โดยการใช้อัตราส่วนร้อยละ ดังนี้  

ตารางท่ี 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร จังหวัดเชียงใหม่ 
ไตรมาส จำนวนบัญช ี ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 

1 70 8.49 22 
2 146 18.08 49 
3 240 29.12 78 
4 368 44.66 120 

รวม 824 100.00 269 

 
ตารางท่ี 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร จังหวัดนครราชสีมา 

ไตรมาส จำนวนบัญช ี ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
1 47 9.55 21 
2 82 16.66 37 
3 124 25.20 56 
4 239 48.57 107 

รวม 492 100.00 221 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วนที่ปรากฎในตารางจะใช้วิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ และนำข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ 
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วิธีการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินโดยใช้  

การวิเคราะห์สถิติแบบง่าย  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและ

เจ้าของกิจการในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ  
การทดสอบ Chi–square เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 

 
9. ผลการศึกษา 

ธนาคารออมสินมีการแบ่งแยกการบริหารงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 สายงานกิจการสาขา  
โดยพบว่าข้อมูลบัญชีสินเชื่อเคหะที่อนุมัติในปี พ.ศ. 2561 ของสายงานกิจการสาขา 5 และสายงาน
กิจการสาขา 3 มีจำนวนบัญชีสินเชื่อเคหะที่ธนาคารออมสินอนุมัติมากที่สุด 

 
ภาพที่ 4 ข้อมูลสินเชื่อเคหะของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ 
 

สายงานกิจการสาขา 5 มีการแบ่งเขตการบริหาร ได้แก่ ภาค 13 14 และ 15 โดยภาค 13  
มีจำนวนการอนุมัติสินเชื่อเคหะมากที่สุดในสายงานกิจการสาขา ซึ่งภาค 13 แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น เขตนครราชสีมา 1-4 เขตปราจีนบุรี เขตสระแก้ว ครอบคลุมจังหวัด นครราชสีมา ปราจีนบุรี 
สระแก้ว และนครนายก 

สายงานกิจการสาขา 3 มีการแบ่งเขตการบริหาร ได้แก่ ภาค 7 8 และ 9 โดยภาค 8  
มีจำนวนการอนุมัติสินเชื่อเคหะมากที่สุดในสายงานกิจการสาขา ซึ่งภาค 8 แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น เขตเชียงใหม่ 1-4 เขตลำพูน ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน 
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ภาพที่ 5 ข้อมูลจำนวนบัญชีที่อนุมัติสินเชื่อของสายงานกิจการสาขา 3 และ 5 
 
ตารางที ่4 ข้อมูลแสดงจำนวนการอนุมัติสินเชื่อธนาคารออมสินภาค 13 สายงานกิจการสาขา 5  

เขต จำนวนบัญช ี
เขตนครราชสีมา 1-4 492 
เขตปราจีนบุรี 413 
เขตสระแก้ว (ครอบคลุมจังหวัดสระแก้วและนครนายก) 391 

 
ตารางที ่5 ข้อมูลแสดงจำนวนการอนุมัติสินเชื่อธนาคารออมสินภาค 8 สายงานกิจการสาขา 3 

เขต จำนวนบัญช ี
เขตเชียงใหม่ 1-4 824 
เขตลำพูน (ครอบคลุมจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอน) 157 

 
จากจำนวนบัญชีสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ผู้วิจัยได้เลือกประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้ ได้แก่ ลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการในเขต
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ (เขต 1-4) ที่ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อของลูกหนี้ธนาคารออมสิน ในฐานข้อมูลระบบงาน
สินเชื่อธนาคารออมสิน 
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ตารางที่ 6 ข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของ
กิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2561 นครราชสีมา ร้อยละ เชียงใหม ่ ร้อยละ Total 

จำนวนบัญช ี
ที่อนุมัติ 

492 37.39 824 
 

62.61 1316 
 

รายได้รวม 370,491,846 41.36 525,317,321  58.64 895,809,167 
รายจ่ายรวม 253,132,611 43.12 333,870,454 56.88 587,003,065 
วงเงินกู้ 1,071,651,977 38.90 1,683,226,281 61.10 2,754,878,258 

 
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการแสดงถึงผลการศึกษาในเรื่อง “ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร  

ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่” โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นของข้อมูลทั่วไปของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ และ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ โดยผลการศึกษาจะ
แบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี และรายได้เฉลี่ยต่อปี  
(2) ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ วงเงินกู้ ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ 

ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) และอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ทั้งนี้  ปัจจัยทั้ง 2 ส่วน  
จะดำเนินการทดสอบโดยวิธี Chi–square ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางที่  7 แสดงความสัมพันธ์ของเพศกับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

เพศ ชาย 83 37.56 119 44.24 202 
หญิง 138 62.44 150 55.76 288 

Total 221 100.00 269 100.00 490 

Chi-Square Tests 
  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson  
Chi-Square 

2.235a 1 0.135 
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จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลด้านเพศของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 138 ราย (ร้อยละ 62.44) และ
เพศชายจำนวน 83 ราย (ร้อยละ37.56) และกลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 ราย เป็นเพศ
หญิงจำนวน 150 ราย (ร้อยละ 55.76) และเพศชายจำนวน 119 ราย (ร้อยละ 44.24) 

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่มลูกหนี้เพศชายของจังหวัดเชียงใหม่มี
มากกว่าจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มลูกหนี้เพศหญิงจังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ 0.135 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของเพศไม่
มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของ
กิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของอายุกับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้
ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อาย ุ 20-30 ปี 55 24.89 35 13.01 90 
31-40 ปี 68 30.77 119 44.24 187 

41-50 ปี 83 37.56 81 30.11 164 
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 15 6.79 34 12.64 49 

Total 221 100.00 269 100.00 490 
Chi-Square Tests  

Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

21.247a 3 0.000 

 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลด้านอายุของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร

ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย มีอายุ 20-30 ปี จำนวน 55 ราย (ร้อยละ 24.89)  
อายุ 31-40 ปี จำนวน 68 ราย (ร้อยละ 30.77) อายุ 41 -50 ปี จำนวน 83 (ร้อยละ 37.56) และ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 6.79) และกลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 
ราย มีอายุ 20-30 ปี จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 13.01) อายุ 31 -40 ปี จำนวน 119 ราย (ร้อยละ 
44.24) อายุ 41-50 ปีจำนวน 81 ราย (ร้อยละ 30.11) และมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 34 ราย 
(ร้อยละ 12.64)  
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จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่มลูกหนี้อายุ 20 -30 ปีของจังหวัด
นครราชสีมามากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกหนี้อายุ 31-40 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าจังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มลูกหนี้อายุ 41-50 ปี จังหวัดนครราชสีมามากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มลูกหนี้
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปของจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ 0.000 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  
มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของ
กิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพกับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้
ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

สถานภาพ สมรสจดทะเบียน 95 42.99 98 36.43 193 

โสด 83 37.56 115 42.75 198 
หย่า 9 4.07 26 9.67 35 

หม้าย 0 0.00 4 1.49 4 
สมรสไม่จดทะเบียน 34 15.38 25 9.29 59 
แยกกันอยู่(ร้าง) 0 0.00 1 0.37 1 

Total 221 100.00 269 100.00 490 
Chi-Square Tests  

Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson  

Chi-Square 
15.293a 5 0.009 

 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลด้านสถานภาพของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย มีสถานะสมรสจดทะเบียน จำนวน 95 ราย  
(ร้อยละ 42.99) สถานะโสดจำนวน 83 ราย (ร้อยละ37.56) สถานะหย่าจำนวน 9 ราย (ร้อยละ 4.07) 
และสมรสไม่จดทะเบียน จำนวน 34 ราย (ร้อยละ 15.38) และกลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 
269 ราย มีสถานะสมรสจดทะเบียน จำนวน 193 ราย (ร้อยละ 36.43) สถานะโสดจำนวน 198 ราย 
(ร้อยละ 42.75) สถานะหย่าจำนวน 35 ราย (ร้อยละ 9.67) สถานะหม้าย จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 
1.49) สมรสไม่จดทะเบียน จำนวน 59 ราย (ร้อยละ 9.29) และสถานะแยกกันอยู่คิดเป็น 1 ราย  
(ร้อยละ 0.37)    
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จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบ 
ธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่มลูกหนี้สถานะสมรสจดทะเบียนของ
จังหวัดนครราชสีมีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกหนี้สถานะโสดของจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มลูกหนี้สถานะหย่าร้างจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา   
กลุ่มลูกหนี้สถานะหม้ายของจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มลูกหนี้สถานะสมรสไม่
จดทะเบียนจังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าเชียงใหม่ และกลุ่มลูกหนี้สถานะแยกกันอยู่ (ร้าง) จังหวัด
เชียงใหม่มากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ  0.009 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ 
และเจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 

ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายต่อปีกับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่ม
อาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายต่อปี ต่ำกว่า 200,000 บาท 169 76.47 145 53.90 314 

200,001-500,000 บาท 43 19.46 75 27.88 118 
500,001-1,000,000 บาท 7 3.17 29 10.78 36 

1,000,001-5,000,000 บาท 2 0.90 13 4.83 15 
ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป 0 0.00 7 2.60 7 

Total 221 100.00 269 100.00 490 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson 
Chi-Square 

34.654a 4 0.000 

 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 200,000 บาท จำนวน 169 
ราย (ร้อยละ76.47) ค่าใช้จ่ายต่อปี 200,001-500,000 บาท จำนวน 43 (19.46) ค่าใช้จ่ายต่อปี 
500,001-1,000,000 บาท จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 3.17) ค่าใช้จ่ายต่อปี 1,000,001-5,000,000 บาท 
จำนวน 2 ราย (ร้อยละ76.47) และกลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 ราย ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 
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200,000 บาท จำนวน 314 ราย (ร้อยละ53.90) ค่าใช้จ่ายต่อปี 200,001-500,000 บาท จำนวน 
118 (27.88) ค่าใช้จ่ายต่อปี 500,001-1,000,000 บาทจำนวน 36 ราย (ร้อยละ 10.78) ค่าใช้จ่ายต่อ
ปี 1,000,001-5,000,000 บาท จำนวน 15 ราย (ร้อยละ4.83) และค่าใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 5,000,000 
บาทข้ึนไป จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 2.60)  

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบ 
ธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่มลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 200,000 
บาท จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ลูกหนี้มีค่าใช้จ่าย 200 ,001-500,000 บาท 
จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา ลูกหนี้มีค่าใช้จ่าย 500,001-1,000,000 บาท จังหวัด
เชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา ลูกหนี้มีค่าใช้จ่าย 1 ,000,001-5,000,000 บาท จังหวัด
เชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา และลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5 ,000,000 บาทขึ้นไป จังหวัด
เชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่ าระดับนั ยสำคัญ  0.000 สรุป ได้ ว่ า ปั จจั ยส่ วนบุ คคล 
ด้านค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและ
เจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของรายได้เฉลี่ยต่อปีกับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่ม
อาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

รายได้รวม 
ต่อป ี

ต่ำกว่า 200,000 บาท 99 44.80 103 38.29 202 
200,001-500,000 บาท 78 35.29 99 36.80 177 

500,001-1,000,000 บาท 28 12.67 42 15.61 70 
1,000,001-5,000,000 บาท 14 6.33 18 6.69 32 
ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป 2 0.90 7 2.60 9 

Total 221 100.00 269 100.00 490 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson  
Chi-Square 

3.985a 4 0.408 

 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลด้านรายได้ของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร

ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย มีรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาท จำนวน 99 ราย  
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(ร้อยละ44.80) รายได้ต่อปี 200,001-500,000 บาท จำนวน 78 (35.29) รายได้ต่อปี  500,001-
1,000,000 บาทจำนวน 28 ราย (ร้อยละ 12.67) รายได้ต่อปี 1,000,001-5,000,000 บาท จำนวน 
14 ราย (ร้อยละ6.33) และรายได้ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 0.90) และกลุ่ม
ตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 รายค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 200,000 บาท จำนวน 202 ราย (ร้อยละ 
38.29) รายได้ต่อปี 200,001-500,000 บาท จำนวน 177 (36.80) รายได้ต่อปี 500,001-1,000,000 
บาทจำนวน 70 ราย (ร้อยละ 15.61) รายได้ต่อปี 1,000,001-5,000,000 บาท จำนวน 32 ราย  
(ร้อยละ 6.69) และรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 5,000,000 บาทข้ึนไป จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 2.60)  

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่มลูกหนี้มีรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาท 
จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ลูกหนี้มีรายได้ 200,001-500,000 บาท จังหวัด
เชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา ลูกหนี้มีรายได้ 500,001-1,000,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่มี
มากกว่าจังหวัดนครราชสีมา ลูกหนี้มีรายได้ 1,000,001-5,000,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า
จังหวัดนครราชสีมา และลูกหนี้มีรายได้ ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัด
นครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ 0.408 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
ไม่มีสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ 
กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

9.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ตารางที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของวงเงินกู้กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

วงเงินกู้ ต่ำกว่า 500,000 บาท 4 1.81 14 5.20 18  
500,001-1,000,000 บาท 33 14.93 31 11.52 64 
1,000,0001-5,000,000 บาท 176 79.64 200 74.35 376 
5,000,001-10,000,000 บาท 8 3.62 21 7.81 29 

ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป 0 0.00 3 1.12 3 
Total 221 100.00 269 100.00 490 

Chi-Square Tests  
Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson 
Chi-Square 

11.385a 4 0.023 
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จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลวงเงินกู้ของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
ของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย โดยวงเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 1.81) 
วงเงินกู้ 500,001-1,000,000 บาท จำนวน 33 ราย (ร้อยละ 14.93) วงเงินกู้ 1,000,0001-5,000,000 
บาท จำนวน 176 ราย (79.64) วงเงินกู ้5,000,001-10,000,000 บาท จำนวน 8 ราย (ร้อยละ3.62) และ
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 ราย โดยวงเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท จำนวน 14 ราย  
(ร้ อยละ 5.20) วงเงินกู้  500,001-1,000,000 บาท จำนวน 31 ราย  (ร้ อยละ 11.52) วงเงินกู้  
1,000,0001-5,000,000 บาท จำนวน 200 ราย (74.35) วงเงินกู้ 5,000,001-10,000,000 บาท จำนวน 
21 ราย (ร้อยละ 7.81) และวงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 1.12) 

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่าวงเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่
มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา วงเงินกู้ 500 ,001-1,000,000 บาท จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่า
จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินกู้ 1 ,000,0001-5,000,000 บาท จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัด
เชียงใหม่ วงเงินกู้ 5,000,001-10,000,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งแต่ 10,000,000 บาทข้ึนไป จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ 0.023 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านวงเงิน
กู้มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของ
กิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ตารางท่ี 13 แสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อกับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ระยะเวลาพิจารณา 1-10 วัน 125 56.56 151 56.13 276 
11-20 วัน 53 23.98 85 31.60 138 
21-30 วัน 26 11.76 23 8.55 49 

31-40 วัน 11 4.98 6 2.23 17 
มากกว่า 40 วัน 6 2.71 4 1.49 10 

Total 221 100.00 269 100.00 490 
Chi-Square Tests  

Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson  

Chi-Square 
7.292a 4 0.121 
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จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลของของระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย โดยระยะเวลาพิจารณา 1 -10 วัน จำนวน 125 
ราย (ร้อยละ 56.56) ระยะเวลาการพิจารณา 11-20 วัน จำนวน 53 ราย (ร้อยละ 23.98) ระยะเวลา
การพิจารณา 21-30 วัน จำนวน 26 ราย (11.76) ระยะเวลาการพิจารณา 31-40 วัน จำนวน 11 ราย 
(ร้อยละ 4.98) และระยะเวลาการพิจารณา มากกว่า 40 วัน จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 2.71) และ 
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 ราย โดยระยะเวลาพิจารณา 1-10 วัน จำนวน 151 ราย  
(ร้อยละ 56.13) ระยะเวลาการพิจารณา 11-20 วัน จำนวน 85 ราย (ร้อยละ31.60) ระยะเวลาการ
พิจารณา 21-30 วัน จำนวน 23 ราย (8.55) ระยะเวลาการพิจารณา 31-40 วัน จำนวน 6 ราย  
(ร้อยละ 2.23) และระยะเวลาการพิจารณา มากกว่า 40 วัน จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 1.49) 

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ระยะเวลการพิจารณา 1 -10 วัน จังหวัด
นครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการพิจารณา 11-20 วัน จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า
จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาการพิจารณา 21 -30 วัน จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลาการพิจารณา 31-40 วัน จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ และ
ระยะเวลาการพิจารณา มากกว่า 40 วัน จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ 0.121 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเวลา 
การพิจารณาไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ  
และเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 

ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) กับการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ความสามารถในการ
ชำระหนี้ (DSCR) 

1.00-1.50 111 50.23 126 46.84 237 

1.51-2.50 73 33.03 93 34.57 166 
2.51-3.50 23 10.41 27 10.04 50 
3.51-4.50 6 2.71 8 2.97 14 
มากกว่า 4.50 8 3.62 15 5.58 23 

Total 221 100.00 269 100.00 490 

Chi-Square Tests 
  Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม่ Total 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
Pearson  
Chi-Square 

1.407a 4 0.843 

 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลของความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) 

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคาร
ออมสิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย โดยความสามารถในการชำระหนี้ 
ระดับ 1.00-1.50 จำนวน 111 ราย (ร้อยละ 50.23) ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 1.51 -2.50 
จำนวน 73 ราย (ร้อยละ 33.03) ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 2.51 -3.50 จำนวน 23 ราย 
(ร้อยละ 10.41) ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 3.51-4.50 จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 2.71) และ 
ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับมากกว่า 4.50 จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 3.62) และกลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 ราย โดยความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 1.00-1.50 จำนวน 126 
ราย (ร้อยละ 46.84) ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 1.51-2.50 จำนวน 93 ราย (ร้อยละ 
34.57) ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 2.51-3.50 จำนวน 27 ราย (10.04)  ความสามารถใน
การชำระหนี้ ระดับ 3.51-4.50 จำนวน 8 ราย (ร้อยละ 2.97) และความสามารถในการชำระหนี้ 
ระดับ มากกว่า 4.50 จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 5.58) 

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 1.00-
1.50 จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 1.51 -2.50 
จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 2.51 -3.50 
จังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่  ความสามารถในการชำระหนี้ ระดับ 3.51-4.50 
จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา และความสามารถในการชำระหนี้มากกว่า 4.50 
จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ  0.843 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล นครราชสีมา เชียงใหม ่ Total 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อัตราหนี้สินต่อ
รายได้ 

มากกว่า 0.50 115 52.04 118 43.87 233 

0.49-0.40 45 20.36 53 19.70 98 
0.39-0.30 22 9.95 42 15.61 64 

0.29-0.20 27 12.22 36 13.38 63 
ต่ำกว่า 0.20 12 5.43 20 7.43 32 

Total 221 100.00 269 100.00 490 
Chi-Square Tests  

Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-

Square 
5.579a 4 0.233 

 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามข้อมูลของอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) สินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 221 ราย โดยอัตราหนี้สินต่อรายได้ มากกว่า 0.50 จำนวน 
115 ราย (ร้อยละ 52.04) อัตราหนี้สินต่อรายได้ระดับ 0.49-0.40 จำนวน 45 ราย (ร้อยละ 20.36) 
อัตราหนี้สินต่อรายได้ระดับ 0.39-0.30 จำนวน 22 ราย (9.95) อัตราหนี้สินต่อรายได้ระดับ 0.29 -
0.20 จำนวน 27 ราย (ร้อยละ 12.22) และอัตราหนี้สินต่อรายได้ ระดับต่ำกว่า 0.20 จำนวน 12 ราย 
(ร้อยละ 5.43) และกลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 269 โดยอัตราหนี้สินต่อรายได้ มากกว่า 
0.50 จำนวน 118 ราย (ร้อยละ 43.87) อัตราหนี้สินต่อรายได้ระดับ 0.49 -0.40 จำนวน 53 ราย  
(ร้อยละ 19.70) อัตราหนี้สินต่อรายได้ระดับ 0.39-0.30 จำนวน 42 ราย (15.61) อัตราหนี้สินต่อ
รายได้ระดับ 0.29-0.20 จำนวน 36 ราย (ร้อยละ 13.38) และอัตราหนี้สินต่อรายได้ ระดับต่ำกว่า 
0.20 จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 7.73) 

จากกลุ่มตัวอย่างของลลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ  
และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) มากกว่า 0.50 
อัตราจังหวัดนครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ หนี้สินต่อรายได้ (DTI) ระดับ 0.49-0.40 จังหวัด
นครราชสีมามีมากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ อัตราตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ระดับ 0.39-0.30 จังหวัด
เชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา อัตราตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ระดับ 0.29-0.20 จังหวัด
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เชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา และอัตราตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ระดับต่ำกว่า 0.20 
จังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าจังหวัดนครราชสีมา 

จากทดสอบ Chi–square มีค่าระดับนัยสำคัญ 0.233 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านมี
อัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้
ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษา “ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ 

และเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่” ในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระยะเวลาการพิจารณา ความสามารถ
ในการชำระหนี้ (DSCR) และหนี้สินต่อรายได้ (DTI) ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสินของกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินกู้ มีความสัมพันธ์กับการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของกลุ่มอาชีพผู้
ประกอบธุรกิจและเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
1. การกำหนดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ (New Product) ของธนาคารออมสินควรวิเคราะห์

คุณสมบัติปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปี วงเงินกู้ และ
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับอาชีพของลูกค้า เพ่ือนำไปใช้
กำหนดแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตามแหล่งที่ประกอบอาชีพ
ของลูกค้า ทั้งนี้ เพ่ือให้ธนาคารออมสินสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่อเคหะกับธนาคาร
พาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน 

2. การพิจารณาสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ควรกำหนดแนวทางการพิจารณา 
การปล่อยสินเชื่อตามหลักการวิเคราะห์ 6Cs และ 5Ps โดยเฉพาะปัจจัยที่มีระดับความสำคัญในการ
ก่อหนี้ที่ค้างชำระสูง ประกอบด้วย คุณลักษณะหรือวินัยในการใช้และชำระคืนสินเชื่อในอดีตของผู้ขอ
สินเชื่อ ความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร รวมถึงปัจจัยที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาเชื่อ
ว่าผู้ขอสินเชื่อที่จะใช้สินเชื่ออย่างสมเหตุสมผลและจะไม่เป็นการก่อร่างสร้างหนี้จนเกินตัวหรือไม่มี
เหตุผล 
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การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ กรณีศึกษา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

สุภาวดี เนียมสูงเนิน* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการบุคลากรใน
องค์การของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ 2) เพ่ือศึกษาทัศนคติ  
ความคิดเห็นและแนวทางในการวางระบบการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ทำการศึกษาข้อมูลการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหาร นักพัฒนาองค์กร บุคลากร รวมจำนวน 10 คน ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะเพ่ือประมวลและสรุปเป็น
สร้างแนวทางในการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งและนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิง
บรรยาย (Descriptive Research) 

ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ยังไม่มี
ระบบหรือรูปแบบของการบริหารจัดการคนเก่งอย่างเป็นรูปธรรม และระบบการบริหารบุคลากรมี
ความซับซ้อนและใช้เวลานานในการปรับตำแหน่งจึงส่งผลให้ผู้ที่เป็นคนเก่งเกิดการลาออก เนื่องจาก
นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(BIOTEC) เป็นการดำเนินการนโยบายแบบ Top-down กำหนดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนั้นหากจะนำระบบดังกล่าวมาใช้จะต้องกำหนดเป็นนโยบายระดับองค์การ 
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าหากหน่วยงานนำระบบการบริหารจัดการคนเก่งเข้ามาใช้สิ่งสำคัญ
คือ จะต้องออกแบบระบบระบบให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ ลักษณะองค์การ นโยบาย และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันไป ตามบริบทและความเหมาะสมของหน่วยงาน ต้องมีการเชื่อมโยงกลยุทธ์การบริหาร
จัดการคนเก่งเข้ากับกลยุทธ์การบริหารงานขององค์การ ตั้งแต่การได้มาซึ่งคนเก่ง (การสรรหาและระบุ
คนเก่ง) การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่ง เพ่ือให้บุคลากรยอมรับและปฏิบัติตามซึ่งจะไม่เกิด
ปัญหาตามมาในภายหลัง และก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การและพนักงานรายบุคลต่อไป 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการคนเก่ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์อย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันก่อให้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และ
ป ระ เท ศ ไท ยก้ า ว เข้ าสู่ ยุ ค โล ก าภิ วั ต น์  4.0 ที่ เน้ น ก ารสื่ อ ส ารแ บ บ เส มื อ น จริ ง  (Visual 
Communication) อีกทั้ งการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนอย่างเสรี (Free Labor and Capital 
Mobility) เป็นปัจจัยให้องค์การต่าง ๆ เกิดการแข่งขันเพ่ือเป็นที่ได้เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมาก  
ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน รูปแบบของอาชีพ 
และลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการพนักงานในองค์การที่มีความสามารถสูงเพ่ิมมากข้ึน 
แรงงานที่มีความสามารถต่ำบางอาชีพหายออกไปจากตลาดงาน หรือบางอาชีพถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยี ดังนั้นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์การเป็นที่ได้เปรียบและหลุดพ้นจากความเสี่ยงที่จะ
หายไปจากระบบ คือ การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นการรวบรวมแนวคิดใหม่ของการ
บริหารคน ซึ่งได้เปลี่ยนไปจากการมองคนเป็นค่าใช้จ่ายมาเป็นการมองคนเป็นทุน ซึ่งต้องมีการลงทุน
และประเมินผลในแง่ของความคุ้มค่า (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) และปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่
เน้นการปฏิบัติการไปสู่ระดับยุทธศาสตร์ถึงจะสามารถเพ่ิมความสำเร็จให้เกิดแก่องค์การ (วีระวัฒน์ 
ปันนิตำมัย, 2553) เพ่ือให้องค์การประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นองค์การชั้นนำ รวมถึงสามารถ
ปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งมุมมองต่อการพัฒนาและเพ่ิมคุณค่าให้กับทุนมนุษย์หรือคนทำงานที่ใช้
ความรู้ (Knowledge Worker) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเก่ง (Talent) ในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าเพราะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การจะคุ้มค่าเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์การสามารถธำรงรักษา
บุคลากรเหล่านี้ไว้กับองค์การได้นานเพียงใดด้วย กลุ่มคนทำงานในตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีความ
พร้อมที่จะเปลี่ยนงาน และคนกลุ่มแรกที่เป็นที่ต้องการของตลาดคือ กลุ่มคนเก่ ง หากองค์การใดมี
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานสูง ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่จะเพ่ิมขึ้น จากการจ้างงาน
ใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศรับสมัครผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เวลาที่
สูญเสียไปในการสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกพนักงาน การลงทุนเพ่ือพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น เป็นต้น 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์การภาครัฐ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
นำความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำระบบการบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ในองค์การเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือ 1) การสรรหาคนเก่งเข้าสู่



570 
 

 

องค์การ ปัจจุบันพบว่าภาพลักษณ์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
ยังไม่สามารถดึงดูดคนเก่งสายสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการสรรหาได้เท่าที่ควร  2) การวางแผนสืบ
ทอดตำแหน่งเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) สู่การเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพได้ทันกับความต้องการของ
องค์การทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากปัจจุบันกำลังคนรุ่นเก่าเป็นจำนวนมากกำลังออกจาก
ระบบด้วยเหตุเกษียณอายุ หากองค์การยังไม่เริ่มเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างคนเก่งเพ่ือรองรับ 
สถานการณ์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในอนาคต 3) ไม่สามารถรักษาคนเก่งซึ่งดำรงตำแหน่งในสายงานหลักให้อยู่กับองค์การได้ 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การและ
นำผลการศึกษาไปเสนอผู้บริหารสำหรับการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการด้านทุนมนุษย์รวมทั้ง
เพ่ือการพัฒนาองค์การและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนำไป
ปรับใช้ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการบุคลากรในองค์การของศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

2.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและแนวทางในการวางระบบการบริหารจัดการคนเก่ง
ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ กรณีศึกษา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งค้นคว้าและสำรวจแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการคนเก่ง และเพ่ือศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นสำหรับเป็นแนวทางในการวางระบบการ
บริหารจัดการคนเก่งเพ่ือสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งที่เหมาะสม
กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยผู้ศึกษาขอแบ่งการนำเสนอ
วิธีดำเนินการศึกษาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ รูปแบบของการศึกษา ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก และขั้นตอน
การดำเนินงาน 

3.1 รูปแบบของการศึกษา 
3.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เกี่ยวกับแนวคิด 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
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ทั้ง บทความและงานวิจัยในหนังสือ วารสาร รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยใช้ระบบสืบค้นข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลในห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต เพ่ือนำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

3.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
บุคลากรของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือ
ประมวลและสรุปเป็นการสร้างแนวทางในการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งในการกำหนด
โครงสร้างของข้อคำถาม สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) นั้น 
ประกอบไปด้วย ข้อคำถามจำนวน 5 ตอน อันได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ความหมายของคนเก่งในองค์การ 
ตอนที่ 3 กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ตอนที่ 4 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารจัดการคนเก่ง

ในองค์การ 
ตอนที่ 5 แนวทางในการบริหารจัดการคนเก่งและปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ 

3.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก 
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ 
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย นักพัฒนาองค์กร รวมทั้งหมด 10 ท่าน 

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การศึกษาวิจัยเริ่มต้นจากการกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา ซึ่งในงานวิจัย ฉบับนี้

ต้องการศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวคิดและหลักการในการสร้างระบบ กลยุทธ์หรือเครื่องมือในการบริหาร
จัดการคนเก่ง และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้กับ หน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งให้กับไบโอเทค ดำเนินงานวิจัยและ
พัฒนาสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือนำความรู้จากการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยให้มีความพร้อมรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และ
การพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  
โดยจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งจาก
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง 2) ระบบการบริหารจัดการ
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คนเก่งในแต่ละกระบวนการประกอบด้วย การสรรหาและระบุ คนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานการประเมินผล และการรักษาคนเก่ง 3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบการ
บริหารจัดการคนเก่งมาใช้กับองค์การ 

 
4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยที่ได้วางไว้ ซึ่งผลการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคนเก่งอันประกอบด้วยการศึกษารูปแบบ กระบวนการ และวิธีการ
การบริหารจัดการคนเก่ง และการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งใน
องค์การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความหมายของคนเก่ง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความหมายของคนเก่ง คือ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญา ได้แก่ 1) 

มีความคิดและทัศนคติที่ดี (Attitude) มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
หน่วยงาน มีความคิดเชิงบวก (Positive-thinking) สามารถมองวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ และปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 2) ด้านทักษะ ได้แก่ การปฏิบัติงานจนนำไปสู่การสร้างผลงานให้เป็นที่
ประจักษ์หรือได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 3) ทางด้าน
มนุษยสัมพันธ์ คือ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ประเด็นสำคัญ คนเก่งนั้นจะต้องมี
ความรู้คู่ความดี คือ มีคุณธรรมจริยธรรม (Ethics) ประกอบด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นคนเก่งโดยสมบูรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก่ง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่มีความสำคัญในขณะนี้ 

คือ การที่หน่วยงานไม่มีระบบหรือรูปแบบของการบริหารจัดการคนเก่งอย่างเป็นรูปธรรม และระบบ
การบริหารบุคลากรมีความซับซ้อนและใช้เวลานานในการปรับตำแหน่งจึงส่งผลให้ผู้ที่เป็นคนเก่งเกิด
ความไม่พึงพอใจและลาออก เนื่องจากนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของศูนย์พันธุวิ ศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เป็นการดำเนินการนโยบายแบบ Top-down กำหนดโดย
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมคนเก่ง
ภายในหน่วยงานนั้นเคยมีการดำเนินการมาบ้างแล้ว แต่เป็นแค่ระบบส่วนงาน และบางฝ่ายเท่านั้น  
ซึ่งในระดับหน่วยงานยังขาดความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย แผนการจัดการ ตลอดจนบางครั้งมีการ
มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับคนเก่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังขาดการให้ค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมทั้ง
รูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ระบบการบริหารจัดการคนเก่งเป็นเรื่องที่
พนักงานทั้งหน่วยงานสามารถยอมรับได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากพนักงานทั่วไปขาดการ
ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ หน่วยงานยังคงยึดติดกับระบบราชการ
และมีกฎระเบียบมาก จึงทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้ยากและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
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ระบบหรือรูปแบบของการบริหารจัดการคนเก่งภายในหน่วยงาน 
การได้มาซึ่งคนเก่ง (การสรรหาและระบุคนเก่ง) 
ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เป็นองค์การหน่วยงานของ

ภาครัฐที่มีบทบาทในด้านการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ดังนั้นจึงการ
ได้มาซึ่งบุคลากรจึงขอแบ่งออกเป็นสองส่วน 1) ส่วนงานวิจัยและพัฒนา ส่วนใหญ่มาจากโครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่ปี 2533 เพ่ือส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ออสเตรเลีย แคนาดา นอร์เวย์ และนิวซีแลนด์ และสนับสนุนให้นักเรียนทุนได้ ศึกษาวิชาในประเทศ
เพ่ิมเติมขึ้นจนถึงปัจจุบัน นักเรียน ทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาจะเข้าปฏิบัติงานเป็นนักวิจัย 2) ส่วน
งานสนับสนุนการวิจัย การสรรหาบุคคลภายในเข้าร่วมงานอาจจะยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหาก
เปรียบกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ แต่ก็มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะบุคลากรแยกตามกลุ่มตำแหน่ง
งาน (Job code) โดยกำหนดเป็น Role profile มีการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างละเอียดเพ่ือเป็นการกลั่นกรองและให้ได้มาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้น มิใช่ดูแต่ผล
การศึกษา หรือคุณสมบัติจาก Role profile แต่จะต้องคัดเลือกจากทัศนคติที่ดี มีความคิดที่สอดคล้อง
กับค่านิยมหลักขององค์การ สำหรับการคัดเลือกหรือระบุคนเก่ง ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าใน
การคัดเลือกหรือระบุคนเก่งจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติของคนเก่งอย่างชัดเจน โดย
นอกจากจะเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่คนเก่งควรจะมีแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่มีความโดดเด่นกว่า
บุคคลอื่นด้วย เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีผล
การปฏิบัติงานและศักยภาพที่โดดเด่นกว่าบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในสายอาชีพของ
ตน โดยควรแบ่งออกเป็นคนเก่งตามแต่ละสาขาวิชาการต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องระบุค่าจากัด
ความถึงคุณสมบัติของคนเก่งไว้เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดคะแนนเพ่ือให้น้ำหนัก
ความสำคัญสำหรับคุณสมบัติในแต่ละข้อไว้ด้วย เพ่ือให้สะดวกต่อการให้คะแนนในการคัดเลือกคนเก่ง 
นอกจากนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคนเก่งยังมีความสำคัญมาก โดยต้องเป็นเกณฑ์ที่เปิดเผย มีมาตรฐาน
ชัดเจน และทำให้พนักงานทุกคนที่ต้องการเป็นคนเก่งสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปให้ถึงระดับนั้นได้ 

การพัฒนาคนเก่ง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า หน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย แผน และสนับสนุนให้มีการพัฒนา

บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถกระทำได้ผ่านทางวิธีการต่าง ๆ ได้แก่การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมพิเศษ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องรวมไป ถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ในสายอาชีพของตนให้สามารถก้าว
เดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางในการพัฒนาบุคลากรได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
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แผนพัฒนาบุคคล (Individual Action & Development Plan: IADP) เป็นกระบวนการบริหารผล
การปฏิบัติงานที่ สวทช. ได้ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้บุคลากรได้กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของ
ตนเองให้สอดรับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ พันธกิจของ สวทช. และตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละคน เพ่ือช่วยให้บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามค่านิยมหลัก และนโยบายที่ สวทช.  
มีความคาดหวังกับบุคลากร และเพ่ือช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและทีมงานได้ร่วมกันดูแล และพัฒนา
ศักยภาพ ความสามารถเพ่ือความสำเร็จของตนเอง ทีมงาน และ สวทช. ในอนาคต นอกจากนี้ยังมี
การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา Core competency ของบุคลากร เช่น หลักสูตรการอบรม 
(In-house Training) หลักสูตรสำหรับสายงานสนับสนุน หลักสูตรสำหรับสายงานวิจัยและพัฒนา 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

การรักษาคนเก่ง 
คือการบริหารและจูงใจคนเก่ง ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารควรต้องให้

ความสำคัญ พร้อมทั้งสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจให้คนเก่งมีความรักในหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้คนเก่งได้แสดงออกถึงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ด้วย  
ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นอาจมองได้ในภาพกว้างถึงการให้ความสำคัญของคนเก่ง 3 ประการ โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 1) การมีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี 2) การให้อิสระและความยืดหยุ่นในการ
ทำงาน เช่น บุคลากรสามารถลาเพ่ือศึกษาต่อได้ เวลาในการเข้างานและเลิกงาน 3) การให้สวัสดิการ
และผลตอบแทนพิเศษทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

ดังนั้น การจูงใจควรต้องมีความชัดเจนและคำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน กล่าวคือ  
หากหน่วยงานเห็นความสำคัญของคนเก่งและสามารถจูงใจคนเก่งให้อยู่กับหน่วยงานได้ คนเก่ง
เหล่านั้นก็จะทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่และก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป การรักษาคน
เก่งไว้กับหน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่า มีแนวทางต่าง ๆ มากมายในการรักษาคนเก่งไว้
กับหน่วยงาน โดยเล็งเห็นว่าคนเก่งเป็นบุคคลที่มีความคิดเป็นของตนเอง และมีวิสัยทัศน์มุ่ง สู่
ความสำเร็จสูง ดังนั้นการวางเป้าหมายให้กับคนเก่ง รวมไปถึงเกณฑ์ ในการประเมินผลต้องมีความ
ชัดเจน ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้คนเก่งสามารถทำงานให้กับองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่มีความ
เหมาะสม ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน มีการอานวยความสะดวกท้ังในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องใช้ คน 
และเวลา ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญ กับคนเก่งโดยไม่ใช้อานาจ แต่ใช้ความรับผิดชอบใน
การควบคุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้คนเก่งได้พิสูจน์ผลงานของตน โดยการ
มอบหมายงานที่มีความท้าทายตามขีดความสามารถของบุคคลนั้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้   
ควรมีการจัดสรรรางวัลให้กับคนเก่งเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจน
มีการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสมในกรณีที่คนเก่งนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี รวมไป
ถึงการยกย่องให้เกียรติคนเก่งภายในองค์การ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศ เพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนจูงใจให้คนเก่งสามารถอยู่ในหน่วยงานได้อย่างมี
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ความสุข ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นกลางและความยุติธรรมแก่พนักงานในหน่วยงาน
ด้วย สิ่งสำคัญอันดับแรกในการรักษาคนเก่งนั้น คือต้องทาให้คนเก่งมีความรักในองค์การเสียก่อน 
จากนั้นจึงกำหนดเส้นทางสายอาชีพ (Career path) ที่มีความชัดเจนและเจริญก้าวหน้าให้กับคนเก่ง 
 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 

การบริหารจัดการคนเก่งของแต่ละหน่วยงานนั้น สิ่งสำคัญคือระบบ จะต้องออกแบบให้สอด
รับกับวัตถุประสงค์ ลักษณะองค์การ นโยบาย และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ตามบริบทและความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ต้องมีการเชื่อมโยงกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งเข้ากับกลยุทธ์การ
บริหารงานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ หน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีส่วนสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้ประสบผลสำเร็จในฐานะที่เป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ที่องค์การได้ลงทุนสรรหา พัฒนา และ
รักษาไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละกรณีศึกษา พบว่ าการออกแบบระบบการ
บริหารจัดการคนเก่งของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ควรจะบริหาร
จัดการดังนี้ 

การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการคนเก่งให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงานโดยการกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรทราบหน่วยงานควร
มีการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการคนเก่งให้กับพนักงานภายใน
หน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากหากไม่มีการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า จะทำให้ไม่สามารถลงมือปฏิบัติตาม
แผนได้ และหากไม่มีการสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทั้งหน่วยงานแล้ว การนำระบบนี้เข้ามาใช้จะ
ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงานอย่างแน่นอน โดยพนักงานจะไม่ยอมรับผลการสรรหาและการ
คัดเลือกคนเก่งที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากพนักงานมีความรู้และความเข้าใจก็จะทำให้องค์การสามารถดึงเอา
ศักยภาพที่มีอยู่ของคนเก่งออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้ 

สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการ
คนเก่งให้กับพนักงานภายในหน่วยงานนั้นสามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากการกำหนดนโยบายและ
รูปแบบเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการคนเก่งภายในหน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) ให้กับคนเก่ง รวมไปถึงคุณสมบัติของคนเก่งและคนดีในแต่ละหน่วยงาน 
ทั้งนี้ จะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถปฏิบัติได้กับพนักงานทุกระดับภายในองค์การได้อย่าง
เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงวัตถุประสงค์ และมีความรู้และความ
เข้าใจ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคนเก่งภายใน
องค์การ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการทำงานซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่อไป 
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6. ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย ทำการศึกษาการบริหารจัดการคนเก่ง
ให้กับองค์การใด ควรใช้วิธีดำเนินการ ศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับความเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการคนเก่งทั้งในส่วนของผู้บริหาร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการทั่วไป ทั้งนี้ เพ่ือให้
ทราบข้อเท็จจริงและมีข้อมูล รอบด้านประกอบการตัดสินใจออกแบบระบบได้อย่างสอดรับกับบริบท
ของหน่วยงาน โดยเสริม จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเพ่ือสร้างระบบ ที่สมบูรณ์และเกิดสัมฤทธิ์ผลในการนำระบบดังกล่าวไปใช้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน  
ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม ่

 

สุรภัทร ศรีนนท์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสิน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบอนุกรมเวลา (Time–Series Cross-Section) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 
2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 
2,009 คน และจังหวัดขอนแก่นจำนวน 461 คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31
ธันวาคม 2561 จำนวน 2,470 คน (ฝ่ายสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า 2561: ธนาคารออมสิน) โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างได้ขนาดตัวอย่างตามแนวทาง Yamane โดยกำหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือ
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่กลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 215 คน และ กลุ่ม
ตัวอย่างในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 334 คน มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือศึกษา
ความน่าจะเป็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของทั้ง 2 จังหวัด 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อเคหะกับธนาคารออมสิน โดยที่ปัจจัยด้าน สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิ
ต่อเดือน และการประเมินการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารออมสินได้แก่ วงเงินกู้ และ Credit Score โดยทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการ
ประเมิน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินแตกต่างกันใน 2 จังหวัด แต่พบว่า
ปัจจัยด้านอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อในทั้ง 2 จังหวัดไม่แตกต่างกัน และมีอายุเฉลี่ยในการ
ตัดสินใจใช้สินเชื่ออยู่ที่ 37 ปี โดยที่ผลการวิจัยพบว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะได้รับการวางแผน
จากรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี แต่พบว่า ณ ปัจจุบัน การตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสินมีจำนวนที่น้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่ และพบการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะในผู้ที่มี
ฐานะมั่นคงมากกว่าประชาชนทั่วไป ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญมากกว่าจังหวัดขอนแก่น
ที่มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินไม่กระจุกอยู่เพียงแค่ผู้ที่มีฐานะมั่นคงร่ำรวยอัน
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เนื่องจากมีรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงกว่าจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นการที่จะสนับสนุนโครงการสินเชื่อ
เคหะของธนาคารออมสินในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดที่ได้รับผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
20 ปี ในขณะนี้ จึงน่าที่จะมีประโยชน์น้อยกว่าการสนับสนุนโครงการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
ในจังหวัดที่เจริญมากแล้ว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 

คำสำคัญ: การตัดสินใจ สินเชื่อเคหะ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
20 ปี 
 
1. บทนำ 

ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี
ขนาดประมาณ 6% ของ GDP มีความเชื่อมโยงด้านการผลิต และการจ้างงานกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
เช่น ภาคก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ Supply Chain อีกมากมาย และเป็นปัจจัยสี่ 
ในการดำรงชีวิตและในแง่การออม เพราะว่าราคาของทรัพย์สินควรจะเพ่ิมพูนขึ้นในอนาคตซึ่งอาจ             
ถือได้ว่าคือการสะสมความมั่งคั่งของครอบครัว และตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เห็นชอบให้ทุกหน่วยราชการ
จัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี  (พ.ศ.  2561-2580) โดยให้กำหนด
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ละระยะบูรณาการการทำงาน
และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม) จึงได้มีการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ 20 ปี ขึ้น  
โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ (Synergy) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัด สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 20 ปี ได้อย่างมีคุณภาพนั้น ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้นทางกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยในกลุ่มจังหวัดเป็นปริมาณมาก  
อันจะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตมากขึ้น (สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี) 

จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าภาพรวมธุรกิจภูมิภาคนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากเดิมที่เศรษฐกิจปี 2560 ทรงตัว แต่ในปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น 



579 
 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มจากมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่าง ๆ 
 

ในส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้น ในปี 2560 พบว่ามีการขยายตัวเฉพาะ          
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ซึ่งในส่วนภูมิภาคนั้นโดยรวมยังไม่ฟ้ืนตัว 
ธุรกิจในหัวเมืองใหญ่ที่ขยายตัวได้บ้างจากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ และกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อเพ่ือทำ
ธุรกิจให้เช่าที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเห็นว่าสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าเกษตรที่
ตกต่ำ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจอื่น ๆ ทำให้กำลังซื้อของกลุ่มนักธุรกิจในพ้ืนที่ลดลง ส่งผลให้ใน
บางจังหวัด เช่น ลำปาง และ สงขลา ไม่มีการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ เนื่องจากมีที่อยู่อาศัย
พร้อมขายเหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าภาครัฐไม่มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในต่างจังหวัดเพ่ิมเติม 
ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่กล้าขยายการลงทุน อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์น่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่มีความกังวลด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ทั้งที่ให้แก่ลูกค้า (Post-finance) และที่ให้แก่ผู้ประกอบการ 
(Pre-finance) โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่เห็นว่าเงื่อนไขในการกู้ยืมยังค่อนข้างเข้มงวด เช่น 
ต้องมียอดจอง (Presales) สูงถึงร้อยละ 60 ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กต้องหันไปใช้เงินทุนนอก
ระบบ ส่งผลให้แข่งขันในตลาดได้ยากจากภาระต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่า นอกจากนี้ ยังเผชิญกับต้นทุน
ดำเนินการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามราคาที่ดินและแรงงานที่หายากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจาก 
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทำให้ผู้ประกอบการราย
เล็กบางรายต้องลดปริมาณงานลง (รายงานประจำปีธนาคารแห่งประเทศไทย) 

การศึกษานี้จึงศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาคที่มีความเจริญและมีแนวโน้ม
ในการพัฒนาในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทน เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่มีการคมนาคมและเป็นศูนย์กลางความเจริญติดต่อกันของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ซึ่งสามารถติดต่อกับจังหวัดอ่ืนในส่วนภูมิภาคนี้ได้ กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
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ความเจริญของภาคเหนือ แต่ไม่ได้รับผลของแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ว่ามีผลต่อการขอ
ใช้สินเชื่อการเคหะหรือไม่ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน  
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการเจริญเติบโตของจังหวัด มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเคหะของ

ธนาคารออมสิน  
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรอิสระใน
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ได้แก่ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) Credit score และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ
การสมรส รายจ่ายสุทธิต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนตัวแปรตามได้แก่ การใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ทำให้สามารถกำหนดกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการทำวิจัย เรื่อง ปัจจัยการเจริญเติบโตในส่วนภูมิภาคต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
ของกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบธุรกิจ และเจ้าของกิจการ กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่
ดังภาพที่ 2 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่  
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)  
- credit score  

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
- อายุ  
- สถานภาพการสมรส 
- รายจ่ายสุทธิต่อเดือน  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 
การใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออม
สิน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดเชียงใหม่ 
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ขอบเขตการศึกษาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
กรณี ศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  
แบบอนุกรมเวลา (Time–Series Cross-Section) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สำรวจผู้ใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น  
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์และแสดงผลการวิจัย เป็นจำนวนร้อยละ 
และทำการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,009 
คน และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 461 คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2561 จำนวน 2,470 คน (ฝ่ายสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า 2561: ธนาคารออมสิน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย มีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง Yamane โดยกำหนดให้มีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ตารางที่ 1 จำนวนลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่          
ปี 2561 
ไตรมาสที่ จังหวัดขอนแกน่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ไตรมาส 1 45 176 
ไตรมาส 2 111 359 
ไตรมาส 3 133 642 
ไตรมาส 4 172 832 

รวม (บัญชี) 461 2,009 

 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจำนวนประชากรของแต่ละไตรมาสจากผู้ใช้บริการสินเชื่อ

อสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรจังหวัดขอนแก่น 
ไตรมาสที่ จำนวนบัญช ี ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
ไตรมาส 1 45 9.76 21 
ไตรมาส 2 111 24.08 52 
ไตรมาส 3 133 28.85 62 
ไตรมาส 4 172 37.31 80 

รวม (บัญชี) 461 100 215 
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ตารางท่ี 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 
ไตรมาสที่ จำนวนบัญช ี ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 
ไตรมาส 1 176 8.76 29 
ไตรมาส 2 359 17.87 60 
ไตรมาส 3 642 31.96 107 
ไตรมาส 4 832 41.41 138 

รวม (บัญชี) 2,009 100 334 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Data ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากตำรา บทความ เอกสาร รายงาน และข้อมูลสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงแนวความคิดทฤษฎีที่จะนำมาใช้เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านอายุ สถานภาพ ระดับความเสี่ยง 
(Credit Score) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิ ต่อเดือน วงเงินกู้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่
ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 549 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for 
Social Science) สำหรับค่านัยสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  กำหนดไว้ที่ระดับ .05 เมื่อ
วิเคราะห์แล้วผู้วิจัยนำมาเสนอผลการศึกษา โดยเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบตารางอธิบายข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน กรณีข้อมูลกลุ่ม นำเสนอค่าความถี่ 
(Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และกรณีข้อมูลต่อเนื่อง นำเสนอค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าต่ำสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุด (Maximum) การศึกษาปัจจัยกรณีข้อมูลกลุ่ม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับความเสี่ยง 
(credit score) อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิต่อเดือน วงเงินกู้ ที่มีผลต่อการใช้บริการ
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น โดยใช้สถิติการทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi–square Test) และการศึกษาปัจจัยกรณีข้อมูลต่อเนื่อง มีการแจกแจงไม่ปกติ ได้แก่ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิต่อเดือน วงเงินกู้ โดยใช้สถิติการทดสอบแมนวิทนีย์ ยูเทส 
(Mann-whitney u test) 

 
4. ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคาร
ออมสิน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบอนุกรมเวลา (Time–Series Cross-Section) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 
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พ.ศ. 2561 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,009 คน และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 461 คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1 
มกราคม 2561 ถึง 31ธันวาคม 2561 จำนวน 2,470 คน (ฝ่ายสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า 2561: 
ธนาคารออมสิน) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง Yamane โดยกำหนดให้มีความผิดพลาดไม่
เกินร้อยละ 5 หรือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 215 คน และจำนวนกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 334 คน และนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือศึกษาความน่าจะเป็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ
ของทั้ง 2 จังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และ
เสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา อธิบายปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน กรณีข้อมูลกลุ่ม นำเสนอค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ
(Percentage) และกรณี ข้อมูลต่อเนื่ อง นำเสนอ ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าต่ำสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารออมสินในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi – 
square test) และการศึกษาปัจจัยกรณีข้อมูลต่อเนื่อง มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ได้แก่ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายสุทธิต่อเดือน วงเงินกู้ โดยใช้สถิติการทดสอบแมนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-
whitney u test) (ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05) เมื่อกำหนดให้ P = ความน่าจะเป็นที่ผู้ขอ
สินเชื่อจะตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เคหะกับธนาคารออมสิน 

1. ปัจจัยด้านอายุ 
จังหวัดขอนแก่น: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

จำนวน 215 คน พบว่า มีช่วงอายุ 40-49 ปี จำนวน 70 คน (ร้อยละ 32.56) รองลงมาช่วงอายุ  
30-39 ปี จำนวน 64 คน (ร้อยละ 29.77) ช่วงอายุ  <30 ปี จำนวน 56 คน (ร้อยละ 26.04) และ 
สุดท้ายช่วงอายุ ≥ 50 ปี จำนวน 25 คน (ร้อยละ 11.63) 

จังหวัดเชียงใหม่: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 334 คน พบว่า มีช่วงอายุ 30-39 ปี จำนวน 132 คน (ร้อยละ 39.52) รองลงมา ช่วงอายุ 
40–49 ปี จำนวน 89 คน (ร้อยละ 26.65) ช่วงอายุ  <30 ปี จำนวน 68 คน (ร้อยละ 20.36) และ
สุดท้ายอายุ ≥ 50 ปี จำนวน 45 คน (ร้อยละ 13.47) 
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ปัจจัยด้านอายุมีค่าเฉลี่ยที่จังหวัดขอนแก่น คือ 37.53±9.33 ค่าเฉลี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ 
37.71±9.00 และค่าเฉลี่ยอายุรวม คือ 37.64±9.12 

ทั้งนี้ จากหลายงานวิจัยรวมถึงผลงานวิจัยครั้งนี้พบว่า วัยกลางคน ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีฐานะที่
มั่นคง มีประสบการณ์ มีการตัดสินใจที่ดี อีกทั้งเป็นวัยที่มักสร้างครอบครัวแล้ว จึงมักจะสร้างความ
มั่นคงในชีวิต คือ ความปลอดภัยในที่พักอาศัย เป็นเหตุให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อ 
การเคหะ โดยพบว่า ทั้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยด้านอายุส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
สินเชื่อเคหะไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่อายุ 37 ปี  

สรุปจากผลการวิจัย ได้ว่า ปัจจัยด้านอายุ ไม่พบว่ามีความแตกต่างในการส่งผลต่อ 
การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2. ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส  
จังหวัดขอนแก่น: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

จำนวน 215 คน พบว่า สถานภาพสมรสมีจำนวนมากที่สุด คือ 126 คน (ร้อยละ 58.60) รองลงมา 
คือ สถานภาพโสด จำนวน 82 คน (ร้อยละ 38.14) และสุดท้าย คือ สถานภาพแยกกันอยู่/หย่า/
หม้าย จำนวน 7 คน (ร้อยละ 3.26) 

จังหวัดเชียงใหม่: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 334 คน พบว่า สถานภาพโสดมีจำนวนมากท่ีสุด คือ 159 คน (ร้อยละ 47.60) รองลงมา คือ 
สถานภาพสมรส จำนวน 152 คน (ร้อยละ 45.51) และสุดท้าย คือ สถานภาพแยกกันอยู่/หย่า/หม้าย 
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 6.89) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสของจังหวัดขอนแก่น มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อที่
อยู่อาศัยมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด ในขณะที่ผู้ที่มีสถานภาพโสดของจังหวัดเชียงใหม่มีการตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสเล็กน้อยเท่านั้น โดยทั้งจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดเชียงใหม่ ต่างมีผู้ที่มีสถานภาพแยกกันอยู่/หย่า/หม้าย ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่ อเคหะใน
จำนวนที่น้อยเหมือนกัน 

เป็นที่สังเกตว่า จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่สมรสแล้วมีจำนวนที่ตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะมากกว่าผู้ที่
โสด ซึ่งต่างจากจังหวัดเชียงใหม่ อาจเป็นเพราะจังหวัดขอนแก่น มีการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าจังหวัด
เชียงใหม่ คือ เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ ในปี 2561 ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพสมรสมักเป็นผู้ที่มีความมั่นคง
ในชีวิตและมีรายได้โดยรวมที่สูงกว่าคนโสด ส่งผลให้มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะที่มากกว่าคนโสด 
ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความเจริญที่สูงมากเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ ในปี 2561 ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยที่สูงกว่า จึงมีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะที่ไม่แตกต่างกันมากในคนโสดและผู้ที่มี
สถานภาพสมรส ส่วนผู้ที่มีสถานภาพแยกกันอยู่/หย่า/หม้าย ต่างจากผู้ที่มีสถานภาพโสดตรงที่ผ่าน
ประสบการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตสมรส จึงทำให้ไม่มีความใฝ่ฝันหรือสร้างหลักมั่นคงใด ๆ ในชีวิต ซึ่งพบว่าทั้ง
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จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้ที่มีสถานภาพแยกกันอยู่/หย่า/หม้าย มาใช้สินเชื่อ
เคหะเหมือนกันทั้ง 2 จังหวัด 

จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะแตกต่างกัน
ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

3. ปัจจัยด้านอาชีพ  
จังหวัดขอนแก่น: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

จำนวน 215 คน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ/ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/ประกอบอาชีพอิสระ 
มีจำนวนมากที่สุด คือ 99 คน (ร้อยละ 46.05) รองลงมา คือ พนักงานและลูกจ้างในบริษัท/พนักงาน
และลูกจ้างในสถาบัน จำนวน 61 คน (ร้อยละ 28.37) ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/
พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 คน (ร้อยละ 25.12) และผู้ที่ว่างงาน /
เกษตรกร/ผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 1 คน (ร้อยละ 0.46)  

จังหวัดเชียงใหม่: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 334 คน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ/ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/ประกอบอาชีพอิสระ 
มีจำนวนมากที่สุด คือ 157 คน (ร้อยละ 47.00) รองลงมา คือ พนักงานและลูกจ้างในบริษัท/พนักงาน
และลูกจ้างในสถาบัน จำนวน 118 คน (ร้อยละ 35.33) ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/
พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 41 คน (ร้อยละ 12.28) และผู้ที่ว่างงาน /
เกษตรกร/ผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 18 คน (ร้อยละ 5.39)  

ซึ่งเมื่อดูความแตกต่างของปัจจัยด้านอาชีพต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะทั้ง 2 จังหวัดแล้ว 
พบว่า ผู้ที่มีอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ/พนักงานและลูกจ้างในบริษัท  
มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะมากกว่าผู้ที่มีว่างงาน/ผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร ในขณะที่กลุ่ม
อาชีพของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่  มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะที่แตกต่างกัน คือ 
พนักงานและลูกจ้างในบริษัท/พนักงานและลูกจ้างในสถาบันของจังหวัดเชียงใหม่ มีการตัดสินใจใช้
สินเชื่อเคหะที่สูงกว่าข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ/พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับจังหวัดขอนแก่นทั้ง 2 กลุ่มอาชีพ นั้นมีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ
ที่ไม่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้ปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะแตกต่างกันใน 2 
จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่กลุ่ม
อาชีพที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ที่ไม่แน่นอนไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้นั้น  
ต่างมีการตัดสินใจใช้สินเชื่อที่น้อยไม่แตกต่างกันในทั้ง 2 จังหวัด  

4. ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
จังหวัดขอนแก่น: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

จำนวน 215 คน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ ≥100 ,000 บาท มีจำนวน 108 คน (ร้อยละ 
50.23) มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะมากที่สุด โดยรองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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<25,000 บาท มีจำนวน 36 คน (ร้อยละ 16.74) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 50,000-74,499 บาท 
มีจำนวน 29 คน (ร้อยละ 13.49) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000–49,999 บาท มีจำนวน 27 คน
(ร้อยละ 12.56) และท้ายสุด คือ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  75,000–99,999 มีจำนวน 15 คน  
(ร้อยละ 6.98) 

จังหวัดเชียงใหม่: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 334 คน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ ≥100 ,000 บาท มีจำนวน 137 คน (ร้อยละ 
41.02) มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะมากที่สุด โดยรองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
<25,000 บาท มีจำนวน 93 คน (ร้อยละ 27.84) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  25,000-49,999 บาท 
มีจำนวน 59 คน (ร้อยละ 17.67) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000–74,999 บาท มีจำนวน 27 คน
(ร้อยละ 8.08) และท้ายสุด คือ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 75,000–99,999 มีจำนวน 18 คน (ร้อยละ 
5.39) 

โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ ≥100,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจังหวัดขอนแก่นที่ 364 ,969.30± 756,684.70 และ
จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่  ที่  2 2 1 ,4 0 2  แ ล ะ ค่ า เฉ ลี่ ย  ± ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น ร ว ม ที่  
277,626.40±651,809.10 อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย ≥100,000 บาท มีความมั่นคงทางการ
เงิน มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,00 บาท/เดือน 

สำหรับปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อในทั้ง 2 จังหวัดแตกต่าง
กันหรือไม ่

จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อจัดกลุ่มรายได้แล้วนั้น ทำให้เห็นความแตกต่างของปัจจัยด้าน
รายได้ที่มีผลต่างกันใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่จังหวัดขอนแก่น  
ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ≥100,000 บาท มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะมากกว่าผู้ที่มี
รายได้น้อยหรือกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน <25,000 บาท ถึง 3 เท่า ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่มี
ฐานะร่ำรวยหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ≥100 ,000 บาท มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะมากกว่าผู้ที่มี
รายได้น้อยหรือกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน <25,000 บาท ไม่ถึง 2 เท่า ส่วนคนชั้นกลางที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-49,999 บาท 50,000-74,999 บาท และ 75,000-99,999 บาท กลับไม่
แตกต่างกันใน 2 จังหวัด  

ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ปัจจัยด้านรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  
จังหวัดขอนแก่น: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

จำนวน 215 คน พบว่า ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือนที่ <25,000 บาท มีจำนวน 158 คน (ร้อยละ 
73.49) มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะมากที่สุด โดยรองลงมาเป็นผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน 
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25,000-49,999 บาท มีจำนวน 27 คน (ร้อยละ 12.56) ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน ≥100,000 บาท 
มีจำนวน 14 คน (ร้อยละ 6.51) ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  50,000–74,499 บาท มีจำนวน 9 คน 
(ร้อยละ 4.19) และท้ายสุด คือ ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  75,000–99,999 บาท มีจำนวน 7 คน              
(ร้อยละ 3.25) 

จังหวัดเชียงใหม่: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 334 คน พบว่า ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือนที่ <25,000 บาท มีจำนวน 264 คน (ร้อยละ 
79.04) มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะมากที่สุด โดยรองลงมาเป็นผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน 
25,000-49,999 บาท มีจำนวน 31 คน (ร้อยละ 9.28) ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  ≥100,000 บาท      
มีจำนวน 21 คน (ร้อยละ 6.29) ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน 50,000–74,499 บาท มีจำนวน 17 คน
(ร้อยละ 5.09) และท้ายสุด คือ ผู้ที่มีรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  75,000–99,999 บาท มีจำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.30) 

สำหรับปัจจัยด้านรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อในทั้ง 2 จังหวัด
แตกต่างกันหรือไม่ 

จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อจัดกลุ่มรายจ่ายสุทธิต่อเดือน ทำให้เห็นความแตกต่างของปัจจัย
ด้านรายจ่ายสุทธิต่อเดือน ว่ามีผลต่างกันใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่
จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยหรือรายจ่ายสุทธิต่อเดือน  ≥100,000 บาท ขึ้นไป พบว่า 
มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะมากกว่าผู้ที่มีฐานะร่ำรวยที่มีระดับการใช้จ่ายสุทธิ รองลงมา คือ 
75,000-99,999 บาท ถึง 2 เท่า ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยหรือรายจ่ายสุทธิต่อ
เดือน ≥100,000 บาท ขึ้นไป พบว่า มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะมากกว่าผู้ที่มีฐานะร่ำรวยที่มีระดับ
การใช้จ่ายสุทธิต่อเดือน รองลงมา คือ 75,000-99,999 บาท ถึง 20 เท่า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้ที่มี
อาชีพธุรกิจหรือเจ้าของกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้และรายจ่ายที่สูงกว่าจังหวัดขอนแก่นมาก 
จึงทำให้ไม่พบ ผู้ที่มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ ในช่วงรายจ่ายสุทธิต่อเดือนที่ 75,000-99,999 บาท 
ในขณะที่จังหวัดขอนแก่น ธุรกิจยังเจริญเติบโตไม่เท่ากับจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้รายจ่ายสุทธิต่อ
เดือนในผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวมีจำนวนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ในส่วนของผู้ที่มีรายจ่ายต่อเดือน <25,000 
บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด ทั้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจังหวัดขอนแก่นที่ 46 ,765.61 ± 168,575.2 และ
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 39,278 ± 126,580 และค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมที่ 42,210.30 ± 
144,385.1  

สรุปจากผลการวิจัยได้ว่า ปัจจัยด้านรายจ่ายสุทธิต่อเดือนของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
เชียงใหม่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 การประเมินการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน 
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ด้านเกณฑ์ Credit Score  
จังหวัดขอนแก่น: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

จำนวน 215 คน พบว่าผู้ที่มีเกณฑ์ Credit Score C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีจำนวนผู้ที่ตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อเคหะมากที่สุด จำนวน 210 คน (ร้อยละ97.67) รองลงมาคือ ผู้ที่มีเกณฑ์ Credit 
Score B – ความเสี่ยงปานกลาง มีจำนวน 5 คน (ร้อยละ 2.33) และ สุดท้ายคือผู้ที่มีเกณฑ์ Credit 
Score A – ความเสี่ยงต่ำ ไม่พบคนที่ตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ 

จังหวัดเชียงใหม่: จากประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
จำนวน 334 คน พบว่าผู้ที่มีเกณฑ์ Credit Score C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีจำนวนผู้ที่ตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อเคหะมากที่สุด จำนวน 244 คน (ร้อยละ 73.05) รองลงมา คือ ผู้ที่มีเกณฑ์ Credit 
Score B – ความเสี่ยงปานกลาง มีจำนวน 82 คน  (ร้อยละ 24.55) และสุดท้าย คือ ผู้ที่มีเกณฑ์ 
Credit Score A – ความเสี่ยงต่ำ มีจำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.40) โดยเกณฑ์ Credit Score ที่ระดับ  
C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด สอดคล้องกันทั้งจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่  

สำหรับปัจจัยด้านเกณฑ์ Credit Score นั้นมีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อในทั้ง 2 จังหวัด
แตกต่างกันหรือไม่ 

จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อจัดเกณฑ์ Credit Score แล้วนั้น ทำให้เห็นความแตกต่างของ
ปัจจัยด้านเกณฑ์ Credit Score ว่ามีผลต่างกันใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยที่จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่มีเกณฑ์ Credit Score C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง พบว่า มีจำนวนมาก
ที่สุดในการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ที่มีเกณฑ์ Credit Score C – 
ความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะที่มากแต่ก็ไม่เกือบร้อยละ 100 เท่ากับ  
จังหวัดขอนแก่น แต่กลับมีผู้ที่มีเกณฑ์ Credit Score B – ความเสี่ยงปานกลาง ประมาณ 1 ใน 4 
ส่วนของผู้ตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญกว่าจังหวัด
ขอนแก่น จึ งทำให้มีรายได้ต่อหัวและผู้ที่ มี เกณฑ์  Credit Score B – ความเสี่ ยงปานกลาง  
มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะที่มากกว่า 

จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเกณฑ์ Credit Score มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สินเชื่อเคหะของทั้ง 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 



589 
 

 

อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายรับ และรายจ่ายต่อเดือน และปัจจัยจากการประเมิน ประกอบด้วย 
วงเงินที่สามารถกู้ได้ และ Credit Score รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี ส่งผลต่อการใช้
บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 549 คน โดยแบ่งเป็นจังหวัดขอนแก่น 215 
คน และจังหวัดเชียงใหม่ 334 คน สรุปผลได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เคหะกับธนาคารออมสิน 

1. ปัจจัยด้านอายุ  
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านอายุ  ไม่พบว่ามีความแตกต่างในการส่งผลต่อ 

การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 

2. ปัจจัยด้านสถานภาพ 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะ

แตกต่างกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ปัจจัยด้านอาชีพ 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะ แตกต่างกัน

ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
4. ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
5. ปัจจัยด้านรายจ่ายสุทธิต่อเดือน 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านรายจ่ายสุทธิต่อเดือนของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด

เชียงใหม่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สมมติฐานที่ 2 การประเมินการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน 
1. ด้านวงเงินกู้ 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านวงเงินกู้มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ด้านเกณฑ์ Credit Score 
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเกณฑ์ Credit Score มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สินเชื่อเคหะของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินในจังหวัดขอนแก่นและ

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลแตกต่างกันในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ คือ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส อาชีพ รายรับและรายจ่ายต่อเดือน และปัจจัยจากการประเมิน 
ประกอบด้วย วงเงินที่สามารถกู้ได้ และ Credit Score ซึ่งจากการที่คาดการณ์ไว้ว่า จังหวัดขอนแก่น
เป็นจังหวัดที่ได้รับการวางแผนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี มีการตัดสินใจใช้สินเชื่อที่
มากกว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่เจริญมากอยู่แล้ว และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลแตกต่างกันทั้ง 2 จังหวัด  
จากปริมาณจำนวนผู้ตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีจำนวนที่น้อยกว่าจังหวัด
เชียงใหม่มาก อีกทั้ง จากผลการวิจัยยังพบว่า ประชากรที่มักตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของจังหวัด
ขอนแก่น มักเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคง ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ รายได้และความเจริญเติบโตมีการ
กระจายตัวมากกว่าจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้มีปริมาณจำนวนผู้ที่ตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของธนาคาร
ออมสินที่มากกว่า และมีปัจจัยที่แตกต่างกัน  

ดังนั้น จากการคาดการณ์ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้สินเชื่อเคหะที่มากขึ้น ซึ่งทางธนาคารออมสินควรที่จะให้การสนับสนุนโครงการสินเชื่อเคหะให้แก่
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดที่รัฐบาลวางแผนพัฒนาแห่งชาติ 20 ปี นั้น จากผลการวิจัยพบว่าใน
ขณะนี้อาจไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร เมื่อเทียบกับการกระตุ้นการส่งเสริมการโครงการสินเชื่อเคหะใน
จังหวัดที่มีความเจริญมากกว่า เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  เป็นการเก็บตัวอย่างเพียง 1 ปี  

แบบอนุกรมเวลา (Time–Series Cross-Section) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2561 ดังนั้นจึงไม่สามารถเห็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี ว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเคหะของธนาคาร  
ออมสิน ได้ชัดเจน ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการศึกษาและเก็บตัวอย่างจำนวนปีที่มากขึ้น หรือเก็บตัวอย่าง
ย้อนหลัง 5 ปี และเก็บข้อมูลต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะพบอัตราการเจริญเติบโตที่ชัดเจน และส่งผล
ให้ทางธนาคารออมสินมีการตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน 
ให้แก่จังหวัดที่ได้รับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 20 ปี ว่าคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยนี้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวทางการลดการหลกีเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าของด่านศุลกากร
สมุทรปราการ 

 

สุรวาท กะราลัย* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 
หรือปัจจัยของการกระทำความผิดทางศุลกากรการหลีกเลี่ยงภาษีอากรสินค้านำเข้า พร้อมทั้ง การ
พัฒนาแนวทางการลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอากรสินค้านำเข้าได้อย่างเหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร 
รวมถึงการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นฐานข้อมูลการกระทำความผิด ตลอดถึงเป็น
การต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การ โดยผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องจากการนำสินค้าเข้าในราชอาณาจักรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งได้ แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างจากงานด้านการสืบสวนและปราบปราม จำนวน 2 
ท่าน กลุ่มงานด้านงานพิธีการและการตรวจปล่อยสินค้า จำนวน 3 ท่าน และกลุ่มผู้นำสินค้าเข้าหรือ
ตัวแทนผู้นำเข้า จำนวน 2 ท่าน และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยผล
การศึกษาโดยการพรรณนา 
 ผลการศึกษาทำให้ผู้ศึกษาพบสาเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษีอากรสินค้าขาเข้าในมุมมองที่แตก
กันออกไป อาทิ หลักแนวคิดทางธุรกิจที่ต้องการทำกำไรให้สูงที่สุด สินค้าบางรายการยังไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี การมีมุมมองหรือหลักในการตีความจำแนกพิกัดที่ต่างกัน  
 แนวทางการลดการหลีกเลี่ยงภาษีอากรสินค้าขาเข้าของด่านศุลกากรสมุทรปราการนั้น        
ประการแรกคือ การพัฒนาบุคลากรโดยผ่านการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ เนื่องจากงานด้าน
ศุลกากรเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานทั้งด้านการ
สืบสวนและปราบปราม ด้านพิธีการ ด้านการตรวจปล่อยสินค้า แม้ใช้กฎหมายระเบียบเหมือนกัน แต่
พิธีการแตกต่างกันไป เช่น ทางบก ทางทะเล ไปรษณีย์ เป็นต้น ตลอดจน ความหลากหลายของสินค้า
ที่มาจากทั่วโลก ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทมีวิธีการตรวจสอบ จุดสังเกต รายละเอียดที่ต่างกันออกไป 
ประการที่สองมองว่ากรมศุลกากรควรพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น พัฒนาระบบ X-ray ให้ใช้กับมือถือ
ได้ นำระบบ BIG DATA มาปรับใช้กับระบบงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือ ระบบ
ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน เป็นต้น ซึ่งหากกรมศุลกากรสามารถดำเนินการได้ เชื่อได้ว่านโยบาย 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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มาตรการต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น อันจะทำให้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงภาษี
อากรลดน้อยลงไปในอนาคต 

คำสำคัญ: การลดการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร สินค้านำเข้า ด่านศุลกากรสมุทรปราการ 
 
1. บทนำ  

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของพ่อขุน
รามคำแหง เรียกว่า “จกอบ” ในสมัยสุโขทัยมีการค้าขายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่งคั่งของรัฐ     
การเก็บภาษีนี้ในช่วง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ได้มี ประกาศยกเว้นแก่ผู้มาค้าขายดัง หลักฐานที่
ปรากฏในศิลาจารึกว่า "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพ่อเมือง บ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพ่ือน
จูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้า"ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ด้านตรวจเก็บภาษีขาเข้าขาออกเฉพาะเรียกว่า พระคลังสินค้า มีสถานที่สำหรับการภาษี 
เรียกว่า ขนอน เก็บภาษีจากระวางบรรทุกสินค้าและจากสินค้าในสมัยกรุงธนบุรีบ้านเมืองอยู่ในยุค
สงครามการค้าขายระหว่าง ประเทศไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร์ 

เมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประมูลผูกขาดการ
เรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า “ระบบเจ้าภาษีนายอากร” ส่วนสถานที่เก็บภาษีเรียกว่า “โรงภาษี”     
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาริ่งที่เก่ียวกับ 
ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเป็นเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรียกว่า “ภาษี
ร้อยชักสาม” ส่วนสินค้าขาออกให้เก็บตามที่ระบุในท้ายสัญญาเป็นชนิดไปมีการตั้งโรงภาษี เรียกว่า 
“ศุลกสถาน (Customs House)” ขึ้นเป็นที่ทำการศุลกากร 

ยุคใหม่ของศุลกากรไทยเริ่มในปี พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่  5 ทรงจัดตั้ง “หอรัษฎากร
พิพัฒน์” เป็นสำนักงานกลางใน การรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน งานศุลกากร ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษี
ขาเข้าขาออกเป็นรายได้ของรัฐ อยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์ คือการก่อตั้ง          
กรมศุลกากร งานศุลกากรได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วความเปลี่ยน แปลงของบ้านเมืองและ
สถานการณ์ของโลก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเดิมกรมศุลกากรมีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษี
อากรจากของที่ นำเข้ ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือนำไปพัฒนาเศรษฐกิจ              
ของประเทศและดูแลป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไป
ตามเป้าหมายและเกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต 

ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของ
ที่นำเข้ามาในและส่งออกไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้า
ระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ รวมถึง
การตรวจสอบ ปราบปรามสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต สุขภาพ ผู้ผลิตในประเทศ และความมั่นคงของ
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ประชาชนและประเทศชาติ กรมศุลกากรจึงได้พัฒนาระบบงานการจัดองค์กรการ นำระบบ
คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การ 
ผ่านการจัดศึกอบรม สัมมนา จัดทำแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งกรมศุลกากรได้ปรับปรุงขยายหน่วยงานต่าง ๆ รองรับกับปริมาณ
งานที่เพ่ิมขึ้นจากบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์ในการร่วมมือระหว่างรัฐในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ว่า
สามารถทำให้สามารถลดปัญหา พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างรัฐได้ เช่น ปัญหาสินค้า
ล้นตลาดภายในประเทศ หรือประเทศในแถบเดียวกันมีวัตถุดิบคล้ายกันเมื่อร่วมกลุ่มกันสามารถ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งได้ (อำนาจการต่อรองจากประเทศอ่ืนนอกกลุ่ม) ตลอดถึงประสมาชิกได้รับ
สิทธิประโยชน์บางประการ ผ่านการเป็นสมาชิกกลุ่ มต่าง ๆ อาทิ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เป็นต้น 
ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มเหล่านี้ ส่งผลทำให้เกิดเขตการค้าเสรีขึ้นมา (Free Trade Area : 
FTA) มีการทำความตกลงทางการค้าของประเทศอาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ 
(พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุ ลกากร เพ่ือให้
ตอบโจทย์ด้านสังคม เศรษฐกิจของประเทศตามที่ตั้ งเป้าหมายไว้ จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า  
กรมศุลกากรมีหลากหลายหน้าที่ (Various functions) ผู้เรียนในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปราม จะขอกล่าวกล่าวถึง การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงศุลกากรว่ามีความสำคัญ จำเป็นอย่างไร ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคใน
ลำดับต่อ ๆ ไป 

ภารกิจงานด้านการป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงศุลกากร ถือเป็นหน้าที่หลักและเป็น
กลไก การบริหารงานของกรมศุลกากร นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้เขตการค้าเสรีจะขยายตัวไปใน
หลายประเทศแล้ว ผู้นำสินค้าเข้าได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งลดค่าอากร จนถึงยกเว้นค่าอากรใน
สินค้าหรือของที่ตนนำเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ทำไมยังเกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอยู่   
ด่านศุลกากรสมุทรปราการ อยู่ภายใต้สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เป็นท่าเรือเอกชนที่มีสินค้ามาจาก
ทั่วโลก โดยสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มประเทศคู่ค้าที่รัฐบาลการเจรจา  
ทางการค้า เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศในกลุ่มอาเซียน (เวียดนาม) 
เป็นต้น มาในรูปแบบขนส่งสินค้าทางเรือบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากชนิดสินค้ามีหลากหลาย 
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค (สด แห้ง) สินค้าวัตถุตั้งต้นทางเคมี หรือแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที  
แม้กระนั้นเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สร้างความ
เสียหายให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย และทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ค่าภาษีอากรไป
ในแต่ละปีเป็นจำนวนมากทำให้เป็นปัญหาในภาพกว้าง ผู้ เรียนจึงขอเสนองานวิจัย ในหัวข้อ  
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“แนวทางการลดการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าของด่านศุลกากรสมุทรปราการ” เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล วิธีการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถนำปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยัง
เป็นการป้องกันการรั่วไหลของภาษีอากร พร้อมกับปกป้องและดูแลความปลอดภัยให้กับสังคม ซึ่งถือ
เป็นภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งของกรมศุลกากรด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ หรือปัจจัยของการกระทำความผิดทางศุลกากร               
การหลีกเลี่ยงภาษีอากรสินค้านำเข้า  

2.2 เพ่ือนำไปเป็นสู่การพัฒนาแนวทางการลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอากรสินค้านำเข้า 
รวมถึงเป็นการป้องปรามผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการทำผิดกฎหมายศุลกากร 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ในด้านรายได้ให้แก่รัฐที่อาจจะต้องสูญเสียไปการทำผิด
ทางศุลกากร           
 
3.ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

3.1 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงการคลัง 

3.2 แนวคิด หลักการทางการค้าระหว่างประเทศ 
 ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ  
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539  
ได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 (5) โดยกล่าวถึงความหมายของการค้าระหว่างประเทศ คือการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ การให้บริการระหว่างประเทศหรือจาก
ต่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยทางทะเลหรือการประกันภัยอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ และ นิติกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศการศึกษาการค้าระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และรับทราบ
ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เนื่องจาก การค้าระหว่างประเทศหมายถึง  
การส่งออก การนำเข้าและการค้าขายทำธุรกิจกับต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการส่งออกเป็นวิธีหนึ่ง ที่แสดงถึงการนำรายได้เข้าประเทศ (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ, 2554) ส่วนการนำเข้าจะเป็นวิธีที่แสดงถึงการนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการ
ผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศและการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าที่ประเทศนั้นขาดแคลนเพ่ือใช้ในการ
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อุปโภคและบริโภคสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของประเทศนั้น ๆ สามารถแสดงถึงเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และในสภาวะการได้เปรียบหรือเสียเปรียบดุลการค้า ซึ่งสิ่งเหลานี้เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วการค้าขายระหว่าง
ประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศที่กำลังพัฒนามากมาย โดยเฉพาะถ้าประเทศประเทศกำลัง
พัฒนามีการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศมากกว่าการนำเข้าสินค้าจะส่งผลดีคือเป็นการลด
ต้นทุนต่อหน่วยให้ลดลง (Economy of Scale) ทำให้เกิดผลผลิตและรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ราคาสินค้าและ
บริการมีแนวโน้มถูกลง คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการสูงขึ้น เนื่องจาก มีการแข่งขันใน
ด้านการผลิตมากข้ึน สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศกำลัง
พัฒนา การส่งออกที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยทำให้ประชาชนมีรายได้และการจ้างงานภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
เมื่อดูรายได้ประชาชาติในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ จะแสดงให้เห็นถึง การเพ่ิมขึ้นของรายได้
ประชาชาติต่อหัวของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศคือ มีการ
เพ่ิมของอุปสงค์ของสินค้าและบริการภายในประเทศทำให้การผลิต รายได้และการจ้างงาน
ภายในประเทศขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น (Krugman & Obstfeld, 2003) เนื่องจากในแต่ประเทศทั่วโลกมี
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่แตกต่างกันแรงงานคนที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยี
การผลิตและเงินทุน ดังนั้น สินค้าและผลผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการผลิตสินค้าเหล่านี้ยังส่งผลถึงปริมาณในการผลิตสินค้า หากประเทศใดมีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
อยู่มาก มีแรงงานที่มีความสามารถในการผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตมีแหล่งเงินทุนที่สามารถ
สนับสนุนการผลิตได้มากจะได้เปรียบในเรื่องความชำนาญในการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถใน
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยปริมาณที่มากและมีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกกว่า แต่ในทางกลับ ประเทศใด
ที่มีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตที่น้อย ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบทำให้ ความสามารถในการผลิตได้น้อย 
และมีต้นทุนต่อหน่วยที่มากกว่า หรือในบางประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในการ
อุปโภคบริโภคบางอย่างได้เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยด้านการผลิตปัญหาดังกล่าวนี้ จึงเป็นที่มาของการ
ค้าขายและเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ โดยในอดีตประเทศใดที่มีความสามารถและความชำนาญในการ
ผลิตสินค้าใด ๆ ภายในประเทศก็จะมุ่งผลิตสินค้าชนิดนั้นให้ได้มาก ๆ และเมื่อเหลือใช้จากในประเทศก็จะ
นำสินค้านั้น ๆ มาแลกเปลี่ยนสินค้าที่ประเทศตนขาดแคลนกับประเทศต่าง ๆ หรือนำมาซื้อขายกันซึ่ง
แนวคิดนี้มาจากนักปราชญ์ชาวสก๊อตที่ชื่อ อดัม สมิทธ์  Smith (1980); Krugman & Obstfeld 
(2003) โดยอธิบายปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศดังนี้ 
 1. ปัจจัยพ้ืนฐานของประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ที่ดิน แรงงาน และเงินทุน ยกตัวอย่าง
ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ประเทศนี้ขาดแคลนไม้แปรรูป จึงต้องมีการ
สั่งซื้อไม้แปรรูปมาจากประเทศอ่ืนซึ่งก็ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้น 

2. ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มี
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในการผลิต โทรทัศน์หรือกล้องถ่ายรูป แต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็ก 



598 
 

 

ไม่มีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสินค้า จึงต้องนำเข้าวัตถุดิบเพ่ือมาใช้ในการผลิตจาก
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอินโดนีเซีย 
 3. การเมืองและรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยส่งเสริมการค้า
ระห่างประเทศ เช่น นโยบายการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ ถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนก็จะทำ
ให้สามารถสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ จะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและยังสามารถช่วยในการขยายตลาดสินค้าไปสู่ประเทศต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่
กับนโยบายอ่ืน ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย ก็จะทำให้มีการค้าขายกับ
ต่างประเทศมากข้ึน 
 4. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบรูณ์ของ อดัม สมิทธ์ ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะที่ประเทศนั้น ๆ 
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากกว่า 1 ชนิด โดยใช้ทรัพยากรที่เท่ากันในการผลิต ซึ่งเป็นความ
ไดเ้ปรียบของประเทศนั้น ๆ 
 5. ประสิทธิภาพในการผลิต การใช้ทรัพยากรและแรงงานให้น้อยที่สุด เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือมุ่งหวังถึงความสำเร็จและผลกำไรที่จะได้รับให้ได้มากที่สุด 

6. ความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ
ที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในโลกสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 6.1 ทำให้ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ 
 6.2 ทำให้มีความมั่งค่ังร่ำรวยเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าให้กับประเทศต่าง ๆ 
 6.3 ทำให้มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย จากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 6.4 ทำให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขัน 
 6.5 ทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักในประเทศท่ัวโลก 
 6.6 ทำให้มีความร่วมมือกันระหว่างประเทศในเรื่องการค้า เช่น การลดภาษีนำเข้า 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศมีหลายยุคหลายสมัย ซึ่งในสมัยเริ่มแรกเรียกว่า สมัยคลาสสิค            
ในสมัยที่สอง ต่อมาเรียกว่า สมัยนีโอคลาสสิค และในสมัยที่สามถัดมาเรียกว่า ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศสมัยใหม ่

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค (Classic Theory) 
 ทฤษฎีสมัยคลาสสิคเริ่มต้นต้นเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 18 จุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี้คือ 
แนวคิดที่จะศึกษาสาเหตุที่มีการค้าขายระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง
จะมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประเทศ ในยุคสมัยคลาสสิคนี้ ซึ่งการค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศของกลุ่ม
คลาสสิคนี้ใช้หลักการของทฤษฎีมูลค่าแรงงาน (Labor Theory Value) เนื่องจากจะเน้นเรื่องการ
ผลิตสินค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือเรื่องแรงงาน (Labor Intensive) เนื่องจากแรงงานเป็นกำลัง
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สำคัญในการผลิตสินค้าในสมัยอดีต โดยทฤษฎีนี้ ได้กล่าวว่า การค้าขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าระ
หง่างประเทศขึ้นอยู่กับแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า ถ้าใช้แรงงานในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งมาก 
สินค้าชนิดนี้ก็จะมีมูลค่าการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนมาก มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่เสนอแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้แก่ อดัม สมิทธ์ เดวิด ริคาโด ดังนี้ 

 ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory) 
ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ เกิดจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อ อดัม สมิธ 

(Adam Smith) (Smith, 1980) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดในเรื่องการแบ่งหน้าที่ในการทำงานผลิตสินค้า 
(division of labor) ตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งทำให้แรงงานเกิดความชำนาญ (specialization) 
ในการผลิตสินค้าชนิดนั้น ๆ ซึ่งส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศ หลักการของทฤษฎีนี้คือ การเกิด
ประโยชน์สู งสุดจากการค้าขายโดยต้องมีความได้ เปรียบโดยสมบรูณ์  ซึ่ งหมายความว่า                
ความได้เปรียบโดยสมบรูณ์จะเกิดขึ้นเมื่อ ประเทศหนึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับประเทศอ่ืน แต่ใช้
ทรัพยากรหรือแรงงานในการผลิตที่น้อยกว่าประเทศอ่ืน ก็จะเกิดความได้เปรียบโดยสมบรูณ์ หรือ 
การใช้ทรัพยากรหรือแรงงานในการผลิตที่เท่ากัน แต่ผลิตสินค้าได้มากกว่าประเทศอ่ืนก็ถือว่า มีความ
ได้เปรียบโดยสมบรูณ์ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าประเทศควรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเหล่านั้นที่จะ
สามารถผลิตในราคาที่ถูกกว่าที่ของประเทศอ่ืน ๆ สินค้าเหล่านี้ควรได้รับการแลกเปลี่ ยนกับสินค้าอ่ืน 
ๆ ที่มีการผลิตอย่างถูกจากประเทศอ่ืน ๆ อดัม สมิธ กล่าวว่า ความชำนาญในการผลิตสินค้าซึ่งจะ
ส่งผลถึงการมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าได้มากกว่า ซึ่งจะสามารถส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปแลกเปลี่ยน
กับสินค้าที่ประเทศต้องการอดัม สมิธ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบีย สมมติ
ว่าประเทศไทยผลิตข้าวและ ประเทศซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมัน และสมมติว่าในการผลิตสินค้าทั้ง  2 
ชนิดนี้ ได้ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้ จึงคิดจาก
จำนวนแรงงานที่ใช้ไปในการผลิต  

ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 
ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยเดวิด ริคาร์โด (Ricardo, 1817) ได้อธิบายว่า 

ประเทศที่จะมีความได้เปรียบคือประเทศที่ผลิตสามารถผลิตสินค้าโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ดังนั้นประเทศที่นั้น ๆ ควรมุ่งผลิตสินค้าที่มีความได้เปรียบ  
ในการมุ่งผลิตสินค้าลักษณะนี้จะทำให้ทุกประเทศได้รับผลประโยชน์จากการทำงานผลิตสินค้า 
(division of labor) ตามความถนัดของแต่ละประเทศ หรือหมายถึง ประเทศที่ผลิตสินค้าส่งออก 
ต้องมีทรัพยากรและแรงงานในการผลิตจำนวนโดยมี ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ข้อสมมติของทฤษฎีนี้ คือ 
 1. ประเทศที่ทำการค้าระหว่างกันมี 2 ประเทศ และสินค้ามีแค่ 2 ชนิดเท่านั้นในโลกนี้       
(ซึ่งข้อสมมติข้อนี้มีความขัดแย้งกับความเป็นจริง เนื่องจาก ในโลกนี้มีประเทศมากกว่า 2 ประเทศและ
มีสินค้ามากกว่า 2 ชนิด) 



600 
 

 

 2. ต้องไม่มีต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของ 2 ประเทศ (ซึ่งข้อสมมติข้อนี้มีความ
ขัดแย้งกับความเป็นจริง เนื่องจากการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศต้องมีการขนส่งสินค้า) 
 3. ทรัพยากรและแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้องไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้
อย่างเสรี 
 4. จำนวนทรัพยากรหรือแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้องมีค่าคงที่เสมอ 

 ทฤษฏีของเฮกเชอร์ ออแลง 
 ทฤษฎีของการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบตามที่กล่าวไว้นี้ไม่ได้อธิบาย สถานที่ตั้งของข้อดี
เหล่านี้ในขณะที่รูปแบบของการค้า Ricardian บ่งบอกถึงความคิดที่สำคัญของการได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบก็ไม่ได้อธิบายทิศทางของการค้า นักเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นต้องเป็นรูปแบบทางเลือกของ
การได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่จะอธิบายทิศทางของการค้า ทฤษฎีที่สำคัญที่จะอธิบายเหตุผลหรือ
สาเหตุของการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเทศคือทฤษฎี Heckscher-โอห์ลิน 
(H-O) (Salvatore, 2002) ทฤษฎีของเฮกเชอร์ ออแลง Baldwin (1971) ได้อธิบายว่า ประเทศ 2 
ประเทศจะค้าขายกันได้ เมื่ออัตราการแลกเปลี่ยน สินค้าภายในและราคาโดยเปรียบเทียบของทั้ง  2 
ประเทศ แตกต่ างกัน  เน้ น ใน เรื่อ งความแตกต่ างกันของปั จจั ยการผลิต เริ่ มต้ น  ( Factor 
Endownments) ที่แต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (Factor Prices) ระหว่างประเทศ 
ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่า เทคโนโลยีและรสนิยมเหมือนกัน)  
ตามทฤษฎีนี้ แต่ละประเทศจะส่งออกสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทำให้
ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และนำเข้าสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิต ที่หายากโดยเปรียบเทียบซึ่ง
ปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง ข้อสมมติของทฤษฎีการค้า เฮกเชอร์ ออแลง 
 1. มีประเทศคู่ค้า 2 ประเทศ มีสินค้า 2 ชนิด และใช้ปัจจัย 2 ชนิดคือ ทุน (C) และแรงงาน (L) 
 2. ปัจจัยการผลิตใน 2 ประเทศ มีความแตกต่างกัน และมีจำนวนจำกัดอยู่ จำนวนหนึ่ง 
 3. ประเทศทั้ง 2 ใช้เทคนิคการผลิตสินค้าเหมือนกันในสินค้าประเภทเดียวกัน แต่การผลิต
สินค้าต่างชนิดกันจะมีเทคนิคแตกต่างกัน เช่น =>ถ้าสินค้า X ผลิตด้วย C – intensive ก็จะใช้ C – 
intensiveเหมือนกันทั้ง 2 ประเทศ => ถ้าสินค้า Y ผลิตด้วย L – intensive ก็จะใช้ L –intensive 
เหมือนกันทั้ง 2 ประเทศ 
 4. การผลิตสินค้าทั้งชนิดใน 2 ประเทศมีลักษณะของผลได้จาก การขยายขนาดการผลิตเป็น
แบบคงท่ี (constant return to scale) 
 5. สมมติให้อุปสงค์ใน 2 ประเทศไม่มีความแตกต่างกัน และมี รสนิยมในการบริโภคสินค้า
เหมือนกัน 
 6. เมื่อมีการค้าระหว่างประเทศ ทั้ง 2 ประเทศยังคงผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ มี ความชำนาญ
ในการผลิต สินค้าไม่ สมบูรณ์ (incomplete specialization) 
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 7. ข้อสมมติฐานอ่ืน ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ถูกจ้างงานเต็มที่ ตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยเป็น
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เป็นการค้าเสรี ไม่มีค่าขนส่ง ไม่มีนโยบายการกีดกันทางการค้า ปัจจัยจะไม่
สามารถโยกย้ายได้ในระหว่างประเทศ แต่โยกย้ายได้ โดยเสรีภายในประเทศข้อจำกัดของ รูปแบบ 
Hecksher-Ohlin สมมติฐานรูปแบบโมเดลของ Hecksher-Ohlin ที่ว่าปัจจัยการผลิต (แรงงานและทุน) 
จะไม่สามารถเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ในบริบทของวันนี้เพราะการควบคุมเงินทุน
ได้ลดลงและการลงทุนข้ามพรมแดนได้กลายเป็นความจริง อีกทั้งการเคลื่อนไหวของบุคคลข้าม
พรมแดนในปัจจุบันมีมากมายอีกด้วย 

 ทฤษฏีความได้เปรียบในการแข่งขัน (The Theory of Competitive Advantage) 
 ทฤษฏีความได้เปรียบในการแข่งขันของ  Porter (Porter, 1990) ได้ใช้แนวคิดในการ
วิเคราะห์ผลกระทบควบคู่กับคู่แข่งขัน อย่างเช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความจำเป็นเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันกับผู้อ่ืน โดยมีข้อสมมติว่าองค์กรธุรกิจของประเทศ
ใดจะสามารถใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดความได้เปรียบ ในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศได้มากท่ีสุด จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้คือ ปัจจัยการผลิตภายในประเทศ อุป
สงค์ภายในประเทศอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (วารสารวิชาการการตลาดและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 3 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 

3.3 แนวคิด หลักการ เขตการค้าเสรี 
 เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หรือ เป็นการทำความตกลงทางการค้าของ
ประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทาง
การค้าทั้งท่ีเป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร 
 ความเป็นมาของเขตการค้าเสรี 
 แนวคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี คือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัด และ        
มีต้นทุนการผลิตต่ ำที่ สุ ด  คือจะผลิตสินค้าที่ คิดว่าประเทศตนได้ เปรียบ เชิ งเปรียบเที ยบ 
(Comparative Advantage)มากที่สุด แล้วนำสินค้าที่ผลิตได้นี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศตน
ไมถ่นัด หรือเสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอ่ืนที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้นประเทศ
ทั้งสองก็จะทำการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กัน (Win-Win Situation) 
 นโยบายการค้าเสรีมีดังนี้ 
 1. การผลิตตามหลักการแบ่งงานกันทำเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำและประเทศ      
มีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นสูง 
 2 . ไม่ เก็ บภาษี คุ้ มกั น  (Protective Duty) เพ่ื อคุ้ มครองห รือปกป้ องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
 3. ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บภาษีในอัตราเดียว
และให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่ากัน ไม่มีข้อจำกัดทางการค้า (Trade Restriction) 
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ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศไม่มีการควบคุมการนำเข้า หรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าระหว่างประเทศ ยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและเป็นอันตราย
ต่อมนุษย์และสินค้าท่ีเกี่ยวด้วยศีลธรรมจรรยาหรือความม่ันคงของประเทศ 
 ความหมายของเขตการค้าเสรี 
 เขตการค้าเสรี หมายถึง การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน
ภายในกลุ่ม ที่ทำข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศ
นอกกลุ่ม การทำเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า โดยการลดภาษีและอุปสรรคท่ี
ไม่ใช่ภาษีเป็นหลักแต่เขตการค้าเสรีในระยะหลัง ๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้าน
การบริการการลงทุน เป็นต้น 

เขตการค้าเสรีที่สำคัญของไทย 
 เขตการค้าเสรีที่มีมูลค่าสูงในทางการค้า ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี เป็นต้น 

ประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA  
 ในภาพรวมแล้วการทำ FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบ แต่คู่เจรจาได้พยายามศึกษารวบรวม
ข้อมูล และเจรจาเพ่ือให้ต่างฝ่ายต่างพอใจ ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมเฉพาะ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกันไป ในแต่ละ 
FTA หากจะวิเคราะห์แต่ละด้านของแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินค้าได้
ประโยชน์ บางกลุ่มสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถ
ยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรือภาครัฐจะเข้า
มาช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยผลกระทบเหล่านั้นในภาพรวมการทำ FTA มีประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งท่ีเป็นอุปสรรคทางภาษี และท่ีมิใช่ภาษี 
 2. เพ่ิมมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 
 3. เพ่ิมโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิม 
 4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ การเมือง 
 6. ให้ความร่วมมือทางด้านศุลกากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการลักลอบ 
หลีกเลี่ยง และสินค้าอันตราย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
 7. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
 8. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเทคโนโลยีการผลิต 
 9. สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
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 3.4 แนวคิดการเลี่ยงภาษี 
 การเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) คือการที่ผู้ เสียภาษีอากรใช้วิธีที่ ไม่ผิดกฎหมายเพ่ือ
วัตถุประสงค์ ในการเสียภาษีอากรให้น้อยลงโดยการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย หรือความคลุมเครือของ
กฎหมายเพ่ือดำเนินการ ซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างจากการหนีภาษี (Tax Evasion) ที่เป็นการใช้
วิธีการที่ผิดกฎหมายโดยผู้หนีภาษีรู้ว่า การกระทำนั้นผิดกฎหมายแต่หวังผลเพ่ือให้มีภาระภาษีที่
น้อยลง กว่าที่ควรจะเป็น สำหรับการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศนั้น เป็นการทำธุรกรรมเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเลี่ยงภาษีอากร หรือลดภาระภาษีอากรโดยธุรกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับ 2 ประเทศ
ขึ้นไป ทั้งนี้มีการดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

การทำธุรกรรมกับดินแดนปลอดภาษี 
 ดินแดนปลอดภาษี คือ ประเทศที่รู้จักกันดีว่ามีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ หรือไม่มีการจัดเก็บ
ภาษีรวมถึงสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ง่าย หรือมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ยุ่งยาก และมีกฎเกณฑ์การ
รักษาความลับทางการค้าอย่างเข้มงวด ดังนั้นผู้ที่ต้องการเลี่ยงภาษีจึงมักจัดตั้งบริษัทในดินแดนปลอด
ภาษีเพ่ือใช้สำหรับการทำธุรกรรมเพ่ือลดภาระภาษี เช่น 
 1. การจัดตั้งบริษัทลูกในดินแดนปลอดภาษีเพ่ือถ่ายโอนทรัพย์สิน โดยบริษัทแม่จะโอน
ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่บริษัทลูกโดยเมื่อบริษัทลูกได้รับ
ดอกเบี้ยหรือเงินค่าสิทธิต่าง ๆ ก็จะไม่ต้องเสียภาษีในดินแดนปลอดภาษีนั้น 
 2. จัดตั้งบริษัทลูกเพ่ือทำธุรกรรมค้าช่วง โดยบริษัทลูกดังกล่าวจะทำการซื้อหรือขายสินค้ากับ
บริษัทในเครือ และจะมีการกำหนดราคาเพ่ือช่วยโอนกำไรไปยังประเทศท่ีต้องการให้กำไรไปรวมอยู่ซึ่ง
ก็คือประเทศที่เป็นดินแดนปลอดภาษี หากบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ซื้อสินค้า ก็จะมีการกำหนดราคา
ซื้อที่ต่ำกว่าราคาปกติ เพ่ือให้บริษัทดังกล่าวได้กำไรมาจากการนำสินค้าไปขายต่อ หากบริษัทลูกที่
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ขายสินค้า ก็จะทำการกำหนดราคาขายสินค้าท่ีสูงกว่าราคาปกติเพ่ือให้กำไรมารวมอยู่ที่
ผู้ขายสินค้า  
 3. การจัดตั้งบริษัทลูกเพ่ือเป็นนายหน้าหรือให้บริการ โดยบริษัทลูกดังกล่าวจะทำหน้าที่หา
ลูกค้าหรือให้บริการต่าง ๆ แก่ธุรกิจในเครือกำไรของบริษัทในเครือต่าง ๆ บางส่วนก็จะถูกจ่ายมาเป็น
ค่านายหน้าหรือค่าบริการซึ่งเมื่อบริษัทลูกในดินแดนปลอดภาษีได้รับรายได้ในส่วนก็ไม่ต้องเสียภาษี 
 โดยสรุป การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึง พลเมืองผู้มีหน้าที่เสียภาษี ใช้วิธีการบางประการ
เพ่ือทำให้ตนเอง เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงที่ตนเองต้องเสีย 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม  
 ค่านิยม คือ ความเชื่อที่เป็นตัวกำหนดแบบแผนในการดำเนินชีวิต (Mode of Conduct) 
และเป็นจุดมุ่ งหมายของชีวิต  (End-States of Existence) ที่ บุ คคลหรือสั งคมเห็นว่าดี งาม 
(Preferable) (Rokeach, 1973) ค่านิยมมีหน้าที่เป็นตัวนำในการตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ 
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(Schwartz, 2007) ค่านิยมจึงสัมพันธ์กับทุกสิ่ง โดยทั่วไปและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม (สุนทรี โคมิน 
และสนิท สมัครการ, 2522)  
 ค่านิยม เป็นความคิด พฤติกรรม และสิ่งที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่า มีคุณค่า จึงยอมรับมา
ปฏิบัติ และ รักษาไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย และความคิดเห็นของคน
ในสังคมช่วงนั้น ๆ Phenix (1996) ได้ให้นิยามว่า “ค่านิยมคือความชอบ ความสามารถจำแนกให้
ความเห็น ความแตกต่างของความชอบกับกับความไม่ชอบได้โดยการประเมินผล” 
 Rush (1992) กล่ าวไว้ว่ า ค่ านิยมเป็นแรงจูงใจ อันสำคัญที่มีต่อจุดมุ่ งหมายในชีวิต 
จุดมุ่งหมายใดของชีวิตได้มาแล้วคุ้มค่า เราจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายนั้นมีค่านิยมสูง ถ้าจุดมุ่งหมายใดได้
มาแล้วไม่คุ้มค่าจุดมุ่งหายนั้นมีค่านิยมในระดับต่ำ สิ่งใดที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยง แสดงว่าบุคคลนั้นมี
ค่านิยมที่ไม่ดีหรือมีค่านิยมในทางลบต่อสิ่งนั้น ค่านิยมจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลจากทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับความหมายของค่านิยม จึงสามารถสรุปความหมายของค่านิยมได้ว่า 
เป็นความเชื่อเป็นความคิดเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่า มีคุณค่าจึงยอมรับมาปฏิบัติ
ค่านิยมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย มีหน้าที่เป็นตัวนำในการตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ 
ค่านิยมจึงมีบทบาท และอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล นักวิชาการได้แบ่งประเภททางค่านิยมไว้
หลายแบบ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกการแบ่งประเภทของค่านิยมไว้ 1 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 Phenix (1996) ใช้หลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคลแบ่งค่านิยมออกเป็น        
6 ประเภท คือ 1. ค่านิยมทางสังคม (Social Values) เป็นค่านิยมที่ช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจ
และความต้องการของอารมณ์ของบุคคล 2. ค่านิยมทางวัตถุ (Material Values) เป็นค่านิยมที่ช่วยให้
ชีวิตร่างกายของคนเราสามารถดำรง อยู่ได้ต่อไป ได้แก่ ปัจจัยสี่ คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า และ        
ยารักษาโรค 3. ค่านิยมทางความจริง (Truth Values) เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความจริงซึ่งเป็นค่านิยมที่ 
สำคัญยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ และนั กวิทยาศาสตร์ที่ต้องการค้นหากฎของธรรมชาติ               
4. ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Values) เป็นค่านิยมที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี 5. ค่านิยมทาง
สุนทรียะ (Aesthetic Values) เป็นความซาบซึ้งใจในความดีงามของสิ่งต่าง ๆ 6. ค่านิยมทางศาสนา 
(Religious Values) เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับความปรารถนาความสมบูรณ์ของชีวิต รวมทั้งความศรัทธา 
และการบูชาในทางศาสนาด้วย 
 สรุป ค่านิยมหมายถึง ความรู้สึกหรือความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการแสดงถึงทัศนคติ
ความพึงพอใจ ซึ่งมีผลต่อบุคคล และสังคมโดยรวมอาจเป็นทั้งเรื่องในแง่บวก หรือลบก็ได้ ค่านิยมมี
หน้าที่เป็นตัวนำในการตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ ทั้งนี้ ค่านิยมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
สมัย และความคิดเห็นของคนในสังคมช่วงนั้น ๆ 
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 3.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ธัญวณรัตม์ บัวตะคุ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรโดยการนำ
ข้อมูลในรายการขนสินค้า ไปหากลุ่มใบขนสินค้าที่ผิดปกติโดยการแบ่งกลุ่ม เมื่อทราบกลุ่มพฤติกรรม
ที่ผิดปกติแล้ว จึงนำข้อมูลกลุ่มนั้นไปสร้างแบบจำลองพฤติกรรมด้วยกฎความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมั่น
เท่ากับร้อยละ 100 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรนั้น พบว่าแนวโน้ม
พฤติกรรมการกระทำความผิดสามารถจำแนกเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มพฤติกรรม
ดังกล่าว หมายถึง แนวโน้มการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่เกิดขึ้นในท่าขนสินค้าที่สำคัญ 
7 แห่ง ลักษณะสินค้าที่มีแนวโน้มกระทำความผิด เป็นสินค้าที่ไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
และน้ำหนักรวมของสินค้า ตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ซึ่งผลที่ได้รับจากการทำวิจัยสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
4. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือค้นหา
ความจริงในเรื่องต่าง ๆ จากสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการ
หลีกเลี่ยง ค่าภาษีอากร รวมถึงการจัดเก็บภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบ
คำถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เป็นการสอบถามหรือสัมภาษณ์ 
ตามโครงร่างคำถามที่วางแผนไว้แล้วล่วงหน้า ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ จากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
นำเข้าสินค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตของ
การศึกษาที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งถามเก่ียวกับชื่อ ตำแหน่ง และสังกัด 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุของการหลีกเลี่ยง และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร รวมถึงรวมถึงการจัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ติดต่อขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาตทำการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 2. ติดต่อขอสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาตามท่ีได้นัดหมายไว้ 
 3. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มารวบรวมและวิเคราะห์ 
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรนั้น ได้ข้อสรุปว่า แม้ในปัจจุบันการมีการตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ทำให้สินค้าหลายประเภทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ทั้งลดอัตราภาษีอากร     
ไปจนถึงยกเว้นค่าภาษีอากรในการนำสินค้าเข้ามา แต่ปัญหาด้านการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรยังมีอยู่ไม่
หมดไป เนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักแนวคิดทางธุรกิจที่ต้องการได้ผลกำไรสูงสุ ด 
สินค้าบางรายการยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้า ปัญหาด้านจิตสำนึกของคน ทั้งนี้ มีจุดที่
น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากภาคเอกชนได้ให้มุมมองว่า แท้จริงแล้วผู้นำเข้าไม่ได้มีเจตนาทุจริตที่จะ
หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรแต่อาจเกิดมาจากสินค้าบางรายการบางประเภทสามารถจัดเข้าได้มากกว่าหนึ่ง
พิกัด รวมทั้งผู้ออกหนังรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าจากต่างประเทศได้ระบุไว้ชัดแจ้งลงมาในหนังสือ
รับรองสิทธิประโยชน์เลยว่าต้องจัดเข้าพิกัดใด ทำให้ผู้นำเข้าหลายรายเชื่อโดยสุจริตว่า ต้องจัดเข้า
พิกัดดังกล่าว เมื่อมาผ่านพิธีการทางศุลกากรกลับถูกจัดเข้าอีกพิกัดอัตราศุลกากรอีกประเภทหนึ่ง    
แต่ในอีกมุมหนึ่งจากการสัมภาษณ์จากภาคเอกชนยังเห็นได้ชัดเจนว่า แท้จริงแล้วภาคเอกชนทราบดี
อยู่แล้วว่า การหลีกเลี่ยงภาษีอากรทางศุลกากรหมายถึงอะไร มีโทษอย่างไร มีการรับ แลกเปลี่ยน
ข่าวสารการกระทำผิดกันอยู่ตลอดเวลา ด้านค่านิยมความร่ำรวยก็มีส่วนอยู่บาง แต่ไม่ทั้งหมดที่จะเป็น
แรงจูงใจให้กระทำความผิด 
 ในส่วนปัญหาอุปสรรคมีมุมมองที่ต่างกันออกไป กล่าวคือ มุมมองผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
สืบสวนและปราบปรามมีความเห็นว่า นโยบาย มาตรการต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรได้วางแนวทางไว้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามมีความสอดคล้องในการจัดการปัญหาด้านการหลีกเลี่ยงภาษีอากรอยู่แล้ว 
ทางงานด้านงานพิธีการและการตรวจปล่อยสินค้าโดยส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบาย มาตรการต่าง ๆ ด้าน
การจัดเก็บภาษียังมีความไม่สอดคล้องกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากหน้าที่หลัก
ของงานด้านนี้คือ การจัดเก็บค่าภาษีอากร แต่ในปัจจุบันมีมาตราอำนวยความสะดวกทางการค้าต้อง
ใช้ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ที่ด่านศุลกากรสมุทรเป็นสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์จาก
เขตการค้าเสรี ซึ่งในทางปฏิบัติสินค้าที่รับสิทธิต้องมีหนังสือรับหนังสือรับรองสิทธิ แล้วเจ้าหน้าที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ พิจารณาความถูกควบคู่กับการตรวจสินค้าทางกายภาพไป
ด้วยว่าได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่ ทั้งนี้ จะมีกลุ่มสินค้าบางประเภท ที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจ
สินค้า หรือเรียกว่า “ตั๋วยกเว้นการตรวจ” จากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากรเนื่องมาจากเป็นกลุ่มสินค้าที่
ไม่มีความเสี่ยง ยิ่งทำให้ไม่สามารถตรวจได้เลยหากไม่มีกรณีต้องสงสัย จากจุดเหล่านี้เองอาจทำให้เกิด
การหลีกเลี่ยงภาษี อันเป็นรอยรั่วของค่าภาษีอากรได้ ด้านภาคเอกชนมีมุมมองแตกต่างกันออกไป    
มองว่าปัญหามาจากการตีความสินค้ากับพิกัด และปัญหาด้านคนที่ขาดจิตสำนึก 
 ในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีมุมมองที่น่าสนใจ คือ งานด้านการสืบสวนและปราบปรามเห็น
ว่า นโยบาย มาตรการที่กรมศุลกากรได้วางแนวทางดีอยู่แล้ว เพียงหากให้ตอบรับกับสถานการณ์ใน
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ปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาวิวัฒน์นั้น คือ การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ 
เนื่องมาจากกรมศุลกากรมีภารกิจงานที่หลากหลาย ซึ่งงานทุก ๆ ด้าน ล้วนต้องอาศัย ความรู้ ทักษะ 
รวมถึงประสบการณ์ การพัฒนาเทคโนโลยี การนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาปรับใช้กับงานรวมถึงการพัฒนา
งานด้านการข่าวให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว เพ่ือนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เช่น Big Data และ 
Data Analysis มาใช้ในระบบงานของกรมศุลกากร ซึ่งส่งผลให้การจัดการอากรมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ด้านงานพิธีการและการตรวจปล่อยสินค้า เห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ หากมีกรณีสงสัยใน
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า ซึ่งในเบื้องต้นก็จะตรวจปล่อยตามมาตรการอำนวยความสะดวกไป
ก่อน จากนั้นแล้วค่อยส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภายหลังต่อไป ทั้งนี้ ยังได้ให้มุมที่
น่าสนใจไว้อีกประการ คือ การตั้งข้อสังเกตถึงโดยให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทผู้นำเข้า เช่น ดูจากจด
ทะเบียนเมื่อไหร่ ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ สถิติการมาทำหรือติดต่อทำพิธีการกับศุลกากรมากน้อย
เพียงใด วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ด้านภาคเอกชนมีความคิดเห็น คือ กรณีปัญหาพิกัดอัตรา
ศุลกากร เห็นว่า แนวทางหรือมาตรการที่กรมศุลกากรใช้วิธีการวางประกันเพ่ือโต้ แย้งพิกัดอัตรา
ศุลกากรมีความเหมาะอยู่แล้ว กับการพัฒนาคนทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ ความสามารถ 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะ ด้านแนวโน้มการหลีกเลี่ยงภาษีอากรในอนาคต มี 2 แบบ คือ แบบ
แรกมองว่า แนวโน้มการกระทำความผิดด้านการหลีกเลี่ยงภาษีจะลดน้อยลง เนื่องมาจากสินค้าที่
นำเข้าจากต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีเพ่ิมมากขึ้น แบบที่สองมองว่า 
แนวโน้มอาจเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนวิธีการจะมีความแยบยล ซับซ้อน
มากขึ้น เช่น การสวมสิทธิใช้ชื่อบริษัทอ่ืนที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางทางการลด
การหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าของด่านศุลกากรสมุทรปราการ  ทราบว่าปัญหาจากการ
สัมภาษณ์มาจาก 2 ปัญหา ได้แก่ 
 1. ปัญหาด้านบุคคล คือ แนวคิดทางธุรกิจ จิตสำนึก ความรู้ ความสามารถ  
 2. ปัญหาด้านนโยบายกับมาตรการของกรมศุลกากร 

 ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า แนวทางการลดการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้า 

ต้องมีการแก้ไขเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 แก้ไขปัญหาด้านบุคคล 
 ภารกิจงานของกรมศุลกากรที่มีความหลากหลายเพ่ือให้สอดรับกับยุคโลกาวิวัฒน์อย่างแรกที่
เห็นได้ชัดเจนในการลดปัญหาการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคคลกรให้มีคุณภาพ
ก่อน ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงาน เนื่องจากงานด้านศุลกากรเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ ประกอบกับบุคคลที่มีความสามารถเหล่านี้นับวันยิ่งลดน้อยลงเนื่องมาจากการ
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เกษียณอายุราชการทำให้ขาดความต่อเนื่องหรือการส่งผ่านงานอาจมีการสะดุดได้ จึงสมควรมีการ
พัฒนาความรู้ ทักษะให้ข้าราชการใหม่ เช่น การจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
หลักสูตรการตรวจสินค้าเฉพาะราย เนื่องจากสินค้ามีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีจุดสังเกต 
วิธีการตรวจสอบไม่เหมือนกัน ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาคนถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาว ต้องอาศัยเงินทุนสูงและความสม่ำเสมอของการดำเนินโครงการ แต่หากทำสำเร็จเชื่อได้ว่า 
ปัญหาการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรจะลดน้อยลง แต่ด้านสามัญสำนึกผู้เรียนมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้
ยาก ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันครอบครัว โรงเรียนแล้วต้องต้องมา
ทำงานร่วมกันปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกคนตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ แต่ทั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอแนะนำเพ่ิมเติม
ว่า การสอบเข้าทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ควรมีนักจิตวิทยาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ก่อนเข้า
งานด้วย เนื่องมาจากการตรวจวัดเรื่องจิตสำนึกเป็นสิ่งที่วัด หรือประเมินได้ยากเป็นนามธรรมแต่อย่าง
น้อยการให้นักจิตวิทยาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์จะทำให้หน่วยงานทราบในเบื้องต้นว่า บุคคลที่
รับเข้าทำงานมีความพร้อมกับงานที่จะทำในอนาคตหรือไม่อย่างไร มีปัญหาความบกพร่องทางจิต
หรือไม่ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจก่อนจ้างงาน มิฉะนั้นแล้ว หากได้บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางจิตเข้ามาทำงานอาจจะส่งส่งเสียต่อหน่วยงานหรือองค์การในอนาคตในภายหน้าได้ 
 แนวทางที่ 2 แก้ไขปัญหาด้านนโยบายกับมาตรการของกรมศุลกากร ผู้ศึกษาวิจัยมองว่า 
แท้จริงแล้วด้านนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ของกรมศุลกากรไม่ใช่ปัญหา แต่ต้องอาศัยเครื่องมือ 
ระบบการทำงานเพ่ือเป็นตัวช่วยผลักดันให้เจ้าหน้าสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอด
รับกับนโยบาย มาตรการของกรมศุลกากร ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ให้มีความเหมาะกับพ้ืนที่  เช่น การพัฒนา
เครื่อง X-ray ให้มีขนาดแบบพกพาหรืออาจเป็นในรูปแบบระบบซอฟแวร์ในแอปพลิเคชั่นโดยให้ใส่ลง
โทรศัพท์มือถือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพกติดตัวเวลาไปตรวจสินค้า และยังตอบโจทย์รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตคนสมัยนี้ (lifestyle) เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์มีขนาดใหญ่ สินค้าที่บรรจุก็มีปริมาณมาก 
การเข้าไปตรวจสอบจึงทำได้ยาก หากเข้าไปตรวจสอบจนถึงท้ายตู้ต้องมีการจ่ายค่าขนย้ายในกับ
ท่าเรือนั้น ๆ และยังมีโอกาสสูงที่สินค้าจะได้รับความเสียหาย หากพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้สำเร็จ 
เจ้าหน้าที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในเบื้องต้นได้ก่อนว่าลักษณะสินค้าตรงกับเอกสารที่นำมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ ประกอบกับยังทำให้สินค้าไม่เสียหายอีกด้วย  
 2. การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวเป็นแบบ Big Data, Blockchain มาประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานศุลกากร เช่น งานด้านติดตามผลว่าสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการค้าเสรีมีการผลิตขึ้น
ที่ใดบ้าง เป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนการขนส่งที่ใด ตัวอย่าง บริษัท ก นำ
สินค้าชนิดหนึ่งเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 
– จีน ตามหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดโดยระบุว่าผลิตที่ประเทศจีนทั้งหมด (WO) ปรากฏว่าระบบ
ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ว่า สินค้าดังกล่าวมีบางชิ้นอย่างผลิตที่อเมริกา หรือทั้งหมดจากอเมริกา 
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โดยตรวจสอบจากข้อมูลจาก Lot number ก็ทำทราบได้ว่าสินค้านี้ไม่ได้ผลิตจากประเทศจีนทั้งหมด 
หรืออาจไม่มีการผลิตที่ประเทศจีนเลย ซึ่งผู้นำข้าจะไม่สามารถใช้สิทธิประเทศจากเขตการค้าเสรีนี้ได้
เลย ระบบติดตามธุรกรรมทางการเงิน ระบบติดตามเส้นทางเดินเรือ เป็นต้น 
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การพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย
กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

สุรศักดิ์ เหมนาค* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เหมาะสมโดยศึกษา
จากวรรณกรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกของ
ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับสูง ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ จำนวน 22 คน  

ผลการศึกษาพบว่า การสรรหาและคัดเลือกต้องยึดหลักการที่สำคัญ คือ การสรรหาและ
คัดเลือกจะต้องกระทำโดยมีฐานกฎหมายในการรองรับ  ต้องยึดหลักคุณธรรม หลักความรู้
ความสามารถ ความเป็นกลางทางการเมืองและปราศจากอคติ มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกที่มี
มาตรฐานและเชื่อถือได้ มีองค์คณะหรือคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกที่มีความเป็นกลาง
และยึดหลักคุณธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกได้บุคคลที่
เหมาะสมมากที่สุด ในส่วนขององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นเห็นว่ามีความ
เหมาะสมแล้ว เพราะมีองค์ประกอบทั้งคนในและคนนอกส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ก็มีความ
เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่ ก.พ. กำหนด แต่หากจะมีการเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการนั้น 
เห็นว่าควรเพ่ิมกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชกาตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น เห็นว่าควรมี
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกทั้ง 4 องค์ประกอบหลักเพ่ือให้สามารถวัดศักยภาพ
ของบุคคลได้แม่นยำกว่าเดิม และควรมีการวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเรื่องความ
เหมาะสมของการใช้หลักวิชาการและหลักดุลยพินิจในการสรรหาและคัดเลือกในการดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น จากการศึกษาพบว่า ในการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งที่ เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การไม่ควรจะมีการกำหนดให้ใช้หลักวิชาการที่เป็นการสอบคัดเลือกที่เป็นในรูปแบบ
ของข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย แต่การใช้แบบทดสอบในรูปแบบนี้มีข้อดี คือ การปราศจากความ
ลำเอียง เพราะเป็นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานแบบเดียวกัน โดยควรจะใช้ทั้งหลักวิชาการและหลักดุลย
พินิจผสมผสานกันไปไม่ควรหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับแหล่งที่มาของการสรรหาและคัดเลือก 
โดยทั่วไปวิธีการสรรหาอาจจำแนกได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ แหล่งภายในองค์การ ( Internal 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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recruitment) และแหล่งภายนอกองค์การ (External recruitment) จากการศึกษาพบว่า แหล่งที่มา
ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ควรจะเป็นบุคคลที่มา
จากกระทรวงมหาดไทยเหมือนดังเช่นปัจจุบัน เพราะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตำแหน่งที่มี
ความสำคัญที่จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญคือจะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์มา
เป็นเวลานาน ซึ่งภารกิจงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความแตกต่างจากส่วน
ราชการอ่ืน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้คนในองค์การ ในส่วนของทักษะและ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดควรที่จะมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมหรือเป็นที่พึงประสงค์ที่สำคัญมี 5 ประการ คือ (1) 
มีสภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่ดี (2) มีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้อง (3) มีศิลปะในการสื่อสารจูง
ใจ (4) ต้องอุทิศตนเพ่ือราชการมากว่าประโยชน์ส่วนตน และ (5) มีทักษะในการบริหารงานแบบ
บูรณาการ และในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขาด
ประสิทธิภาพ ประกอบ 5 ปัจจัย คือ (1) การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง (2) ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ไม่เพียงพอ (3) ความไม่เที่ยงของเครื่องมือในการทดสอบ (4) การขาดการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง 
และ (5) การใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ (1) การสรรหาและคัดเลือกที่ยึดหลัก
คุณธรรม (2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากระบบอุปถัมภ์ (3) การสร้างระบบการสรรหาและ
คัดเลือกที่เข้มแข็งและโปร่งใส (4) การมีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ดี และ (5) ควรเริ่มกระบวนการสรร
หาและคัดเลือกตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อรู้ว่าจะมีตำแหน่งงานว่างลง  

คำสำคัญ: การพัฒนา การสรรหาและคัดเลือก ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
1. บทนำ 

ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยเป็นระบบรัฐสภามีการใช้อำนาจอธิปไตย แบ่งเป็น 3 อำนาจ คือ อำนาจนิติบัญญัติ 
อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ การใช้อำนาจการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้
กำหนดและวางนโยบายสาธารณะ มีกลไกหลักในการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ ระบบราชการ หรือ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 บัญญัติให้การบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง 3 ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน อันครอบคลุมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไป
ปฏิบัติ การอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย นโยบายและ
คำสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
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การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน
เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนหน้าที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน รับและสะท้อนปัญหาความต้องการและ
การพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งการลดหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
อีกทั้งต้องนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง กรม ไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ระดับ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของทุกส่วน
ราชการในส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้  

ปัจจัยทางการบริหารจัดการซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า “4 M’s” ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) นั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource) เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ ดังนั้น ภาครัฐควรที่จะมี
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ระบบราชการเป็นระบบที่มี
ศักยภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคของโลกไร้พรหมแดนได้ จากผล
การสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2558-2560 ของข้าราชการใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคจากการ
ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการ เช่น การแต่งตั้งการสรรหา การเลื่อน 
การโอน การย้าย การเลื่อน เงินเดือน และการพัฒนา เป็นต้น พบว่า  ปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ร้อยละ 
64.85 ปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ ร้อยละ 62.46 และปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 60.68 ซึ่งลดลงเฉลี่ย  
ร้อยละ 6.43 อาจสะท้อนได้ว่า ข้าราชการรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานลดลง ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐจึงควรที่จะตระหนักถึงความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคของระบบการสรรหาและคัดเลือก โดยต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถจากการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง และเปิดโอกาสความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน 
ประกอบกับมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนตำแหน่งที่ดี มีความ
เป็นธรรม เสมอภาคและเป็นกลางทางการเมือง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การทำงานเป็นหลัก ก็จะช่วยให้หน่วยงานได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาดำรงตำแหน่งตามที่
ต้องการ เพ่ือช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรม เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ระดับ 10 ปัจจุบัน คือ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง นั้น สำนักงานคณะกรรมการ
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ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน ดังนี้ (1) ความรู้ หมายถึง 
ความรู้ที่ เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของตำแหน่งและส่วนราชการรวมทั้งความรู้ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในการบริหารงาน การปกครอง และการตรวจราชการ สำหรับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ง (2) ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนานโยบายวางแผนวินิจฉัยและ
แก้ปัญหาการบริหารงาน และการปกครองบังคับบัญชาสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (3)  
ความประพฤติ หมายถึง การประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และภารกิจของ
ส่วนราชการ (4) ประวัติการรับราชการ หมายถึง ประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมาผลงาน
สำคัญที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว เกียรติยศชื่อเสียง รวมทั้งประวัติ
ทางวินัย เป็นต้น และ (5) คุณลักษณะอ่ืน ๆ หมายถึง องค์ประกอบอ่ืนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งและส่วนราชการที่จะแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

สำหรับการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกไว้ดังนี้ (1) ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง จำนวน 30 
คะแนน (2) ความประพฤติ จำนวน 10 คะแนน (3) ประวัติการรับราชการ จำนวน 30 คะแนน และ 
(4) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 30 คะแนน  

จากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกมีองค์ประกอบที่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือก
บุคคลมากกว่าการใช้หลักวิชาการที่มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้การสรรหาและ
คัดเลือกในบางครั้งเกิดความไม่เป็นธรรม มีการใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม อีกทั้ง
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการใช้นั้นถูกกำหนดมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกกำหนดมานานและกำหนดไว้ค่อนข้างกว้าง ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้บริหารของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ที่จะต้องขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมาย การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัด ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะหาแนวทางในการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่ารูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีปัญหา อุปสรรคใดบ้าง
ในการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือนำผลการศึกษามาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการกระทรวง มหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ กระทรวง 

มหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน ปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด และดำเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาคัดเลือก
ข้าราชการ ของกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก  
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เ พ่ือให้ได้วิธีการที่เหมาะสม
และนำไปพัฒนา  

 
4. คำถามของการวิจัย 

การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาได้
อย่างไร 
 
5. สมมติฐาน 

5.1 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะต้องคำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถและความเสมอภาค  

5.2 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะต้องมีองค์คณะในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกท้ังจากภายนอกและภายในองค์การ 

5.3 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการวัดศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของตัวบุคคล
กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

5.4 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด มักจะต้องมีการนำหลักทางวิชาการและการใช้ดุลยพินิจผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม 

5.5 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด มักมีแหล่งที่มาของการสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายในองค์การ 
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5.6 ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรมีทักษะและสมรรถนะท่ีดีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
5.7 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัด มักจะมีปัจจัยแทรกแซงที่ทำให้การสรรหาและคัดเลือกมีประสิทธิภาพและขาดประสิทธิภาพ 
 
6. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ชูชัย สมิทธิไกร (2552: 144) การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการค้นหาและจูงใจ บุคคลที่มี
ความสามารถให้เข้ามาสมัครงานกับองค์การ การสรรหาบุคคลโดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเพียง
กระบวนการที่ฝ่ายองค์การเป็นผู้เลือกผู้สมัครงานแต่เพียงฝ่ายเดียวหากแต่เป็นกระบวนการที่ทั้งสอง
ฝ่ายต่างเป็นผู้เลือกซึ่งกันและกัน ดังนั้น การสรรหาบุคคล หมายถึง กระบวนการในการกำหนด
คุณสมบัติ และกระบวนการในการค้นหา จูงใจบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่
เหมาะสมกับตำแหน่งขององค์การ โดยมีการจูงใจเพ่ือให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ขององค์การมาสมัครงานเพ่ือที่จะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานใน
ตำแหน่งนั้นมากท่ีสุดให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2551: 161–164) หลักการสรรหาบุคลากร หมายถึง การแสวงหา
หรือการดึงคนดีมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งมากท่ีสุดเท่าที่จะหาได้
โดยวิธีการที่สะดวก ประหยัดและได้มาตรฐานตามหลักการสรรหาซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ 2 หลัก คือ หลักที่
ยึดระบบคุณธรรม (Merit System) และหลักที่ยึดระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)  

สำหรับวิธีการสรรหาอาจจำแนกได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ แหล่งกำลังแรงงานภายใน
อ งค์ ก าร  ( Internal recruitment) แล ะแห ล่ งก ำลั งแ รงงาน ภ ายน อกองค์ ก าร  (External 
recruitment) การสรรหาบุคลากรทั้งสองแบบนี้ต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป อย่างไรก็ตาม
องค์การส่วนใหญ่มักใช้การจัดหาทั้งสองแหล่งควบคู่กันไปเพ่ือให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
งานมากที่สุด  

เมื่อองค์การได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่สนใจที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็ต้องมาถึง
ขั้นตอนของการคัดเลือก (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2553: 151) ได้สรุปว่าการคัดเลือกเป็นกระบวนการที่
องค์การจะใช้วิธีการและเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัคร โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
ดำเนินการคัดเลือกเพ่ือให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะตรงกับลักษณะ
งานที่ว่างอยู่  และต้องการพนักงานไปปฏิบัติงาน ให้ได้คนที่มีคุณภาพ เหมาะสมและดีที่สุด 
กระบวนการคัดเลือกเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหา และมอนดี้, นอร์ และพรีมีซ (Mondy, 
Noe, & Premeax, 1999: 208) กล่าวว่า การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุด สำหรับตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่ง และสำหรับองค์การจากกลุ่มผู้สมัคร 

โดยหลักการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรนั้น (ยุวดี ศรีธรรมรัฐ, 2541: 170-171) กล่าวว่า 
องค์การควรจะมีการกำหนดนโยบายในการคัดเลือกบุคลากร ดังนี้ 
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1) การคัดเลือกควรยึดหลักความยุติธรรมและหลักความเสมอภาค 
2) การคัดเลือกควรยึดถือวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก 
3) การคัดเลือกจะต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
4) การคัดเลือกควรใช้วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบการปฏิบัติงานด้วย 
5) การคัดเลือกควรมีการนำหลักวิชาการมาประยุกต์ 
6) การคัดเลือกควรยึดถือนโยบายประหยัด 
7) ควรพิจารณาบุคคลภายในก่อนบุคคลภายนอก 
8) การคัดเลือกแต่ละครั้งควรจะได้มีการประเมินผล 
9) การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการคัดเลือกน่าจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารตามสายงานที่ต้องการ

บุคคลเข้าทำงานโดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้รักษามาตรฐานขั้นต่ำ ซึ่งหมายถึงการที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ควบคุม
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 
7. วิธีดำเนินการศึกษา 

ในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราการ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงมีวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้ 

รูปแบบการศึกษา 
ศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือค้นหา

ความจริงในเรื่องต่าง ๆ จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต่อไป 

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายคือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือก

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
การสุ่มแบบเพ่ิมจำนวนตัวอย่างโดยวิธีการแนะนำต่าง ๆ (Snowball Sampling) (McCall and 
Simmons, 1969: 64-65; อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2560 : 220-221) เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 4 คน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือน
สามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 คน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 คน และผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า
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ราชการจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) เป็นตัวแทนหรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2) เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่า

ราชการจังหวัด 
3) เป็นตัวแทนของหน่วยงานกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบคำถามในการสัมภาษณ์แบบแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็น

การสอบถามหรือสัมภาษณ์ ตามโครงร่างคำถามที่วางแผนไว้แล้วล่วงหน้าในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด     
ที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก และทำเพียงรอบเดียวเท่านั้น 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเปิด โดยไม่มีคำถามนำคำตอบว่าจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด (Non Directive 
Interview) เพ่ือป้องกันไม่ให้แนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ถูกครอบงำหรือชักจูงโดยใจความหรือ
แนวความคิดที่แฝงอยู่ แต่ทั้งนี้จะอาศัยกรอบหรือแนวทางคำถามกว้าง ๆ เพ่ือให้การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักแต่ละคนได้ครอบคลุมทั้งหัวข้อและเนื้อหา เพ่ือจะได้วิเคราะห์และเสนอผลในลักษณะที่
สามารถสร้างข้อสรุปเป็นการทั่วไปได้ตามหัวข้อนั้น ๆ นำผลการสัมภาษณ์ที่จดบันทึกหรืออัดเทป
ตามที่ได้รับอนุญาตมาเรียบเรียง และทำการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป แล้วนำข้อเสนอที่ได้เขียนมาเป็น
ผลการศึกษา 

2) การเก็บรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ตำรา บทความทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด รวมไปถึงการ
ค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจากที่ได้ทำการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลักจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ศึกษาจะนำเสนอข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดมา
วิเคราะห์เข้าด้วยกัน (สุวิมล ติรกานันท์, 2549: 257) โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมาร่วมกันอธิบาย
เหตุการณ์หรือประเด็นที่ศึกษา โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจากแต่ละแหล่งซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
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ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพ่ือหาข้อสรุปโดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ลักษณะ
ประกอบด้วย  

1) การวิเคราะห์โดยจำแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการจำแนกประเภทข้อมูลและจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือประเภท โดยใช้หลักเกณฑ์บางอย่างตาม
ลักษณะที่ข้อมูลนั้นมีอยู่ร่วมกันเป็นตัวจำแนก 

2) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างที่มีอยู่ในคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป โดยเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดซึ่งแยกให้เห็น
ถึงส่วนประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น  

 
8. ผลการศึกษา 

การนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ได้ผลการศึกษาโดยสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 หลักการที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  

หลักการที่สำคัญของการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีดังนี้ 
1. มีฐานกฎหมายรองรับ (Legal ground) ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก  
2. มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้โดยควรถอดมาจากฐานของ

กฎหมาย เพ่ือทำให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส  
3. มีองค์คณะในการสรรหาและคัดเลือก (Selection committee) เพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรอง  

ผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป 
และองค์คณะต้องมีความเป็นกลางและมีคุณธรรม ปราศจากอคติและความลำเอียง ต้องคุ้มครองและ
สนับสนุนคนดีคนเก่งให้มีโอกาสได้ก้าวหน้า 

4. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยข้อมูลจะต้องมีความทันสมัย เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 
เพ่ือใช้ในประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

5. การคัดเลือกจะต้องค้นหาบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ นอกจากจะคำนึงถึงหลัก
ความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างพ้ืนที่หรือจังหวัดกับตัวบุคคลที่จะ
แต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ และคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ประเด็นที่ 2 จำนวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
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จากการศึกษาเพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับจำนวนองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากคนภายในและคนภายนอกส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ก็มี
ความเหมาะสมแล้ว 

แต่มีผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในส่วนของจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยเห็นว่าในปัจจุบันผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่ตลอดจนแผนในการปฏิรูปประเทศในด้าน  
ต่าง ๆ จึงควรที่จะให้มีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นกรรมการ เพราะว่า สำนักงาน ก.พ. เพียงหน่วยงานอาจจะดูได้เพียงมิติของข้อกฎหมาย 
ระเบียบในการบริหารงานบุคคลเท่านั้น อีกทั้ ง ควรเพ่ิมผู้แทนจากองค์กรภายนอกเพ่ือเป็น
หลักประกันถึงความชอบธรรม เช่น ควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่มีอิสระ
ในการให้ความเห็นและไม่ยึดโยงกับผู้มีอำนาจทั้งหลาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ บุคคลที่มาทำหน้าที่เป็น
กรรมการในการสรรหาและคัดเลือกจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการสรรหา และคัดเลือก ต้องมีความรู้
ทั้งหลักวิชาการมีความจริงจัง เพราะเป็นการคัดเลือกบุคคลเพ่ือไปดำรงตำแหน่งในการปกครองคน 
อีกทั้งจะต้องมีความเป็นกลางและเป็นธรรม มีความกล้าหาญที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และมีวิธีการ
แสดงเหตุผลแบบแยบยล  

ประเด็นที่  3 หลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด    

สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดนั้น จากผลการศึกษาเพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยแยกเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง จำนวน 30 คะแนน 
สำหรับหลักเกณฑ์ในข้อนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีข้อความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าการวัด

ความรู้ความสามารถในรูปแบบเดิมนั้นที่ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้นส่งข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 ฉบับ และผลงานด้านการบริหารจัดการที่
ภาคภูมิใจ จำนวน 1 ฉบับ นั้น ไม่สามารถสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของผู้นั้นได้จริง เพราะ
อาจจะมีการคัดลอกผลงานหรือวิสัยทัศน์ของผู้ อ่ืนได้ ทำให้หลักเกณฑ์ในองค์ประกอบนี้ ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่สามาถวัดผลในเชิงคุณภาพจริง จึงควรปรับปรุง  เช่น การสอบคัดเลือกเพ่ือ
ทดสอบทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการพิจารณาจากการ
นำนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ ไปปฏิบัติแล้วบังเกิดผลอย่างไรหรือไม่ โดยเก็บข้อมูลจาก
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ผู้บังคับบัญชาในอดีต เพ่ือร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น อีกทั้ง ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการ
ทำงานที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จและล้มเหลวในเรื่องใดบ้าง (achievement and failure) และ
ควรจะต้องเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย สำหรับเรื่องของวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ควรจะต้องมีการวัดไปควบคู่กับการสัมภาษณ์ด้วย 

2. ความประพฤติ จำนวน 10 คะแนน 
สำหรับองค์ประกอบในด้านนี้ปัจจุบันจะกำหนดให้พิจารณาจากความประพฤติและการ

ปฏิบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ โดยการประเมินของผู้บังคับบัญชา
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพียงคนเดียว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ใน
เรื่องความประพฤติควรจะเพ่ิมผู้ประเมินในมีมิติรอบด้าน เช่น ผู้บังคับบัญชา 3 คนย้อนหลัง เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้แทนจากภาคประชาสังคม เป็นต้น เพราะการประเมินจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว
อาจจะไม่เพียงพอและอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกและอคติที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการประเมินด้วย และ
ควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัดในการประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางจริยธรรม ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (2) 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของทางราชการ และการวัดความประพฤติควรจะมองไปถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ 

3. ประวัติการรับราชการ จำนวน 30 คะแนน 
สำหรับหลักเกณฑ์ในองค์ประกอบนี้ปัจจุบันพิจารณาจาก 3 เรื่อง คือ (1) ระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 20 คะแนน (2) วุฒิการศึกษา จำนวน 5 คะแนน และ (3) 
ประวัติการดำเนินการทางวินัย จำนวน 5 คะแนน จากการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความเห็นในทางเดียวกันว่าควรปรับลดคะแนนในองค์ประกอบนี้ เนื่องจากเห็นว่าคะแนน ในส่วนของ
ประวัติการดำรงตำแหน่ง จำนวน 20 คะแนน มากเกินไป อีกทั้งการวัดเพียงระยะเวลาในการครอง
ตำแหน่งเป็นเพียงในการวัดในเชิงปริมาณหรือแค่บ่งการบ่งบอกความอาวุโสในการดำรงตำแหน่ง
เท่านั้น แต่ไม่สามารถวัดผลในเชิงคุณภาพได้ จึงเห็นควรปรับแนวทางการพิจารณามาเป็นการ
พิจารณารายละเอียดข้อมูลในแต่ละบุคคล (Personal Profile) เช่น การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ
พิเศษ ทัศนคติ การพัฒนาที่ได้รับ ภาวะผู้นำ มากกว่าการวัดที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียง
อย่างเดียว 

4. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 30 คะแนน 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับองค์ประกอบขอบหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกในด้านนี้ เพราะการสัมภาษณ์เป็นวิธีการในการคัดเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้รู้ถึงทัศนะคติ นิสัย 
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ความคิด และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกว่าเป็นอย่างไร แต่แนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ รายละ 7 นาที/ราย โดยแบ่งเป็น เวลา 3 นาทีแรก 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่มาลงทะเบียน แนะนำตัว โดยย่อ และนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ฯ และผลงานด้านบริหารจัดการฯ ส่วนเวลาที่เหลืออีก 4 นาที ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มของคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือนเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่าควรเพ่ิมเวลาในการสัมภาษณ์จากเดิม เป็น 10–15 นาที
ต่อราย เพ่ือเป็นการวัดวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่มีอยู่ในตัวบุคคล การทำความรู้จักกับตัวผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือก อีกทั้ง ยังเป็นการทดสอบว่าวิสัยทัศน์และผลงานที่เขียนมานั้นเป็นแนวความคิดหรือ
ผลงานของตนเองจริงหรือไม่  

มีผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนะเพ่ิมเติมถึงองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเห็นว่าควรมีการกำหนดเรื่อง การวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ด้วย เพราะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องเผชิญกับเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อจิตใจ
มากมาย การต้องตัดสินใจเลือก การควบคุมอารมณ์ การทดต่อสภาวะกดดัน การประนีประนอมจึง
เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง และยังเห็นว่าควรเพ่ิมการประเมินทักษะที่
จำเป็นในโลกสมัยใหม่ อาทิ การวัดทักษะด้านภาษา การคิดเชิงระบบ เป็นต้น 

ประเด็นที่ 4 ความเหมาะสมระหว่างการนำหลักวิชาการกับการใช้หลักดุลยพินิจในการสรร
หา และคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และกลุ่มของผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นว่าการนำหลักวิชาการ เช่น การสอบคัดเลือกการสอบข้อ เขียนนั้น  
ไม่เหมาะสมกับการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงมากเท่าไหร่นัก แต่ควรเป็น
การนำหลักวิชาการมาวัดสิ่งสามารถพิสูจน์จับต้องได้จริง เช่น เรื่องของการศึกษา ประวัติการ
ฝึกอบรม การได้รับการพัฒนา ผลงานที่ผ่านที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ แต่ก็
ไม่ควรใช้หลักทางวิชาการมากจนเกินไป แต่ก็มิควรละเลย เพราะว่าการใช้หลักทางวิชาการเป็นการ
สะท้อนถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลจะไม่มีการวัดผลในด้านนี้ เลยก็คงไม่ได้ เพราะในการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้างานใน 2 ลักษณะ คือ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  
การอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอดีตอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสำเร็จได้ แต่หากจะ
ต้องการพัฒนาจังหวัดนั้นให้ดียิ่งขึ้นก็จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเป็นส่วนสำคัญในการคิด
ริเริ่ม พัฒนาและต่อยอด  
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ส่วนการใช้หลักดุลยพินิจนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้สำหรับ
การสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่าการใช้หลักวิชาการ และควรจะ
ผสมผสานทั้งสองแบบ เพราะการใช้ดุลยพินิจในการสรรหาและคัดเลือกนั้น คือการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ที่นอกเหนือนจากหลักวิชาการ เช่น ความอาวุโส ความเหมาะสมระหว่าง
ตัวบุคคลกับพื้นที่ที่จะไปปฏิบัติงาน เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญ และน่าเป็นห่วงของการใช้หลักดุลยพินิจนั้น
ก็คือ ตัวบุคคลที่มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจนั้นจะต้องตั้งอยู่บนความเป็นธรรม ไม่มีอคติ มีความเป็นกลาง
ในการตัดสินใจใช้ดุลยพินิจในแต่ละครั้งด้วย อีกท้ังจะต้องมีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน ประกอบในการตัดสินใจใช้ดุยพินิจด้วย การใช้หลักวิชาการในการสรรหาและคัดเลือกจะทำ
ให้เราได้คนเก่ง แต่การใช้หลักดุลยพินิจจะช่วยให้สามารถคัดเลือกคนดีได้  

ข้อดีของหลักวิชา คือ ช่วยให้มีระบบในการวัดความรู้ความสามารถที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน 
และการสอบคัดเลือกโดยมีองค์กรกลางในการดำเนินการสอบคัดเลือกช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรม
และโปร่งใส สำหรับข้อเสียของหลักวิชาการ คือ ไม่มีความยืดหยุ่น การใช้หลักวิชาการอาจจะสามารถ
วัดได้แค่ความรู้หรือแค่วัดคนเก่งได้เพียงอย่างเดียว หรือในเชิงปริมาณเท่านั้น บางคนอาจมีความรู้
ความสามารถแต่ไม่มีความสามารถปฏิบัติงานได้จริง และการใช้หลักวิชาการอาจวัดได้เพียงคนเก่งแต่
ไม่อาจวัดคนดีได ้

สำหรับข้อดีของการใช้หลักดุลยพินิจในการสรรหาและคัดเลือก คือ สามารถใช้วัดสิ่งต่าง ๆ  
ที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถได้ มีความยืดหยุ่นในการวัดมากกว่า เช่น การสัมภาษณ์เพ่ือทำ
ให้ทราบถึงทัศนคติ นิสัยใจคอ และพฤติกรรมต่าง ๆ และข้อเสียของดุลยพินิจนั้น หากตัวผู้ที่ใช้ดุลย
พินิจไม่ตั้งอยู่บนหลักของความเป็นคุณธรรม จะทำให้ไม่สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่
องค์กรต้องการได้ ซึ่งนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจในทางท่ีผิดจนไปสู่ระบบอุปถัมภ์ในที่สุด 

ประเด็นที่ 5 แหล่งที่มาของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถมีสิทธิเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเพ่ือนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเห็นว่าแหล่งที่มาของผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัด เลือกเพ่ือแต่ งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ควรจะเป็นบุคคลที่ มาจาก
กระทรวงมหาดไทยเหมือนดังเช่นปัจจุบัน เพราะเห็นว่าการที่ใครสักคนจะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญคือจะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์มา
เป็นเวลานาน ซึ่งภารกิจงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความแตกต่างจากส่วน
ราชการอ่ืน เพราะเป็นงานที่มีลักษณะหลากหลายเป็นสหสาขาวิชา ไม่แน่นอนตายตัวบางงานมี
ลักษณะที่จับต้องไม่ได้ ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจของ
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กรม หรือกระทรวงของตนเองเท่านั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าการผ่านประสบการณ์ในการ
ทำงานที่หลากหลายจึงมีความสำคัญต่อการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างมาก อีกท้ังหาก
นำบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของบุคคลภายใน
องค์กรเป็นอย่างมาก 

แต่มีผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นว่า
อาจจะให้บุคคลจากส่วนราชการอ่ืนสามารถมีสิทธิเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยหาก
มองในมุมของการบริหารทรัพยากรบุคคลการสรรหาและคัดเลือก ควรจะสรรหาบุคคลเข้ามาสู่
กระบวนการคัดเลือกให้ได้มากที่สุด ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี ถือว่าเป็นการเพ่ิมโอกาสให้องค์กรสามารถ
คัดเลือกบุคคลได้มากตามที่ต้องการไปด้วย โดยเห็นว่าหากจะนำบุคคลภายนอกเข้ามาสู่การดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาในรูปแบบ under study คือ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรืออาจจะให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานและสร้างเสริมประสบการณ์ก่อน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก และผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถมีสิทธิเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ เห็นด้วยที่จะให้
บุคคลภายนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับภูมิภาคของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะเห็ น ว่ าตำแหน่ งหั วหน้ าส่ วนราชการระดับจั งหวัด  ในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย หรือตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด มิใช่ตำแหน่งที่จะสามารถให้มาทดลอง
ฝึกงานหรือลองปฏิบัติงานได้ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทยอาจกระทำได้ในบางพ้ืนที่หรือบาง
จังหวัดที่มีความจำเป็นเฉพาะ เช่น จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือจังหวัดที่
เน้นเรื่องการท่องเที่ยว เป็นต้น  

ข้อดีและข้อเสียของการสรรหาจากแหล่งภายนอก 
ข้อดี 
1. ได้คนที่จะนำมาคัดเลือกได้มากขึ้น เพ่ือที่จะมีโอกาสในการคัดเลือกบุคคลมากขึ้น อาจจะ

ทำให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ได้มากกว่า เช่น จากส่วนราชการอ่ืน ๆ  
2. บุคคลจากแหล่งภายนอกอาจมีประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืนอันจะทำให้องค์การได้รับ

แนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น 
3. เกิด “เลือดใหม่” แนวความคิดใหม่ ๆ 
ข้อเสีย  
1. ประสบการณ์ในการทำงานเชิงพ้ืนที่อาจจะยังไม่เพียง ไม่ได้รับการฝึกฝนมา อาจจะขาด

ประสบการณ ์
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2. ผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากร โดยเฉพาะในตำแหน่งบริหารเนื่องจากบุคคล
ทุกคนต่างก็ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต 

3. ผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อาจถูกต่อต้านจากข้าราชการเดิมที่อยู่ในองค์กร 

ข้อดีและข้อเสียของการสรรหาจากแหล่งภายใน 
ข้อดี 
1. มีการสั่งสมประสบการณ์มาในเชิงพื้นที่อย่างหลากหลายตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ 
2. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่แก่คนในองค์การ 
ข้อเสีย  
1. มีตัวเลือกท่ีค่อนข้างจำกัดซึ่งไม่อยากจะตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ 
2. บางครั้งคนในอาจจะขาดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นที่

จะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นเรื่องสมัยใหม่  
ประเด็นที่ 6 ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

จากการศึกษาพบว่า ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีดังนี้ 
ด้านหลัก 
1. มสีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ 
2. เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน 
3. มีการอุทิศตนเพ่ือราชการมากว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. มีทักษะในการบริหารงานแบบบูรณาการ 
5. มีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้อง 
ด้านการบริหาร  
1. คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นระบบ 
2. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ความสามารถในการรับมือกับข้อผิดพลาด  
4. ทักษะการสื่อสาร 
5. การควบคุมตนเอง 
6. มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 
7. ทักษะการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม 
8. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
9. มีความยืดหยุ่น 
10. มีความอดทนและเมตตาธรรม 
11. ทักษะในการสร้างทีมงานที่ดี 
 



626 
 

 

ด้านเทคนิค 
1. ทักษะการเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ 
2. ทักษะด้านดิจิทัล 
3. มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
ประเด็นที่  7 ปัจจัยที่ส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกมีประสิทธิภาพและขาด

ประสิทธิภาพ 
ปัจจัยท่ีส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ 
1. กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และฝ่าย

การเมืองไม่ได้ทำหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
2. ระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ทำให้การสรรหาและคัดเลือก 

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคคลขององค์กรได้  
3. ความไม่เที่ยงของเครื่องมือวัด ในบางองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ

คัดเลือกข้าราชการ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานเดียวกันในการวัดได้  
4. ขาดการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง หรือ Succession Planning Management 
5. การใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบ  
ปัจจัยท่ีส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกมีประสิทธิภาพ 
1. การสรรหาและคัดเลือกที่ยึดหลักคุณธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ  

(Rule of Competence) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equal of Opportunity) และมีความเป็น
การทางการเมือง (Political Neutrality)  

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากระบบอุปถัมภ์ คือ การสร้างค่านิยมอันดีให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร การสร้างแรงจูงใจเป็นการเปลี่ยนกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

3. การสร้างระบบการสรรหาและคัดเลือกท่ีเข้มแข็ง โปร่งใส  
4. ระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ดีจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสรรหาคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย  
5. การสรรหาควรทำแต่เนิ่น ๆ ทำอย่างมีแผน อย่างปล่อยให้มีตำแหน่งว่างจนนานเกินไป 

เพราะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความสำคัญ  
ประเด็นที่ 8 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
1. กระทรวงมหาดไทยควรมีการวางแผนในการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) 

เพ่ือสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม และท่ัวถึง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนในองค์การ  
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2. ควรหาวิธีการวัดทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ได้ โดยอาจเพ่ิมเรื่องของคำถาม
เชิงจิตวิทยาหรืออาจจะมีการทดสอบโดยสถาบันการศึกษา 

3. นักบริหารฝ่ายประจำหรือข้าราชการประจำต้อง รักษาระยะห่าง (Keep distance) กับ
ระหว่างฝ่ายการเมืองตามสมควร  

4. อย่ายึดติดกับกฎหมายจนทำอะไรไม่ได้ ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือโครงสร้าง
การทางบริหาร (Rigid Structure) สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้   

5. ควรจะมีระบบในการสรรหาและคัดเลือกที่มีมาตรฐานและเป็นธรรมในทุกระดับของการ
คัดเลือก เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปตามลำดับ 

6. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ในคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก  
 

9. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรนั้น ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1) การสรรหาและคัดเลือกต้องยึดหลักการที่สำคัญ คือ การสรรหาและคัดเลือกจะต้อง

กระทำโดยมีฐานกฎหมายในการรองรับยึดหลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถ ความเป็นกลาง
ทางการเมืองและปราศจากอคติ มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้มีองค์
คณะหรือคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกที่มีความเป็นกลางและยึดหลักคุณธรรม และมี
ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกได้บุคคลที่เหมาะสมมากที่สุด โดยสิ่งที่ควร
ระมัดระวังในการสรรหาและคัดเลือก คือ ในบางครั้งจะให้ระบบคุณธรรมและแอบแฝงด้วยระบบ
อุปถัมภ์ควบคู่กันไปซึ่งสอดคล้องกับ (ยุวดี ศรีธรรมรัฐ, 2541) ที่ได้กล่าวถึงหลักการสรรหาว่า 
หมายถึง การหาคนดีมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งมากที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้โดยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ได้มาตาฐานตามหลักการสรรหา ซึ่งโดยทั่วไปอาจสรรหาโดย
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ประการ คือ หลักความ
เสมอภาคในโอกาส หลักความมั่นคง หลักความสามารถ และหลักความเป็นกลางทางการเมือง หรือ
การสรรหาโดยระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) และสอดคล้องกับการศึกษาของ (เปรมปรี      
ไปปลอด, 2544) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการสรรหาบุคลากรขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปรากฏว่า 
การสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยึดระบบอุปถัมภ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะจะทำให้การ
บริหารงานของผู้บริหารเป็นไปด้วยความยากลำบากในอนาคต ด้านการสรรหาบุคลากรโดยอิงระบบ
คุณธรรมทำให้การสรรหาได้รับการยอมรับ มีความโปร่งใสยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้สามารถทำ
ให้องค์การได้รับพนักงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถอย่าง
แท้จริง 
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2) องค์ประกอบและอนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้น เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะมี
องค์ประกอบทั้งคนในและคนนอกส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ก็มีความเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายที่ ก.พ. กำหนด แต่หากจะมีการเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการนั้น เห็นว่าควรเพ่ิม
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่มีอิสระในการให้ความเห็นและไม่ยึด
โยงกับผู้มีอำนาจทั้งหลาย 

3) สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการ
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น จากผลการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก สำหรับองค์ประกอบแรก คือ ความรู้ความสามารถ 
จำนวน 30 คะแนน จะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบในการวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จากเดิมที่ให้ส่งเอกสารข้อเสนอวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผลงาน
ที่ภาคภูมิใจ และโดยคณะกรรมการตรวจให้คะแนน เรื่องละ 15 คะแนน เป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน
จากการประเมิน โดยผู้บั งคับบัญชาย้ อนหลั ง 3–5 ปี  และเปิดโอกาสให้ เพ่ือร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสให้การประเมินด้วย อีกทั้งควรมีการวัดทั้งผลงานที่ประสบผลสำเร็จ และ
ผลงานที่ผู้สมัครผู้นั้นทำแล้วเกิดความล้มเหลวหรือไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือทำให้ทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตัวผู้สมัครได้ สำหรับองค์ประกอบที่ 2 คือ ความประพฤติ จำนวน 10 คะแนน ที่เดิม
ประเมินด้วยผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียว เป็นการประเมินในทุกมิติ เช่นจากผู้บังคับบัญชาย้อนหลัง 3 
คน เพ่ือนร่วมงาน ผู้แทนจากภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ตามพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ด้วย สำหรับองค์ประกอบที่ 3 คือ ประวัติ
การรับราชการ จำนวน 30 คะแนน เดิมพิจารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น วุฒิการศึกษา และประวัติการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นเพียงการวัดในเชิงปริมาณเท่านั้น
โดยไม่สามารถวัดในเชิงคุณภาพได้ โดยควรจะมีการปรับคะแนนในองค์ประกอบนี้ลง เนื่องจากเห็นว่า
คะแนนของระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 20 คะแนนมากเกินไป 
ควรจะพิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลในแต่ละบุคคล (Personal Profile) เช่น การศึกษา           
การฝึกอบรม ทักษะพิเศษ ทัศนคติ การพัฒนาที่ได้รับ ภาวะผู้นำ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ (สุนันทา  
เลาหนันทน์, 2542) ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล จะต้อง
ประกอบด้วย (1) การศึกษาและอบรม (Education and Training) ได้แก่ ความรู้ทางการศึกษา และ
การฝึกอบรม ซึ่งเป็นเครื่องมือแสดงถึงความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล งานบางอย่าง
ต้องการความชำนาญการพิเศษเฉพาะด้าน ระดับการศึกษา และการฝึกอบรมเฉพาะทาง (2) ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ (Experience) จากการทำงานเป็นการพิจารณาด้านความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาเรื่องนี้ควรระมัดระวัง เพราะการทำงานมานานไม่แน่นอนเสมอไปว่าบุคคล
นั้นจะมีความสามารถในการทำงานมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า และ (3) ทักษะ 
(Skill) หมายถึง ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ทักษะการใช้มือ การใช้สายตา การฟัง และ



629 
 

 

ความสามารถที่จะใช้ทางร่างกายและจิตใจให้ประสานกันในการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบสุดท้าย 
คือ การประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) จำนวน 30 คะแนน โดยผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับองค์ประกอบนี้ เพียงแต่เห็นว่าควรเพ่ิมเวลาในการดำเนินการ
สัมภาษณ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม และควรมีการทดสอบทางด้านจิตวิทยาหรือการวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ด้วย 

4) ความเหมาะสมของการใช้หลักวิชาการและหลักดุลยพินิจในการสรรหาและคัดเลือกใน
การดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น จากการศึกษาพบว่า ในการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งที่
เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การไม่ควรจะมีการกำหนดให้ใช้หลักวิชาการที่เป็นการสอบคัดเลือกที่
เป็นในรูปแบบของข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย แต่การใช้แบบทดสอบในรูปแบบนี้มีข้อดี คือ  
การปราศจากความลำเอียง เพราะเป็นแบบทดสอบที่มีมาตรฐานแบบเดียวกัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่เห็นว่าควรจะใช้ทั้งหลักวิชาการและหลักดุลยพินิจผสมผสานกันไปไม่ควรหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง 
แต่ทั้งนี้การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกจะต้องตั้งอยู่บนหลักของคุณธรรม 
และตัดสินใจจากฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ, 
2555) ที่พบว่าวิธีการคัดเลือกควรใช้เครื่องมือหรือวิธีการมากกว่าหนึ่งอย่างเพ่ือให้สามารถวัดความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับความเห็นของ 
(นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2553) ที่กล่าวถึงหลักการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรนั้นจะต้องใช้วิธีการเลือก
หลาย ๆ วิธี เนื่องจากวิธีการคัดเลือกแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัด จึงต้องพิจารณาลักษณะงานเป็น
หลักแล้วพิจารณาว่าจะใช้วิธีการคัดเลือกอย่างไร จึงจะได้บุคคลที่ตรงกับงานตามที่ต้องการ และ
จะต้องมีข้อมูลประกอบการคัดเลือกและตัดสินใจมากพอ มีความยุติธรรม ให้ความยุติธรรมกับผู้สมัคร
ทุกคน โดยใช้ระบบคุณธรรมที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) แหล่งที่มาของการสรรหาและคัดเลือก โดยทั่วไปวิธีการสรรหาอาจจำแนกได้เป็น 2 แหล่ง
ใหญ่ ๆ คือ แหล่งภายในองค์การ (Internal recruitment) และแหล่งภายนอกองค์การ (External 
recruitment) การสรรหาบุคลากรทั้งสองอย่างนี้ต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป อย่างไรก็ตามองค์กร
ส่วนใหญ่มักใช้การจัดหาทั้งสองแหล่งควบคู่กันไป เพ่ือให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
มากที่สุด แต่ในการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น กระทรวงมหาดไทยได้ใช้
รูปแบบการสรรหาจากแหล่งภายในองค์กร โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ว่าจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ซึ่งการจากศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์เพ่ือทราบถึงข้อคิดเห็นว่าการสรรหาและคัดเลือกควรจะเป็นบุคคลที่มาจากภายใน
กระทรวงมหาดไทยเช่นเดิม หรือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกจากส่วนราชการอ่ืนเข้ามามีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าแหล่งที่มาของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ควรจะเป็นบุคคลที่มาจากกระทรวงมหาดไทยเหมือน
ดังเช่นปัจจุบัน เพราะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่จะต้องอาศัยความรู้ 
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ความสามารถ และที่สำคัญคือจะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ซึ่งภารกิจงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความแตกต่างจากส่วนราชการอ่ืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจที่ดีให้คนในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) กล่าวถึงข้อดีของการสรรหา
บุคคลจากภายในองค์การว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง สามารถ
ประเมินความสามารถของพนักงานได้แม่นยำกว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานดี และก่อให้เกิดการสืบทอดตำแหน่ง แต่มีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนเห็นว่า การเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะการได้บุคคลจากแหล่งภายนอกอาจมีประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืนอันจะทำให้องค์การได้รับ
แนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น แต่ควรเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการระดับภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 

6) ทักษะและสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจากผลการศึกษา
พบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคที่จะต้องนำนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในพ้ืนที่ ย่อมมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรที่จะมีทักษะและ
สมรรถนะที่เหมาะสมหรือเป็นที่พึงประสงค์ที่สำคัญมี 5 ประการ คือ (1) มีสภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์
ที่ดี (2) มีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้อง (3) มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ (4) ต้องอุทิศตนเพ่ือ
ราชการมากว่าประโยชน์ส่วนตน และ (5) มีทักษะในการบริหารงานแบบบูรณาการซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ (กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ, 2555) ที่พบว่าสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่สำคัญมี 2 ประการ คือ (1) มีจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องการควบคุมตนเองและ
จิตใจบริการ (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวางแผนและ
การกำหนดยุทธศาสตร์ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์ การมีสภาวะผู้นำ การทำงาน
เป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความเชี่ยวชาญทางด้านการ
บริหาร การสื่อสารจูงใจ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
บุคคล การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้งการประนีประนอม 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ    
การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ การควบคุมกำกับติดตาม การนิเทศและสอนงาน ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

7) ปัจจัยที่ทำให้การสรรหาและคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบ 5 ปัจจัย คือ (1)          
การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง (2) ระบบฐานข้อมูลบุคคลไม่เพียงพอ (3) ความไม่เที่ยงของเครื่องมือ
ในการทดสอบ (4) การขาดการบริหารการสืบทอดตำแหน่ง และ (5) การใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบ 
สำหรับปัจจัยที่ส่งผลทำให้การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพนั้น 
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ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ (1) การสรรหาและคัดเลือกที่ยึดหลักคุณธรรม (2) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ปราศจากระบบอุปถัมภ์ (3) การสร้างระบบการสรรหาและคัดเลือกที่เข้มแข็งและโปร่งใส (4) 
การมีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ดี และ (5) ควรเริ่มกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อรู้
ว่าจะมีตำแหน่งงานว่างลง ซึ่งสอดคล้องกับ (ยุวดี ศรีธรรมรัฐ, 2541) ที่กล่าวว่า องค์การควรจะมีการ
กำหนดนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ (1)  
การคัดเลือกควรยึดหลักความยุติธรรมและหลักความเสมอภาค (2) การคัดเลือกควรยึดถือ
วัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก (3) การคัดเลือกจะต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ (4)   
การคัดเลือกควรใช้วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบการปฏิบัติงานด้วย (5) การคัดเลือกควรมีการนำ
หลักวิชาการมาประยุกต์ (6) ควรพิจารณาบุคคลภายในก่อนบุคคลภายนอก และ (7) การคัดเลือกแต่
ละครั้งควรจะได้มีการประเมินผล และสอดคล้องกับ (สีมาสี มานันท์, 2553) ที่กล่าวว่าการคัดเลือก
เพ่ือแต่งตั้งต้องมีองค์ประกอบของความรับผิดชอบรวม 5 มิติ ดังนี้ (1) ยึดความถูกต้อง ปฏิบัติภายใต้
ขอบเขตและข้อบังคับของกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกข้ันตอน ไม่ทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
(2) ตอบสนองต่อนโยบาย หมายถึงทำงานตรงต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริหาร
ด้วยความถูกต้องเละรวดเร็ว (3) เน้นประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรวดเร็ว คุ้มค่า มีขั้นตอนงานเท่าที่
จำเป็นนึกถึงความสะดวกของผู้รับบริการ (4) มีประสิทธิผล ทำงานด้วยความร่วมมือเป็นทีม และใน
ขั้นสุดท้ายคือ การบรรลุผลตามเป้าหมาย และ (5) ยึดหลักคุณธรรม หมายถึงมีความกล้าที่จะทำ       
กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องทำด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และไม่เลือกปฏิบัติ 

 
10. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผู้ศึกษาจึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 

1) การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย  
ควรจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนให้สอดคล้อง
กับนโยบายของการกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก เพ่ือให้การดำเนินการสรรหา และคัดเลือกเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส่และเป็นธรรม 

2) เมื่ อทราบว่าจะมีตำแหน่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวัดว่างลงหรือตำแหน่ งว่างลงแล้ ว
กระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของแต่
ละตำแหน่ง กล่าวคือ ควรมีการวิเคราะห์ว่าจังหวัดไหนต้องการผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใดในพ้ืนที่ 
ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการในด้านใดบ้างที่จำเป็นต่อตำแหน่ง เช่น จังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่การเกษตร จังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือจังหวัดพ้ืนที่รอยต่อชายแดน ซึ่งแต่ละ
จังหวัดมีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นหากมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของพ้ืนที่ ก็จะทำให้การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือลงไปปฏิบัติหน้าที่มีความสอดคล้องกับ
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บริบทของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยอาจจะให้สถาบันการศึกษาทำการศึกษาวิจัยสำรวจความต้องการของในแต่
ละพ้ืนที่ โดยนำเอาสถาบันการศึกษานั้นมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกด้วย      
อีกทั้ง เมื่อยังต้องให้ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกที่เหมาะสมตามสิ่ง
ที่องค์การต้องการด้วย 

3) กระทรวงมหาดไทยควรจะมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต่อการพัฒนาในโลกสมัยใหม่ 
เพราะการอาศัยประสบการณ์ในการทำงานมานานอย่างเดียวอาจทำได้เพียงการแก้ไขปัญหาเท่านั้น 
แต่การที่บุคลากรมีองค์ความรู้ทางวิชาการจะช่วยทำให้เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนา และต่อยอดได้ 
และสำนักงาน ก.พ. ควรมีศูนย์กลางในการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูงของ
ภาครัฐ โดยควรมีการทดสอบหรือเก็บข้อมูลทุก ๆ ปี และควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมิน
สมรรถนะให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ต่าง ๆ  

4) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน ควรมีการแก้ไข 
โดยเฉพาะในองค์ประกอบของความรู้ความสามารถที่เดิมพิจารณาจากการให้เขียนวิสัยทัศน์และ
ผลงานที่ผลงานที่ภาคภูมิใจ แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการ
ดำเนินการข้างต้นไม่น่าจะสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของตัวผู้สมัครได้ทั้งหมด จึงเห็นควรมีการ
ทดสอบในรูปแบบปรนัย (Objective Test) ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแบบถูกผิด (True-False) แบบเติมคำ 
(Completion) แบบจับคู่ (Matching) หรือแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ก็ได้ ตามความ
เหมาะสมและข้อสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ตอบได้ตอบยาว ๆ 
แสดงความคิดเห็นเต็มที่ แบบทดสอบที่ควรนำมาใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Test) ซึ่งเป็นแบบที่ใช้วัดความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับวิชาการที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และแบบทดสอบนี้ควรจัดทำให้สามารถวัดได้ทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และด้านปฏิบัติ และแบบทดสอบบุคลิกภาพ (Performance Test) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้ทราบข้อมูลพฤติกรรมของผู้สมัครในเรื่องต่าง ๆ เช่น ลักษณะ
ร่างกายและสภาพอารมณ์ เชาว์ปัญญา และความสามารถอ่ืน ๆ ความสนใจและค่านิยม เจตคติทาง
สังคม แรงจูงใจ การแสดงออก และลักษณะเฉพาะบุคคลและแนวโน้ม  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใน
ข้างต้นจะเป็นการลดอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลงได้ และควร
ปรับให้มีความสมดุลระหว่างการใช้หลักเกณฑ์ทางวิชาการที่เป็นการทดสอบต่าง ๆ กับการใช้หลัก
ดุลยพินิจให้มีความเหมาะสม 

5) ควรปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 กำหนดว่า ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน 
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ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นำไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย แต่ในความเป็นจริงหลาย
ส่วนราชการมีความเข้าใจผิดคิดว่าการประเมิลผลการปฏิบัติราชการเป็นเรื่องเดียวกับการประเมินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือน ทำให้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่สะท้อนข้อเท็จจริงเพราะต่างประเมินให้กับ
และกันเต็มทุกองค์ประกอบของการประเมิน เหตุเพราะความเกรงใจกลัวจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
น้อย ส่งผลให้ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่สามารถนำข้อมูลในส่วนนี้มาประกอบการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง โดยควรสร้างความเข้าใจและปรับ
กระบวนการคิดของข้าราชการใหม่ โดยควรสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่วัดผลได้
จริง ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบการประเมิน และตัวชี้วัดในการประเมินควรจะมีการ
ถ่ายทอดจากระดับบนลงล่าง คือ สอดคล้องไปในทางเดียวกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง  
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การนำแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

อนุพันธ์ โรยทองคำ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการ
พัฒนาชุมชน และผลจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาให้ไปไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด
สมุทรปราการ พัฒนาการอำเภอท้ัง 6 อำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย  
ด้านทรัพยากรนโยบาย ด้านคุณสมบัติขององค์การ และประชาชน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากปัจจัยทั้ง 4 ที่ได้ศึกษา
แล้ว การให้ความสำคัญกับประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็น
ส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คำสำคัญ: แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 
1. บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) นำมาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่ก่อให้เกิดการเติบโต ขนาดใหญ่การผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมและการบริโภคที่เกินความจำเป็นจนกระทั่ง เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์  
และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดด้านกายภาพ ศักยภาพในการผลิตความสามารถท่ีจะ
รองรับการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากทุนดั้งเดิม 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้หน่วยผลิตธุรกิจเอกชนต่าง ๆ สามารถโยกย้าย
การลงทุนและการค้าข้ามประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเสรี และต้องพัฒนาการผลิตที่ทันสมัย มีขนาดใหญ่
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการนี้ทำให้ระบบการผลิตและการบริโภคเป็นแบบโลก โดยการ
เติบโตดังกล่าวเป็นไปพร้อมการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ผลการพัฒนาตามกระแส
กระบวนการผลิตระดับโลกส่งผลทางด้านลบ ทำให้มีการมุ่งแสวงกำไรสูงสุดของนายทุนเอกชน 
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทำลายสภาพแวดล้อม เกิดการขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ ทำลายชีวิตดั้งเดิม
ที่ดีงาม สถาบันครอบครัวเริ่มสั่นคลอน สังคมชนบทล่มสลาย สูญเสียวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
(วิทยากร เชียงกูล, 2540) 

จากผลการพัฒนาตามกระแสปัจจัยข้างต้นทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาในเชิงโครงสร้าง
หลายด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่มองข้าม
มิติของชุมชน การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาการละเลย และ
ทอดทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเอง 

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Un Conference on Environment and Development: UNCED) 
หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งผลการ
ประชุมนี้ผู้แทนของ 178 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 
(Agenda 21) ซึ่ง ถือเป็นแผนแม่บทของโลกที่ประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและ 
เห็นความสำคัญที่จะร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดขึ้น ในโลกจาก
แผนปฏิบัติการ 21 ข้างต้นประเทศไทยของเราก็รับเอาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาร่วมดำเนินการด้วย
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ซึ่งนอกจากจะ
มุ่งเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นเศรษฐกิจพอเพียง เน้นชุมชนเข้มแข็งและอ่ืน ๆ แล้วยัง
เน้นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย 

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนยากจนสามารถก่อร่างสร้างตัว
และพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนยากจนเป็นองค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
ของตน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเพ่ิมรายได้ด้วย การส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเหมาะสม รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเชื่อมโยงสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ 

ปัญหาที่ท้าทายที่สำคัญของประเทศคือทำอย่างไรให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ได้ และทำให้ประเทศมีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โดยมีความสมดุล
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ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลกอย่างรู้เท่าทัน 
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยไม่ละเลยมิติของชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงโดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยในระดับภูมิภาคนั้นจะมีสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วทั้งประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  
โดยในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจ
ฐานรากม่ันคง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ภายในปี 2564” 

อย่างไรก็ตาม จากการที่จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพพ้ืนที่และบริบทเป็นแบบสังคมเมืองก่ึง
ชนบท เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวมาจากเมืองหลวง ทำให้มีประชากรแฝงอพยพเข้ามาหา
งานทำในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ความหลากหลายของประชากร 
ความถี่การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจใน
ประเด็นที่ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การศึกษาในเรื่องนี้มุ่งศึกษายุทธศาสตร์สร้างสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ โดยการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และสมรรถนะของชุมชนในการพ่ึงตนเองให้เกิดการฟ้ืนฟูสังคมชุมชน
ฐานรากของไทยให้เข้มแข็งตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน เพ่ือที่จะได้นำผลที่ได้จาก
การศึกษามาตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นข้อมูลเสนอแนะต่อ
ชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ่ึงตนเอง เพ่ือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าทันกระแสโลกต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน และผลจากการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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3. คำถามการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษากำหนดคำถามการศึกษาไว้ ดังนี้ 
ปัจจัยการวิจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา

ปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ด้านเนื้อหา 
ด้านพื้นที่ และด้านประชากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหา มีเนื้อหาของการศึกษาการศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) ด้านพ้ืนที่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาในระดับภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อำเภอ) 

3) ด้านประชากร เป็นบุคลากรกลุ่มผู้บริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน 
กลุ่มประชาชนผู้ร่วมโครงการ  

 
5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ทิศทางการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs)” ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีลำดับเนื้อหาการนำเสนอ ดังนี้ 

5.1 แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
ธนากร สังเขป (2547) การพัฒนาชุมชน เป็นการทำให้กลุ่มคนดีขึ้น เจริญขึ้นในทุก ๆ ด้าน 

เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
วิรัช วิรชันิภาวรรณ (2532: 5) สรปกวามหมายการ พัฒนาชุมชนไว้ 3 ประการ คือ 

1) เป็นการสร้างความเจริญและส่งเสริมการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมรวมทั้งการพัฒนาทางด้านคนวัตถุเละจิตใจ 

2) เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความคิดริเริ่มและร่วมมือกันช่วยเหลือตัวเอง 
3) มีการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงานราชการ 

พิสันติ์  ประทานชวโน (2552: 2) ความหมายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย 2 คำ คือ การพัฒนา และชุมชน 

การพัฒนา หมายถึง ทำให้เจริญ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสภาพ ปรับปรุงให้ต่างจากเดิม 
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ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพ้ืนฐานที่สุด คือ 
หมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ำ ชุมชน
วัฒนธรรม เป็นต้น 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) ตามหลักการพ้ืนฐานเป็นกระบวนการให้
การศึกษา (Educational Process) แก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (Self-reliance) หรือ 
ช่วยตนเองได้ (Self-help) ในการคิด ตัดสินใจ และดำเนินการแก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและส่วนรวม  

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน คือการร่วมมือกันของประชาชนและทุกฝ่ายในชุมชน มีการ
ปรับปรุง พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นด้วยกำลังความสามารถของคนในชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อน ร่วมกัน
วางแผนจัดการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้ทุกคนได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นซึ่งจะทำให้ทุกคนเต็มใจที่จะ
ทำเพ่ือชุมชนของตน การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีความมั่นคง  
มีความเป็นปึกแผ่น ทั้งด้านการพัฒนาความคิด วัตถุ จิตใจ ให้เกิดความเชื่อมั่น ช่วยเหลือตนเองและ
ชุมชนรอบข้าง ซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีความเป็นอยู่ที่ดีจะต้องได้รับความ
ร่วมมืออย่างจริงจังของคนในชุมชนให้การช่วยเหลือร่วมมือกันดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนหล่อ
หลอมเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดความเข้มแข็ง ความรักสามัคคี ความร่วมมือกันในการเสียสละ 
ความรู้ ความมีน้ำใจกันในชุมชน โดยคิดถึงประโยชน์ของชุมชนมากกว่าประโยชน์ของส่วนตัวเอง  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความสุขและเจริญก้าวหน้า 

1) จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน  
ปรีชา เศรษฐีธร (2527: 12) กล่าวว่าการพัฒนาชุมชนมีจุดหมายก็เพ่ือเสริมสร้างความเจริญ

ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ เป็นความพยายามที่จะปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
เพ่ือให้มีการกินดี อยู่ดี โดยมีวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ดังนี้ 

(1) มุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสถานะทางกายภาพ ซึ่งสมาชิก
ในชุมชนนั้นอาศัยอยู่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี้ หมายถึง โครงการทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
งานสร้างสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างเข่ือน การสร้างถนนหนทาง บ่อน้ำ ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิม
โอกาสใหม่ ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ 

(2) มุ่ งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชน จากสภาวะหรือ
สถานการณ์เก่าแก่ล้าสมัยให้มาสนใจและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือจะได้เป็นผู้ที่ทัน
ต่อเหตุการณ์ มีความคิดก้าวหน้า และมีความสำนึกในการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชน เพื่อความเจริญ
ของตนเองและชุมชน มีความรับผิดชอบในกิจกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน  
ต่อประเทศชาติในที่สุด 
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สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2523: 20) สรุปว่าจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนคือ คนและสิ่ งแวดล้อมในระหว่างสองส่วนนี้ อาจจัดลำดับได้ เป็น เป้ า หมายอุปกรณ์  
(Instrumental Goal) และเป้ าหมายสุดยอด (Ultimate Goal) กล่ าวคือ การพัฒนาคนเป็น
เป้าหมายสุดยอดและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคนเป็นเป้าหมายอุปกรณ์ ทั้งนี้เพราะว่าหากสามารถ
พัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถฉลาดเฉลียว หรือที่มักเรียกกันว่าคนสมัยใหม่ (Modern or 
Developed Man) ได้แล้ว พัฒนาการส่วนอื่นย่อมตามมา 

การพัฒนาชุมชนมีจุดมุ่งหมาย 3 จุดหมาย คือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี (ม.ป.ป.) 
1. จุดหมายเชิงกระบวนการ  พัฒนาความคิด จิตใจ 
2. จุดหมายเชิงสัมพันธภาพ  พัฒนากลุ่ม องค์กร 
3. จุดหมายเชิงการงาน    พัฒนาความเป็นอยู่ 
สรุป การพัฒนาที่เกิดจากพลังความรัก ความผูกพัน ความเอ้ืออาทรของคนในชุมชนที่มี  

ต่อกัน ทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อไปด้วยศักยภาพของทุกคนที่ให้ความร่วมมือ มีทัศนคติที่ดีและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันในการให้ชุมชนเกิดความเจริญ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ชุมชนมี
ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนในชุมชนให้
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

2) แนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน 
CDD Phetchaburi Community (2552) การศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของงานพัฒนา

ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาสามารถทำงานกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและทำให้งานมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนา
ชุมชน โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงานการ
ปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา 

(2) การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็น
หลักการสำคัญประการหนึ่ง คือ ต้องพัฒนาให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกิดขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

(3) ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) ในการทำงานกับประชาชนต้องยึด
หลักการที่ว่า ความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชน ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาส
กระตุ้นให้การศึกษา ให้ประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
หมู่บ้าน ตำบล 
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(4) ความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) การพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชนและ
องค์กรประชาชนคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนเอง เพ่ือให้เกิดความคิดที่ว่างาน
เป็นของประชาชน และจะช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 

(5 ) การศึ กษาภ าคชี วิต  (Life-Long Education) งาน พัฒ นาชุ มชนถื อ เป็ น
กระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคน การให้การศึกษา ต้องให้
การศึกษาอย่างต่อเนื่องกันไป ตราบเท่าที่บุคคลยังดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน 

พิสันติ์ ประทานชวโน (2553: 2) ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่า มนุษย์ทุกชีวิต  
มีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส วิธีการพ้ืนฐานของการ
พัฒนาชุมชน คือ 1) การรวมกลุ่มหรือจัดตั้งองค์กรประชาชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
ซึ่งเป็นสมาชิก มีบทบาท และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึง
ส่วนรวมด้วย 2) การส่งเสริม/สร้างสรรค์ผู้นำและอาสาสมัคร เพ่ือเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ประชาชน มีความพร้อมจะเป็นผู้นำและเป็นผู้เสียสละ ได้อุทิศตน ได้แสดงบทบาท มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่วนรวม 

3) องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน 
สนธยา พลศรี (2547: 51) ในการพัฒนาชุมชนนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย  

แต่องค์ประกอบที่สำคัญ ควรมี 10 ประการ คือ 
(1) คนในชุมชน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะการพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องของ

คนในชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะศักยภาพหรือพลังความสามารถของคนในชุมชน 
(2) สิ่ งแวดล้อมในชุมชน ทั้ งสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ  เช่น 

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การจัดระเบียบทางสังคม สถาบัน
ทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 

(3) วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง เครื่อง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมี
คุณภาพเหมาะสะและเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่กำหนดขึ้น 

(4) กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลากกลวิธี เช่น การให้การศึกษา 
อบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร้างผู้นำ การสร้างกลุ่มและองค์กร การวางแผนและโครงการ  
การประสานงาน เป็นต้น 

(5) กระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดำเนินงาน คือ การศึกษาชุมชน 
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนแก้ปัญหาในลักษณะของโครงการการ
พิจารณาวิธีดำเนินงาน การดำเนินงาน การประเมินผลงานและการทบทวน เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค 
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(6) การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
เฉพาะในสิ่งที่มีความจำเป็น เกินขีดความสามารถของชุมชนหรือเพ่ือกระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา ไม่ใช่ในเรื่องพ้ืนฐานของการพัฒนา 

(7) การบริหารและการจัดการ การพัฒนาชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนกลุ่ม
คน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
มีวิธีการและกระบวนการหลายขั้นตอน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารและการจัดการที่ดีทั้งในระยะ
เตรียมการ ระหว่างดำเนินงานและหลังจากได้รับผลของการพัฒนาแล้ว 

(8) นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา
ชุมชนมีเทคนิควิธีในการจูงใจ การระดมพลังหรือศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้พัฒนาชุมชนของ
ตนเองตามปรัชญา แนวคิดและวิธีการพัฒนาชุมชนที่แท้จริง ในระยะแรก นักพัฒนาชุมชนอาจจะมา
จากภายนอกชุมชนที่เป็นข้าราชการหรือนักพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนก็ได้ นักพัฒนาชุมชน
ดังกล่าวนี้ จะต้องสร้างนักพัฒนาที่เป็นคนในชุมชนขึ้นมารองรับงานพัฒนาชุมชนของตนต่อไป 

(9) การประสานงาน การพัฒนาชุมชนมีลักษณะและองค์ประกอบหลายประการ 
องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การประสานงาน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาอย่างประสาน สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามข้ันตอนที่วางไว้ 

(10) ผลงานที่เกิดขึ้น องค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน คือ ความสำเร็จใน
การพัฒนา ดังนั้น กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ผ่านไปในแต่ขั้นตอน จึงอาจจะมีผลเกิดขึ้น ไม่อย่างใดก็
อย่างหนึ่ง ไม่มากก็น้อย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน ผลงานที่เกิดขึ้นนี้ 
ต้องเป็นของประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม 

5.2 แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2550: 71) จากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนำให้ใช้ ภูมิปัญหาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยการใช้วิถีทางของตนเอง เพ่ือเป็นการสร้างฐานรากของสังคมให้
แข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด 

พระธรรมปิฎก ประยุทธ์ ปยุตโต (2546: 63) การพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
แต่ตั้งเงื่อนไขขึ้นโดยเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวคุมความเจริญทางเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง หมายความว่า
ให้ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ถือมีปัจจัยอีกตัวหนึ่ง
เสริมเข้ามา ได้แก่ สภาพแวดล้อมจึงมีการพัฒนา (Development) คู่กับสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ต้องให้การพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมรองรับไหวหรืออาจจะพูด
อีกภาษาหนึ่งว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงมีอีกศัพท์หนึ่ งเข้ามาคู่กันคือให้
เศรษฐกิจคูก่ับธรรมชาติแวดล้อมหรือระบบนิเวศ 
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องค์การสหประชาชาติ (ม.ป.ป.; อ้างถึงใน สุทธิพร รัตนธร ศรัทธา, 2553: 32-33) หมายถึง
กระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อิงวัฒนธรรม ในลักษณะเป็นองค์รวม
เป็นการบูรณาการ และด้วยความสมดุล ทั้งระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุตามความต้องการของมนุษย์และเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทั้งคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตด้วยความยุติธรรม อนึ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) มีข้อควรพิจารณาในความหมาย 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การพัฒนาที่ยั่งยืนควร
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแนวคิด (Concept) อย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ ประเด็นที่ 2 การพัฒนาที่ยั่งยืน
ก่อให้เกิดความจำเป็นที่ต้องใช้สติปัญญามากพอ ๆ กันกับความจำเป็นที่ต้องใช้ความเห็น (นโยบาย) 
ในทางการเมืองเพราะความคิดเรื่องความยั่งยืนสะท้อนถึงความกังวลในเรื่องเงื่อนไข หรือความจำกัดท่ี
เกี่ยวกับมนุษย์ อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจของ
มวลมนุษย์ทั้งหลาย 

สรุป การพัฒนาในปัจจุบันเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต
และคนในอนาคตสามารถที่จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยการดำเนินชีวิตที่มีการช่วยเหลือกัน ไม่เบี ยดเบียน
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแบบฉบับของสังคมไทยที่มีมานาน การรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาขนม
ธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและมีอัตรา
การใช้ที่อยู่ในขอบเขตที่ทรัพยากรจะฟ้ืนฟูได้ ดังนั้นต้องมีการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่
สิ่งแวดล้อมหรือถ้าต้องเกิดความเสียหาย ก็จะต้องทำให้เสียหายน้อยที่สุดและเหลือให้สำหรับคนรุ่น
ต่อไป ดังนั้นต้องพิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมและให้เกิด
ความสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยปกป้องคุ้มครอง
สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาทำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างคนและธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ทำลายล้างกันก็จะเกิด
ความสงบสุขส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

1) แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
สมพร เทพสิทธา (2549: 31-32) สนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผน

ทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมแห่งชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้สนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ตน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนจึงถึงระดับชาติ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผล เศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตที่พอเพียงเกิดได้เพราะใจที่พอเพียง 

(2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อน กำหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สำคัญคือไม่หลงใหล  
ไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 
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(3) เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครอบครัว คือ การพอมีพอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฝืดเคือง 
(4) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึงตนเอง

ได้ ประชาชนมีการรวมกลุ่มในด้านเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
มีการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุลและผสมผสานทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ 

(5) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ คือ จะต้องมีการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลาง จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักธุรกิจ ทุกระดับให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมจาก โลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี 

(6) ใช้ศาสนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยเป็นผู้มีสติ
ที่มั่นคงและปัญญาที่เฉียบแหลมอยู่เสมอ 

(7) ส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งใช้ที่ดินอย่างจำกัดหรือแบ่งเป็น
สัดส่วน เพ่ือใช้ขุดสระเก็บกักน้ำ ปลูกข้าว ปลูกผักผล ไม้ ไม้ยืนต้น ที่อยู่อาศัย 

(8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและรายจ่ายน้อยลง การเพ่ิมรายได้อาจทำ
ได้โดยการส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร์ (2546: 22) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการพ่ึงตนเอง เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
ชุมชน เป็นเรื่องเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งอยู่แบบชุมชน ไม่ได้อยู่แบบปัจเจกชน ทั้งนี้
เพราะความสัมพันธ์ของปัจเจกชนนั้น มิได้มีเฉพาะมิติที่เป็นความสัมพันธ์กับตลาดเท่านั้น แต่มี
ความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและชุมชนในมิติอ่ืน ๆ ของการวิเคราะห์จากเศรษฐกิจระบบตลาดแต่เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะในสังคมไทยชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบหลักของศาสตร์การวิเคราะห์นโยบาย ที่เป็นจุด

เชื่อมโยงสำคัญระหว่างการกำหนดนโยบายกับการประเมินนโยบาย ทั้ง ๆ ที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญแต่ก็
ไม่ค่อยจะได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากนัก ทำให้นโยบายที่ดีจำนวนไม่น้อยเมื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติก็จะประสบกับความล้มเหลว 

วอร์เตอร์ วิลเลียมส์ (Walter Williams, 1971) ให้ความหมายของการแปลงนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติว่า คือ ความพยายามที่จะตัดสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและ
ทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่งและกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

โดนอลด์ แวน มีเตอร์ (Donald S. Van Meter) และ คาร์ล แวน ฮอร์น (Carl E. Van 
Horn) กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง “การดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
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ภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายที่ได้ตัดสินอาจกระทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว” 

สมพร เฟ่ืองจันทร์ (2539: 150) ได้ให้ความหมายของการนำเอานโยบายไปปฏิบัติว่า  
“เป็นกระบวนการ เป็นผลต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการกำหนดนโยบายมีความต่อเนื่อง นอกจากนั้นยัง
เป็นกิจกรรมที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการผลสุดท้ายเป็นเช่นไร” 

จุมพล หนิมพานิช (2547: 140) ได้ให้ความหมายของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติว่า 
หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 
และกลุ่มบุคคล สมรรถนะและความร่วมมือของพนักงานภาครัฐ และภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของ
ระบบ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 

กล้า ทองขาว (2548: 7) ได้ให้ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่า หมายถึง 
กระบวนการจัดการและการประสานกิจกรรม เพ่ือนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้
บรรลุความสำเร็จตรงตามเจตจำนงของนโยบาย โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

อุทัย เลาหวิเชียร (2528) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักในศาสตร์การวิเคราะห์นโยบายว่า  
ในอดีตความสนใจในการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการกำหนดนโยบาย (policy formulation 
process) และการศึกษาผลกระทบของนโยบาย (policy impact) และในปัจจุบันนี้ได้มีการหันมาให้
ความสำคัญศึกษาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  (Implementation) เพราะเป็นเรื่องของ
ความสามารถที่จะผลักดันให้การทำงานของกลไกที่สำคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ ได้
ตั้ ง เป้ าห ม าย เอ า ไว้  จุ ม พ ล  ห นิ ม พ านิ ช  (2547: 137) ได้ ให้ ค ว าม ห ม ายที่ เข้ า ใจ ง่ าย ว่ า 
Implementation หมายถึง การแสดงถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ของกฎ
หรือของนโยบายที่เวลามีการดำเนินการจริง ๆ แล้วก่อให้เกิดความสำเร็จหรือบรรลุผลได้ไม่ง่ายนัก 

จากการสำรวจผลงานวิชาการด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ (กล้า ทองขาว, 2548: 172) ของ
นักวิชาการไทยร่วมสมัย พบว่า นักวิชาการ 2 ท่านได้กล่าวถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติไว้น่าสนใจ ดังนี้ 

นักวิชาการท่านแรก คือ ศุภชัย ยาวะประภาษ แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในหนังสือนโยบายสาธารณะ บทที่ว่าด้วยการนำนโยบายไปปฏิบัติ ได้ให้ความหมายของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติภายหลังที่ได้สำรวจแนวความคิดของนักวิช าการต่าง ๆ มาแล้ว โดยสรุปว่า 
นักวิชาการส่วนใหญ่มักเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติในประเด็นที่สำคัญอย่างน้อย 
2 ประเด็น ประเด็นแรก การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือ มีความต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง 
มีขั้นมีตอนในการดำเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมที่ เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลือนหายไป ไม่ใช่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขย่อน แต่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลา และ ประเด็นที่สอง การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของนโยบาย (กล้า ทองขาว, 2548: 172; อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2533: 90) 
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นักวิชาการท่านที่สอง คือ วรเดช จันทรศร ในหนังสือ รัฐประศาสนศาสตร์ขอบข่ายใน
ทศวรรษใหม่ บทที่ว่าด้วยการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ได้ให้นิยามการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
ภายหลังที่สำรวจแนวความคิดของนักวิชาการหลายท่านมาแล้วว่า “การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่อง
ของการศึกษาว่า องค์กรที่รับผิดชอบสามารถนำและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจน
กลไกที่สำคัญทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน 
เพียงใด กล่าวคือ ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมุ่งให้ความสนใจไปที่ปัญหา
หรือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายแผนงาน และโครงการให้
ลึกซึ้งและถ่องแท้ยิ่งขึ้น” (กล้า ทองขาว, 2548: 173; อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2531: 68) 

ทฤษฎีและแนวความคิดการนำเอานโยบายไปปฏิบัติ 
ในทางทฤษฎีหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น สมพร เฟ่ืองจันทร์. 

(2539: 154) ได้สรุปว่ามีอยู่ 2 แนวทาง คือ 
1) ทฤษฎีส่งผ่านจากบนลงล่าง (top down model) แนวความคิดนี้นำเอาความคิดระบบ

การเมืองที่ David Easton เป็นแม่แบบในการสร้างแบบจำลอง กล่าวคือ ในส่วนกระบวนการเปลี่ยน
ปัจจัยนำเข้า (input) ไปเป็นปัจจัยนำออก (output) คือ กระบวนการแปลงรูป (conversion 
process) 

2) ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นแบบมองขึ้นบน (bottom–up approach) นับเป็น
ข้อเสนอที่ตรงกันข้ามกับข้อแรก คือ เป็นการมองการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับล่ างสุด ดังเช่น
คำอธิบายของ Richard Elmore (1982) ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้ คือ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การเชื่อมโยงระหว่างการใช้การควบคุมตามลำดับขั้นกับ
สภาพความซับซ้อนที่เพ่ิมขั้น การใช้ดุลยพินิจเป็นเครื่องมือในการปรับตัว และการใช้วิธีการต่อรอง
เป็นเงื่อนไขแรก ๆ ที่ใช้เพื่อให้เกิดผลในระดับท้องถิ่น 

ขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
กระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ความเชื่อมโยง  

การพ่ึงพา ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์การและบุคคล พอล เบอร์แมน (วรเดช จันทรศร, 2548: 
34; อ้างถึงใน Paul Berman, 1978: 157-84) ได้ทำการศึกษาถึงกระบวนการของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ โดยบ่างแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนในระดับมหภาค (macro) และขั้นตอนใน
ระดับจุลภาค (micro) 

การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นเรื่องยากเนื่องจากการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ให้บริการระดับล่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับหน่วยงานระดับสูงของรัฐและอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของรัฐ หน่วยงานระดับล่างของรัฐจึงมีอิสระในการดำเนินงานของตนเองมากพอสมควร ดังนั้น 
การนำนโยบายระดับชาติไปปฏิบัติจึงต้องอาศัย 
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1) หน่วยงานระดับสูงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและต้องทำให้หน่วยงานระดับล่างนำนโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค 

2) หน่วยงานระดับล่างเมื่อได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานระดับบนแล้ว ก็จะต้อง
กำหนดนโยบายภายในของตนเอง ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับจุลภาค 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค (Macro Implementation) 
การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาคมีขอบเขตกว้างครอบคลุมไปจนถึงการนำนโยบาย

ไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย  สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายและปัญหาที่สำคัญ คือ การที่
หน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถทำให้หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยงานที่ให้บริการของรัฐนำนโยบาย
ไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจำนงของนโยบาย (policy intent) ทำให้เกิดความล้มเหลวหรือความ
ล่าช้าในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้การนำนโยบายระดับมหาภาคไปปฏิบัติเกิด
ความไม่แน่นอนหรือความล้มเหลวนั้น เบอร์แมนและแมคลาฟลิน (วรเดช จันทรศร , 2548: 35;  
อ้างถึงใน Berman and McLaughlin, 1977) สรุปไว้ทั้ งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่  ความขัดแย้งของ
เป้าหมาย (goal discrepancies) การให้ความสนับสนุนหรือให้อำนาจในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
(influence and authority differentials) การขาดแคลนทรัพยากร (resource deficiencies) และ
อุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์การ (communication difficulties among 
organizations) 

นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว การนำนโยบายไปปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเองด้วย หากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่อง 
(continuation) ในการนำไปปฏิบัติ นโยบายระดับมหภาคส่วนใหญ่จะต้องอาศัยการนำนโยบายไป
ปฏิบัติโดยหน่วยงานหลากหลายแห่ง ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องทำหน้าที่ เป็นผู้ส่งผ่านนโยบาย 
(passages) ด้วย เบอร์แมนพบว่ายิ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งผ่านนโยบายมากเท่าใด ก็จะยิ่งมี
ปัญหามากข้ึนเท่านั้น 

ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย 
เมื่อทางฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้ทำการกำหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูปหนึ่งแล้ว 

ปกติจะมีการระบุให้หน่วยงาน ส่วนราชการหรือองค์การหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่
แปลงนโยบายนั้นออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการ ในประเทศไทยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดังกล่าวมักจะได้แก่ กระทรวง ทบวง หรือกรม ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่จะเป็น
ฝ่ายแปลงนโยบายนั้นออกมาเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติในระดับล่างถือปฏิบัติ ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย
นี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะหากเม่ือใดที่มีการแปลงนโยบายที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์แล้ว 
ก็อาจกล่าวได้ว่าความล้มเหลวของนโยบายนั้นย่อมเกิดขึ้นเสียตั้งแต่แรกแล้ว จากการศึกษาของวรเดช 
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จันทรศร พบว่า มีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลทำให้นโยบายต้องถูกแปรเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิม 
ได้แก่ 1) ความคลุมเครือหรือการขาดความเฉพาะเจาะจงของนโยบายเอง 2) ความหลากหลายใน
เป้าหมายของนโยบาย 3) ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบมี และ 
4) ระดับความร่วมมือและความจริงใจในการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติของหน่วยงานรับผิดชอบ 

กล่าวโดยสรุป ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติในเบื้องต้นจึงขึ้นอยู่กับความชัดเจน
ของเป้าหมายและการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองและมีความจริงใจที่จะนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ
เพียงใด 

 
แผนภูมิที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องในการแปลงนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ  
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2548: 38) 
 

ขั้นตอนของการยอมรับ 
ขั้นตอนต่อไปของการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค คือ การทำให้หน่วยงานในระดับ

ล่างยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป ในการทำให้
หน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของหน่วยงาน
ท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของท้องถิ่นนั้น ตลอดจนประโยชน์ที่รัฐควร
จะให้กับหน่วยงานระดับล่าง ปัจจัยหลังนี้จะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในอันที่จะสร้างความเต็มใจให้
หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการยอมรับโครงการของหน่วยงานระดับล่าง
ยังไม่สามารถประกันได้ว่านโยบายนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ การยอมรับอย่างเดียวอาจจะไม่
เพียงพอถ้าหากหน่วยงานระดับล่างขาดความร่วมมือร่วมใจ ถึงแม้ส่วนกลางจะมีอำนาจในการควบคุม
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และตรวจสอบ แต่อำนาจดังกล่าวถือได้ว่ามีอิทธิพลโดยอ้อมเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งอำนาจที่แท้จริง
ในการนำนโยบายไปปฏิบัติย่อมอยู่ที่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ข้าราชการระดับล่าง (Street-
level bureaucrats) เป็นสำคัญ (วรเดช จันทรศร, 2548: 39; อ้างถึงใน Lipsky, 1980) เพราะฉะนั้น
การสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจถึงขั้นตอน
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) 
การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคเริ่มต้นจากการที่หน่วยงานระดับล่างรับนโยบาย 

แผนงาน หรือโครงการมาจากเบื้องบน แล้วนำนโยบาย แผนงานหรือโครงการนั้นมาปรับเปลี่ยนให้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะต้องอาศัยพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในแต่
ละหน่วยงานเดิมก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำได้ยาก เพราะในความเป็นจริงแล้วเมื่อหน่วยงาน
ได้รับนโยบายใด ๆ มาแล้วก็จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งนี้
เป็นปัญหาที่สำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค นอกจากนี้การนำนโยบายหรือโครงการ
ดังกล่าวมาปฏิบัติให้บรรลุผลนั้น จะต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่การ
ประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการนั้นกับองค์การระดับล่างที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเบอร์แมนเรียกว่า “การปรับตัวเข้าหากันและกัน” (mutual adaptation) (วรเดช จันทรศร , 
2548: 39; อ้างถึงใน Berman and McLaughlin, 1977) 

สิ่งที่สำคัญอีกประการในขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคนั้น ได้แก่
กระบวนการปรับตัวนั้นจะต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเช่นกัน ลำดับขั้นตอนของ
การตัดสินใจดังกล่าว จะเรียกว่า Path of Micro Implementation ซึ่งเราสมมติว่าปัจจัยนำเข้าของ
ระบบการปฏิบัติในระดับล่างนั้นจะถูกแปลงให้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยอาศัยการตัดสินใจที่
ต่อเนื่องมาเป็นลำดับ 

การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนของ
การระดมพลัง (mobilization) ขั้นตอนการปฏิบัติ (delivering Implementation) และขั้นตอนใน
การสร้างความเป็นปึกแผ่น (institutionalization) หรือความต่อเนื่อง (continuation) ในองค์การ 

ขั้นการระดมพลัง 
ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานในระดับล่างจะต้องดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับ

นโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุนในกิจกรรมแรก หน่วยงานในระดับล่างจะพิจารณาว่า
นโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความสำคัญเร่งด่วนตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและ
สามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตัดสินใจดังกล่าวถือว่าเป็น
จุดสำคัญในการชี้ชะตาหรืออนาคตของนโยบาย หากหน่วยงานในระดับล่างเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่
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มีความสำคัญ ไม่เกี่ยวกับหน้าที่หลักของหน่วยงาน ความผูกพันของหน่วยงานในระดับล่างที่มีต่อ
นโยบายนั้นก็จะไม่มี 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หน่วยงานในระดับล่างจะให้การยอมรับในนโยบายเนื่องจากเห็นว่าเป็น
ความสำคัญเร่งด่วนและตรงกับเป้าหมายของหน่วย แต่ก็ไม่เป็นการประกันต่อความสำเร็จของ
นโยบายนั้นในระยะยาว ดังนั้น ในขั้นการระดมพลังนี้กิจกรรมที่สองซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความ
สนับสนุนทางส่วนตัวจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลสำคัญหรือองค์การอ่ืน ๆ จึงเป็นเรื่อง
สำคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในท้องถิ่นเข้า
มาร่วมกันออกแบบ หรือกำหนดโครงการของท้องถิ่นที่จะจัดทำเสียตั้งแต่เบื้องแรก มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างความสำเร็จและความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

ขั้นการปฏิบัติ 
ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือโครงการที่ได้มีการ

ยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งใน
บางกรณีผู้ปฏิบัติอาจทำการตัดสินใจหรือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำขึ้น หรื ออาจนำ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาใช้เพ่ือทำให้เกิดการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันของ
การทำงานหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น (วรเดช จันทรศร , 2548: 42; อ้างถึงใน Lipsky, 1980) 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
ลักษณะของการปฏิบัติหรือการให้บริการจึงไม่มีทางที่จะทำให้เป็นแบบฉบับเดียวกันได้ โดยเฉพาะใน
นโยบายด้านการบริการสังคม ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรงด้วยแล้ว ผู้ปฏิบัติ
ย่อมจะมีดุลยพินิจในการบริหารอย่างมากจนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถทำการควบคุมได้ ดังนั้น การ
สร้างความสำเร็จของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละช่วงเวลา อีกท้ัง
หน่วยงานระดับล่างยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติระดับล่างให้เข้ากับ
นโยบายอีกด้วย 

ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง 
ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากนโยบายนั้นไม่

ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (continuation) โดยผู้ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าระยะเวลานโยบายนั้นได้สิ้นสุด
แล้ว แต่ก็ยังมีการนำนโยบายไปปฏิบัติต่อไป การที่จะให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้หมายความว่า 
นโยบายนั้นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจำวัน (reutilization) ของผู้
ปฏิบัติด้วย ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากมีนโยบายเป็น
จำนวนมากที่หน่วยปฏิบัติงานในระดับล่างมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติแต่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น 
ในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลเลิกให้ความสนใจหรือเลิกให้งบประมาณหน่วยงานระดับล่างก็มักจะเลิก
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ปฏิบัติตามนโยบายนั้น ฉะนั้น การสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องหาทางทำให้การปฏิบัติตามขั้นตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั้นตอนที่สาม คือ การสร้างความเป็น
ปึกแผ่นเชิงสถาบัน (institutionalization) หรือความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับนโยบายนั้น
ให้ได้ เช่น โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ในช่วงแรก ๆ ได้มีการเชิญพ่อแม่และผู้ปกครอง
มาช่วยกันทำอาหารกลางวันให้เด็กทาน ซึ่งโครงการนี้ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมานาน ต่อมา
โรงเรียนจึงจัดตั้งแผนกโภชนาการอาหารขึ้นมาในโรงเรียน ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นเชิง
สถาบันขึ้น 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547: 104) ได้อธิบายกรอบแนวคิดของ แวนมิเตอร์และแวนฮอร์น 
กล่าวไว้ว่ากรอบการมองแบบนี้จะอธิบายให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ 

 
ภาพที่ 1 ตัวแบบกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของแวน มิเตอร์และแวน ฮอร์น 
ที่มา: Donale, S. Van Meter and Carl, E. Van Horn (1975: 463) 
 

กรอบการมองนี้อธิบายให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดย
ผ่านกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ 6 ประการที่มีผลต่อการ
แปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติตามกรอบการมองนี้ คือ 1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย  
2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การสื่อสารระหว่างองค์การต่าง ๆ 4) คุณลักษณะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องการปฏิบัติ 5) สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และ 6) คุณสมบัติของบุคคลที่รับผิดชอบ 
โดยลักษณะสำคัญของปัจจัยทั้ง 6 ประการและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ด้วยกันจะมี
ผลกระทบต่อผลลัพธ์ของนโยบาย ลักษณะสำคัญของปัจจัย 6 ประการปัจจัย 6 ประการที่   
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แวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น กล่าวว่ามีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของนโยบายมีลักษณะสำคัญโดยทั่วไป 
ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย ในการศึกษาว่าปัจจัยอะไรมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนโยบายที่
เกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญแรกสุดที่ต้องกระทำ คือ การแยกแยะให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
นโยบายมีอะไรบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์ใช้ประเมินความสำเร็จ หรือความล้มเหลว
ของการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นกรอบกำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์เป็นส่วนขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เป้าหมายมีลักษณะเป็น
รูปธรรมที่ง่ายต่อการจินตนาการและเข้าใจ ในหลายกรณีวัตถุประสงค์เขียนไว้ชัดเจน และง่ายต่อการ
วัด การที่จะแน่ใจว่านโยบายนี้นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลหรือไม่ ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะสร้างงานได้
จำนวนเท่าไร ประเภทใดบ้าง จะทำให้ใครมีงานทำเพ่ิมขึ้นบ้าง เป็นผู้หญิงกี่คน ผู้ชายกี่คน อย่างไรก็
ตามโดยทั่วไปการแยกแยะวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก  
ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติอันไม่ชัดเจนของนโยบายนั่นเอง นโยบายทั่วไปมักมีขอบเขตกว้างขวาง  
มีเป้าหมายที่คลุมเครือและบางครั้งยังขัดกันเอง การพยายามแยกแยะวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ออกมาให้ชัดเจนจึงเป็นเรื่องลำบากสิ่งที่พอทำได้ คือการศึกษาตัวนโยบายนั่นเองโดยเฉพาะส่วนที่มี
การบันทึกไว้เป็นตัวอักษรแล้วนำมาตีความอีกทีหนึ่งว่า วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบายคือ
อะไร 

2) ทรัพยากรนโยบาย นโยบายต้องมีวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ชัดเจน และต้อง
มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติด้วย ทรัพยากรนโยบาย
หมายรวมถึงงบประมาณและผลประโยชน์โดยทั่วไปทรัพยากรที่มีเป็นปัญหาคือ งบประมาณ หลาย
ครั้งงบประมาณอาจไม่พอเพียง หลายครั้งงบประมาณมีปริมาณพอเพียง แต่การเบิกจ่ายมักล่าช้า
เสียเวลา ปัญหางบประมาณจึงเป็นปัญหาสำคัญของการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ  

ทรัพยากร ในที่นี้ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่องค์การหรือหน่วยงานมีอยู่หรือจัดหามาเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานทางการบริหาร ทรัพยากร แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ หรือเรียกว่า 4 M’S คือ คน (Man) 
คือ ทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับบริหาร หรือระดับปฏิบัติการ  
เงินทุน (Money or Capital) คือเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินกิจการ วัสดุอุปกรณ์ (Material) คือวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งอาคาร และที่ดิน   
การจัดการ (Management) คือวิธีการหรือกระบวนการนำเอาปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นมา
ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) การสื่อสารและการนำไปปฏิบัติระหว่างองค์การต่าง ๆ ในการแปลงนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลและข่าวสารที่
ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนั้น การสื่อสารระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับองค์การ หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และระหว่างองค์การหรือหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ด้วยกันเองจึงมีความสำคัญมาก การสื่อสารต้องถูกต้องรวดเร็วต่อเนื่อง และไม่มี การปิดบัง
ข่าวสารระหว่างกัน นอกจากนั้นภายในหน่วยงานเดียวกันการสื่อสารก็จะต้องมีประสิทธิภาพด้วย 

ในเรื่องการสื่อสารนี้  จี  ซี  เอ็ดเวิร์ด และไอรา ชาร์แคนสกี (G.C. Edwards and Ira 
Sharkansky, 1978: 292–329) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพแค่ ไหน 
เพี ยงใด ขึ้นอยู่ กับองค์ประกอบอย่ างน้อยที่ สุ ด  3 ประการ คือ  1) การเผยแพร่ข่ าวสาร 
(Transmission) 2) ความชัดเจนของข่าวสาร (Clarity) และ 3) ความสอดคล้องกันของข่าวสาร 
(Consistency) 

4) คุณสมบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ ปัจจัยหลาย ๆ ประการมีผลกระทบ
ต่อการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ในจำนวนปัจจัยเหล่านี้ ที่สำคัญ ได้แก่  จำนวนบุคลากรและ
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับของการควบคุมตามลำดับชั้นบังคับบัญชา
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น ความสนับสนุนที่ได้รับจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ความสำคัญของหน่วยงาน
รับผิดชอบเอง ระดับของการสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยรวมถึงการติดต่ออย่างเสรี
ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกันและต่างระดับกัน และบุคลากรกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน และสาย
สัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกับผู้กำหนดนโยบายในระดับ
ต่าง ๆ  

5) สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผลกระทบของสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ที่มีต่อนโยบายต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่นักวิชาการในด้านต่าง ๆ สนใจโดย แวน มิเตอร์ และ แวน ฮอร์น 
เสนอว่า คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามที่ควรพิจารณาหาคำตอบให้ได้เมื่อต้องการให้การแปลงนโยบาย
ไปสู่ภาคปฏิบัติบรรลุผล คือ (1) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่นำนโยบายไปดำเนินการ
นั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะช่วยผลักดันให้การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติบรรลุผล  (2) การแปลง
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ๆ ใน
เขตพ้ืนที่ดำเนินการนั้น (3) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดำเนินการมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อการแปลง
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ความเห็นดังกล่าวจริงจังแค่ไหน อย่างไร  (4) ผู้นำต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
ดำเนินการเห็นด้วยหรือคัดค้านการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ  (5) ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ดำเนินการส่วนใหญ่ชมชอบพรรคการเมืองใด และพรรคการเมืองนั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้  
และ (6) กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านนโยบายนี้หรือไม่ อย่างไร 

6) คุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ ปัญหาที่ประสบอยู่ เสมอ คือ การขาดแคลน
ทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการแปลงนโยบาย
ไปสู่ภาคปฏิบัติ ข้อน่าสังเกตประหนึ่งคือ จำนวนบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานมักไม่ค่อยขาดแคลน แต่ใน
บางจุดของหน่วยงานเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องกำลังคน ทั้งนี้สาเหตุสำคัญคือการกระจายตัวของบุคลากร
ในหน่วยงานต่าง ๆ มักไม่สมดุลและไม่สอดคล้องกับลักษณะความจำเป็นของแต่ละงานในหน่วยงาน 
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นอกจากปัญหาเรื่องปริมาณแล้ว คุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัญหาสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  
หลายครั้งบุคลากรที่มีอยู่ขาดความรู้ความชำนาญในงาน ต้องฝึกฝนอบรมให้คล่องแคล่วซึ่งต้องใช้เวลา
และหลายครั้งเมื่อมีทักษะพอเพียงที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อาจย้ายงานหรือลาออกไปก็มี  การขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในงาน ก่อให้เกิดความล่าช้า และความผิดพลาดซึ่งมีผลต่อ
ความสำเร็จในการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมาก (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2547: 123) 

สภาพข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของปัจจัย 5 ประการข้างต้น ต้องผ่านการรับรู้ของผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ เมื่อรับรู้แล้วสิ่งที่สำคัญอีก 3 ประการที่ต้องคำนึงถึงคือภาพของนโยบายในความคิดคำนึง
ของผู้รับผิดชอบ ทิศทางความเห็นของเขาซึ่งอาจจะออกมาได้ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ เห็นด้วย เฉย ๆ 
และไม่เห็นด้วย และระดับความมากน้อยของความเห็นของผู้รับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
แวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น ได้นำเอาปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยมาจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ 

แต่ทั้งสองก็ให้ข้อสังเกตว่า การพิจารณากรอบการมองที่เขาเสนอนั้น ขอให้พิจารณา ในลักษณะที่เป็น
พลวัตมากกว่าที่ จะหยุดนิ่ งอยู่กับที่  ปัจจัยที่กำหนดผลของนโยบายในระยะแรก จะมีระดับ
ความสามารถในการส่งผลแตกต่างออกไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป โดยทั้งคู่ได้เสนอแนะว่า การศึกษาเรื่องนี้
ควรจะได้มีการกระทำอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ปีจึงจะได้ภาพที่แท้จริงของการแปลงนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติ 

จากภาพวัตถุประสงค์ของนโยบายมีผลกระทบทางอ้อมต่อผลนโยบาย ผ่านการสื่อสาร
ระหว่างองค์การหรือปัจจัยตัวที่สามนั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากการส่งมอบผลผลิตหรือบริการนั้นจะออกมา
ในลักษณะใด ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กำหนดไว้แต่แรก ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของนโยบายจะมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การเอง
และระหว่างองค์การต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของนโยบายยังมีผลกระทบต่อไปอีกโดย
ผ่านการสื่อสารและการทำให้ปฏิบัติตามผ่านคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจะปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงไร การรับรู้และ
ยอมรับในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายเป็นเรื่องสำคัญ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายจะ
ทำให้สามารถสื่อสารได้ง่าย การรับรู้ต่าง ๆ ก็สามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรนโยบายมีผลทางอ้อมต่อผลของนโยบายผ่านปัจจัย 3 ประการ คือ การสื่อสารและ
การทำให้ปฏิบัติตาม สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ โดยทั่วไป
ระดับความมากน้อยและประเภทของทรัพยากรที่มีอยู่จะกำหนดความสามารถในการสื่อสารและทำ
ให้ปฏิบัติตาม ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีงบประมาณและ
ผู้เชี่ยวชาญที่พอเพียง การบังคบให้ปฏิบัติตามโดยการให้รางวัลและ/หรือการลงโทษก็เช่นกัน ต้องมี
งบประมาณเพียงพอจึงจะทำได้ นอกจากนั้นทรรศนะของผู้รับผิดชอบที่มีต่อตัวนโยบายเองยังถูก



655 
 

 

กำหนดโดยจำนวนและประเภทของงบประมาณเช่นเดียวกัน นโยบายที่มีงบประมาณมากมักได้รับการ
ยอมรับและนำไปปฏิบัติด้วยดี ตรงกันข้ามนโยบายที่ไม่ค่อยมีงบประมาณจะไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร นโยบายที่มีงบประมาณมากมักได้รับความสนใจจากกลุ่มผลประโยชน์และนักการเมือง
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้โดยหวังว่านโยบายนั้นอาจนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่นตน ประชาชนมี
งานทำมากขึ้น มีรายได้และสวัสดิการมากขึ้น อย่างไรก็ตามนโยบายที่มีงบประมาณน้อยแม้ว่าจะเป็น
นโยบายที่อาจเกิดผลมากมายต่อประชาชนในท้องที่อาจไม่ได้รับการเหลียวแล เนื่องจากเกรงว่า
ประโยชน์ที่ได้อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องลงทุนไป 

สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อองค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบคุณสมบัติของ
ผู้รับผิดชอบ และมีผลโดยตรงต่อผลของนโยบายเอง ผลกระทบทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะมีผล
อย่างมากต่อความสามารถของท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ และ
ต่อทรรศนะของผู้รับผิดชอบเองด้วย ในกรณีที่ผลของนโยบายสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังของท้องถิ่นได้ 
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ จะให้การสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติยอมรับ
ในวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าปัญหาที่จะแก้ไขได้โดยนโยบายเป็น
ปัญหาที่ไม่ยิ่งใหญ่นักและอาจไม่ใช่ปัญหาที่กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ สนับสนุนอยู่ โอกาสที่จะประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัตินอกเหนือจากอิทธิพลที่มีผ่านปัจจัยอ่ืน ๆ แล้ว สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของนโยบาย เขตพ้ืนที่ภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองมีเสถียรภาพ และเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาในระดับที่เหมาะสมย่อมไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อนำ
นโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้พ้ืนที่นั้น ๆ 

คุณลักษณะต่าง ๆ ของหน่วยงานอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบาย ธรรมชาติของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ระดับการควบคุมบังคับบัญชา 
และรูปแบบผู้นำสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติยอมรับหรือปฏิเสธเป้าหมายขององค์การได้ และสามารถทำให้
ผู้ปฏิบัติยอมรับนโยบายและปฏิบัติหรือคัดค้านไม่ยอมทำตามก็ย่อมได้เช่นเดียวกัน ทรรศนะของผู้
ปฏิบัติยังอาจถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่หน่วยงานมีต่อผู้ รับผิดชอบส่วนกลางด้วย และ
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีทรรศนะที่สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย 
นอกจากนั้นจากกรอบการมองในภาพที่ แวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น สร้างยังชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการสื่อสารและการทำให้ปฏิบัติตามระหว่างองค์การต่าง ๆ กับลักษณะของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งหรือแนวปฏิบัติ และการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำ
ให้ผลของนโยบายที่ออกมามีประสิทธิภาพตามไปด้วย 
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5.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
6. ระเบียบวิธีศึกษา 

การศึกษา เรื่อง การนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ มีระเบียบวิธีศึกษา ดังที่จะได้รายงานตามลำดับต่อไปนี้ 

6.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษา เรื่อง การนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการศึกษาด้วยการสอบถามข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

6.2 ประชากร 

6.2.1 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา มีดังนี้ 
1) ผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน  

เพ่ือประเมินแนวคิด และรูปธรรมของการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การปรับปรุงโครงการ 
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2) ผู้นำหมู่บ้าน เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับระบบการดำเนินงาน การเรียนรู้ในชุมชน วิธีคิด 
การตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
การจัดการทรัพยากร รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  

3) ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2562 เพ่ือศึกษาการมีส่วน
ร่วมและการตัดสินใจ  

ผู้วิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล (In-Depth Interview) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน 1 คน พัฒนาการอำเภอจำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน 
ผู้นำชุมชน จำนวน 12 คนและผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) โดย
กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและ
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน และ 2) เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือเป็นผู้บริหารที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

6.3.1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ 
6.3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้นำในชุมชน 
6.3.3 แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

6.4 การรวบรวมข้อมูล 

6.4.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานศึกษาวิจัย
ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาไว้ และที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษาวิจัย ได้แก่ เอกสารจากทางราชการ 
เอกสารจากห้องสมุด และเว็บไซต์ต่าง ๆ  

6.4.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
1) ข้าราชการระดับจังหวัด ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

จังหวัด 

2) ข้าราชการระดับอำเภอ ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
อำเภอ 

3) ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำองค์กร 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้ 
6.5.1 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ โดยใช้

แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
6.5.2 นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพ่ือง่ายต่อการแยกประเด็น 
6.5.3 ทำการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของข้อมูล  
6.5.4 ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

และสรุปข้อมูลที่ได้ และนำไปเปรียบเทียบทีละประเด็น 
6.5.5 อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์  เพ่ือสร้างข้อสรุปและ

ข้อเสนอแนะ 
 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษา เรื่อง การนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  1 แบบสัมภาษณ์ บุคลากรที่ท ำงานอยู่ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สมุทรปราการ/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ

ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส่วนที ่2 แบบสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ

ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์บุคลากรที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 
จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  ในด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
นโยบาย ด้านทรัพยากรนโยบาย คุณสมบัติขององค์การ และประชาชน 
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ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย 
ผู้บริหารโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเห็นว่านโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

มีมาตรฐานของงานกำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของงานเมื่ออ่านแล้วควรจะเข้าใจได้ง่าย มีการกำหนด
วิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน การกำหนดตัวชี้วัดต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่มีรายละเอียดมากไปหรือ
น้อยไป จนทำให้ผู้บริหารไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและอีกปัจจัยที่สำคัญคือการวางแผนที่ดี 
เพราะการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทุกอย่างและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการทุก
อย่าง ไม่ประสบผลสำเร็จ ต้องมีการจัดประชุมหรือประชาคม โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วม ทั้งในเรื่องของการกำหนดกิจกรรมที่จะกำหนดรูปแบบ กฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการ การร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้ม
ความน่าจะเป็นในการพัฒนางาน เพ่ือกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการทำงาน โดยให้ความสำคัญ
กับสมาชิกทุกคน และยึดเสียงและผล และมีข้อคิดเห็นว่าลักษณะของแผนที่ดีต้องยืดหยุ่นได้ ไม่ยึดติด
กับกรอบ หรือกฎระเบียบมากจนเกินควร เพราะหากยึดติดมากไปก็จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ซึ่งจากการใช้รูปแบบดังกล่าว ส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินการได้มากกว่าที่คาดหมายหรือตั้งเป้าไว้ 
นอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่มองว่าการถ่ายทอดนโยบายหรือการสั่งการเป็น
ประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะมองว่า การจัดการหรือการติดตามประเมินผล
สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการวางแผน แต่ในขณะเดียวกัน การชี้ แจงหรือสั่งการให้ผู้
ปฏิบัติเข้าใจถึงกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการทำงานร่วมกัน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อทัศนคติของผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ทีม่ีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย 
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น เทคโนโลยี แผนงาน กำลังคน งบประมาณ แหล่ง

เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือครุภัณฑ์ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีความเห็นในประเด็นของความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยังมี
ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการที่ต้องปฏิบัติกับระยะเวลาที่กำหนด และเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน 

ผู้นำชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเห็นในประเด็นของความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานโครงการมีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเป็นอย่างดี มีการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ เป็นกันเองกับชาวบ้าน 

สำหรับประเด็นระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ สำหรับกิจกรรมโครงการในภาพรวม ในภาพรวมทั้ง 
3 กลุ่ม มีความเห็นว่าโครงการมีหลายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลาในการดำเนินการหลายวัน 
อาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมเมือง 
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ประเด็นปัญหาที่พบ ผู้นำชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ งบประมาณให้ความสำคัญกับการ
อบรมมากจนเกินไป ผู้บริหาร/ผู้ดำเนินโครงการ เป็นงบที่ให้การสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพ ซึ่งอาจไม่ตรง
กับความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเป็นครุภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านคุณสมบัติขององค์การ 
เป็นหน่วยงานที่สามารถติดต่อพูดคุยภายในองค์การได้อย่างเสรีเป็นกันเอง ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ผู้ปฏิบัติงานกับชาวบ้าน ผู้บริหารโครงการเข้าใจสภาพการทำงานโดยให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในโครงการที่ปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทำงาน และนโยบายที่ลงไปในพ้ืนที่ 

ปัจจัยด้านประชาชน 
1) โครงการเป็นความต้องการของชุมชน/ชาวบ้าน อย่างแท้จริง มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงการ ได้แก่ อายุของผู้เข้าร่วม
โครงการมีผลต่อความสำเร็จของโครงการ กล่าวคือ ถ้าในกลุ่มมีผู้ร่วมโครงการอยู่ในวัยทำงาน จำนวน
มาก จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเกิดการต่อยอด ในทางกลับกัน ถ้าสัดส่วนของวัยทำงาน
น้อย แล้วมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ การขาดความต่อเนื่องของโครงการมีสูง 

2) ความพร้อมเข้าร่วมโครงการหากสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ขาดความพร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ย่อมส่งผลให้โครงการบรรลุความสำเร็จน้อยลงไปด้วย 

3) ผู้นำชุมชน ให้ความสำคัญของโครงการ และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลจะทำให้โครงการบรรลุ
ความสำเร็จได้ง่าย 

ส่วนที ่2 แบบสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ด้านปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย 
มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบ

โครงการ มีการอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมายของโครงการให้ชาวบ้านรับทราบ การใช้ภาษาในการสื่อสาร
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิด ดำเนินงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการ 

ด้านทรัพยากรนโยบาย 
เรื่องงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเรื่องการฝึกอบรมมีความเพียงพอทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ

ความเป็นผู้นำ ความร่วมมือของคนในชุมชน เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการบริหาร กลุ่มเจ้าหน้าที่มี
ความเพียงพอในการพบปะกับชาวบ้าน ติดตามการดำเนินงาน มีความรู้ความชำนาญในงานและพ้ืนที่ 
เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ 
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ปัจจัยด้านคุณสมบัติองค์กร 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ชาวบ้าน บุคลากร 

ร่วมเวทีในการดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วม ความเป็นมิตรกับชาวบ้าน ให้การสนับสนุนเมื่อเกิด
ปัญหา 

ปัจจัยด้านประชาชน 
ผู้นำมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านมีความต้องการในการดำเนินโครงการ มองเห็นประโยชน์

ร่วมกันของชุมชน สามารถพูดคุยได้ทุกสถานการณ์ มีแนวคิดในการต่อยอด 
 
8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการ
พัฒนาชุมชน และผลจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาให้ไปไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในการศึกษาผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ   

8.1 สรุปผลการศึกษา 
8.1.1 ข้อมูลทั่วไปของการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล (In-Depth Interview) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน 1 คน พัฒนาการอำเภอจำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน ผู้นำ
ชุมชน จำนวน 12 คน ผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group)  

8.1.2 ปัจจัยที่ มีผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย  
ตัวนโยบายที่ดีจะต้องมีมาตรฐานของงานกำหนดเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ของงาน

เมื่ออ่านแล้วควรจะสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย ควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ของงานเอาไว้ทุก
ครั้ง มาตรฐานของงานต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ การแจ้งรายละเอียดของงานที่ได้รับผิดชอบ
เพ่ือนำไปปฏิบัติทุกครั้งว่าจะต้องทำเมื่อไร มากหรือน้อยอย่างไร ฝ่ายบริหารระดับสูงขึ้นไปได้แจ้งให้
ทราบถึงรายละเอียดของงานที่ได้มีการตัดสินใจไปแล้วทุกครั้ง  
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ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย  
การบริหารจัดการที่ดีทำให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จในการทำงาน การนำเทคนิค

การบริหารใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานเสมอ ๆ งานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนมากจะทำเสร็จเรียบร้อยไม่มีคั่งค้างเลย หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอสำหรับใช้ใน
งาน เรื่องงบประมาณจะต้องมีเงินเพียงพอที่จะบริหารงาน ทำให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติสามารถบริหาร
จัดการโครงการ โดยปราศจากความวิตกกังวลในเรื่องงบประมาณ 

ปัจจัยด้านคุณสมบัติขององค์การ  
หน่วยงานสามารถติดต่อพูดคุยภายในองค์กรได้อย่างเสรีและเป็นกันเองอย่างที่สุด 

หัวหน้าในหน่วยงานคุ้นเคยกับทุกคนเป็นอย่างดี หน่วยงานสามารถติดต่อพูดคุยได้อย่างเสรีกับบุคคล
อ่ืน ๆ ภายนอกองค์กร เห็นด้วยว่าฝ่ายบริหารเข้าใจในการทำงาน โดยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
ขั้นตอนของการสั่งงานกระชับก็จะเป็นการดียิ่ง สายการบังคับบัญชาที่ไม่ซับซ้อน การติดตามและให้
คำปรึกษาจากหน่วยงานระดับนโยบาย ทำให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ถึงความคาดหวังของ
ผู้บริหารระดับนโยบายที่มีต่อโครงการ ในทางกลับกัน หากไม่มีการติดตามงานและให้คำปรึกษาจาก
หน่วยงานระดับนโยบาย ย่อมส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จลดลง บุคลากรต้องมีคุณภาพ
และรักกัน มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเชิงรุก โดยการออกไปพบกับประชาชน 
และฝ่ายบริหารจะช่วยเหลือบุคลากรโดยดูแลทุกข์สุข 

ปัจจัยด้านประชาชน 
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ให้ความเห็นชอบในนโยบายที่หน่วยงานทำ

เสมอ ๆ ความสอดคล้องของโครงการกับอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตของผู้ร่วมโครงการ หากมีความ
สอดคล้องกับอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตของผู้ร่วมโครงการ จะยิ่งส่งผลสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย 
ในทางกลับกัน หากโครงการไม่มีความสอดคล้องกับอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตของผู้ร่วมโครงการ ก็ยิ่ง
เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโครงการ ความพร้อมมาเข้าร่วมโครงการของสมาชิกกลุ่ม ส่งผลต่อ
การบรรลุผลสำเร็จของโครงการในทางตรงข้าม หากกลุ่มมีสมาชิกที่ขาดความพร้อมจำนวนมาก  
ย่อมส่งผลให้โครงการมีโอกาสบรรลุผลสำเร็จน้อยตามไปด้วย จึงควรให้ความสำคัญแก่การเตรียม
ประชาชนให้พร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ทำให้โอกาสการบรรลุผลสำเร็จของโครงการสูง  
หากการสื่อสารไม่ทั่วถึง จะส่งผลให้โอกาสการบรรลุผลสำเร็จน้อยลงไปด้วย 

8.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาในภาพรวมของปัจจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ แวน มิเตอรและแวน ฮอร์น ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองจำลองตัวแบบกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการไว้ดังนี้  
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8.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
8.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของสำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละด้าน มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะปัจจัยในแต่ละ
ด้าน มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันเป็นระบบเปรียบได้ดั่งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หากมีการ
นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอน ก็จะสามารถพัฒนาการขับเคลื่อนงาน สัมมาชีพ  
ให้ประสบความสำเร็จได้ เช่นเดียวกันกับ ปัจจัยความในเรื่องของประชาชนมีความสำคัญในการเป็น
จุดเริ่มต้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงควรกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  เป็นวาระหลักของ
จังหวัด ในการใช้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานโดยให้ความสำคัญ โดยอาจกำหนด
กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การประชุมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง เพ่ือร่วมวางแผน
กำหนดทิศทางการทำงานและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปี หรือจัดให้มี Campaign ส่งเสริมการ
เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เข้าร่วมโครงการ/ชุมชนในพ้ืนที่ประจำปี ให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรส่งเสริมให้มีการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่เกี่ยวข้องหรือรูปแบบปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้กำหนดเป็นรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเพ่ือช่วยในการกำหนดประเด็นสำหรับการวางแผนดำเนินงานในแต่ละปี 

วัตถุประสงค์ 

นโยบาย 

ทรัพยากร 

องค์การที่นำนโยบาย

ไปปฏิบัต ิ
ประชาชน 

ความสำเร็จของ

นโยบาย/โครงการ 
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2) ควรมุ่งเน้นให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เช่น การประชุมสามัญเพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัดการ
ดำเนินงาน การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น 

3) ควรให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ตั้งแต่การ
ชมเชยให้กำลังใจ ไปจนถึงการให้รางวัลหรือตำแหน่งอันทรงเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศหรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม 

4) ควรมีการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยปราศจากซึ่งการเข้าข้างตนเองหรืออคติ เพ่ือให้ได้ผลการ
ประเมินที่ถูกตอ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

5) ควรส่งเสริมให้ปราชญ์หรือคนในชุมชน เยาวชนในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย
ทางความคิดและช่วยเหลือเติมเต็มทักษะการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 

6) ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือกัน
ภายในเครือข่าย โดยไม่หวังพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว โดยส่งเสริมให้เครือข่ายมี
กิจกรรมภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เวทีประกวดต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกกลมเกลียว
สามัคคีเห็นอกเห็นใจกัน โดยก่อนการดำเนินกิจกรรมอาจมีการร่วมระดมความคิดเห็นหรือทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาใช้ปฏิบัติงาน  

7) ควรมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเพ่ิมมูลค่าของ
ทุนชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 

8.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาผลสำเร็จของการดำเนินงาน  โดยหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) ซึ่ง
จะทำให้สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยมาเปรียบเทียบกันว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
ส่งผลให้การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปกำหนดแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
 

อมร ชัยอารีกิจวัฒน์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาแนวทางในการเพิ่มความเชื่อม่ันระบบเตือนภัยสึนามิ ทำการศึกษาข้อมูลด้วย
แบบสอบถามกับประชาชนในจังหวัดภู เก็ต จำนวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ โควต้า  
แล้วนำมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test และการทดสอบ ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ เข้าถึง
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยผ่านทาง Social Media มีความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยสึนามิในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิ ได้แก่ 
พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ การรู้จักระบบ
แจ้งเตือนภัยสึนามิ การทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ ช่องทางรับข้อมูลการแจ้ง
เตือนภัย ได้รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ  
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ แนวทางการปรับปรุงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัย  
สึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต คือ 1) ดูแลรักษา ปรับปรุงให้ระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอพร้อม
ใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถใช้งานได้ ติดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนและแจ้งการเคลื่อนย้ายผู้คน
และสิ่งของได้ทันเหตุการณ์ 2) อยากให้ทำแอพพลิเคชั่นของศูนย์เตือนภัยและมีการพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือที่ประชาชนสามารถติดตั้งพร้อมมีเสียงแจ้งเตือนและข้อความเตือนภัย เพื่อประชาชนที่
ไม่ได้อยู่ในรัศมีการได้ยินของหอเตือนภัยสามารถรับการแจ้งเตือน  3) ให้มีแจ้งข่าวเป็นระยะ ๆ  
ให้ข้อมูลเรื่อย ๆ ฝึกซ้อมให้ชาวบ้านทราบว่าถ้าเกิดเหตุจริงต้องทำแบบไหน สร้างการรับรู้ข่าวสารภัย
พิบัติและทำความเข้าใจกับประชาชนให้เร็วที่สุด เพ่ือข่าวสารที่ถูกต้อง 4) ต้องการให้เตือนภัยทาง 
SMS และ Line ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอยากให้มี SMS แจ้งเข้าโทรศัพท์ทุกเครื่อง มีการกระจายข่าวสาร
ให้หลายช่องทาง 5) ขอให้ทางหน่วยงานได้มาอบรมให้ความรู้ชาวบ้านและฝึกปฏิบัติจริง มีการซักซ้อม
เพ่ือการตื่นตัว เมื่อเกิดภัยมาจะได้ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน การสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น กำนัน 

 
*คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ทั้งภาครัฐละเอกชน มีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากเหตุคลื่นสึนามิ
เพ่ือจะได้สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่าง  ๆ ในพ้ืนที่  
6) มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของการแจ้งเตือนหรือมีกิจกรรมที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
กระตุ้นการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบว่าภาครัฐยังมีระบบเตือนภัย 

คำสำคัญ: ความเชื่อมั่น ระบบเตือนภัยสึนามิ 
 
1. บทนำ 

คลื่นสึนามิส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลัน อาจจะเป็น
การเกิดแผ่นดินถล่มยุบตัวลง หรือเปลือกโลกถูกดันขึ้นหรือยุบตัวลง เมื่อแผ่นดินใต้ทะเลเกิดการ
เปลี่ยนรูปร่างอย่างกระทันหัน จะทำให้น้ำทะเลเกิดเคลื่อนตัวเพ่ือปรับระดับให้เข้าสู่จุดสมดุลและจะ
ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ การเปลี่ยนรูปร่างของพ้ืนทะเลมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากการขยับ
ตัวของเปลือกโลก ซึ่งจะเกิดบริเวณที่ขอบของเปลือกโลกหลายแผ่นเชื่อมต่อกันที่เรียกว่า รอยเลื่อน 
(fault) เช่น บริเวณขอบของมหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากแผ่นดินไหวแล้ว  ดินถล่มใต้น้ำที่มักเกิด
ร่วมกับแผ่นดินไหวสามารถทำให้เกิดคลื่นสึนามิได้เช่นกัน นอกจากการกระทบกระเทือนที่เกิดใต้น้ำ
แล้ว การที่พ้ืนดินขนาดใหญ่ถล่มลงทะเล หรือการตกกระทบพ้ืนน้ำของเทหวัตถุ ก็สามารถทำให้เกิด
คลื่นได้ คลื่นสึนามิที่เกิดในรูปแบบนี้จะลดขนาดลงอย่างรวดเร็วและไม่มีผลกระทบต่อชายฝั่งที่อยู่
ห่างไกลมากนัก อย่างไรก็ตาม ถ้าแผ่นดินมีขนาดใหญ่มากพอ อาจทำให้เกิดเมกะสึนามิ ซึ่งอาจมีความ
สูงร่วมร้อยเมตรได้ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.) 

คลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติครั้งที่มี
ผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คน ใน 14 ประเทศที่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย คลื่นสึนามิได้เข้าถล่มและคร่า
ชีวิตผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่ใกล้กับจุดเกิดแผ่นดินไหว เช่น อินโดนีเซีย ไทย 
และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย ไปจนถึงพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลาย
พันกิโลเมตรในบังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา หมู่เกาะมัลดีลฟ์ และแม้กระทั่งโซมาเลีย เคนยา และ
แทนซาเนีย ซึ่งตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก เหตุการณ์ครั้งนี้นั้นนับว่าเป็นการเกิดคลื่นสึนามิครั้ง
แรกในประเทศไทยที่เกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย  

รัฐบาลได้จัดตั้ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปัจจุบันสังกัดกรมป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการแลระบบเตือนภัยสึนามิ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงในการเฝ้า
ระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนสู่ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบ โดยระบบเตือน
ภัยสึนามิ ประกอบด้วย ทุ่นตรวจวัดระดับน้ำในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน หอเตือนภัยที่ตั้ ง
ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล อุปกรณ์รับ
สัญญาณแจ้งเตือนผ่านดาวเทียมตั้งที่ศาลากลางจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหอเตือน
ภัยขนาดเล็กในชุมชน พ้ืนที่เสี่ยงภัย เพ่ือรับการแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติ แห่งชาติโดยตรง  
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อีกทั้งยังมีสายด่วน 1784 และ192 ให้ประชาชนสามารถโทรเข้ามาสอบถาม หรือแจ้งเหตุ ได้ฟรี 
ตลอด 24 ชม. 

เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในต่างประเทศและในประเทศหรือมีข่าวเหตุการณ์คลื่นสึนามิ
เข้าถล่มพ้ืนที่ชายฝั่งในต่างประเทศเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สิ นและชีวิต ทำให้สำนักข่าวและ
ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ บริเวณแนวชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคใต้ ประกอบด้วย ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล จะให้ความสนใจกับความพร้อมของระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิ  
เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย   

2.1 เพ่ือศึกษาความเชื่อม่ันระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมความเชื่อม่ันระบบเตือนภัยสึนามิ 

 
3. ขอบเขตในการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1) การวัดระดับความเชื่อมั่นแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความถูกต้องแม่นยำของการแจ้งเตือน  

ภัยสึนามิ ความทันต่อเหตุการณ์ ช่องทางการแจ้งภัยสึนามิ 
2) ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์  

สึนามิ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ 
3) การเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย และ 

การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่   
1) ประชากร คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม 

402,017 คน รวม 410,211 คน 
2) กลุ่มตัวอย่าง กำหนดโดยคำนวณด้วยสูตรทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ความคลาด

เคลื่อน 0.05 ได้ n = 400 คน 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา   
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 
4. การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อม่ัน 
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ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความเชื่อถือไว้วางใจ ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมาจาก  
ประสบการณ์ที่ได้รับจากความสามารถในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะความเชื่อถือต่อการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับประชาชน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหากประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐนั้นก็จะไม่มีความสำคัญ ทำให้ขาดการสนับสนุน  
ขาดการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมีความสะดวกและรวดเร็วใน
ติดต่อของประชาชน ข้อมูลมีมาตรฐาน มีคุณภาพสมบูรณ์และถูกต้อง มีความเสมอภาคให้ความสำคัญ
ผู้รับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการวัดระดับความเชื่อมั่นจากปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ การเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วม การอบรมซักซ้อมต่อระบบเตือนภัยเกี่ยวกับระบบ  
เตือนภัย มีผลต่อความเชื่อมั่นในระบบ ความเชื่อมั่นของประชาชนควรพิจารณาจาก กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และมีส่วนร่วมของประชาชน การอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยี การเสริมสร้าง  
องค์ความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือ การอบรมและความคุ้นเคยกับระบบมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นต่อระบบ อีกทั้งควรมีระบบ
สาธิตเพ่ือใช้เพ่ือสร้างความคุ้นเคย การบริหารจัดการสื่อสารภัยพิบัติทำให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผลเพื่อลดทอนความเสียหายจากภัยพิบัติ 

การวัดความเชื่อม่ัน  
คุณลักษณะของการให้บริการที่ดี ศรัทธาวุฒิ วุฒิพงศ์ (2542; อ้างถึงใน เพ็ญวิภา กสันเทียะ, 

2552: 30) ได้กล่าว คุณลักษณะของการให้บริการที่ดีประกอบด้วย 1) รวดเร็ว เพ่ือไม่ให้ผู้รับบริการ
รอนาน 2) รอบคอบเพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดการสูญเสีย 3) รอบรู้เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อ
มันและสามารถตัดสินใจได้ 4) เรียบร้อย เพื่อมาตรฐานและคุณภาพของงานบริการ 

ระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีระบบแจ้งเตือนภัยโดยมีการนำข้อมูลของหน่วยงานต่ าง ๆ  

ทั้งในและต่างประเทศมาวิเคราะห์ และแจ้งเตือนโดยผ่านระบบดาวเทียม เอสเอ็มเอส แฟกส์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ 
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ภาพที่ 1 แสดงระบบการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนภัย 
 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
   
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 

- เพศ  
- อายุ  
- การศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได้  
- ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือน
ภัยสึนาม ิ
- การเข้ าถึ งข้อมู ลการแจ้ ง เตื อนภั ย 
- การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความเชื่อม่ันของต่อระบบเตือนภัยสึนามิ 

แนวทางการปรับปรุงเพื่อสร้างความ

เชื่อม่ันต่อระบบเตือนภัยสึนามิของ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
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6. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นระบบ

เตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวัดเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อมูล ณ เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม 410,211 คน (กรมการปกครอง, 2562) 

6.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี ้ คือ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2561 รวม 410,211 คน ซึ่งทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง คำนวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) กำหนดระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95% และ

ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 

( )21 eN

n
n

+
= =

410,211

1+410,211(0.05)2 = 400
 

 

6.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 400 คน  ใช้การเก็บจำนวนกลุ่มตัวอย่างโควต้า (Quota Sampling)  
โดยคำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากรตามตาราง 3.2 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างของจังหวัด
ภูเก็ต โดยการแจกแบบสอบถามตามสัดส่วน 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ต 

 
6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ 

อำเภอ จำนวนประชากร จำนวนตัวอย่าง 
อำเภอเมืองภูเกต็ 247,115 241 
อำเภอกะทู ้ 58,600 57 
อำเภอถลาง 104,496 102 

รวม 410,211 400 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย การรับข้อมูลข่าวสารการ
แจ้งเตือนภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะแบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) กำหนดการให้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 เป็นคำถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

6.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาเป็นแนวทางใน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาและวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้    

1) ส่งแบบสอบถามผ่านทางสื่อสารสังคมออนไลน์ 
2) ผู้วิจัยกำหนดเวลาการตอบรับแบบสอบ แล้วหลังจากนั้นภายใน 30 วัน  
3) นำแบบสอบถามข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์  เพ่ือเตรียมนำมา

วิเคราะห์ 
2) นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้อง มาทำการลงรหัส ในใบลงรหัสที่ใช้สำหรับ

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

(1) การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึง
ลักษณะทางด้านส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ประสบการณ์
ต่อเหตุการณ์สึนามิและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ 

(2) หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของปัจจัยส่วนบุคคล 
ในแบบสอบถามส่วนที ่1  
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(3) หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือ
ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ถึง 2 

(4) การวิเคราะห์ โดยสถิติ เชิ งอนุมาน  (Inferential Statistic) ในการทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ดังนี้ 

Independent t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศของผู้ใช้บริการ 

One-Way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำ
การตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับนัยสำคัญ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตร
ตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ รู้จักระบบเตือนภัยสึนามิ ทราบวิธีการทำงานของระบบ อบรบความ
เกี่ยวกับสึนามิ ร่วมฝึกซ้อมแผนสึนามิ การประชาสัมพันธ์ 
 
7. ผลการวิจัย และข้อวิจารณ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ รู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิทราบวิธีการทำงานของ
ระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ สามารถจำแนกออกตามกลุ่มเป็นจำนวนร้อยละข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 51.50 และเพศหญิงร้อยละ 48.50 

ช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนมากที่สุดคือ กลุ่มช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ กลุ่มช่วงอายุ 40–49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25 ปี กลุ่มช่วงอายุ 30–39 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 17.50 กลุ่มช่วงอายุ 20–29 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 และกลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ของกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.75 ระดับ ปวช./ปวส./
ปวท. คิดเป็นร้อยละ 12.25 ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.50 และระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 ตามลำดับ 

อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.50 รองลงมา พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 รับจ้างทั่วไป/กรรมกร คิดเป็นร้อยละ 3.50 ว่างงาน/ไม่มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 1.75 
และแม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลำดับ 
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รายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนตั้ งแต่  20 ,001–30 ,000 บาท 
มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.25 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.50 รองลงมา ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 ผู้ที่มีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 คิดเป็นร้อยละ 20.25 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000–15,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 15.50 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน บาท และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10 ,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.75 ตามลำดับ 

ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบว่าเคยมีประสบการณ์ต่อ
เหตุการณ์สึนามิมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.75 และรองลงมาตอบว่าไม่เคยมีประสบการณ์
ต่อเหตุการณ์สึนามิ คิดเป็นร้อยละ 37.25 ตามลำดับ 

รู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบว่ารู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิมี
สัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.75 และรองลงมาตอบว่าไม่รู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ คิดเป็น
ร้อยละ 12.25 ตามลำดับ 

ทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบว่าทราบวิธีการ
ทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.75 และรองลงมาตอบว่าไม่
ทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ คิดเป็นร้อยละ 30.25 

ช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์ 

พบว่า ปัจจัยส่วนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้แก่ช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเตือน
ภัย การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและการอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การประชาสัมพันธ์ สามารถจำแนกออกตามกลุ่มเป็นจำนวนร้อยละข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้ 

ช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน พบว่าการรับข้อมูล
ทาง Social Media มีสัดส่วนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาเป็นการรับข้อมูลทาง
ประกาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 19 .00 การรับข้อมูลทางหอเตือนภัย/อุปกรณ์
เตือนภัย คิดเป็นร้อยละร้อยละ 9.25 การรับข้อมูลทางข้อความสั้น คิดเป็นร้อยละ 4.25 การรับข้อมูล
ทาง Smart Phone Application คิดเป็นร้อยละ 7.00 การรับข้อมูลทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 
7.00 การรับข้อมูลทาง ประกาศตัววิ่งแจ้งเตือน คิดเป็นร้อยละ 7.00 การรับข้อมูลทางอ่ืน ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 การรับข้อมูลทาง E-mail คิดเป็นร้อยละ 1.00 การรับข้อมูลทาง ระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ 192 คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลำดับ 

การเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้แก่ การอบรมความรู้
เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ 
สามารถจำแนกออกตามกลุ่มเป็นจำนวนร้อยละข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้ 
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การอบรมความรู้ เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีสัดส่วน 
ไม่เคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิมากกว่าเคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิโดยไม่เคยอบรม
ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิคิดเป็นร้อยละ 58.50 และเคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิร้อยละ 41.50 

การร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีสัดส่วนไม่เคย
ร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิมากกว่าเคยอบรมร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิโดยไม่เคย
ร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิคิดเป็นร้อยละ 58.75 และเคยร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ
ร้อยละ 41.25 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีสัดส่วนการตอบ
ว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิไม่เพียงพอมากกว่าการตอบว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
คลื่นสึนามิเพียงพอ โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 87.50 และ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิไม่เพียงพอร้อยละ 12.50 

ความเชื่อม่ันของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
พบว่า ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตด้านความถูกต้อง

แม่นยำของการแจ้งเตือนสึนามิอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ความเชื่อมั่นด้าน
ความทันต่อเหตุการณ์ ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ความเชื่อมั่นด้านช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยสึนามิอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และพบว่าความเชื่อมั่นระบบเตือน
ภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลำดับ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบ 
P Value 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

1 
เพศ Independent 

Sample t-test 
0.011 / 

 

2 
อาย ุ One-Way 

ANOVA 
0.000 / 

 

3 
การศึกษา One-Way 

ANOVA 
0.000 / 

 

4 
อาชีพ One-Way 

ANOVA 
0.000 / 

 

5 
รายได้ต่อเดือน One-Way 

ANOVA 
0.000 / 

 

6 
ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ Independent 

Sample t-test 
0.036 / 
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ลำดับ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบ 
P Value 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

7 
รู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ Independent 

Sample t-test 
0.000 / 

 

8 
ทราบวิธีการทำงานของระบบ
แจ้งเตือนภัยสึนามิ 

Independent 
Sample t-test 

0.000 / 
 

9 
ช่องทางรับข้อมูลการแจ้งเตือน
ภัย 

One-Way 
ANOVA 

0.000 / 
 

10 
การอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึ
นามิ 

Independent 
Sample t-test 

0.000 / 
 

11 
การร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับ
คลื่นสึนามิ 

Independent 
Sample t-test 

0.000 / 
 

12 
การประชาสั มพั น ธ์ เกี่ ย วกั บ
คลื่นสึนามิ 

Independent 
Sample t-test 

0.000 / 
 

 
แนวทางการปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัด

ภูเก็ต 
จากแบบสอบถามด้วยคำถามปลายเปิด ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้เสนอแนวทางการ

ปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อระบบเตือนภัยสึนามิ พอสังเขป ดังนี้ 
1. ดูแลรักษา ปรับปรุงให้ระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถ

ใช้งานได้ ติดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนและแจ้งการเคลื่อนย้ายผู้คนและสิ่งของได้ทันเหตุการณ์ 
2. อยากให้ทำแอพพลิเคชั่นของศูนย์เตือนภัยและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือที่

ประชาชนสามารถติดตั้งพร้อมมีเสียงแจ้งเตือนและข้อความเตือนภัย เพ่ือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในรัศมี
การได้ยินของหอเตือนภัยสามารถรับการแจ้งเตือน 

3. ให้มีแจ้งข่าวเป็นระยะ ๆ ให้ข้อมูลเรื่อย ๆ ฝึกซ้อมให้ชาวบ้านทราบว่าถ้าเกิดเหตุจริงต้อง
ทำแบบไหน สร้างการรับรู้ข่าวสารภัยพิบัติและทำความเข้าใจกับประชาชนให้เร็วที่สุด เพ่ือข่าวสารที่
ถูกต้อง  

4. ต้องการให้เตือนภัยทาง SMS และ Line ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอยากให้มี SMS แจ้งเข้า
โทรศัพท์ทุกเครื่อง มีการกระจายข่าวสารให้หลายช่องทาง 

5. ขอให้ทางหน่วยงานได้มาอบรมให้ความรู้ชาวบ้านและฝึกปฏิบัติจริง มีการซักซ้อมเพ่ือการ
ตื่นตัว เมื่อเกิดภัยมาจะได้ ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน การสร้างเครือข่าย ในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้นำชุมชน ทั้งภาครัฐละเอกชน มีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากเหตุคลื่นสึนามิเพ่ือจะได้
สร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
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6. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของการแจ้งเตือนหรือมีกิจกรรมที่ได้กระทำอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบว่าภาครัฐยังมีระบบเตือนภัยนี้อยู่ 

ข้อวิจารณ์ 
จาการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผู้ศึกษาไ ด้

ข้อสังเกตดังนี ้
จาการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มุมมองของ

กลุ่มประชาชน พบว่าในภาพรวมความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิอยู่ในระดับปานกลาง  จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์ 
สึนามิ การรู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ การทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ  
ช่องทางรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การร่วมฝึกซ้อมแผน
เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อความเชื่อมั่น 
แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบที่ทำการศึกษา ประชากร ช่วงเวลาในการสำรวจ 
วิธีการเก็บตัวอย่าง รวมถึงปัจจัยที่อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อม่ันที่แตกต่างกัน  
 
8. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มุ่งศึกษา
ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยการวัดระดับความเชื่อมั่นแบ่งเป็น 
3 ด้าน คือ ความถูกต้องแม่นยำของการแจ้งเตือนสึนามิ ความทันต่อเหตุการณ์ ช่องทางการแจ้งภัย  
สึนามิ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือจะทราบถึงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด และ
กลุ่มคนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเช่นไร เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการเพ่ิมระดับความเชื่อมั่นให้มากขึ้น
กว่าเดิม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประชนชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน ใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ ส่วนที่ 2  
เป็นแบบสอบถามข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย การรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและ
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นของต่อ
ระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่ 4 แนวทางการปรับปรุงเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

จากนั้นนำข้อมูลมาทำการวิ เคราะห์ทางสถิติ  คำนวณค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่น
ระบบเตือนภัยสึนามิ โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์แบบ One-Way 
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ANOVA ถ้าสมมติฐานใดมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งคู่ แตกต่างกันจะนำไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multi 
Comparison) โดยทดสอบตามวิธีของ Scheff เพ่ือหาว่าคู่ใดบ้างแตกต่างกัน สำหรับผลการศึกษา
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

ปัจจัยส่วนบุคคลและประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายคิดเป็น 

ร้อยละ 51.50 และเพศหญิงร้อยละ 48.50 ช่วงอายุ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนมากที่สุดคือ  
กลุ่มช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ กลุ่มช่วงอายุ 40–49 ปี คิดเป็นร้อยละ 
21.25 ปี กลุ่มช่วงอายุ 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.50 กลุ่มช่วงอายุ 20–29 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และกลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.25 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 12.75 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท. คิดเป็นร้อยละ 12.25 ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 และระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.50 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา พนักงานเอกชน คิดเป็น 
ร้อยละ 30.50 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.00 รับจ้างทั่วไป/กรรมกร คิดเป็น 
ร้อยละ 3.50 ว่างงาน/ไม่มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 1.75 และแม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 1 รายได้
ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001–30,000 บาทมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
21.25 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50 รองลงมา ผู้ที่มีรายได้ต่อ
เดือน 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40 ,000 คิดเป็น 
ร้อยละ 20.25 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000–15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.50 ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 
และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ 
กลุ่มตัวอย่างตอบว่าเคยมีประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  62.75 
และรองลงมาตอบว่าไม่เคยมีประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ คิดเป็นร้อยละ 37.25 การรู้จักระบบ
แจ้งเตือนภัยสึนามิ กลุ่มตัวอย่างตอบว่ารู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
87.75 และรองลงมาตอบว่าไม่รู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ คิดเป็นร้อยละ12.25 ทราบวิธีการทำงาน
ของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ กลุ่มตัวอย่างตอบว่าทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ  
มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.75 และรองลงมาตอบว่าไม่ทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้ง
เตือนภัยสึนามิ คิดเป็นร้อยละ 30.25 

ช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย กลุ่มตัวอย่างรับ

ข้อมูลทาง Social Media มีสัดส่วนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาเป็นการรับข้อมูล
ทางประกาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 19.00 การรับข้อมูลทางหอเตือนภัย/อุปกรณ์
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เตือนภัย คิดเป็นร้อยละ 9.25 การรับข้อมูลทางข้อความสั้น คิดเป็นร้อยละ 4.25 การรับข้อมูลทาง 
Smart Phone Application คิดเป็นร้อยละ 7.00 การรับข้อมูลทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 7.00 
การรับข้อมูลทาง ประกาศตัววิ่งแจ้งเตือน คิดเป็นร้อยละ 7.00 การรับข้อมูลทางอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
7.00 การรับข้อมูลทาง E-mail คิดเป็นร้อยละ 1.00 การรับข้อมูลทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 192 
คิดเป็นร้อยละ 0.50 การเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย กลุ่มตัวอย่าง ได้รับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับ
คลื่นสึนามิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีสัดส่วนไม่เคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ
มากกว่าเคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิโดยไม่เคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิคิดเป็นร้อยละ 
58.50 และเคยอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิร้อยละ 41.50 การร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ 
กลุ่มตัวอย่าง มีสัดส่วนไม่เคยร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิมากกว่าเคยอบรมร่วมฝึกซ้อมแผน
เกี่ยวกับคลื่นสึนามิโดยไม่เคยร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิคิดเป็นร้อยละ 58.75 และเคยร่วม
ฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิร้อยละ 41.25 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ กลุ่มตัวอย่างมี
สัดส่วนการตอบว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิไม่เพียงพอมากกว่าการตอบว่าการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิเพียงพอ โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิไม่เพียงพอคิด
เป็นร้อยละ 87.50 และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิไม่เพียงพอร้อยละ 12.50 

ความเชื่อม่ันระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้

ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิ ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22  
ด้านความถูกต้องแม่นยำของการแจ้งเตือนสึนามิอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 
ด้านความเชื่อมั่นด้านความทันต่อเหตุการณ์ ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ด้านความ
เชื่อมั่นด้านช่องทางการแจ้งเตือนภัยสึนามิอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ซึ่งด้าน
ความถูกต้องแม่นยำของการแจ้งเตือนสึนามิจำแนกรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความเข้าใจในคำแจ้ง
เตือนภัย  

การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ระหว่าง 2 ตัวแปร ด้วย สถิติ T-test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่าสอง
กลุ่ ม  ด้ วยการทดสอบแบบ ANOVA รวมทั้ งเปรียบเทียบเชิงซ้อน  (Multiple Comparison)  
โดยทดสอบตามวิธี Scheffe เพ่ือหาว่าคู่ใดบ้างแตกต่างกัน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน มีทั้งส่วน
ที่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เพศ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศกับความต่อความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัย 
สึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือเพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อมั่นของต่อ
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ระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

อายุ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุกับความต่อความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัย 
สึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคืออายุที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบ
เตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยผู้ที่มีอายุ 30–39 ปี มีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิสูงกว่า  
ทุกช่วงอายุ 

การศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษากับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือน
ภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือการศึกษาที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของ
ต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความเชื่อมั่นของต่อ
ระบบเตือนภัยสึนามิสูงกว่า ทุกระดับการศึกษา ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช./ปวส./ปวท.  
มีความเชื่อม่ันของต่อระบบเตือนภัยสึนามิต่ำที่สุด 

อาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิ
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคืออาชีพที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบ
เตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยผู้ที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิ  
สูงกว่า ทุกอาชีพ ส่วนผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร มีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิต่ำ
ที่สุด 

รายได้ต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้กับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือน
ภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือรายได้ที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อ
ระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่ง ผู้ที่มีรายได้ 10,000–15,000 บาท มีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัย 
สึนามิสูงที่สุด ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท มีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิต่ำ
ที่สุด 

ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรู้จักระบบเตือนภัย 
สึนามิกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือ
การรู้จักระบบเตือนภัยสึนามิที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การรู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรู้จักระบบเตือนภัย 
สึนามิกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือ
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การรู้จักระบบเตือนภัยสึนามิที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
การทราบวิธีการทำงานของระบบเตือนภัยกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือการทราบวิธีการทำงานของระบบเตือนภัยที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่น
ของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ช่องทางรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ช่องทางการรับข้อมูล
การแจ้งเตือนภัยกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 
กล่าวคือช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิ
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ซึ่ง ผู้ที่รับข้อมูลทางข้อความสั้น มีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิสูงกว่าทุกช่อง
ทางการรับข้อมูล ส่วนผู้ที่รับข้อมูลทางโทรสาร มีความเชื่อม่ันของต่อระบบเตือนภัยสึนามิต่ำที่สุด 

การได้รับอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การอบรบ
ความรู้เกี่ยวกับสึนามิกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
แตกต่างกัน กล่าวคือการได้รับการอบรบความรู้เกี่ยวกับสึนามิที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อ
ระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

การร่วมฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การร่วมฝึกซ้อม
แผนสึนามิกับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 
กล่าวคือการร่วมฝึกซ้อมแผนสึนามิที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์
กับความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน กล่าวคือการ
ประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันมีความเชื่อมั่นของต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

แนวทางการปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต 

จากแบบสอบถามด้วยคำถามปลายเปิด ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อระบบเตือนภัยสึนามิ พอสังเขป ดังนี้ 

1) ดูแลรักษา ปรับปรุงให้ระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถ
ใช้งานได้ ติดสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนและแจ้งการเคลื่อนย้ายผู้คนและสิ่งของได้ทันเหตุการณ์ 
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2) อยากให้ทำแอพพลิเคชั่นของศูนย์เตือนภัยและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือที่
ประชาชนสามารถติดตั้งพร้อมมีเสียงแจ้งเตือนและข้อความเตือนภัย เพ่ือประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในรัศมี
การได้ยินของหอเตือนภัยสามารถรับการแจ้งเตือน 

3) ให้มีแจ้งข่าวเป็นระยะ ๆ ให้ข้อมูลเรื่อย ๆ ฝึกซ้อมให้ชาวบ้านทราบว่าถ้าเกิดเหตุจริงต้อง
ทำแบบไหน สร้างการรับรู้ข่าวสารภัยพิบัติและทำความเข้าใจกับประชาชนให้เร็วที่สุด เพ่ือข่าวสารที่
ถูกต้อง  

4) ต้องการให้เตือนภัยทาง SMS และ Line ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอยากให้มี SMS แจ้งเข้า
โทรศัพท์ทุกเครื่องมีการกระจายข่าวสารให้หลายช่องทาง 

5) ขอให้ทางหน่วยงานได้มาอบรมให้ความรู้ชาวบ้านและฝึกปฏิบัติจริง มีการซักซ้อมเพ่ือการ
ตื่นตัว เมื่อเกิดภัยมาจะได้ ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน การสร้างเครือข่าย ในท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้นำชุมชน ทั้งภาครัฐละเอกชน มีการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากเหตุคลื่นสึนามิเพ่ือจะได้
สร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่าง ๆ ในพ้ืนที ่

6) มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของการแจ้งเตือนหรือมีกิจกรรมที่ได้กระทำอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบว่าภาครัฐยังมีระบบเตือนภัยนี้อยู่ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
จากศึกษาความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภู เก็ต  พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่ 9 
ด้านย่อย โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านความเข้าใจในคำแจ้งเตือนภัย ด้านคำแจ้งเตือนภัย
มีความถูกต้อง/แม่นยำ ด้านการแจ้งเตือนภัยมีความชัดเจนและครอบคลุม ด้านมีความสะดวก  
ด้านมีความเหมาะสม ด้านทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ด้านมีความ
หลากหลาย ด้านความต่อเนื่อง/ความถี่ในการแจ้งเตือนโดยมีการรับรู้ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัย 
สึนามิอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจในคำแจ้งเตือนภัย ส่วนอีก 8 ด้าน มีการรับรู้ความ
เชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิอยู่ในระดับปานกลาง จากผลดังกล่าวผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเตือน
ภัยสึนามิ สามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนา ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นด้านความหลากหลายโดยการเพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยให้
หลากหลายมากขึ้น ด้านความสะดวกโดยการลดขั้นตอนสามารถเข้าถึงโดยง่าย ด้านความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของภัย ด้านทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จัดส่ง
รวดเร็วทันต่อการนำไปใช้ไม่ล่าช้า แม้ในส่วนของด้านความเข้าใจในคำแจ้งเตือนภัย  จะอยู่ในระดับ
มาก แต่ก็ควรจะต้องพัฒนาความเชื่อมั่นให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน หรืออย่างน้อยก็ต้องรักษาระดับความ
เชื่อมั่นเอาไว้ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์สึนามิ และช่องทางการรับข้อมูล
การแจ้งเตือนภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ต่อ
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เหตุการณ์สึนามิ การรู้จักระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ การทราบวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนภัย  
สึนามิ ช่องทางรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การร่วมฝึกซ้อม
แผนเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ มีความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิ
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ผลดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าใจและ
รับทราบถึงการรับรู้ถึงของกลุ่มคนที่ไม่เท่ากัน เพ่ือจะได้พัฒนาให้ตรงความต้องการของแต่ละกลุ่มคน
มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวภูเก็ต ณ เวลา หนึ่ง ซึ่งการ

รับรู้ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาและ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควร สำรวจความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการ ผลที่ได้จากการศึกษานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและ
บริบทที่เปลี่ยนไป ประชากรก็อาจเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน 

เนื่องจากการสำรวจ ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  
โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากประชากรตามทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง ซึ่งไม่ได้มีการรวมประชากร
แฝงและ นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเข้าไปด้วย ผู้ที่ต้องการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาจากประชากร
แฝงผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวด้วยเพราะในปีหนึ่ง ๆ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเขามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมากเพ่ือทราบถึงความเชื่อมั่นที่มาจากตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่
จริง ๆ หรืออาจศึกษาในพ้ืนที่ที่ได้รับความเสี่ยงจาการเกิดสึนามิในจังหวัดชายฝั่งอันดามัน คือ ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล เพ่ือศึกษาความต้องการความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ 

ศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ นอกจากปัจจัยส่วนบุคคล อาจทำการศึกษาเรื่องคุณภาพของอุปกรณ์เตือน
ภัย ศึกษาว่าคุณภาพเป็นอย่างไร ศึกษาความเชื่อมั่นเจาะลึกเป็นรายด้าน ความต้องการเจาะลึกเป็น
รายด้าน ด้านช่องทางการรับข่าวสารแจ้งเตือนภัย ด้านภูมิสังคม เพ่ือจะสามารถเข้าใจถึงความ
ต้องการ หน่วยงานผู้ให้บริการก็จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริการได้ตรงตามความต้องการ
มากขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 
 

อมรา พลายมี* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัท
ศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 2) เพ่ือศึกษาระดับการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด และ 
3) เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการในการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด เพ่ือให้
ผู้บริหารในองค์การ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปใช้ใน การวางแผน การตัดสินใจ ทำให้องค์การมี
ความน่าเชื่อถือ และนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
พนักงานบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด จำนวน 248 คน และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 

ได้ความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (IOC = 0.67–1.00, α =0.8130) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.73,S.D.= 0.77)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ด้านการทำแผนปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ( =3.83,S.D.= 0.73) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ ด้านการรายงาน อยู่ในระดับมาก ( =3.52, S.D.= 0.86) การควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุ

ภัณฑ์จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57,S.D.=0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านต้นทุนวัสดุ อยู่ในระดับมาก ( =3.70,S.D.=0.87) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

ด้านต้นทุนการดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.38,S.D.=0.98) ผลการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุ
ภัณฑ์จำกัด ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านการทำแผนปฏิบัติการ มีผลต่อการควบคุม
ต้นทุนการดำเนินการ และปัจจัยด้านการตรวจสอบมีผลต่อการควบคุมต้นทุนวัสดุ 

คำสำคัญ: ปัจจัย การควบคุมต้นทุน 
 

 
 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: ammara.phl@stu.nida.ac.th 



686 
 

 

1. บทนำ  
 ปัจจุบันการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการทั้งของไทยและต่างประเทศกำลังดำเนินไปอย่าง
เข้มข้นโดยต่างก็มุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านของ
คุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ปริมาณที่มีอย่างเพียงพอ การส่งมอบที่มีความรวดเร็ว การมีสินค้าพร้อม
บริการให้เลือกอย่างหลากหลายรวมทั้งมีต้นทุนที่ประหยัดและคุ้มค่า ดังนั้นหนทางสู่ความสำเร็จของ
ธุรกิจในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องรู้จักประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตน
ให้ดี เพ่ือผลิตสินค้าโดยมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น  ๆ ได้อย่างชัดเจน  
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถตอบแทนลูกค้า 
พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมได้เป็นอย่างดี จากเป้าหมายในการตอบสนองดังกล่าวผนวกกับวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร นำไปสู่การกำหนดพันธกิจของกิจการ ซึ่งเป็นกรอบสำหรับ การดำเนินงานของธุรกิจโดย
มีกลยุทธ์หลัก ๆ ที่คอยเป็นตัวขับเคลื่อนให้กิจการบรรลุเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ (Cost 
Leadership) กลยุทธ์ ในการตอบสนองอย่ างรวด เร็ วและหลากหลาย  (Response) (คณ ะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556: 2) การดำเนินงานของธุรกิจที่
ได้เปรียบทางการแข่งนั้นมาจากกิจกรรมใด ๆ ตามพันธกิจหรือเป้าหมายขององค์การให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน(Performance)เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึง
ความสามารถในการอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ธุรกิจจำ เป็นต้องมีการวัดผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะและการวัดผลการดำเนินงานอย่างรอบด้านเป็นระบบ ซึ่งทำให้
กิจการสามารถทราบสถานการณ์ในการดำเนินงานในทุกด้าน การวัดผลการดำเนินงานครอบคลุม
มุมมองด้านต่าง ๆ (ธัญญธร ศรีวิเชียร, 2560: 1) ดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญในวิธีการ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ผลการดำเนินงานของธุรกิจจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ทำให้ธุรกิจต้อง
เข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะผู้บริหารต้องสามารถกำหนดวิธีการและทิศทางในการนำพาธุรกิจไปสู่
เป้าหมายคือกำไรที่ต้องการ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และจินตนา บุญบงการ, 2552: 11) ผู้บริหารจึง
ต้องมีหน้าที่ ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
เพ่ือความอยู่รอดและโอกาสในการเติบโตขององค์การ ระบบข้อมูลต้นทุนจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรใน
ความสำคัญ เพราะไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ในการคำนวณต้นทุนสินค้าเพ่ือกำหนดราคาขายแล้ว  
ยังเป็นประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในด้านการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป (ยุพดี พิลาศลักษณ์, 2554: 5-1) 
 บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความต้องการผลกำไรมากขึ้นในแต่ละ
ปีในการลดต้นทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยในภาวะ
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ปัจจุบัน ซึ่งราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานที่กำลังสูงขึ้น บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด ก็เหมือน
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ คือ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลการดำเนินงานนั้นก่อประโยชน์สูงสุด              
มีกำไรสูงสุดและลดต้นทุนให้ต่ำสุด กำไรจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาความสำเร็จของ
โครงการ ดังนั้นจุดประสงค์หลักของบริษัท  ศานติบรรจุภัณฑ์  จำกัด ก็คือ ต้องพยายาม                    
ทำให้งานแล้วเสร็จ โดยมีต้นทุนของการดำเนินงานอยู่ภายในงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ โครงการ
ก่อสร้างทั่ ว ไปที่ ใช้ระบบบัญชี ในการควบคุมค่าใช้จ่ ายจะไม่มี รายละเอียดของงานต่าง  ๆ                     
ในผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ มีค่าใช้จ่ายของวัสดุแรงงาน เครื่องจักรที่เกิดขึ้นจริงเท่าใดดังนั้น เมื่อเกิดการ
ตรวจสอบพบว่า มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้ ก็ไม่สามารถชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดในเวลา
อันรวดเร็วได้ว่าจุดไหนของงานที่มีปัญหาเกินงบประมาณและต้องการแก้ไข แต่ต้องใช้เวลามากในการ
สืบหาสาเหตุและเมื่อทราบถึง จุดที่เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เพราะ
งานในจุดนั้นได้ทำเสร็จหรืออาจจะสืบทราบสาเหตุมาผิด ๆ ทำให้ไปแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด เป็นการ
สูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ และการไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง เป็นปัญหาสำคัญ
เพราะเมื่อไม่ทราบต้นทุนของการปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรมแล้ว การวางแผนและตัดสินใจ จะไม่
สามารถทำได้สะดวก เช่น ไม่สามารถทราบได้ว่าบริษัทเกิดต้นทุนด้านไหนมากที่สุด และมีโอกาสลด
ต้นทุนจากด้านไหนได้มากที่สุด จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผู้ศึกษาเห็นว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัท จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีระบบการรวบรวมข้อมูล
ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ผู้ศึกษาจึงสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด โดยผลการศึกษา
จะทำให้ได้ข้อมูล ด้านการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นแนวทางในการควบคุมต้นทุน
ของผู้ประกอบการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 
 2.2 เพ่ือศึกษาระดับการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 
 2.3 เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการในการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์
จำกัด เพ่ือให้ผู้บริหารในองค์การ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปใช้ใน การวางแผน การตัดสินใจ      
ทำให้องค์การมีความน่าเชื่อถือ และนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551: 5) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการ การบริหารการพัฒนา                 
การบริหาร การบริการ มีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย            
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3 ส่วน คือ แนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการมีกระบวนการ
บริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ การวางแผน (Planning)                   
การดำเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงเพ่ิมขึ้น  โดยสมยศ นาวีการ (2551: 24-25) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารควร
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ การวางแผน หมายถึง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการพิจารณาถึงความ
พร้อมขององค์การตลอดจนปัจจัยที่ช่วยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและจัดทำแผนงาน
ขึ้นมาเพ่ือดำเนินงาน การจัดองค์การ หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอย่างที่ต้องกระทำเพ่ือ
ความสำเร็จของเป้าหมายขององค์การการแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้โดยบุคคลคนเดียว และการกำหนดกลไกลของการประสานงานของสมาชิกขององค์การเพ่ือ
ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการ และการใช้อิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่ม การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพ่ือกำหนด
มาตรฐานของการปฏิบัติงานการออกแบบระบบข้อมูลย้อนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พิจารณาว่ามีข้อแตกต่างหรือไม่ และทำการแก้ไขใด ๆ  
ที่ต้องการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทุกอย่างขององค์การได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพ่ือความสำเร็จของเป้าหมายขององค์การ 

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ 
 ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2553: 3) ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งาน และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือป้องกัน
การรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งมี
รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ การทำแผนปฏิบัติการ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ทำ
แผนปฏิบั ติ การโดยกำ หนดกิจกรรมที่ จะทำ และจำนวน เงินที่ จะใช้ ในช่ วงเวลาต่ าง ๆ                       
ให้เหมาะสมกับกำลังเงินที่ประมาณการจะได้รับ ดำเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดย
การขออนุมัติเงินตามระเบียบของหน่วยงาน การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการ
ตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงินไปตามจริงที่เบิกไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการสำคัญที่จะควบคุม
การบริหารด้านการเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการไม่รั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทาง
การเงิน การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงานที่ได้
ปฏิบัติไปแล้วเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ว่ ามี
ความคืบหน้าไปประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไปด้วย โดยพฤติกรรมที่
มีอิทธิพลต่อการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณและการดำเนินงานตามงบประมาณจะ
สำเร็จได้ต้องคำนึงถึงข้อสำคัญ ดังนี้ (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ , 2559: 8) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนจาก
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ผู้บริหารระดับสูง หากฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ให้ความสำคัญการจัดทำงบประมาณก็จะ
ไม่ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะการควบคุม จะไม่เกิดผลดีเท่าที่ควรหากฝ่ายบริหารไม่มีความ
กระตือรือร้นที่จะค้นหาสาเหตุของความแตกต่างในงบประมาณกับผลการดำเนินงานจริงเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขงบประมาณที่จัดทำขึ้นก็ไม่มีประโยชน์ การสนับสนุนเอาใจใส่ดูแลควบคุมของฝ่ายบริหารจึงเป็น
เรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานทุกฝ่าย งบประมาณท่ีจัดทำขึ้นต้อง
ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามจากผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ        
การจัดทำงบประมาณจากการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในงานและเกิดความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ประมาณการไว้ การจัดระบบงานที่ดี 
ระบบงานที่ดีประกอบด้วยการจัดหมวดหมู่การทำงานแบ่งสายงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้โดยชัดเจนในการดำเนินงานทุกหน้าที่ ระบบงานดังกล่าวจะช่วยให้กำหนด
ผู้รับผิดชอบและรายละเอียดของตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  ระบบการบัญชีที่ดีและ
รัดกุม การทำงบประมาณต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบบัญชีในอดีตที่บันทึกไว้โดยแผนกบัญชี 
หากระบบบัญชีเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานข้อมูลที่ได้จะไม่สามารถนำมา
จัดทำงบประมาณที่ถูกต้อง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิ ดพลาดในการ
บริหารจัดการได ้

 3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 
 นราทิพย์ ชุติวงศ์ (2553: 26) ได้กล่าวว่า ความหมายของต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์คือ    
การวิเคราะห์ต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความแตกต่างจากการคิดต้นทุนในทางบัญชี หรือต้นทุน
ทั่วไป กล่าวคือ ต้นทุนทางบัญชีนั้นจะสามารถวัดค่าใช้จ่ายที่เสียไปเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวหรือ
เรียก ได้ว่าเป็นต้นทุนที่เห็นแจ้งชัด (Explicit Cost) แต่สำหรับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Cost) นั้นจะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เสียไปทั้งที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ และวัดเป็นตัวเงินไม่ได้ นั่นก็คือ
ต้นทุนที่ เห็นแจ้งชัด (Explicit Cost) และต้นทุนไม่แจ้งชัด (Implicit Cost) ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น
จะเรียก ต้นทุนที่มองไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (Opportunity Cost) และเป็น
ต้นทุนอีกตัว หนึ่งที่ต้องมีการประเมิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยต้นทุน
แจ้งชัดกับ ต้นทุนไม่แจ้งชัดรวมกัน ต้นทุนทางบัญชีจะมีค่าน้อยกว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และมีผล
ต่อไปให้ กำไรทางบัญชีมีค่าสูงกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว และคณะ (2552: 
21) ได้จำแนกต้นทุนการดำเนินงาน ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) คือ ค่าวัตถุดิบที่ซื้อ
มาจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือนำไปผลิตสินค้าหรือบริการ ตลอดจนค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ต้นทุนด้านแรงงาน 
(Labor Cost) คือ ค่าจ้างพนักงาน เพ่ือทำหน้าที่ต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานขององค์การ ต้นทุน
การทำงานของเครื่องจักร (Machine Operating Cost) คือ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ใช้
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ในการผลิตสินค้า โดยไม่คำนึงว่าเครื่องจักรนั้นกำลังทำงานอยู่หรือไม่ เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บำรุงรักษา ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น 

 3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน 
 การลดต้นทุน (Cost Reduction) คือ การทำให้ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการทำงานลดลง โดยการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมที่เคยทำมาก่อนหน้า ซึ่งมีการตั้งเป้าหมาย 
วิธีการวัดและการเปรียบเทียบที่ชัดเจน เช่น ต้นทุนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้นทุนค่าแปรรูป เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้คุณภาพสินค้า คุณภาพความปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมลดลงดังปรัชญา
ของ ดร.เอ็ดเวริ์ด เดมมิ่ ง  (Dr.Edward Deming) ชาวอเมริกัน ผู้คิดวงจรพัฒนาคุณภาพงาน  
ซึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันแพร่หลายว่า วงจร P-D-C-A กล่าวว่า 
“หลักการชนะทั้งคู่ คือ การลดต้นทุนได้พร้อมคุณภาพที่ดีขึ้น หรือ การที่เราจะเติบโตพร้อมกัน ไม่ใช่
ว่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ เช่น ลดต้นทุนโดยการลดคุณภาพ ลดความปลอดภัย ลดคุณภาพ
เรื่องสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญของการลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพด้านอื่น ๆ เช่น สินค้าและบริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในองค์การ เป็นต้น ไม่ควรที่จะ
เน้นแต่การลดต้นทุนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น บรรจง จันทมาศ (2554: 42) ได้กล่าวว่า แนวทางเพ่ิม
ผลผลิตให้ตรงตามต้องการ ดังนี้แนวทางลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ได้แก่ ลดการสูญ
เปล่าของวัตถุดิบ ลดความสูญเสียของชิ้นงานให้น้อยลง เพ่ิมคุณภาพของงานหรือผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง
การบำรุงรักษาและลดการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ปรับปรุงพ้ืนที่ทำงานหรือวางผังการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดเวลาคอยงานของพนักงานลง ลดจำนวน สต๊อกคงคลังลง  
ลดอุบัติเหตุด้วยการป้องกันอุบัติเหตุ ปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่หรือนาวิธีการที่ดีกว่ามาใช้ ปรับ
องค์การด้วยการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพ่ิมผลผลิตโดย เสียค่าใช้จ่ายต่ ำสุดด้วย
วิธีการปรับปรุง 

 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปาริตา ศุภการกำจร (2558: 52) ได้ศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ย คือ การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ            
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  และการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารสินทรัพย์และการคำนวณต้นทุนผลผลิตเช่นเดียวกับ จิรประภา ประจวบสุข 
(2557: 60) ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
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ของธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
ด้านการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ และ ด้านการวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสามารถนำการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้องค์กามีประสิทธิภาพ
การดำเนินงานที่ดีขึ้น และอัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559: 57) ได้ศึกษาการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า (1) การควบคุมต้นทุนของ 
ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม ในด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนแรงงาน  
ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักรด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง และด้านต้นทุนดำเนินการ โดยรวมและราย
ด้านเป็นแนวทางที่ ใช้อยู่ ในระดับปานกลาง (2) ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวั ด
มหาสารคาม ที่มีขนาดของธุรกิจต่างกันมีการควบคุมต้นทุน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ทั้ง 5 ด้าน มีด้านต้นทุนแรงงาน 
ด้านต้นทุนวัสดุ และด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนการควบคุมด้านต้นทุนการดำเนินการและด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วงแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม  
ที่มีประเภทของธุรกิจ และลักษณะงานรับเหมาต่างกัน มีการควบคุมต้นทุนโดยรวมและรายด้าน  
ในด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุนดำเนินการและด้าน
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  3.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเพ่ือนำมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด ดังนี้  
            ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยประชากร
และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยประกอบไปด้วย ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 
จำนวน 700 คน (บริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด, 2561: 4 )กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)และหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเปิดตารางของ Krejcie & Morgan (1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 248 คนโดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item – Objective Congruency : IOC) โดย
เลือกข้อคำถามที่มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
โดยหากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.70 โดยแบบสอบถามในครั้งนี้ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.8130 โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด มีลักษณะเป็นแบบสำรวจ
รายการ (Check list) ประกอบด้วยเพศ อายุ และระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน  
โดยวิธีการหาค่าร้อยละและบรรยายประกอบตาราง ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด ดั งนี้  ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุน  
1. ด้านการทำแผนปฏิบัติการ 2. ด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3. ด้านการตรวจสอบ  
4. ด้านการรายงาน โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นรายด้านและโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับต่อการควบคุม
ต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด ดังนี้ 1. ด้านต้นทุนแรงงาน 2. ด้านต้นทุนวัสดุ 3.ด้านต้นทุน
เครื่องมือเครื่องจักร 4. ด้านต้นทุนการดำเนินการ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) สถิติที่ใช้เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ
ตัวแปรตาม โดยในงานศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter และกำหนดระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัดโดย
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่   
เป็นเพศหญิง จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 มีอายุ 36-50 ปี จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
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44.80 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ประสบการณ์ การ
ทำงาน 5-10 ปี จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด ในภาพรวมและ     
รายด้าน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมต้นทุนของ 
บริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 

 

S.D. ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ควบคุมต้นทุน 

1. ด้านการทำแผนปฏิบัติการ 3.83 0.73 มาก 

2. ด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3.82 0.65 มาก 
3. ด้านการตรวจสอบ 3.75 0.84 มาก 

4. ด้านการรายงาน 3.52 0.86 มาก 
เฉลี่ย 3.73 0.77 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด  

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.73,S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ ด้านการทำแผนปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ( =3.83,S.D.= 0.73) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ ด้านการรายงาน อยู่ในระดับมาก (  =3.52, S.D.= 0.86 

ตารางท่ี 2 การควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด ในภาพรวมและรายด้าน 
การควบคุมต้นทุนของ 

บริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด 
 

S.D. ระดับ 
การควบคุมต้นทุน 

1. ด้านต้นทุนแรงงาน 3.61 0.83 มาก 
2. ด้านต้นทุนวัสดุ 3.70 0.87 มาก 
3. ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร 3.59 0.91 มาก 
4. ด้านต้นทุนการดำเนินการ 3.38 0.98 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.57 0.90 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า การควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.57,S.D.=0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน

ต้นทุนวัสดุ อยู่ ในระดับมาก ( =3.70,S.D.=0.87) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านต้นทุนการ

ดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.38, S.D.= 0.98) 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเมื่อใช้ปัจจัย ด้านการทำแผนปฏิบัติการ
   ต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปร Beta t Sig 

1. ด้านต้นทุนแรงงาน 0.014 0.225 0.822 
2. ด้านต้นทุนวัสดุ -0.066 -1.035 0.302 
3. ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร 0.027 0.421 0.674 
4. ด้านต้นทุนการดำเนินการ -0.159 -2.499 0.013* 

R2 = 0.431 adjusted R2 = 0.215 SEE = 0.370 F = 1.930 Sig = 0.106 
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว ร่วมกัน
อธิบาย ความผันแปรของด้านการทำแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 21.50 โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด คือ ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุน
เครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุนการดำเนินการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านต้นทุนการดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจในการทำนายปัจจัยที่มีผลต่อ
การควบคุมต้นทุน ได้ดีที่สุดคือ ด้านต้นทุนการดำเนินการ , ด้านต้นทุนวัสดุ, ด้านต้นทุนเครื่องมือ
เครื่องจักร, ด้านต้นทุนแรงงานตามลำดับ 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเมื่อใช้ปัจจัยด้านการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปร Beta t Sig 
1.ด้านต้นทุนแรงงาน 0.029 0.455 0.649 

2.ด้านต้นทุนวัสดุ 0.008 0.129 0.897 
3.ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร 0.102 1.588 0.113 

4.ด้านต้นทุนการดำเนินการ -0.014 -0.215 0.830 
R2 = 0.411 adjusted R2 = 0.205 SEE = 0.312 F=0.701 Sig = 0.592 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว ร่วมกัน
อธิบาย ความผันแปรของด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ 20.5 โดยพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด คือ ด้านต้นทุนแรงงาน  ด้านต้นทุนวัสดุ 
ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุนการดำเนินการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจในการทำนายปัจจัยที่
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มีผลต่อการควบคุมต้นทุน ได้ดีที่สุดคือ ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร , ด้านต้นทุนแรงงาน ,  
ด้านต้นทุนการดำเนินการ, ด้านต้นทุนวัสดุ ตามลำดับ 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเมื่อใช้ปัจจัย ด้านการตรวจสอบต่อ                  
ตัวแปรตาม 
 ตัวแปร Beta t Sig 

1. ด้านต้นทุนแรงงาน 0.012 0.191 0.849 
2. ด้านต้นทุนวัสดุ -0.134 -2.112 0.036* 

3. ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร -0.094 -1.477 0.141 
4. ด้านต้นทุนการดำเนินการ -0.037 -0.580 0.562 

R2 = 0.530 adjusted R2 = 0.251 SEE = 0.435 F = 1.910 Sig = 0.109 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณพบว ่าตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว ร่วมกัน
อธิบาย ความผันแปรของด้านการตรวจสอบ ได้ร้อยละ 25 โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุม
ต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด คือ ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนเครื่องมือ
เครื่องจักร ด้านต้นทุนการดำเนินการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านต้นทุนวัสดุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจในการทำนายปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุน 
ได้ดีที่สุดคือ ด้านต้นทุนวัสดุ,ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร, ด้านต้นทุนการดำเนินการ, ด้านต้นทุน
แรงงาน ตามลำดับ 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเมื่อใช้ปัจจัยด้านการรายงานต่อตัวแปรตาม 
ตัวแปร Beta t Sig 

1. ด้านต้นทุนแรงงาน -0.005 -0.083 0.934 
2. ด้านต้นทุนวัสดุ 0.089 1.389 0.166 

3. ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร 0.011 0.179 0.858 
4. ด้านต้นทุนการดำเนินการ 0.014 0.213 0.832 

R2 = 0.509 adjusted R2 = 0.308 SEE = 0.441 F = 0.523 Sig = 0.719 
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว ร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของด้านการรายงาน ได้ร้อยละ 30 โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุน
ของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด คือ ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนเครื่องมือ
เครื่องจักร ด้านต้นทุนการดำเนินการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจในการทำนายปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุม
ต้นทุน ได้ดีที่สุดคือ ด้านต้นทุนวัสดุ ,ด้านต้นทุนการดำเนินการ, ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร,  
ด้านต้นทุนแรงงาน ตามลำดับ 

 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด  
 ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการนำข้อมูลต้นทุนไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงทำให้ผู้บริหารต้นทุนต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการบริหารต้นทุนการผลิตแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุนี้  
ทำให้ผู้บริหารยังต้องรู้จักใช้วิธีการวิเคราะห์และการวางแผนต้นทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อ
สถานการณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจด้วยการพัฒนาระบบการผลิตแบบดั้งเดิมให้เป็น
ระบบการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพ่ือให้ทันต่อโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
โดยด้านต้นทุนแรงงาน ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจน ในเรื่องของเวลาทำงาน 
ระดับชั้นการควบคุมงาน อัตราค่าตอบแทนที่ชัดเจน สวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงานทุกระดับ เพื่อความ
ชัดเจนในการประเมินผล การทำงานและสร้างขวัญกาลังใจในการทำงานของแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ 
เพ่ือให้การควบคุมต้นทุนด้านวัสดุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารมีการสร้างระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยการซื้อวัสดุจากผู้จำหน่ายที่มีความเชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ
จากผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปหรือมีอาคารเก็บสต๊อกวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้งานมาก เพ่ือที่จะสามารถ
ซื้อคราวละมากได้ ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ผู้บริหารมีการบริการจัดการเครื่องมือเครื่องจักรที่
ชัดเจนในเรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธีและ
คุ้มค่า รวมทั้งการบำรุง รักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี ด้านต้นทุนการดำเนินการ มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีเพ่ือจะได้ทราบถึงรายได้ รายจ่าย อย่างเป็นระบบ บันทึก สรุป รายเดือน   
รายปี จัดทำรายงาน ทราบเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยั งควรส่งเสริมให้มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การป้องกันของเสียที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย 
โดยจำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรงหรือฝากขาย 

 อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =3.73, S.D.= 0.77) เพราะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุน ด้านการทำแผนปฏิบัติการโดยต้อง
มีการจัดทำแผนการลดและควบคุมต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไร้ประสิทธิภาพ และด้านการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมี
ตัวชี้วัดด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ เวลาและต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวมพล จันทศาสตร์ 
(2557: 63) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยกรณีศึกษาผู้ประกอบการด้าน        
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โลจิสติกส์ที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการทำแผนปฏิบัติการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.83, S.D.= 0.73)เพราะว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุน โดยมีการจัดทำแผนการลดและควบคุมต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่าย
ที่ไร้ประสิทธิภาพ และ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556: 94) ได้ศึกษาการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
9 ผลการวิจัย พบว่าการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การวางแผนงบประมาณ อยู่ในระดับมาก  

 ด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.82, S.D.= 

0.65) เพราะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุน ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย                
ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีตัวชี้วัดด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ  เวลาและต้นทุน และการปฏิบัติงานและ
กระบวนการใช้จ่ายและควบคุมการใช้จ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
ปาริตา ศุภการกำจร (2558: 52) ได้ศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีวัตถุประสงค์                  
เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 

 ด้านการตรวจสอบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.75, S.D.= 0.84) เพราะว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการควบคุมต้นทุน ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องการควบคุมต้นทุนและ
กำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และ
นำมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกาญจน์ สุขสดเขียว (2556: 94) ได้ศึกษาการ
บริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัย พบว่าการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก  

 ด้านการรายงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.52, S.D.= 0.86) เพราะว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการควบคุมต้นทุน มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณและการ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการกำหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมินและการ
รายงานผลที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริตา ศุภการกำจร (2558: 52) ได้ศึกษาการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
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ผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการรายงาน ทางการเงินและผล
การดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก  
 การควบคุมต้นทุนของบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์จำกัด โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก                           

( =3.57, S.D.=0.90) เพราะว่าการควบคุมต้นทุน ด้านต้นทุนวัสดุ มีการลดความสิ้นเปลืองของการใช้
วัสดุต่าง ๆ หรือวัตถุดิบในระบบการผลิต และด้านต้นทุนแรงงาน มีควบคุมการจ้างงานที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น รายเดือน รายวัน และจ่ายเหมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555: 59) ได้ศึกษาการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

 ด้านต้นทุนแรงงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.61, S.D.=0.83) เพราะว่าการควบคุม
ต้นทุน องค์การมีควบคุมการจ้างงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น รายเดือน รายวัน และ
จ่ายเหมา และองค์การมีการปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพ่ือลดต้นทุนค่าแรงงานมีควบคุมการเพ่ิม
จำนวนพนักงานที่ เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิรา จันทรา (2556: 62) ได้ศึกษา 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในงานก่อสร้าง พ.ศ. 2550–2556 กรณีศึกษาบริษัท อุดมกิจ
วิศวก์ จำกัด ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง คือ ปัจจัยทางด้านต้นทุน
ค่าแรงงาน อยู่ในระดับมาก 

 ด้านต้นทุนวัสดุ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.70, S.D.= 0.87) เพราะว่าการควบคุม
ต้นทุน การลดความสิ้นเปลืองของการใช้วัสดุต่าง ๆ หรือวัตถุดิบในระบบการผลิต และค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ การขนส่งแต่ละครั้งต้องคุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลา พลังงาน และค่าแรง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ บุญยิ่ง (2559: 51) ได้ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานตามความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยเกี่ยวกับงาน ด้านวัสดุ อยู่ในระดับมาก   

 ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=3.59, S.D.=0.91) เพราะว่า
การควบคุมต้นทุน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่อย่างเหมาะสม โดย ไม่จัดเก็บมากเกินไป 
และไม่ปล่อยให้ขาดอะไหล่รายการสำคัญ และแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ
และชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555 : 59) ได้ศึกษาการควบคุม
ต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่า การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
โดยรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่สามารถควบคุมต้นทุน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ต้นทุนการดำเนินการ รองลงมา คือต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุน
แรงงาน และต้นทุนเครื่องมือและเครื่องจักร อยู่ในระดับมาก 
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 ด้านต้นทุนการดำเนินการ ในภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง (x̅=3.38, S.D.= 0.98) 
เพราะว่าการควบคุมต้นทุน มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานหรือวางระบบงานทั้งบริษัทที่ชัดเจน  
และมีข้อมูลการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และวิธีการมีข้อมูลการคาดการณ์กำไร-ขาดทุน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559: 57) ได้ศึกษาการควบคุมต้นทุนของ                
ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมต้นทุนของผู้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม ในด้านต้นทุนดำเนินการ อยู่ในระดับ         
ปานกลาง 

 การวิเคราะห์ทางสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ด้านการทำแผนปฏิบัติการ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านต้นทุนการดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า การวางแผนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการที่จะดำเนินกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นให้ไปถึงจุดสิ้นสุดได้ตามระยะเวลาที่
ได้กำหนดได้ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้
จึงทำให้ด้านการทำแผนปฏิบัติการมีผลต่อด้านต้นทุนการดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
จิรประภา ประจวบสุข (2557: 60) ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ และด้านการวิเคราะห์ตัวผลักดัน
ต้นทุน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารฝ่าย
บัญชีธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถนำการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ 
เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีข้ึน 

ด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า บริษัทนั้นมุ่งหวังให้ธุรกิจของตนเองประสบผลสำเร็จ 
และทำกำไรให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องหาแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การให้กับบริษัท ซึ่งต้องการมีการใช้งบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะส่งผล ให้ธุรกิจ
ประสบผลกำไรเพ่ิมมากขึ้น จึงมีการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการตามที่แผนที่วางไว้ จึงทำให้
ปัจจัยด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไม่ส่งผลต่อตัวแปรด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุน
วัสดุ ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุนการดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุลยาพร 
สุรายศ (2557: 60) ได้ศึกษาการศึกษาต้นทุนการให้บริการตรวจสอบงบการเงินองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ผลการศึกษา
พบว่า ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการตรวจสอบงบการเงินองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสูงกว่าการคำนวณต้นทุนแบบเดิม เนื่องจากต้นทุนเดิมคิดเฉพาะ
เงินเดือนและค่าจ้างค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าเช่าบ้านเท่านั้น โดยไม่ได้รวมค่าใช้จ่าย
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ทั้งหมดเข้าไปเป็นต้นทุนผลผลิตจึงทำให้ต้นทุนที่คิดตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสูงกว่าต้นทุนเดิม
ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน และจัดทำงบประมาณของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบงบการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบงบประมาณของภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านการตรวจสอบ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านต้นทุนวัสดุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เพราะว่า บริษัทให้ความสนใจในการกำหนดนโยบายในการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ให้มีการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลในการประมวลผลตลอดจน 
จัดให้ความรู้ความเข้าใจและคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในแก่บุคลากร
ในองค์การ จึงทำให้ปัจจัยด้านการตรวจสอบส่งผลต่อตัวแปร ด้านต้นทุนวัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นฤมล หลักคำ (2554: 47) ได้ศึกษาการบริหารการควบคุมภายในด้านงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า สภาพการปฏิบัติงานการบริหารการควบคุมภายในด้านงบประมาณแตกต่างกันใน ด้านการ
วางแผนงบประมาณ ด้านการคำนวณต้นทุนผลผลิต ด้านการบริหารทางการเงินและควบคุม
งบประมาณ และด้านการควบคุมภายใน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  

ด้านการรายงาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เพราะว่า บริษัทรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของโครงการมีการจัดทำรายงานเป็น
ระยะ และทำรายงานสรุปเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าจุดไหนของงานที่มี
ปัญหาและ สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่าย และกำไรขาดทุน ได้ล่วงหน้า จึงเป็นเหตุให้ปัจจัยด้านการ
รายงาน ไม่ส่งผลต่อตัวแปรด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร  
ด้านต้นทุนการดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา ผลวิจิตร์ (2561: 50) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์ในภาคกลางของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยความสำเร็จภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไม่ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์
ในภาคกลางของประเทศไทย เนื่องจากงานวิจัยเป็นการเก็บตัวอย่าง โดยภาพรวมจากองค์การมิใช่ตัว
บุคคล จึงไม่สะท้อนไปถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยความสำเร็จภายในด้านโครงสร้างองค์การ 
และด้านบริหารจัดการ ไม่ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์ในภาคกลางของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนด้านการทำแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับการกำหนด กลยุทธ์ของธุรกิจ 
ทั้งในระดับองค์การ (Corporate strategy) ระดับธุรกิจ (Business strategy) และระดับหน้าที่งาน 
(Function strategy) เพ่ือให้การควบคุมต้นทุน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความได้เปรียบในเชิงการ
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แข่งขัน โดยจัดทำแผนการผลิตประจำปีให้เหมาะสมกับระดับสต๊อกและสอดคล้องกับยอดประมาณ
การณ์ของแผนการตลาด 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนด้านการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารต้อง
ดำเนินการจะต้องมีการประมาณ ด้วยข้อมูลประกอบอย่างมีเหตุผล และประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงให้มาก ซึ่งจะต้องประมาณการไม่ให้เกินกว่าความเป็นจริงมากเกินไป และก็ไม่ต่ำกว่า
ความเป็นจริงเช่นกัน เนื่องจากว่าการประมาณการจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการเตรียมงบประมาณเพ่ือ
การลงทุน จึงมีความจำเป็นว่าจะต้องประมาณการให้สอดคล้อง และใกล้เคียงกับต้นทุนที่แท้จริงให้
มากที่สุด โดยการจัดทำงบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงเส้นทางเข้าออกทางการเงินขององค์กร อีกทั้ง
งบประมาณจะต้องมีการแจกแจงรายการโครงการที่จะทำของทุกแผน แล้วจัดทำเป็นตาราง
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการใช้   

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนด้านการตรวจสอบ ผู้บริหารต้องดำเนินการให้มีการ
ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานกำหนดการควบคุมต้นทุนด้านการตรวจสอบ
วิเคราะห์การควบคุมต้นทุนด้านการตรวจสอบและแนวการควบคุมต้นทุนด้านการตรวจสอบจัด
ประชุมเพ่ือชี้แจงบุคลากรในองค์การ ในการระบุปัจจัยการควบคุมต้นทุนด้านการตรวจสอบและ
แนะนำวิธีการวิเคราะห์การควบคุมต้นทุนด้านการตรวจสอบในกรณีต่าง ๆ จัดให้มีการควบคุมต้นทุน
ด้านการตรวจสอบร่วมกัน และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน และปัญหา  
โดยบริษัทต้องมีการกำหนดโครงสร้างด้านการตรวจสอบการควบคุมต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารเพ่ือทำหน้าที่  
เพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบของบริษัทครอบคลุมทุกด้ าน ด้านการปฏิบัติการ  
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนด้านการรายงาน ผู้บริหารควรให้ความสนใจในการ
กำหนดนโยบายในการติดตามประเมินผลการควบคุมต้นทุน ให้มีการเปรียบเทียบข้อมูลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลในการประมวลผลตลอดจนจัดให้ความรู้ความเข้าใจและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลด้านการรายงานการควบคุมต้นทุนแก่บุคลากรในองค์การให้เพ่ิม
มากข้ึน โดยจัดให้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย รวมถึงหาสาเหตุหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น รายงานให้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติงานของบริษัท และรวบรวมนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบไตรมา
สละครั้ง 

5. การควบคุมด้านต้นทุนแรงงาน ผู้บริหารต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจน
ในเรื่องของเวลาทำงาน ระดับชั้นการควบคุมงาน อัตราค่าตอบแทนที่ชัดเจนสวัสดิการต่าง  ๆ ของ
แรงงานทุกระดับ เพ่ือความชัดเจนในการประเมินผลการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
ของแรงงาน โดยมีการการควบคุมจำนวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรการสำคัญที่จะ
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ช่วยไม่ให้รายจ่ายค่าแรงสูงเกินความจำเป็น การขอเพ่ิมจำนวนบุคลากรแต่ละครั้งต้องผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ โดยมีการประเมินค่างานทุก
ตำแหน่ง เพ่ือจัดปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้เหมาะสมกับค่างานของแต่ละตำแหน่ง (Job Grade/ 
Job Level) และมีระบบวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อาทิเช่น แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 

6. การควบคุมด้านต้นทุนวัสดุ เพ่ือให้การควบคุมต้นทุนด้านวัสดุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผู้บริหารมีการสร้างระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย อาจเป็นการซื้อวัสดุ จาก    
ผู้จำหน่ายที่มีความเชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป โดยการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ขายโดยอาศัยอำนาจการต่อรองจากปริมาณคำสั่งซื้อจำนวนมาก การซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใน
ประเทศเพ่ือหลีก เลี่ ยงค่ าขนส่ ง และมีการทบทวน safety stock-MOQ (minimum order 
quantity) และปรับปรุงให้เหมาะสม ช่วยลดการขาดสต๊อกของวัตถุดิบ 

7. การควบคุมด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร มีการบริการจัดการเครื่องมือเครื่องจักรที่
ชัดเจนในเรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธีและ
คุ้มค่า รวมทั้งการบำรุง รักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี โดยจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 
(preventive maintenance) เพ่ือลดการหยุดการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรเสีย (machine break 
down) และกำหนดมาตรการให้ทำหน้าที่บำรุงรักษาหลังการใช้งานเสมอ 

8. การควบคุมด้านต้นทุนการดำเนินการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีเพ่ือจะได้ทราบ
ถึงรายได้ รายจ่าย อย่างเป็นระบบ บันทึกสรุปรายเดือน รายปี จัดทำรายงานทราบเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดงบประมาณการใช้จ่าย โดยอิงปริมาณงานและความจำเป็นเป็นหลัก 
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การพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติ               
ในคดีอาญาของสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 

 

อรพันธุ์ เต็มตามกมล* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติใน
คดีอาญา ของสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคือ   
1) เพ่ือศึกษาถึงหลักประสิทธิของผู้ต้องหา และจำเลย โดยการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย
ชาวต่างชาติในคดีอาญา 2) เพ่ือวิเคราะห์การจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติใน
คดีอาญาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และเกิดขึ้นอย่างไร เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบการ
จ ัดหาล ่าม ให ้แก่ผู ้ต ้อ งหา และจำเลย ใน คดีอาญาให้ เหมาะสม 3) เพ่ือศึกษาถึงมาตรการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย 
ชาวต่างชาติในคดีอาญา เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาล่าม 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ในปัจจุบันมีปัญหาด้านการจัดหาล่าม ล่ามมีจำนวนน้อย และขาดแคลนล่ามภาษาที่        

หายาก เช่น ภาษาโรฮิงญา ภาษาอาหรับ ภาษามองโกเลีย เป็นต้น 
2. ความรู้ความสามารถของล่ามไม่ได้มาตรฐาน ล่ามแปลภาษาได้ไม่ชัดเจนถูกต้อง ไม่รู้ศัพท์

กฎหมายและไม่มีความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
3. ล่ามบางคนขาดจรรยาบรรณ ล่ามวางตัวไม่เป็นกลางโอนเอียงไปกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
4. ไม่มีการตรวจสอบติดตามประมวลผลการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามว่ามีการแปลได้ถูกต้อง    

มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณล่าม หรือไม ่
5. ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนล่าม ค่าตอบแทนในปัจจุบันยังมีอัตราที่ต่ำกว่าสภาพเศรษฐกิจการ

สั่งจ่ายค่าป่วยการล่ามไม่มีมาตรฐานเดียวกัน   
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทำระบบทะเบียนล่ามกลางซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนล่าม 
2. มีการกำหนดมาตรฐานการจัดหาล่ามและการใช้ล่าม ควรมีการกำหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การดำเนินการจัดหาล่ามเป็นไปอย่างราบรื่น และสะดวกรวดเร็ว 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนสาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนสาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: oraphant06@yahoo.com 
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3. ควรมีการแก้ไขค่าตอบแทนล่ามให้เหมาะสม โดยมีการแก้ไขระเบียบการจ่ายค่าป่วยการ
ล่ามให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 

4. มีการอบรมและพัฒนาล่าม ให้ความรู้ทางด้านภาษา คำศัพท์กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาแก่ล่ามอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดทำระบบรับรองคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบรับรองว่าล่ามทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่มี
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 

6. กำหนดนโยบายและติดตามประเมินผล ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดระบบขึ้นทะเบียน
และรับรองมาตรฐานล่าม ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ล่าม 

คำสำคัญ: ล่าม จำเลย พิจารณาคดีอาญา  
 
1. บทนำ 

ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสาร 
ไปมาหาสู่กันในระดับระหว่างประเทศได้สะดวกขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งทำให้โลกแคบขึ้น เมื่อมนุษย์
มีการติดต่อสื่อสารกัน สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารก็คือ “ภาษา” ซึ่งแต่ละประเทศก็มีภาษาเป็น
ของตนเอง เช่น ประเทศไทยก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ แต่บางประเทศก็ใช้ภาษาที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย จนอาจถือได้ว่าเป็นภาษาทางการที่ใช้ติดต่อกันระหว่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน และจีน นอกจากภาษาที่กล่าวถึงยังมีภาษาอ่ืน ๆ ที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่าง ๆ      
ทั่วโลกอีกมากมาย จากความแตกต่างทางด้านภาษานี้ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่างชาติ
ต่างภาษาเกิดความยุ่งยาก จำเป็นต้องมีการศึกษาภาษาของชาติอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
ได้ และยังทำให้เกิดอาชีพ “นักแปล” และ “ล่าม” เพ่ือแปลข้อความหรือคำพูดของคนต่างชาติ        
ต่างภาษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาชีพนักแปลหรือล่ามจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่างชาติต่างภาษา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่ใน
กระบวนการยุติธรรม 

เมื่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างคนต่างชาติต่างภาษา อาจส่งผลกระทบให้เกิดกรณีที่มีคน
ต่างชาติต่างภาษาเข้าไปกระทำผิดกฎหมายของประเทศที่เข้าไปติดต่อสื่อสาร ต้องมีการดำเนินคดีทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาต่อบุคคลเหล่านั้น มาตรการทางกฎหมายของแต่ละประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่
จะเป็นเครื่องกำหนดหรือชี้นำให้บุคคลที่ไม่อยู่ในบังคับแต่อยู่ในประเทศนั้นปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนต้อง
ได้รับโทษ และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของประเทศนั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
ถูกจับกุม และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้น ๆ ในที่สุด ซึ่งยังไม่แน่ชัดบุคคลนั้นกระทำผิด
โดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ หรือรู้ระเบียบประเพณีอันเป็นที่มาของกฎหมายของประเทศนั้น  ๆ หรือไม่ 
ปัญหาที่ตามมาในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็คือ ภาษาที่ใช้ในการดำเนินคดีเป็นภาษาทาง
ราชการของแต่ละประเทศนั้น ซึ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอาจจะไม่มีปัญหาใน
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ด้านภาษา แต่ในประเทศไทยใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ย่อมมีปัญหา
ในกรณีที่ชาวต่างประเทศ ซึ่งไม่เข้าใจไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้ กระทำผิดในประเทศไทย 
“ล่าม” จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการสื่อความหมายในกระบวนการยุติธรรม 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง
หน่วยงาน หรือองค์การ หรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาล่ามให้กับผู้ต้องหา และจำเลย   
ไว้ชัดเจน แต่ในส่วนหลักเกณฑ์ในการจัดหาล่าม มาตรฐาน หรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดหาล่าม
ปฏิบัติต่อผู้ต้องหา และจำเลย อย่างมีมาตรฐานในแนวทางเดียวกันได้  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่าในการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย 
ชาวต่างชาติในคดีอาญา ยังมีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของล่าม 
ในการกลั่นกรองล่ามก่อนกระบวนการทางศาลนั้น จะมีวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของล่ามได้อย่างไร 
ศาลและคู่ความในคดีนั้น สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องความรู้ความสามารถและความเป็น
กลางของล่าม ได้มากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของล่าม นั้นหากปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่นล่าม
แปลผิด เนื่องจากล่ามไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง หรือล่าม ไม่มีความเป็นกลาง มีส่วนได้ส่วน
เสียในคดีแล้ว ก็จะนำมาซึ่งความเสียหาย อันเป็นผลกระทบของคู่ความในคดี ได้แก่ โจทก์ จำเลย หรือรัฐ 
เป็นต้น จึงก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ ควรแก่การศึกษาคือ  

ปัญหาประการแรก คือปัญหาคุณสมบัติ และมาตรฐานของล่าม ล่ามต้องมีความสามารถที่จะ
แปลภาษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจะมีความแน่ใจได้อย่างไรว่าล่าม และผู้เชี่ยวชาญผู้นั้นมีความรู้ความ
ชำนาญในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ล่าม มีความน่าเชื่อถือ โดยมีความเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้าง
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มากน้อยแค่ไหน เราควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองที่จะให้ได้มาซึ่งล่าม
อย่างไร และด้วยวิธีปฏิบัติอย่างไร 

ปัญหาประการที่สอง คือ ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ของล่าม และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
เนื่องจากล่ามเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นตัวกลางในการสื่อสารแปลความหมายจากภาษาหนึ่งเป็นอีก
ภาษาหนึ่ง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่เป็นชาวต่างชาติในระหว่าง
ดำเนินการพิจารณา เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่ปัจจุบันได้มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่าม ซึ่งไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ตามประมวลจริยธรรมล่าม ในศาล
ยุติธรรม และยังไม่มีองค์กรกลางทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของล่าม ว่าเป็นไปตามประมวล
จริยธรรมหรือไม่ 

ปัญหาประการที่สาม คือ ปัญหาสิทธิของล่าม ที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ ได้แก่ ปัญหาสิทธิของ
ล่าม และผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องค่าป่วยการ หรือค่าตอบแทน และปัญหาการไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มกันทางกฎหมาย 
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ปัญหาประการที่สี่ คือปัญหาระบบการจัดหาล่ามภาษาที่ขาดแคลน เช่น ภาษาเกาหลี 
ภาษามัลดีฟ ภาษาไนจีเรีย ภาษาโรฮิงญา ภาษาทมิฬ ภาษาสิงหล เป็นต้น ภาษาเหล่านี้มีล่ามที่ขึ้น
บัญชีไว้กับสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวนน้อย หรือไม่มีเลย ต้องขอความ
อนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย จึงเห็นควรมีการขึ้นบัญชีล่าม
ส่วนกลางร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ล่าม เช่น ล่ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่ามกรมคุ้มครองสิทธิ 
กระทรวงยุติธรรม ล่ามอัยการ ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดหาล่าม จึงเห็นร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ ในการร่วมกันขึ้นบัญชีล่ามภาษาต่างประเทศเป็นบัญชีล่ามกลาง สามารถใช้ร่วมกัน  
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนล่าม 

ทั้งนี้ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ต้องหา และจำเลย ในคดีอาญาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงหลักประกันสิทธิของผู้ต้องหา และจำเลย โดยการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา 
และจำเลย ชาวต่างชาติในคดีอาญา 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์การจัดหาล่ามให้แก่ ผู้ต้องหา และจำเลย คู่ความชาวต่างชาติในคดีอาญา 
ว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น และเกิดขึ้นอย่างไร เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาระบบการจัดหา
ล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย ในคดีอาญาให้เหมาะสมต่อไป 

2.3 เพ่ือศึกษาถึงมาตรการข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย ชาวต่างชาติในคดีอาญา เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาล่าม ต่อไป 
 
3. คำถามวิจัย 

วิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติ
ในคดีอาญามีอะไรบ้าง และสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดหาล่ามได้อย่างไร 

 
4. การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 แนวคิด และทฤษฎี 
4.1.1 หลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย ในการมีล่ามตามกติการะหว่าง 

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and 
Political Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้สนองรับ
หลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายหลักการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนิน
คดีอาญา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับล่ามโดยตรง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งในข้อ 14 วรรค 3 (f) 4 ว่าในการดำเนินคดีอาญาบุคคลซึ่งต้องหาว่า
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กระทำผิดทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกัน ขั้นต่ำโดยเสมอภาค สิทธิที่จะขอความช่วยเหลือให้
มีล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่อาจเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้ โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ม.ป.ป.: 41-42) 

4.1.2 หลักประกันสิทธิของผู ้ต ้องหาและจำเลย ในการมีล่ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์ ในการจัดหาล่ามและองค์กรที่มีหน้าที่จัดหาล่าม บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า การสอบสวน 
ไต่สวนมูล ฟ้อง หรือพิจารณาให้ ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ ามีการจำเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ก็ให้ใช้ล่ามแปล อันเป็นบทบัญญัติที่กำหนด
ไว้อย่างกว้าง จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13 ได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์ในการจัดหาล่ามและองค์กรที่มีหน้าที่จัดหาล่ามไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน แยกพิจารณา 
ได้ดังนี ้

ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย
หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อ
ความหมายได้และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามภาษา
มือให้หรือจัดให้ถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร 

4.1.3 ทฤษฎีการแปล 
(ธารทิพย์ แก้วทิพย์, 2545: 26-42) กล่าวว่า มีทฤษฎีการแปลโดย ดานิกา เซเลซไก

วิทซ์ (Danic Seleskovitch) และมารีอานน์ เลเดแรร์ (Marianne Lederrer) ได้ร่วมกันวางรากฐาน
ในช่วงทศวรรษ 1970 ทั้งสองได้ศึกษาวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงานล่ามในสถานการณ์จริงและชี้ให้เห็นกลไก
ของกระบวนการที่ดำเนินไป กล่าวคือ ล่ามมิได้แปลคำพูดที่ตนได้ยินในภาษาต้นทางเพราะไม่อาจจำ
ได้ทุกคำ แต่จะ “ผละออก” จากภาษาเพ่ือ “จับความหมาย” หรือ “สื่อสาร” ที่ผู้พูดต้องการสื่อและ
นำมาถ่ายทอดเป็นภาษาปลายทางอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ทั้งนี้ “ความหมาย” ที่กล่าวถึงแตกต่าง
จากความหมายของคำที่นักภาษาศาสตร์ศึกษา การปฏิบัติงานล่ามแต่ละรูปแบบมีแนวทางปฏิบัติ
ต่างกันออกไปและเอ้ือประโยชน์ต่อการสื่อสารระหว่างกันในสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายในปัจจุบัน 

4.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
จากการศึกษาความหมายของคำว่า ให้บริการสรุปได้ว่า การให้บริการประชาชนที่ดี

ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิด    
วิธีทำงานของพนักงานส่วนตำบลที่มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ควรจะได้รับอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริม และสร้าง
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ทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความ
ถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความเสมอภาคทั้งในการให้บริการและในการที่จะได้รับ
บริการจากพนักงานส่วนตำบลของรัฐ ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรือในความควบคุมของฝ่าย

การปกครองที่จัดขึ้น เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหารที่
รวมถึงข้าราชการทุกส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ที่มีหน้าที่จะต้องจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ 
2. มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3. การจัดระเบียบและวิธีดำเนินการบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เสมอเพ่ือให้เหมาะสมแก่ความจำเป็นแห่งกาลสมัย 
4. ต้องจัดดำเนินการโดยสม่ำเสมอ 
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 

ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
กรอนรูส (Gronroos, 1982) สมิธและฮูสตัน (Smith and Houston, 1982 cited in 

Khantanapha, 2000) พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ได้อธิบายและให้
ความหมายเชิงปฏิบัติการไว้ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ (service quality) เป็น
ค ว าม แต กต่ างระห ว่ า งค ว ามค าดห วั ง  (expectation-WHAT THEY WANT) กั บ ก ารรั บ รู้  
(perception – WHAT THEY GET) 

ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ได้ให้คำนิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็น
สิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality) จึง
หมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ 

4.2 งานวิจัยท่ีใกล้เคียงและเกี่ยวเนื่องกับงานชิ้นนี้ ที่สรุปได้คือ 
4.2.1 (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560: 1-20) ได้จัดทำรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการเพ่ิมจำนวนล่ามภาษาอังกฤษ และภาษาประจำชาติอาเซียน
โดยการขึ้นทะเบียนกลางที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน และพัฒนากำหนดมาตรฐานบริการล่าม
แปลภาษาเพ่ือช่วยเหลือการดำเนินคดีอาญา ได้ทำการศึกษา  

4.2.2 (ศรัญญา เลิศศาสตร์วัฒนา, 2539: 8-10) ศึกษาเรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหาและ
จำเลยในการมีล่ามในการดำเนินคดีอาญา” ได้กล่าวถึง ล่ามซึ่งเป็นอาชีพที่จำเป็นอย่างยิ่งใน
กระบวนการยุติธรรม เมื่อเกิดกรณีที่มีคนต่างชาติต่างภาษาเข้าไปกระทำผิดกฎหมายของประเทศที่
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เข้าติดต่อสื่อสาร ปัญหาที่ตามมาในเรื่องเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมก็คือ ภาษาท่ีใช้ในการดำเนินคดี
ตั้งแต่ชั้นจับกุมสอบสวนและพิจารณาคดีในศาลเป็นภาษาทางราชการของแต่ละประเทศนั้ น ซึ่งใน
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอาจจะไม่ปัญหาด้านภาษา แต่ในประเทศไทยใช้ภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ย่อมมีปัญหาในกรณีที่ชาวต่างประเทศซึ่งไม่สามารถพูด
และเข้าใจภาษาไทยได้ การกระทำผิดในประเทศไทย “ล่าม” จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการสื่อ
ความหมายในกระบวนการยุติธรรม 

4.2.3 ศิรินภา พัฒนภูทอง (2560) ศึกษาเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการจัดหา
ล่ามให้จำเลยชาวต่างชาติในชั้นพิจารณาคดีอาญา” ได้กล่าวถึงปัญหาหลักอย่างหนึ่งของล่ามในการ
พิจารณา คดีอาญาของประเทศไทย คือล่ามมิได้มีคุณสมบัติในการเป็นล่ามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เช่น มีความรู้ทางภาษาหรือความรู้ด้ านกฎหมาย ย่อมทำให้ เกิด อุปสรรคทางการสื่อสาร  
การตีความและการแปลความหมายให้จำเลยชาวต่างชาติ ทำให้จำเลยชาวต่างชาติไม่ได้ใช้สิทธิที่ตน
พึงมีพึงได้เท่าที่กฎหมายกำหนด เพ่ือใช้การต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ
อะไรบ้าง ย่อมทำให้เกิดผลเสียกับจำเลยชาวต่างชาติ 

4.2.4 ชัยวุฒิ  ออกฉิม (2556) ศึกษาเรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรมผ่านการล่าม  
โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของการประกอบอาชีพล่ามของประเทศไทยที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพล่ามของประเทศ
ไทย ศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการดูแลประกอบ
อาชีพล่ามในกระบวนการยุติธรรม สำหรับนำมาปรับปรุงใช้กับประเทศไทย และศึกษาหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา รวมถึง การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการดูแลการประกอบอาชีพล่าม 
 
5. วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์ทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นค้าจากข้อมูล
ทุติยภูมิและปฐมภูมิ และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดที่ เกี่ยวข้อง จากหนังสือวารสาร 
วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยใน
คดีอาญา วิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบชี้ นำ (Semi-structured or 
guided interviews) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำถามปลายเปิด โดยใช้คำถาม
หรือคำสำคัญเป็นเครื่องชี้นำการสัมภาษณ์ ในส่วนของการสัมภาษณ์จะทำการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลโดยการนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการศึกษาและนำมาเปรียบเทียบเพ่ือหาข้อสรุป 

 
6. สมมติฐาน 

การจัดหาล่ามให้แก่คู่ความ จำเลยชาวต่างประเทศในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจำเป็น
จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่สื่อสารภาษาไทยได้จำกัดให้สามารถเข้าถึง
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กระบวนการยุติธรรมได้ไม่ต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยได้รับความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาจากล่าม
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ระบบจัดหาล่ามต้องมีประสิทธิภาพ คือสามารถในการจัดหาล่ามได้ตามความ
จำเป็นอย่างทันท่วงที โดยคำนึงถึงความประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ การจ่ายค่าป่วยการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นธรรมต่อล่ามด้วย 
 
7. ผลการศึกษา 

7.1 กลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาล่ามชาวไทย 
7.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างคนไทยที่เก่ียวข้องกับการจัดหาล่าม 
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นเพศชาย 15 

ราย และเพศหญิง 12 ราย โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีสถานภาพสมรสแล้ว จำนวน 11 ราย และอยู่ใน
สถานภาพโสด 16 ราย มีผู้สมัครที่จบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์จำนวน 13 ราย จบการศึกษาด้าน
ภาษาศาสตร์จำนวน 3 ราย และอีก 11 ราย จบในสาขาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ผู้ที่มีระยะเวลาการทำงาน
และประสบการณ์เกี่ยวการการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญา 10 ปี  
ขึ้นไป จำนวน 15 ราย และประสบการณ์ต่ำกว่า 10 ปี ลงมามีจำนวน 12 ราย ดังข้อมูลตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (คนไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาล่าม
ให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน (N=27) ร้อยละ (100.0) 
1. เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
15 
12 

 
55.56 
44.44 

2. สถานภาพ 
สมรส 
โสด 

 
11 
16 

 
40.74 
59.26 

3. การศึกษา 
นิติศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
สาขาอ่ืน ๆ  

 
13 
3 
11 

 
48.15 
11.11 
40.74 

4. ประสบการณ์การทำงาน 
      10 ปี ข้ึนไป  

ต่ำกว่า 10 ปี 

 
15 
12 

 
55.56 
44.44 

 

7.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาว
ต่างประเทศในคดีอาญา 
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ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาล่าม 
ความเห็นของบุคคล เข้าใจมาก ร้อยละ (100.0) เข้าใจน้อย ร้อยละ (100.0) 

(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 

ผู้พิพากษา                                     
อัยการ                                          
ตำรวจ                                           
เจ้าหน้าท่ีหน้าบลัลังก์                         
เจ้าหน้าท่ีศาลที่ทำหน้าท่ีการเงิน                  
เจ้าหน้าท่ีสำนักการต่างประเทศ          
ล่าม                                        

4 
2 
2 
4 
- 
3 
10 

14.81 
7.41 
7.41 
14.81 

- 
11.11 
37.04 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

7.41 

รวม 25 92.59 2 7.41 

 
ผลจากการศึกษาพบว่า มีผู้ถูกสัมภาษณ์ 25 ราย หรือร้อยละ 92.59 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำ
หน้าที่หน้าบัลลังก์ เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ และล่าม เป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการการจัดหา
ล่ามให้กับผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญา  

นอกจากนี้ผลการศึกษา มีผู้ถูกสัมภาษณ์ 2 ราย หรือร้อยละ 7.41 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างประเทศใน
คดีอาญาน้อย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำหน้าที่
เกี่ยวกับการเงิน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในการจัดหาล่ามตามกฎหมายให้แก่ผู้ต้องหา 
และจำเลยโดยตรง แต่จะเกี่ยวข้องการการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าที่พักแก่ล่าม เท่านั้น  

7.1.3 การดำเนินการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลยชาวต่างประเทศในคดีอาญามี
ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการดำเนินการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลยชาวต่างชาติ
ในคดีอาญามีปัญหาอุปสรรค อยู่หลายเรื่อง โดยผู้วิจัยได้สรุปปัญหาจากการสัมภาษณ์ในภาพรวมได้
เป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

(ก) ปัญหาด้านการจัดหาล่าม 
ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนมากระบุว่าล่ามมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

นอกจาก ภาษาอังกฤษแล้ว ล่ามหลายภาษายังขาดแคลนและหายาก ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่มีการใช้ไม่
แพร่หลาย ในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาของชาวอัฟกานิสถาน ภาษาในประเทศอินเดีย 
ภาษาเนปาล ภาษาโรฮิงญา ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษา
ยูเครน ภาษารัสเซีย ภาษาสวีเดน ภาษาเยอรมัน ภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย 
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเมียนมา ภาษากัมพูชา) ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมา รวมทั้ง
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ภาษาของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ภาษาถิ่นของไทยก็มีความจำเป็นต้องใช้ล่าม
เช่นเดียวกัน เช่น ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต้  

(ข) ปัญหาด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของล่าม 
เนื่องจากในหลายพื้นที่ขาดแคลนล่าม เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ

ของล่ามที่ไม่ได้ ขึ้นทะเบียน หรือไม่รู้จักมาก่อนทำได้เพียงพิจารณาในเบื้องต้นว่าล่ามน่าจะแปลภาษาได้  
การเลือกใช้ล่าม บ้างก็มีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของล่ามไว้ บ้างก็ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ 
อาจมีเพียงพิจารณาในเบื้องต้นว่าน่าจะสื่อสารได้ จึงพบปัญหาหลายประการหลายครั้งพบว่าล่ามที่
จัดหามาไม่สามารถไม่สามารถพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องไม่สามารถแปลเอกสารได้ ไม่มี
ความรู้ด้านกฎหมาย และขาดความเข้าใจการทำงานในกระบวนการยุติธรรม บางครั้งมีเสียงร้องเรียนว่า 
ล่ามไม่มีมาตรฐาน  

ปัญหาด้านการแปลของล่ามที่พบบ่อยคือล่ามไม่แปลหรืออธิบายสิ่งที่ล่ามพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่ให้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยชาวต่างชาติฟัง ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกระแวงและกังวล บางครั้ง
แทนที่จะอ่านและแปล เอกสารให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับรู้ทั้งหมดก่อนให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อ
ในเอกสาร ล่ามก็เพียงแต่ให้ ข้อมูลคร่าว ๆ หรือบอกสั้น ๆ ว่าให้ลงชื่อโดยไม่แจ้งเนื้อหาในเอกสารให้
ชาวต่างชาติได้รับรู้เลย   

ในกรณีที่ล่ามไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานของกระบวนการยุติธรรม บางครั้ง
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้อง อธิบายขั้นตอนการทำงาน ข้อกฎหมาย หลักปฏิบัติให้ล่ามเข้าใจก่อน  
ทำให้การทำงานล่าช ้าล่ามบางคน  มีป ัญหาในการแปลศัพท์ด้านกฎหมายและศัพท์เฉพาะ
วัฒนธรรมที่ใช้คำต่างกัน  ล่ามจำนวนมากไม่เคย อบรมการเป็นล่ามในกระบวนการยุติธรรมมาก่อน 
ทำหน้าที่ล่ามโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในศัพท์เฉพาะ
ด้านกฎหมาย บางครั้งเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มักใช้คำศัพท์เฉพาะด้านกฎหมาย โดยไม่มี
การใช้คำง่าย ๆ แทน หรือมีการอธิบายคำศัพท์ทำให้เกิด อุปสรรคในการแปล  

(ค) ปัญหาด้านงบประมาณและค่าตอบแทนล่าม  
ค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเท่าที่ควร เช่น ค่าตอบแทนที่

คิดตามเวลา ทำงานจริงแต่ไม่รวมเวลาที่ต้องรอก่อนทำหน้าที่ด้วย เช่น ล่ามได้รับการนัดหมายให้มา
ปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. แต่ศาลเรียกคดีที่เกี่ยวข้องกับล่ามขึ้นพิจารณาเวลา 11.00 น. เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานในเวลา 12.00 น. ล่ามได้รับเงินค่าตอบแทนเพียง 500 บาท ทั้งที่เสียเวลาไปครึ่งวัน 
บางครั้งล่าม เดินทางมาศาลตามนัด แต่มีการเลื่อนพิจารณาคดีเนื่องจากพยานไม่มาศาล ล่ามไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน หรือค่าเสียเวลาใด ๆ หรือบางกรณีล่ามเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัด ใช้เวลา
เดินทางไปกลับ 6 ชั่วโมง แต่ได้ปฏิบัติงานและรับค่าตอบแทนเพียง 1 ชั่วโมง แม้ศาลจะจ่ายค่า
เดินทางให้ แต่เวลาที่ใช้ในการเดินทางนั้นไม่มีค่าป่วยการให้ ปัญหาด้านค่าตอบแทนทำให้ระบบนี้ไม่
จูงใจล่ามท่ีมีศักยภาพสูง  
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7.1.4 หากการดำเนินการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญามี
ปัญหาอุปสรรค ท่านจะเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไร  

จากการสัมภาษณ์พบว่าการแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดหา
ล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญา มีหลายประการ โดยผู้วิจัยได้สรุป ได้ดังนี ้

1) ควรมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำร่างมาตรฐานล่ามและแนวทางการขึ้น
ทะเบียนกลาง และตรวจสอบคุณสมบัติของล่ามที่ขอขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ หน่วยงานกลางดูแล
ระบบทะเบียนล่าม ให้เป็นปัจจุบัน ปรับข้อมูลสถานะของล่ามตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนล่าม และดำเนินการเพ่ือเพ่ิมจำนวนล่ามในทะเบียนให้พอเพียงต่อความ
ต้องการ  

2) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของล่าม ปัญหาอีกข้อหนึ่งที่พบจากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ การที่ระเบียบอัตราค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าที่พักของล่าม ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่นระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ 
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าป่วยการของล่ามที่จัดหาให้ศาล นั้นมีอัตราที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้หน่วยงานเอกชน โดยระเบียบกำหนดให้จ่ายในอัตราที ่ชั ่วโมงละอย่างต่ำ 500 บาท  
ไม่เกิน 800 บาท วันละไม่เกิน 2,400 บาท ควรมีการแก้ไขอัตราให้เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 

3) การอบรมและพัฒนาล่าม เพื่อให้ล่ามตระหนักถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพล่าม หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลและแนะแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้กับล่าม ทั้งนี้ล่ามจะต้อง ลงชื่อรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าถึงแม้ล่ามที่หามาได้ จะไม่มีประสบการณ์ แต่ก็ทราบถึงหลักการเบื้องต้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ จากประเด็นเรื่องจรรยาบรรณแล้ว ล่ามควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและศัพท์กฎหมายเพียงพอที่จะเข้าใจและสื่อสารด้วย 

7.1.5 ในอนาคตควรต้องมีแนวโน้มที่จะพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา 
จำเลย ชาวต่างชาติในคดีอาญา หรือไม่ อย่างไร 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของแนวโน้มที่จะพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา 
จำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญา 

ความเห็นของบุคคล ควรมีการพัฒนา  
ร้อยละ (100.0) 

มีหรือไม่มีการพัฒนาก็ได้ 
ร้อยละ (100.0) 

(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 
ผู้พิพากษา                                     
อัยการ                                          
ตำรวจ                                           
เจ้าหน้าท่ีศาลที่ทำหน้าบัลลังก์                         

4 
2 
2 
4 

14.81 
7.41 
7.41 
14.81 
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ความเห็นของบุคคล ควรมีการพัฒนา  
ร้อยละ (100.0) 

มีหรือไม่มีการพัฒนาก็ได้ 
ร้อยละ (100.0) 

(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 
เจ้าหน้าท่ีศาลที่ทำหน้าท่ีการเงิน        
เจ้าหน้าท่ีสำนักการต่างประเทศ          
ล่าม                                        

- 
3 
10 

- 
11.11 
37.04 

2 7.41 

รวม 25 92.59 2 7.41 

 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาล่าม ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ 

เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำหน้าที่หน้าบัลลังก์ เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ และล่าม รวมร้อยละ 92.59 
เห็นว่า ควรมีการพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลย ชาวต่างชาติในคดีอาญา เพ่ื อให้
การจัดหาล่ามมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ศาลที่ทำหน้าที่การเงิน รวมร้อยละ 7.41 เห็นว่ามี
หรือไม่มีการพัฒนาก็ได้ มีความเห็นว่าระบบการจัดหาล่ามดีอยู่แล้ว   

7.1.6 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามประจำสถาน
เอกอัครราชทูตประจำประเทศที่ผู้ต้องหา จำเลย มีสัญชาติ 

ตารางที่  4 แสดงจำนวนและร้อยละความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามประจำสถาน
เอกอัครราชทูต ประจำประเทศท่ีผู้ต้องหา จำเลย มีสัญชาติ 
ความเห็นของบุคคล ล่ามเป็นกลาง (มาก) 

ร้อยละ (100.0) 
ล่ามเป็นกลาง (น้อย)  

ร้อยละ (100.0) 
(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 

ผู้พิพากษา                                     
อัยการ                                          
ตำรวจ                                           
เจ้าหน้าท่ีศาลที่ทำหน้าบัลลังก์                         
เจ้าหน้าท่ีศาลที่ทำหน้าท่ีการเงิน        
เจ้าหน้าท่ีสำนักการต่างประเทศ          
ล่าม                                        

4 
- 
- 
3 
1 
1 
6 

14.82 
- 
- 

11.11 
3.70 
3.70 
22.22 

 
2 
2 
1 
1 
2 
4 

 
7.41 
7.41 
3.70 
3.70 
7.41 
14.82 

รวม 15 55.55 12 44.45 

 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้พิพากษา 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.82 เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำ

หน้าที่หน้าบัลลังก์ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำหน้าที่การเงิน 1 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 3.70 เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 ล่าม 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
22.22 รวมทั้งหมด 15 ราย คิดรวมเป็นร้อยละ 55.55 เห็นว่าล่ามสถานทูตมีความเป็นกลางมาก  
ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง   
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ส่วนอัยการ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตำรวจ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.41 
เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 
เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.41 และล่าม 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.82 
รวมทั้งหมด 12 ราย คิดรวมเป็นร้อยละ 44.45 เห็นว่าล่ามสถานทูตมีความเป็นกลางน้อย  

7.1.7 ท่านมีความเห็นว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อล่ามกลางร่วมกับหน่วยงานอ่ืนมี
ประโยชน์ หรือไม่ อย่างไร 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อกลางร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน 

ความเห็นของบุคคล ควรมีบัญชีกลาง 
ร้อยละ (100.0) 

ไม่ควรมีบัญชีกลาง  
ร้อยละ (100.0) 

(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 
ผู้พิพากษา                                     
อัยการ                                          
ตำรวจ                                           
เจ้าหน้าทีศ่าลที่ทำหน้าบัลลังก์                         
เจ้าหน้าที่ศาลที่ทำหน้าที่การเงิน        
เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ          
ล่าม                                        

4 
2 
2 
4 
2 
2 
8 

14.81 
7.41 
7.41 
14.81 
7.41 
7.41 
22.22 

 
 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
 

3.70 
7.41 

รวม 24 88.89 3 11.11 

 
จากผลการสัมภาษณ์ ผู้พิพากษา 4 ราย อัยการ 2 ราย ตำรวจ 2 ราย เจ้าหน้าที่ศาล

ที่ทำหน้าที่หน้าบัลลังก์ 4 ราย เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ 2 ราย ล่าม 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
88.89 ที่มีความเห็นว่าควรมีการจัดทำบัญชีราชื่อล่ามกลางร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพราะจะแก้ปัญหา
การจัดหาล่ามภาษาที่หายาก เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ 1 ราย ล่าม 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.11 เห็นว่าไม่ควรมีการจัดทำบัญชีรายชื่อล่ามกลางร่วมกับหน่วยงานเพราะจะทำให้มีการทำงานที่
ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

7.2 กลุ่มตัวอย่างจำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญา 
7.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำเลยชาวต่างชาติ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 ราย ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นเพศชายทั้ง 

3 ราย โดยผู้ถูกสัมภาษณ์มีสถานภาพสมรสแล้ว 2 ราย และอยู่ในสถานภาพโสด 1 ราย มีสัญชาติ
ไนจีเรียทั้ง 3 ราย ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งสามราย ด้วยข้อหาคดียาเสพติด 2 ราย และข้อหา
ลักทรัพย์ 1 ราย ตามตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนและร้อยละตามลักษณะกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ต้องหา และจำเลยชาวต่างชาติ) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน (N = 3) ร้อยละ (100.0) 

1. เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
3 
- 

 
100 

- 
2. สถานภาพ 

สมรส 
โสด 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

3. สัญญา 
ไนจีเรีย 

 
3 

 
100 

4. ภาษา 
      อังกฤษ 

 
3 

 
100 

5. คดี 
      ยาเสพติด 
      ลักทรัพย์ 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

 
7.2.2 Does the interpreter translate correctly?    
ล่ามแปลภาษาอังกฤษได้ถูกต้องหรือไม่ 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับล่ามแปลได้ถูกต้องหรือไม่ 
ความเห็นของบุคคล ล่ามแปลถกูต้อง 

ร้อยละ (100.0) 
ล่ามแปลไม่ถกูต้อง  
ร้อยละ (100.0) 

(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 
จำเลยชาวต่างชาต ิ 1 33.33 2 66.67 

 
จากการสัมภาษณ์จำเลยชาวต่างชาติ ได้คำตอบว่าล่ามแปลภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 

1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และอีก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 เห็นว่าล่ามแปลไม่ถูกต้อง จำเลย 
2 ราย ให้สัมภาษณ์ว่าล่ามแปลไม่ถูกต้อง การแปลไม่ถูกต้องสืบเนื่องมากจากการแปลสื่อความหมาย
ทางภาษาที่ไม่ชัดเจน บางครั้งพยานพูดให้การเป็นประโยคที่ยาว แต่ล่ามแปลสรุปใจความสั้น ทำให้
จำเลยคิดว่าล่ามแปล และสื่อสารได้ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความเห็นว่าล่ามที่แปลมีความรู้
ความสามารถทางภาษาไม่ได้มาตรฐาน มีความรู้ทางภาษาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

7.2.3 Do you think the interpreter has ethics of interpreter? 
คุณคิดว่าล่ามมีจรรยาบรรณล่ามหรือไม่ 
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ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวกับล่ามมีจรรยาบรรณล่ามหรือไม่ 
ความเห็นของบุคคล ล่ามมีจรรยาบรรณ 

ร้อยละ (100.0) 
ล่ามไม่มีจรรยาบรรณ  

ร้อยละ (100.0) 
(จำนวน N = 27) (จำนวน N = 27) 

จำเลยชาวต่างชาต ิ 1 33.33 2 66.67 

 
จากการสัมภาษณ์จำเลยชาวต่างชาติ ปรากฏว่าจำเลย 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 

มีความเห็นว่าล่ามมีจรรยาบรรณ  และจำเลย 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีความเห็นว่าล่ามไม่มี
จรรยาบรรณ เนื่องมาจาก ล่ามพูดจาเอนเอียงไปทางผู้เสียหาย ล่ามทำงานเอนเอียงไปหาตำรวจ หรือ
อัยการไม่มีความเป็นกลาง เช่น คุยกับตำรวจ หรืออัยการมากกว่าที่จะคุยกับจำเลย ทำงานแปล
เพ่ือให้งานของตำรวจ หรืออัยการลุล่วง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหา   

7.2.4 What are your suggestions about providing an interpreter 
procession? 

คำแนะนำของผู้ต้องหา หรือจำเลย ชาวต่างชาติในคดีเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหา
ล่ามมีอะไรบ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องหา จำเลยชาวต่างชาติในคดีอาญาจำนวน 3 ราย 
จำเลยรายที่ 1 กล่าวว่าล่ามที่แปลให้ในคดีมีความสามารถทางภาษาต่ำเนื่องจากไม่

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย และล่ามไม่แปลหรืออธิบายสิ่งที่ล่ามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้
ผู้ต้องหาหรือจำเลยชาวต่างชาติฟัง ทำให้ชาวต่างชาติระแวง และกังวล บางครั้งล่ามไม่อ่านและแปล
เอกสารให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับรู้ทั้งหมดก่อนให้ผู้ต้องหา จำเลยลงชื่อในเอกสาร ล่ามเพียงแต่ให้
ข้อมูลคร่าว ๆ หรือบอกสั้น ๆ โดยไม่แจ้งเนื้อหาในเอกสารให้ผู้ต้องหา จำเลยได้รับรู้  

จำเลยรายที่ 2 ได้กล่าวว่า ล่ามแปลสื่อสารภาษาให้เข้าใจได้ไม่ชัดเจน ล่ามทำงาน
โอนเอียงไปทางโจทก์ ไม่เป็นกลาง เช่นคุยกับโจทก์ (อัยการ) มากกว่าจำเลย  

จำเลยคนที่ 3 ได้กล่าวว่า ล่ามที่แปลสามารถสื่อสารความหมายให้จำเลยเข้าใจได้
อย่างชัดเจน แต่จำเลยจะไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ได้แจ้งว่าในชั้นจับกุม ตำรวจให้ลงนามใน
เอกสารโดยไม่ได้อธิบายให้ชัดเจน สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี โดยที่ไม่รู้เห็นกับคดี 

คำแนะนำที่ได้จากจำเลย ทั้ง 3 ราย คือ ล่ามควรมีความรู้ ความสามารถทางด้าน
ภาษาเป็นอย่างดี ควรจัดล่ามที่ได้มาตรฐาน และมีความเป็นกลางให้แก่จำเลย 

7.2.5 What is the improvement on interpreter performance? 
การปฏิบัติหน้าที่ล่ามควรมีการพัฒนาอะไรบ้าง 
จากการที่ได้สัมภาษณ์จำเลยชาวต่างชาติจำนวน 3 ราย ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าที่ล่ามได้ดังนี้ 
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1. ล่ามควรได้รับการฝึกอบรมด้านภาษา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้เข้าใจ และอธิบายถึงข้ันตอนทางกระบวนการยุติธรรมให้จำเลยเข้าใจได้ 

2. ควรมีการสอนเรื่องจรรยาบรรณล่าม การวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ล่าม 
3. ควรมีการวางมาตรฐานคุณสมบัติล่าม ทดสอบความรู้ความสามารถล่ามอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

8. สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา สามารถสรุปแนวทางพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย 

ชาวต่างชาติในคดีอาญา ได้ดังนี้ 
8.1 ควรมีการจัดทำระบบทะเบียนล่ามกลางซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระบบขึ้นทะเบียนล่ามมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมรายชื่อล่ามโดยล่ามสามารถลงทะเบียนได้

ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ใช้ล่ามจากทั่วประเทศสามารถสืบค้นล่ามที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนล่าม 

นอกจากนี้ หลายพ้ืนที่ห่างไกลส่วนกลางมีความลำบากในการจัดหาล่าม  ดังนั้นควรมีการจัด
ขึ้นทะเบียนล่ามในพ้ืนที่ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการจัดทำระบบทะเบียนล่ามกลาง ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่าวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสะดวกในการจัดหาล่าม  

ควรมีการแบ่งประเภทล่ามออกเป็น 2 ประเภท ตามร่างระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม  
ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดหาให้ และการบริหาร
จัดการล่าม พ.ศ. 2562 ได้แก่ 

“ล่าม” หมายความว่า บุคคลที่ ศาลให้ทำหน้ าที่ แปลภาษาไทยท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 13 

“ล่ามที่ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ล่ามที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามหลักสูตร 
เทคนิคหรือวิธีการเป็นล่ามที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรอง และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
ล่ามที่สำนักงานศาลยุติธรรม 

 
8.2 มีการกำหนดมาตรฐานการจัดหาและการใช้ล่าม 
ปัญหาด้านการสื่อสารไม่ได้เกิดจากคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามเพียงอย่างเดียว แต่ยัง

เกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีจัดหาล่ามด้วย โดยหลักการมีดังนี้ 
1) ในขั้นตอนการจับกุม ต้องมีการแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ต้องหาเป็นภาษาที่

ผู้ต้องหาเข้าใจ 
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2) เจ้าหน้าที่ควรสอบถามผู้ต้องหา จำเลย หรือพยานที่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ทุคนว่าต้องการใช้ล่ามหรือไม่ แม้ผู้ต้องหา จำเลยนั้นจะสื่อสารภาษาไทยได้บ้างก็ตาม 

3) การจัดหาล่ามให้พยายามจัดหาล่ามในภาษาแม่ของผู้ต้องหา จำเลย หากจะ
จัดหาล่ามภาษาอ่ืนให้ ต้องแน่ใจว่าผู้ต้องหา จำเลย สามารถสื่อสารภาษานั้นได้ดีพอ 

4) ล่ามต้องไม่ใช่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดี และไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ควรหลีกเลี่ยงการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานอัยการเป็นล่าม เนื่องจากบุคคลทั่วไปอาจ
ไม่เชื่อม่ันในความเป็นกลาง เนื่องจากเป็นฝ่ายโจทก์  

5) ผู้ที่ทำหน้าที่ล่ามในชั้นศาลจะต้องไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ที่เป็นล่ามในชั้นสอบสวน 
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะแปลไปตามสิ่งที่ได้รับรู้มาก่อนหน้านอกเหนือจากสิ่งที่พยานเบิกความใน
ศาล อย่างไรก็ดีในกรณีที่ไม่สามารถหาล่ามได้ เช่นกรณีเป็นภาษาที่หาล่ามได้ยาก อาจใช้ล่ามคนเดิม
ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งกับศาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลที่ต้องใช้ล่ามคนเดิมในชั้นศาล 
และต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายก่อน 

8.3 ควรต้องมีการแก้ไขค่าตอบแทนล่ามให้เหมาะสม โดยผลักดัน ให้มีการแก้ไข
ระเบียบค่าป่วยการล่าม   

โดยในปัจจุบัน มีระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดหาให้ พ.ศ. 2555 ระเบียบจะกำหนดค่าป่วยการไว้ว่า  
ค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่ล่ามในการพิจารณาให้คิดเป็นรายชั่วโมงนับแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติหน้าที่เศษของชั่วโมงให้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่ล่ามให้คิดคนละไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินชั่วโมงละ
แปดร้อยบาท ทั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งหนึ่งจะต้องมีค่าป่วยการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อย
บาท แตไ่ม่เกินคนละสองพันสี่ร้อยบาทต่อวัน  

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่ดึงดูดให้ล่ามที่มีคุณภาพเข้ามาในระบบ นอกจากนี้อัตราดังกล่าวนั้นก็
ถือว่าค่อนข้างต่ำตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อเทียบกับล่ามธุรกิจทั่วไปซึ่งได้ค่าตอบแทนวันละ 3,000 - 
6,000 บาท หรือล่ามที่ประชุมซึ่งมีค่าตอบแทนสูงเป็นหลักหมื่นต่อวัน 

ในปัจจุบันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการร่างระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วย 
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดหาให้ โดยร่างแก้ไขอัตราค่าป่วยการ
ล่ามจากไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินชั่วโมงละแปดร้อยบาท วันหนึ่งได้รับไม่เกินสองพันสี่
ร้อยบาท โดยแก้ไขเป็นค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่ล่าม ให้คิดคนละไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละห้าร้อยบาท แต่ไม่
เกินชั่วโมงละแปดร้อยบาท ทั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งหนึ่งจะต้องมีค่าป่วยการจำนวนไม่
น้อยกว่าห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินคนละสองพันสี่ร้อยบาทต่อวัน  
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ค่าป่วยการที่จ่ายให้แก่ล่ามที่ข้ึนทะเบียน ให้คิดคนละไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละแปดร้อยบาท แต่ไม่
เกินชั่วโมงละหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งหนึ่งจะต้องมีค่าป่วยการจำนวนไม่น้อย
กว่าแปดร้อยบาท แต่ไม่เกินคนละสี่พันบาทต่อวัน 

8.4 การอบรมและพัฒนาล่าม 
เพ่ือให้ล่ามตระหนักถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ล่าม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลและแนะแนวทางในการพัฒนาตนเองให้กับล่าม ทั้งนี้ล่ามจะต้องลง
ชื่อรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าถึงแม้ล่ามที่หามาได้จะไม่มี
ประประสบการณ์  แต่ก็ทราบถึงกลักการเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่  นอกจากประเด็นเรื่อง
จรรยาบรรณแล้ว ล่ามควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศัพท์กฎหมาย
เพียงพอที่จะเข้าใจและสื่อสาร โดยเว็บไซต์เดียวกันนั้นก็ควรอธิบายขั้นตอนในการดำเนินคดี และมี
การรวบรวมคำศัพท์เฉพาะทางท่ีใช้บ่อยไว้ให้ล่ามได้ศึกษาค้นคว้าในเบื้องต้น 

นอกจากนี้ ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเป็นวิธีที่ทำให้ล่ามได้มีปฏิสัมพันธ์และ
ได้รับการประเมินโดยตรงจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยกัน 

8.5 จัดทำระบบรับรองคุณภาพ 
เป้าหมายสูงสุดของระบบรับรองคุณภาพ คือมีการตรวจสอบรับรองว่าล่ามทุกคนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีทักษะการสื่อสารในภาษาที่เก่ียวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์
และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และทักษะการแปลและการถ่ายทอดเนื้อความที่จะทำ
ให้ล่ามสามารถถ่ายทอดความจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดไปจากต้นฉบับ 
รวมถึงมีจรรยาบรรณในฐานะล่าม แต่ทั้งนี้อาจจะใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะดำเนินการให้เข้าใกล้
เป้าหมายดังกล่าวได้ การดำเนินการอาจจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน โดยในตอนแรกหากไม่สามารถจัด
สอบให้มีล่ามที่ได้รับการรับรองให้ได้จำนวนมาก ก็ใช้วิธีตรวจสอบหลักฐานความรู้ความสามารถทาง
ภาษาซึ่งทำได้เร็วกว่า แม้จะไม่ได้รับประกันว่าบุคคลนั้นจะเป็นล่ามที่ดีได้ แต่โอกาสที่สื่อสารกับ
ผู้ต้องหา จำเลย ชาวต่างชาติได้เข้าใจก็มีสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองใด ๆ เลย 

8.6 การกำหนดนโยบายและติดตามประเมินผล 
การดำเนินการด้านนโยบายและติดตามประเมินผลเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ล่ามใน

กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีมาตรฐานอย่างแท้จริง เนื่องจากปัจจุบันที่มีความไม่ทัดเทียมเป็น
มาตรฐานเดียวกันในระบบ ดังนั้น จึงควรมีคณะทำงานพิเศษที่มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าว เพ่ีอกำหนดนโยบายด้านการจัดหาล่ามร่วมกัน ผลักดันการแก้กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับระบบจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลย เพ่ือเป็นระบบบังคับที่ทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน 
โดยสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการเป็นแกนกลางของระบบงานนี้ โดยทำหน้าที่จัดระบบขึ้น
ทะเบียนและรับรองมาตรฐานล่าม ขึ้นทะเบียนและถอนชื่อล่ามจากทะเบียน ดูแลจัดระบบทะเบียน
กลางและตรวจสอบควบคุมการเข้าถึง รวมถึงสร้างระบบประกันคุณภาพต้นแบบเพ่ือให้หน่วยงาน  
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ต่าง ๆ มีการจัดหาและใช้ล่ามในการตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลยชาวต่างชาติ การประชุมประสานงานเชิงนโยบายและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแนวทางในการรับฟังความเห็น รวมถึงปัญหา และอุปสรรคที่ผู้ใช้
ล่ามเช่น ตำรวจ อัยการ และศาลพบ เพ่ือร่วมหาแนวทางปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นต่อไป 
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คุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที ่11 
 

อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษา เรื่อง คุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 และ
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษา กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการ จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มียศเป็นพลทหาร มีระดับการศึกษาในระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล  และมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 
บาท โดยผลการวิจัยคุณภาพชีวิตกำลังพล 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้าน
สภาพแวดล้อม พบว่า การรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
สังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของกำลังพล พบว่า ปัจจัยการ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพล ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกายด้านความปลอดภัยและ
มั่นคง ด้านการยอมรับจากสังคม ด้านการได้รับการยกย่องและด้านความสำเร็จ ส่งผลกับการรับรู้ของ
กำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาในครั้งนี้ คือกำลังพลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีค่อนข้อง
สูงเมื่อเทียบกับภายนอก ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงการได้รับการยอมรับ
จากสังคมจากการทำงานที่มีเกียรติ ด้านที่ต่ำท่ีสุดคือ ด้านการได้รับการยกย่อง สะท้อนปัญหาขาดการ
ยกย่องกำลังพล จากสายการบังคับบัญชาที่เข้มงวดแก้ไขโดยการปรับวัฒนธรรมองค์การที่ต้องให้
เกียรติกำลังพลมากขึ้น 

คำสำคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ คุณภาพชีวิต ทหารกองประจำการ 
 
 
 
 

 
*ร้อยเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: avangard01@hotmail.com 
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1. บทนำ 

กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติเพ่ือความมั่นคง โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง การสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และ
สนับสนุนการดำเนินการตามพระราชประสงค์ โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ ซึ่งถือ
ว่าเป็นภารกิจหลักท่ีสำคัญนั้น กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการในเรื่องของการเตรียมกำลังและการใช้
กำลังเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากกองกำลังของข้าศึกและภัยธรรมชาติ โดยมีส่วนราชการที่สำคัญ
คือกองทัพบกซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงกลาโหม รองรับภารกิจการป้องกัน
ประเทศในเขตแนวชายแดนบนพ้ืนผิวดิน  ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
กองทัพบกจะต้องมีกำลังพลที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงจะนำไปสู่การบริหารงานเพ่ือ
การป้องกันประเทศที่ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์การอย่างแท้จริง  

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของกองทัพ คือ ปัจจัยด้านคนหรือกำลังพล (กิตติ ประพิตรไพศาล, 2550) 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจภารกิจ หน้าที่ของตนและองค์การ มีสมรรถนะสูง และมี
ความรับผิดชอบ โดยสิ่งที่สนับสนุนให้กำลังพลสามารถปฏิบัติงานให้ได้รับผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเป้าหมาย
ขององค์การได้นั้น คือ คุณภาพชีวิตของกำลังพล กองทัพบกเป็นองค์การหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีกำลังพลที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนโยบายเรื่องกำลังพลนั้น กองทัพบกได้ให้ความสำคัญ โดยบรรจุเป็นหนึ่งใน
วิสัยทัศน์ของกองทัพบกด้านกำลังพล คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีขวัญกำลังใจที่ดี อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ในการ
ป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและถาวรในที่สุด 

ซึ่งกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 นั้น เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองทัพบก  ซึ่งมี
กำลังพลในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 400 นาย เป็นหน่วยทหารที่มีภารกิจดำเนินงานในด้านการปกครอง 
ดูแลกำลังท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อย ระดมกำลังกองหนุนทุกประเภทในพ้ืนที่ สนับสนุนหน่วย
ทหารต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้
เบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นภารกิจทางทหารเป็นหลัก จากภารกิจดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังพลจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบในการทำงานเข้าใจในภารกิจและ
หน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือให้ได้รับผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์การได้  การที่กำลังพลจะ
สามารถทำงานให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่
กำลังพลเหล่านี้จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  กำลังพลของกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 
หมายถึง นายทหาร นายสิบและทหารกองประจำการ ที่มีการประจำการอยู่ในหน่วย  เพ่ือพร้อมใน
การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับนั้น คือ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
และเกี่ยวข้องกับความมั่นคง อาทิเช่น ภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภารกิจ
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การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง รวมทั้งภารกิจในการรักษาความปลอดภัยของ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

ปัญหาที่พบจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า เป็นปัญหาของกำลังพลของกองพันทหารราบ
มณฑลทหารบกที่ 11 ทั้งในส่วนของทหารกองประจำการที่ปรับเปลี่ยนจากชีวิตพลเรือนมาเป็นทหาร 
โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาเรื่องการปรับตัวด้านร่างกาย เช่น การที่ต้องอยู่ในระเบียบวินัยทั้งเรื่อง
การกินอยู่หลับนอน ซึ่งไม่สามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการได้ จนส่งผลทำให้เกิดการล้าของสภาพ
ร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การย้ายถิ่นฐาน การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ ปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจ เช่น ปัญหาจากการห่างจากครอบครัว ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเนื่องจากผู้นำครอบครัวถูกเกณฑ์ทหาร ปัญหาการหย่าร้างเนื่องจากความห่างเหิน 
ปัญหาที่เกิดจากความกลัวในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องพบเจอกับความเสี่ยงถึงชีวิต ปัญหาในด้านสังคม
วัฒนธรรม เช่น ความกดดันของสังคมเพ่ือนทหารในการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงปัญหาของ
นายสิบและนายทหารในเรื่องของความกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่ปกครองแบบเป็นลำดับชั้นและใช้
วิธีการลงโทษแบบทหาร ทำให้ปัญหาคั่งค้างไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ในงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลทำให้กำลังพลส่วนใหญ่จะเกิดภาวะความเครียด รวมทั้งความกดดันในด้าน
ของระเบียบวินัยที่เกิดจากการควบคุมบังคับบัญชาส่งผลให้กำลังพลบางส่วนไม่มีความภูมิใจในการ
เป็นทหาร ปัญหาหนี้สินและการลักขโมยรวมทั้งบางส่วนมีการใช้ยาเสพติดเพ่ือแก้ไขปัญหา ดังนั้น
การศึกษาคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพ่ือให้กำลังพลมีกำลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติ
ภารกิจรวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตในการเป็นกำลังพลของหน่วยให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

กองทัพบกได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น จึงได้มีแนวคิดของการตรวจสอบ
คุณภาพชีวิตของหน่วยทหาร ที่เรียกว่า การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก (กรมจเรทหารบก, 2558) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพชีวิตของกำลังพลทุกส่วนในหน่วยทหารและประเมินออกมาเป็นคะแนน 
โดยหัวข้อที่ตรวจสอบส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สิทธิและสวัสดิการที่กำลังพลได้รับ คุณธรรมจริยธรรม  
การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านกายภาพ เช่น ความสะอาดของที่พักอาศัย อาหาร 
เครื่องแต่งกาย รวมทั้งการรักษาพยาบาล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะค้นหาคำตอบการ
สร้างคุณภาพชีวิตโดยของกำลังพล ซึ่งเป็นการวัดทางด้านจิตใจ ความต้องการพ้ืนฐานของกำลังพล 
เพราะเป็นสิ่งไม่สามารถวัดได้จากภายนอก ต้องทำการสำรวจจากทัศนคติและความพึงพอใจจาก
ภายใน จะสามารถแสดงคุณภาพชีวิตของกำลังพลได้มากกว่าการวัดจากภายนอกเพียงอย่างเดียว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการทหารและเป็นผู้บังคับบัญชาของ
กำลังพล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของกำลังพล ซึ่งหมายรวมถึง นายทหาร  
นายสอบและทหารกองประจำการ โดยใช้กรณีศึกษา กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาว่า คุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ใช้ชีวิตอยู่ในกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11  
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นั้นเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงต้องการศึกษาถึงแนวทางที่จะ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยข้อค้นพบจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร และ
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ผลของการป้องกันประเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตกำลังพล กรณีศึกษา กองพันทหารราบมณฑล

ทหารบกที่ 11 
 
3. วิธีการศึกษา  

ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามคุณภาพชีวิต
กำลังพล กรณีศึกษากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กำลังพลกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 จำนวน 400 
คน (ข้อมูลจากฝ่ายกำลังพล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการ กองพันทหาร
ราบมณฑลทหารบกที่ 11 จำนวน 200 คน ซึ่งคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรการคำนวณ
ขนาดของ Yamane (1973) โดยกำหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมให้ขนาดความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นได้ไม่เกิน 5 % (e = 0.05) แต่เนื่องจากผู้วิจัยต้องการให้
ครอบคลุมทั้งหมด จึงเลือกศึกษาทั้งหมด 400 คน 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
ได้มาตรวจและลงรหัสในแบบสอบถามทุกข้อ และนำข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประมวลผลเพ่ือหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาความสัมพันธ์ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่ อมั่น ร้อยละ 95 (= .05) เป็นเกณฑ์ในการ
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการศึกษา โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ยศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพครอบครัว ภูมิลำเนา และรายได้ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์  คือ การหาค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลที่มี
ต่อการรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และโดยใช้ค่า Chi-Square 
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4. ผลการศึกษา  

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อมูลเกี่ยวกับยศ กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจส่วนใหญ่มียศเป็นพลทหาร มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 72.50 (จำนวน 290 คน) ยศ ส.ต. – จ.ส.อ. คิดเป็นร้อยละ 22.50 (จำนวน 90 คน) 
และ ร.ต. – พ.อ. คิดเป็นร้อยละ 5 (จำนวน 20 คน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสำรวจส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่
ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.20 (จำนวน 338 คน) รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.50 (จำนวน 54 คน) และสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2 
(จำนวน 8 คน) ตามลำดับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสำรวจส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 69.50 (จำนวน 278 คน) และสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.50 (จำนวน 122 คน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนา กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสำรวจส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพ
และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 78.3 (จำนวน 313 คน) และภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
21.7 (จำนวน 87 คน) 

4.2 การศึกษาปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลที่มีต่อการ
รับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง 

พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลัง
พลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยพบว่าในส่วนของปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความ
ปลอดภัยและมั่นคง และด้านการยอมรับจากสังคม ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.12) รองลงมาคือ  ด้านความสำเร็จ  ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86)  
ด้านร่างกาย ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) และด้านการได้รับการยกย่อง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.61) ตามลำดับ  

ขณะที่ในเรื่องของการรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยพบว่า คุณภาพชีวิตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสังคม ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านร่างกาย ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 และด้านจิตใจ ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.38 ตามลำดับ 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลที่มีต่อการ
รับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง พบว่า  ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการของกำลังพลส่งผลต่อการรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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5. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพล โดยปัจจัยที่ศึกษา 

ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัยและมั่นคง ด้านการยอมรับจากสังคม ด้านการได้รับการ
ยกย่อง และด้านความสำเร็จ ผลการศึกษาแต่ละปัจจัย พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยการได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการของกำลังพล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยและมั่นคง  

และด้านการยอมรับจากสังคม ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ 

ด้านความสำเร็จ ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านร่างกาย  ซึ่งระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และด้านการได้รับการยกย่องระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 ตามลำดับ 

ในขณะที่การศึกษาการรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยปัจจัยที่ศึกษา 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมการรับรู้ของกำลัง
พลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านสังคม ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ  
ด้านสภาพแวดล้อม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านร่างกาย ซึ่งระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 และด้านจิตใจ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.38 ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบว่า ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลัง
พลที่มีต่อการรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง พบว่า ปัจจัยการได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการของกำลังพลส่งผลต่อการรับรู้ของกำลังพลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตกำลังพลกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 อยู่ในระดับ
มาก รวมทั้งปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลส่งผลต่อการรับรู้ของกำลัง
พลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างมีนัยสำคัญ 

5.2 อภิปรายผลงานวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตกำลังพลกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลด้านร่างกาย เป็นปัจจัยที่

กองทัพบกได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ซึ่งพบว่า ความคิดเห็นของกำลังพล 
โดยเฉพาะทหารกองประจำการในเรื่องของปัจจัยทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
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มาก แต่เมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ นั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าในข้อคำถามเรื่องอาหารที่จัด
เลี้ยงมีปริมาณเพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วนนั้น กำลังพลให้ความคิดเห็นในระดับปานกลางแต่ต่ำ
กว่าเมื่อเทียบกับเรื่องอ่ืน ๆ แสดงว่า กำลังพลค่อนข้างไม่ค่อยพอใจกับการประกอบเลี้ยงจากเบี้ยเลี้ยง
ที่ได้รับจากทางราชการ ปัญหาที่พบนี้เป็นการสะท้อนผ่านแบบสอบถาม อันอาจเนื่องจากการ
ประกอบเลี้ยงเพ่ือเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากนั้น ย่อมไม่สามารถทำให้มีรสชาติถูกปากทุกคนได้ แต่ใน
เรื่องของปริมาณที่ไม่เพียงพอนั้น กองพันควรนำงานวิจัยนี้ไปปรับปรุงเพ่ือให้กำลังพลโดยเฉพาะพล
ทหาร สามารถได้รับอาหารที่มีปริมาณเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน รวมทั้งมีสารอาหารครบถ้วน
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ พันตรี กิตติ ประพิตรไพศาล (2549) ในเรื่องคุณภาพชีวิตของ
กำลังพลนายทหารชั้นประทวน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า  
ด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลด้านความปลอดภัยและมั่นคง 
เนื่องจากกำลังพลนั้นได้อยู่ในหน่วยราชการที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมทั้งมี
ระเบียบวินัยที่ชัดเจน ดังนั้นความคิดเห็นของกำลังพลในเรื่องนี้จึงสูงที่สุด โดยเฉพาะระเบียบหรือวินัย
ในเรื่องของมีการเช็คยอดกำลังพล เพื่อรักษายอดคนและตรวจตราความปลอดภัยให้แก่กำลังพลที่เป็น
ข้อคำถามที่มีกำลังพลแสดงความคิดเห็นมากที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะด้วยภารกิจของทหารที่ต้องออก
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงกับชีวิต ภายนอกของหน่วยที่ตั้งนั้นย่อมเต็มไปด้วยศัตรูที่หมายเอาชีวิต การรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยที่ตั้งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเอาชีวิตรอดของหมู่คณะ ดังนั้นมาตรการเพ่ือ
รักษากำลังพลที่ดีที่สุดคือการเรียกตรวจพลโดยวิธีการที่เรียกว่า เช็คยอด เพ่ือตรวจสอบว่าแต่ละคน
นั้นอยู่ที่ใด ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ อาจเป็นไปได้ว่ามีการเสียชีวิตหรือสูญหาย
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จัดขึ้นนั้นส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของกำลังพลให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรีภาพ สุขเจริญ 
(2548) ในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ 
กรณีศึกษาสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ซึ่งพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความมั่นคงเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารเรือ และสอดคล้องกับ กิตติ อริยานนท์ (2541) 
ในเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล พบว่า ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย เป็นปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีระดับสูง  

ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลด้านการยอมรับจากสังคม  
เป็นปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด เนื่องจากหน่วยทหารเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการรักษา
ความมั่นคง การเตรียมพร้อมเรื่องกำลังพลและยุทโธปกรณ์เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการเกณฑ์บุคคลที่เข้า
มาเปน็ทหารเพื่ออยู่รวมกัน ฝึกด้วยกันนั้น การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นและการที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคมนั้น ย่อมทำให้ชีวิตในการเป็นกำลังพลมีความสุขมากขึ้น และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขี้น 
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ของกำลังพลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงไปในรายละเอียดของปัจจัย พบว่า ข้อคำถามในเรื่องท่าน
ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ที่หลากหลายจากการเป็นทหารนั้น เป็นข้อที่ทหารแสดงความคิดเห็นมากที่สุด  
อาจแสดงให้เห็นถึง สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการดำรงชีวิตอยู่ โดยไม่ได้มีเพ่ือนฝูงหรือมีสังคมอยู่
ร่วมกันมากนัก การที่ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการหรือเกณฑ์ทหารและได้เข้ามาอยู่ในสังคมของ
คนหมู่มาก ย่อมส่งผลให้กำลังพลและทหารกองประจำการรู้สึกว่าได้มีมิตรภาพ รู้สึกถูกยอมรับเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งในสังคม มีเพ่ือนฝูงมากมายหลายจังหวัด ทำให้ความรู้สึกในการเข้ามาเป็นกำลังพลของ
กองทัพนั้นดีขึ้น และมีความสุขกับการการได้เข้ามารับใช้ชาติมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้ตรงกันกับ
งานวิจัยของ กิตติ อริยานนท์ (2541) ในเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจกอง
ทะเบียนพล พบว่า ด้านความ สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มี
ระดับสูง และดำรงศักดิ์ จงวิบูลย์ (2543) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงาน
ตำรวจสันติบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจภายนอกในการปฏิบัติงาน คือ สภาพการทำงาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลด้านการได้รับการยกย่อง กำลังพล
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงแต่เมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ยังอยู่ในระดับต่ำที่สุด อาจเป็นเพราะ
สังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีการเปรียบเทียบคนผ่านฐานะทางสังคม ไม่ค่อยยกย่องให้เกียรติคนที่มีฐานะ
ต่ำกว่า เมื่อกำลังพลอยู่ ในค่ายทหารนั้นย่อมไม่ค่อยได้รับคำยกย่องหรือชื่นชมเท่าไหร่นัก  
อันเนื่องมาจากฐานะหรือบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน นายทหารและนายสิบอาจได้รับการยกย่อง
มากกว่าพลทหาร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการชื่นชมและส่วนใหญ่มีแต่การทำโทษ หรือใช้วาจาที่ไม่
สุภาพดูถูกอยู่เสมอ รวมทั้งการได้รับการชื่นชมหรือการทำงานให้สำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้รับ
จากผู้บังคับบัญชา ดังนั้นการถูกเลื่อนยศจึงมักกระจุกตัวอยู่ในกำลังพลที่ได้มีโอกาสรับใช้นายทหาร
หรือผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นระดับปานกลางในเรื่องของการได้รับแต่ งตั้งเป็น
ยศสูงขึ้น ดังนั้นถือได้ว่าการได้รับการยกย่องที่อยู่ในระดับที่ต่ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คุณภาพ
ชีวิตของกำลังพลไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งตรงกันกับงานวิจัยของ จ่าสิบเอก ทวีวัฒน์ อ่างนิลพันธ์ (2553) 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ตามหลักพรหมวิหาร 4: กรณีศึกษาจังหวัด
ทหารบกบุรีรัมย์  ที่พบว่า ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ 
พบว่า ผู้บริหารมีความเมตตาน้อย บางครั้งมีการใช้อำนาจเกินขอบเขต มีใช้อารมณ์ในการสั่งการ  
การดูแลทุกข์สุขของทหาร เพียงแค่นาน ๆ ครั้ง บางครั้งไม่เปิดโอกาสชี้แจงข้อกล่าวหาเมื่อกระทำ
ความผิด รวมถึงขาดขวัญและกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนให้ทหารมีความรู้ความสามารถ
ยังไม่ทั่วถึง บางครั้งไม่ให้กำลังใจในการกระทำความดี การปฏิบัติตนต่อทหารทุกคนยังไม่เท่าเทียมกัน 
และยังขาดการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง สำหรับข้อเสนอแนะนั้น ผู้บริหารควรมีความ
เมตตามากขึ้น ใช้อำนาจในขอบเขตที่กำหนด รวมถึงสั่งการด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ สนใจทุกข์สุข
ของทหารมากกว่านี้ เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาทุกครั้งเมื่อกระทำความผิด ส่งเสริม และสร้าง
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ขวัญกำลังใจแก่ทหารมากขึ้น สนับสนุนให้ทหารมีความรู้ความ สามารถเพ่ิมขึ้นอย่างทั่วถึง ให้กำลังใจ
แก่ผู้กระทำความดีทุกครั้งที่มีโอกาส ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติต่อทหารทุกคนด้วยความเสมอภาค และ
ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนอยู่เสมอ  

ปัจจัยการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของกำลังพลด้านความสำเร็จ เป็นปัจจัยที่อยู่
ในขั้นที่สูงที่สุดของ Maslow ซึ่งปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าเป็นอย่างไร 
ซึ่งกำลังพลก็เช่นเดียวกัน เห็นได้จากข้อคำถามในเรื่องงานที่ท่านได้รับมอบหมายท่านสามารถทำได้
สำเร็จลุล่วงและท่านมีความสุขในการได้ทำงานในบทบาทภารกิจของการเป็นทหารอยู่ในระดับที่สูง 
แสดงให้เห็นว่า การเข้ามาเป็นทหารของแต่ละนายนั้นย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป แต่ในที่สุดต่างก็มี
เป้าหมายในการทำตามสิ่งที่ตนเองตั้งใจให้บรรลุผลสำเร็จทั้งสิ้น บางคนเข้ามาเพราะอยากไปออกรบนั้น 
ย่อมถือว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้แล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งสิ่งนี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ชีวิตรวมถึงเป้าหมายในชีวิต ซึ่งตรงกันกับงานวิจัยของ จิตเกษม ชัยพันธุ์ (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ กรมสื่อสารทหารอากาศ พบว่า ความภูมิใจในอาชีพ มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมสื่อสารทหารอากาศชั้นประทวน และ พิเชษฐ  
ตานะเศรษฐ์ (2548) การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการโรงเรียนช่างฝีมื อทหาร  
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พบว่าปัจจัยด้านความสำเร็จในการทำงานส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ และเป็นในแนวทางเดียวกันกับดำรงศักดิ์ 
จงวิบูลย์ (2543) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานตำรวจสันติบาล พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจภายในในการปฏิบัติงานสูงที่สุด คือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน 

5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและมั่นคงและปัจจัยแรงจูงใจด้านการยอมรับจากสังคม  

เป็นปัจจัยที่กำลังพลมีความคิดเห็นมาก เนื่องจากการเข้ามาอยู่ในหน่วยทหารนั้นเป็นหน่วยงานที่มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยค่อนข้องสูงเมื่อเทียบกับภายนอก รวมทั้งการเข้าออกถูกกำหนดด้วย
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทำให้กำลังพลรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงว่า ไม่มีสิ่งใดสามารถเข้ามาทำร้าย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ซึ่งในขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับจากสังคมนั้น 
เป็นปัจจัยที่เกิดจากสังคมและระบบของทหาร เนื่องจากการได้อยู่รวมกันในที่แห่งเดียวกัน นอนในโรง
นอนเดียวกัน เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างจากการอยู่อาศัยด้านนอก การมีความสัมพันธ์และการ
ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนฝูงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตทหารนั้นสามารถดำเนิน
ชีวิตได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ความเหนียวแน่นของสายสัมพันธ์ และส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติการที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่วมกันของกำลังพล 

2) ปัจจัยด้านการได้รับการยกย่อง เป็นปัจจัยที่กำลังพลมีความคิดเห็นในระดับมาก แต่ต่ำ
ที่สุดในปัจจัยแรงจูงใจทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นเพราะ การได้รับหน้าที่หรือได้รับตำแหน่งที่
สำคัญมากขึ้นในระบบทหารนั้น มีโอกาสอยู่ในวงจำกัด เนื่องด้วย การจัดขององค์การเป็นแบบแนวตั้ง 
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ส่งผลให้การการควบคุมบังคับบัญชาที่เข้มงวด และการแสดงออกต่าง ๆ นั้นต้องถูกควบคุมให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการสั่งการของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก อีกทั้งอาจเป็นการแสดงออกถึง
ปัญหาได้ว่าในกองพันนั้น ยังขาดการยกย่องกำลังพลโดยเฉพาะทหารกองประจำการ วิธีแก้ไขปัญหา
คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การที่ต้องให้เกียรติ และยกย่องพลกำลังพลให้มากขึ้น มีมาตรการ
สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล และกล่าวยกย่องให้เห็นถึงความเสียสละที่กำลังพลแต่ละนายเข้ามา
เสียสละเวลา เงินทอง และชีวิตครอบครัวเพ่ือรับใช้ชาติ  

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรดำเนินการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษากำลังพล
โดยทั่วไปในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาไปถึงส่วนของทหารกองประจำการ เพ่ือให้ทราบปัจจัย
แรงจูงใจที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และควรมีการศึกษาในเชิง
คุณภาพให้มากขึ้น เนื่องจากการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะได้ประเด็นลงลึกในรายละเอียด ที่อาจ
ตรงประเด็นกับความต้องการของกำลังพลมากกว่าการทำแบบสอบถาม 
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ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินเปรยีบเทียบระหว่างจังหวัดที่มี
พื้นฐานอุตสาหกรรมกบัเกษตรกรรม กรณีศึกษาจังหวัดระยองและ 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

อัมพรรณ ทองหล่อ* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านการดำเนินงานและลูกหนี้
สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินในพ้ืนที่จังหวัดระยองกับจังหวัดสุพรรณบุรี  (2) วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินในจังหวัดระยองกับจังหวัด
สุพรรณบุรี (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดสุพรรณบุรีวิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรในการศึกษาคือ ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2561 
ในเขตจังหวัดระยอง จำนวน 511 ราย และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 188 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ ในเขตจังหวัดระยอง จำนวน 225 ราย แลในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 128 รายใช้
ข้อมูลทุติยภูมิของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรี
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้การวิเคราะห์จาก ค่ากลาง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง และการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง  
2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินของจังหวัดระยองอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือรายได้และรายจ่าย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสินของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คืออาชีพ รายได้และ
รายจ่าย ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเขตอุตสาหกรรมกับจังหวัดเขตเกษตรกรรม พบว่าพ้ืนที่
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

คำสำคัญ: ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
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1. บทนำ  
บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่  

ที่พักอาศัยจึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปและเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้บ้านหรือที่ อยู่อาศัย 
ยั งเป็ นสถานที่ ที่ ท ำให้ เกิดสถาบันครอบครัว ซึ่ งเป็นสถาบันที่ ส ำคัญที่ สุ ด ในสั งคมทำให้  
ผู้ครอบครองรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและยังเป็นการแสดงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันผู้บริโภค
สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้บนที่ดินของตนเองหรือซื้อจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้ านจัดสรรที่มีอยู่ซึ่ง
ผู้บริโภคที่ไม่มีที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีฐานะปานกลางและยากจนนั้น ไม่มีเงินทุนจำนวนมาก
เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย เป็นเงินสดได้หรือถ้าให้สะสมจนพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการได้ก็จะต้องใช้เวลา
หลายปีดังนั้นสถาบันการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในการรองรับและตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีขนาดใหญ่  คิดเป็นสัดส่วน 6.2% ของ GDP ประเทศไทย  
โดยประเภท “ที่อยู่อาศัย” เป็นประเภทใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีมีการโอนกรรมสิทธิ์ 3.2-3.7 แสนหน่วย 
มูลค่า 6.5-7.5 แสนล้านบาท/ปี 

จากความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดระยองเป็น
เขตนิคมอุตสาหกรรมเขตพาณิชย์และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของ
ภาคตะวันออกมีจีดีพีภายในจังหวัดต่อหัวสูงที่สุดในประเทศไทย ขณะเดียวกันยังได้ถูกจัดอันดับให้
เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ทำให้ดึงดูดนักลงทุนส่งผลให้เกิด
ความต้องการในที่อยู่อาศัย นอกจากนี้จังหวัดระยองยังอยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
หรือ EECหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทำให้จังหวัดระยองมีจำนวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้นและมีประชากรย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพและอาศัยในจังหวัดระยองเพ่ิมขึ้นจากจำนวน
ประชากรในจังหวัดระยอง 711,236 คน ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมเป็น 723,316 คน ในปี พ.ศ. 2561 
หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.69 ต่อปี จำนวนประชากรอยู่ในลำดับที่ 37 ส่งผลให้มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูงจำนวนที่อยู่อาศัยจึงเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วยจึงทำให้
สถาบันการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขันกันอำนวยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภคมากข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นเมืองเกษตรกรรมตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ
ไทย และเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ตามแนวยาวของจังหวัด
จากเหนือจรดใต้  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำให้มีดินที่ อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเพาะปลูก 
โดยเฉพาะการทำนาข้าว ถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย โดยมีความหนาแน่นประชากรปาน
กลาง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณอำเภอเมือง นอกจากนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวโน้ม
ที่ดี ขึ้นของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออก รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนหลักจากโครงการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐและกองทุนเสริมสร้าง
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ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกับภาคการลงทุนภายในภูมิภาคที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจาก
รัฐบาลเร่งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทาง ถนนเชื่อมภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่าง 
ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ปรับตัวดีขึ้นมานอกจากนี้พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมี
จำนวนประชากร 852,003 คน ในปี พ.ศ. 2560 แต่ในปี พ.ศ. 2561 ลดลงเป็น 848,720 คนหรือ
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.38 ต่อปี แต่จำนวนประชากรยังมากในลำดับที่ 28 ดังนั้น ปริมาณความต้องการ
ที่อยู่อาศัยสูงมากจึงจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ 

ธนาคารออมสินจัดเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยธนาคารออม
สินจัดโครงการบ้านประชารัฐ จัดสรรวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาทปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไป สำหรับ
ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของสถาบันการเงินและ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ หรือบ้านมือสอง ที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐเท่านั้น (ที่ดินพร้อมบ้าน 
หรือห้องชุด) แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นบ้านหลังแรก หรือจะกู้เพ่ือปลูกสร้างบ้าน รายละไม่เกิน 1.5 
ล้านบาท รวมทั้งการปล่อยกู้เพ่ือต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านในที่ดินของตนเองวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 
บาท ในอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% มีคนลงทะเบียนขอกู้ 31,352 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 34,528 
ล้านบาท ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ 1,296 ราย วงเงิน 1,457 ล้านบาท 

นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังปล่อยสินเชื่อเคหะเพ่ิมขึ้น 1,562.89 ล้านบาท จาก 61,852.48
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 63,415.37 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 
พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสังเกตได้จากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน
มากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก่อนจะปรับตัวเพ่ือรับมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10-30% 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินโดย
ทำการศึกษากลุ่มลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากจังหวัดระยองมีพ้ืนฐาน
อุตสาหกรรมแต่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนฐานเกษตรกรรม เพ่ือนำมาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินเชื่อเคหะของธนาคารออม
สินต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านการดำเนินงานและลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินใน
พ้ืนที่จังหวัดระยองกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
ในจังหวัดระยองกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/101463-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E2%80%9C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E2%80%9D-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89-7-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-15-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2018/12/176963/ราชกิจจาฯ-ประกาศมาตรการ
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3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการใช้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มี

พ้ืนฐานอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม กรณีศึกษาจังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

3.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความต้องการ 
อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)ได้ตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติไว้ 3 ประการ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 209-211) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
1. คนมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด 
2. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงลำดับตามความสำคัญจากระดับต่ำไปสู่ระดับสูง 
3. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วไม่สามารถนำมาตัวกระตุ้นได้อีก 
Maslow ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ แบ่งเป็น 5 ลำดับดังที่แสดงไว้ดังนี้ 
1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น พ้ืนฐาน  

ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น มีอาหารรับประทาน มีน้ำดื่ม มีเสื้อผ้า มีชั่วโมงทำงานอย่างเหมาะใน
แต่ละวัน  

2. ความต้องการด้านความปลอดภัย และมั่นคง (Safety/Security Needs) เป็นความ
ต้องการปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน เช่น ผู้บริหารต้องจัดให้มีสภาพการทำงาน
ที่ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย ให้มีความมั่นคงในการทำงาน มีเงินเดือนและสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานที่เหมาะสม 

3. ความต้องการด้านสังคมและการยอมรับ (Social Belonging Needs) ต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม คือการมีผู้ร่วมงานที่มีความเป็นมิตร มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามีหัวหน้าที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

4. ความต้องการยกย่อง นับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการได้รับความนับถือ 
ความมีชื่อเสียง คือความรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญสูง การได้รับความชมเชย และการยอมรับจาก
หัวหน้า และการได้เลื่อนตำแหน่งที่มีสถานภาพที่สูงขึ้น 

5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Needs for Self-Actualization) เป็นความต้องการที่
ใช้ความสามารถสูงสุดที่ตนมีอยู่ทำในสิ่งที่สามารถจะทำได้ ได้แก่ ลักษณะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
และมีอิสระสูง การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.2 หลัก 6’C ในการวิเคราะห์สินเชื่อ 
การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารจะมีเป้าหมายหลักคือต้องการให้ลูกค้าผู้ขอกู้หรือผู้รับสินเชื่อ 

นำเงินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แล้วสามารถชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยได้ตามกำหนด  
ซึ่งพ้ืนฐานหลักในการพิจารณาสินเชื่อใช้หลัก 6’C (กฤษฎา สังขมณี, 2560: 83-85) ได้แก่ 
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1. คุณลักษณะผู้ขอสินเชื่อ (CHARACTER) เป็นคุณสมบัติแรกที่ผู้ให้สินเชื่อพิจารณาว่า 
ผู้ขอสินเชื่อมีลักษณะนิสัย ความประพฤติ หรืออาชีพการงานที่มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 

2. ความสามารถในการชำระหนี้ (CAPACITY) เป็นคุณสมบัติที่พิจารณาในแง่การมีรายได้ใน
การประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจเพียงพอที่จะชำระหนี้ ส่วนในแง่บุคลพิจารณารายได้ว่ามีความ
มั่นคงและเพ่ิมข้ึนเพียงพอจะชำระหนี้ได้หรือไม่ 

3. เงินทุน (CAPITAL) เป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผู้ให้สินเชื่อพิจารณาว่าผู้ขอสินเชื่อมี
มูลค่าทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินปัจจุบัน 

4. หลักประกัน (COLLATERALS) เป็นคุณสมบัติประการถัดมาที่มีความสำคัญมาก เพราะถ้า
ไม่มีหลักประกันคุ้มมูลค่าหนี้โดยเฉพาะหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

5. สภาพทางเศรษฐกิจ (CONDITION) เป็นคุณสมบัติในเชิงมหภาคที่ผู้ให้สินเชื่อต้องมีความรู้
ถึงภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบทั้งแง่บวกและลบต่อผู้ขอสินเชื่อ แล้วจะส่งผลกลับมายังผู้ให้
สินเชื่อในที่สุด 

6. ประเทศที่ติดต่อด้วย (COUNTRY) เป็นคุณสมบัติประการสำคัญในปัจจุบันที่ต้องพิจารณา
เพราะถึงแม้จะเป็นการให้สินเชื่อในประเทศ แต่ลูกค้าทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก ถ้าการค้าระหว่าง
ประเทศไม่ราบรื่น ก็จะส่งผลต่อประมาณการรายรับ 

3.3 หลัก5P's นโยบายในการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ  
การวิเคราะห์สินเชื่อต้องใช้ หลัก 5P's เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 

2547: 6-8) ประกอบด้วย ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ (Purpose) หมายถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืม เช่น กู้ยืม

เพ่ือซื้อบ้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน ซึ่งเงินที่ได้รับจากสินเชื่อของธนาคารไปต้องใช้ให้เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถสนองต่อเจ้าหนี้ได้คือการได้รับชำระหนี้และได้รับ
ผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ย 

2) บุคคล หรือ ผู้กู้ (People) การวิเคราะห์และพิจารณาในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการพิจารณาใน 
ตัวของผู้กู้ในเรื่องความรับผิดชอบในการชำระเงิน ประวัติทางการเงิน บุคคลซึ่งมีลักษณะในการ
บริหารทางการเงินอย่างไรซึ่งใช้ในการสนับสนุนในการชำระเงินหนี้คืนให้ธนาคาร  

3) การชำระคืน (Payment) ธนาคารต้องพิจารณาการชำระคืน กล่าวคือ ต้องทราบที่มาของ
เงินที่จะชำระคืน ความสามารถชำระคืนในระยะเวลาที่กำหนด ความสามารถชำระคืนภายใต้ภาวะ
วิกฤตการณ์ และการกระทำท่ีผ่านมาในอดีต เป็นต้น 

4) หลักประกัน (Protection) หมายถึงการป้องกันความเสี่ยง คือ การพิจารณาและวิเคราะห์
ความเสี่ยง ในการให้เงินสินเชื่อแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งปัญหาหลักคือ 
ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากตัวผู้กู้  และปัจจัยที่ เกิดขึ้นจากภายนอก เช่น พิจารณาจากหน่วยงานของ 
ผู้กู้ สภาพเศรษฐกิจการเมือง  
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5) ศักยภาพ (Prospect) คือ การพิจารณาผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับให้สินเชื่อว่า 
คุ้มหรือเหมาะสมหรือไม่ เช่น การพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเศรษฐกิจถดถอยควรมี
ความรอบคอบกรให้สินเชื่อมากขึ้น 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุรัสดา มีด้วง (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่

อยู่อาศัยของธนาคาร ออมสินสำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
1) ระดับความสำคัญของปัจจัยทางจิตยาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก เรียงจากมาก

ไปน้อย ได้แก่แรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ ตามลำดับ 
2) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 

มากเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ 
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านทำเลที่ตั้งและช่องทาง 
การจัดจำหน่ายตามลำดับ 

3) อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สินเชื่อที่อยู่อาศัย  
4) ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรียงจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ และแรงจูงใจ ตามลำดับ 
5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามลำดับ 

3.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

   
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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4. วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ

กลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ธนาคารออมสิน จังหวัดระยอง จำนวน 511 คน และจังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 188 คน รวมทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จำนวน  
699 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย กำหนดขนาดตัวอย่ างตามแนวทาง Yamane โดย
กำหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (Yamane, 1967;  
อ้างถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2560: 176) ขนาดกลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดระยอง 225 คนกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด 128 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Data ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากตำรา 
บทความ เอกสาร รายงาน และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึง
แนวความคิดทฤษฎีที่จะนำมาใช้เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจัย  

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 อายุที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคาร

ออมสินจังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมมติฐานที่ 2 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคาร

ออมสินจังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมมติฐานที่ 3 อาชีพมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

จังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรี 
สมมติฐานที่ 4 จำนวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของ

ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 5 รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 6 รายจ่ายต่อเดือนของลูกหนี้ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับ สินเชื่อของลูกหนี้

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 
สมมติฐานที่ 7 พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของ

ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษา ใช้การวิเคราะห์โดยอาศัยโปรแกรม SPSS for 

Windows ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยใช้วิธีวิเคราะห์เป็น 
การแจกแจงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การแสดงค่ากลาง เป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำหรับแจกแจงข้อมูล
เบื้องต้น 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ในรูปแบ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of 
Variance ANOVA)  

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบรูปแบบ Bonferroni method ซึ่งใช้
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ถึงสมมติฐานข้อที่ 4 

2.2 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง  (Linear 
Regression Analysis) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ถึงสมมติฐานข้อที่ 6 

2.3 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent samples t-test) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 7 

 
5.สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษาท่ีสำคัญจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินใน

เขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และเขตเกษตรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี  
2) การเปรียบเทียบสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และ

เขตเกษตรกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการ

ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance ANOVA) ซึ่งใช้
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ถึงสมมติฐานข้อที่ 4 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นตรง (Linear Regression Analysis) ซึ่งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ถึงสมมติฐานข้อที่ 6 และ
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อ
กัน (Independent samples t-test) ซึ่ งใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่  7 ซึ่ งผลของการทดสอบ
สมมติฐานสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1, 2 และ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบของ
ทั้ง 2 จังหวัดมีค่า p > 0.05 กล่าวคือ อายุ สถานภาพ บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของแต่ละบุคคล 
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ในกลุ่มตัวอย่างจังหวัดระยองและสุพรรณบุรีไม่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิน 

สมมติฐานข้อที่ 3 อาชีพของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสินในกลุ่มตัวอย่างจังหวัดระยองไม่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสิน แต่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสิน สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดสุพรรณบุรี (n=128) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุม่ 3.476E+13    4 8.690E+12 4.533 .002 

ภายในกลุ่ม 2.358E+14 123 1.921E+12   

รวม 2.706E+14 127    

 
ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (4,123), p< 0.05 แสดง

ว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ 
Bonferroni ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 3. 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยรายคู่ของความสัมพันธ์ระหว่าอาชีพและสินเชื่อเคหะ
จังหวัดสุพรรณบุรี  

อาชีพ                                                                ความแตกต่างค่าสินเชื่อ 
1. ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกจิการ                                           พนักงานและลูกจ้างในบริษัท  

1,025,939.434                                                                   (�̅�=2,498,634.783 บาท)  

                                                                                      (�̅�=1,472,695.349 บาท) 
*p< 0.05 
 

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ และสินเชื่อ
ของลูกหนี้สิ้นเชื่อโครงการธนาคารเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 1 คู่ ได้แก่ อาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการกับผู้พนักงานและลูกจ้าง
ในบริษัทนอกนั้นไม่แตกต่าง 
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สมมติฐานข้อที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบของทั้ง 
2 จังหวัด มีค่า p< 0.05กล่าวคือ รายได้ของแต่ละบุคคลในจังหวัดระยองและสุพรรณบุรีมี
ความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง และสินเชื่อของลูกหนี้
สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดระยอง (n=225) 

แบบจำลอง SS df MS F p 

 การถดถอย 1.277 E+13 1 1.277 E+13 7.161 .008a 

ความแปรปรวน 3.976 E+14 223 1.783 E+12   

รวม 4.103 E+14 224    

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,223), p< 0.05 แสดงว่า 

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ใน
สมการได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดระยองจากรายได้ต่อเดือน  

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t 𝒑 

B Std. Error Beta 

1 ค่าคงที่ 2,133,351.635 106922.397  19.952 .000 
รายได้ 1.113 .416 .176 2.676 .008 

𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡 = ±1335193.18221 
𝑅 = .176; 𝑅2 = .031; F = 7.161; 𝑝 = .008 

 
จากตารางที่ 4 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .176 สามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อเคหะtได้ร้อยละ 3.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
การพยากรณ์เท่ากับ 1335193.18221 และสมการพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ เมื่อทราบ
รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 𝑌′ = 2,133,351.635 + 1.113𝑋 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง และสินเชื่อของลูกหนี้
สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดสุพรรณบุรี (n=128) 

แบบจำลอง SS df MS F p 

 การถดถอย 1.632E+13 1 1.632E+13 8.085 .005 

ความแปรปรวน 2.543E+14 126 2.018E+12   

รวม 2.706E+14 127    

 
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์
ในสมการได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดสุพรรณบุรีจากรายได้ต่อเดือน  

Coefficientsa 
Model Unstandardized   

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t 𝒑 

B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที่ 1,999,845.89

0 
135151.236  14.797 .000 

รายได้ .459 .161 .246 2.843 .005 
𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡 = ±1,420,581.217 
𝑅 = .246; 𝑅2 = .060; F = 8.085; 𝑝 = .005 

 
จากตารางที่ 6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะ

ธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .239 สามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้ร้อยละ 5.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 1405469.073 และสมการพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อเคหะ เมื่อทราบรายได้ต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 𝑌′ = 2045910.043 + 0.411𝑋 

สมมติฐานที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง  ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบของทั้ง  
2 จังหวัด มีค่า p< 0.05 กล่าวคือ รายจ่ายของแต่ละบุคคลในจังหวัดระยองและสุพรรณบุรีมี
ความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่าง และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดระยอง (n=225) 

แบบจำลอง SS df MS F p 

 การถดถอย 1.214E+13 1 1.214E+13 6.798 .010 

ความแปรปรวน 3.982E+14 223 1.786E+12   

รวม 4.103E+14 224    

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,223), p< 0.05 แสดงว่า 

รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ใน
สมการได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดระยองจากรายจ่ายต่อเดือน  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 𝑝 

B Std. Error Beta 
 ค่าคงที่ 2161485.925 102158.385  21.158 .000 

รายจ่าย 1.280 .491 .172 2.607 .010 
𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡 = ±1,336,245.367 
𝑅 = .172; 𝑅2 = .030 ; F = 6.798; 𝑝 = .010 

 
จากตารางที่ 8 รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ

เคหะธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .172 สามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อเคหะได้ร้อยละ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
การพยากรณ์เท่ากับ 1336245.367 และสมการพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ เมื่อทราบรายจ่าย
ต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น 𝑌′ = 2,161,485.925 + 1.280𝑋 
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างรายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่าง และสินเชื่อของ
ลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดสุพรรณบุรี (n=128) 

แบบจำลอง SS df MS F p 

 การถดถอย 1.579E+13 1 1.579E+13 7.811 .006 

ความแปรปรวน 2.548E+14 126 2.022E+12   

รวม 2.706E+14 127    

*p< 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F (1,126), p< 0.05 แสดงว่า 
รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ใน
สมการได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
จังหวัดสุพรรณบุรีจากรายจ่ายต่อเดือน  

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t p 

B Std. Error Beta 
 ค่าคงที่ 2009944.426 134280.699  14.968 .000 

รายจ่าย .541 .194 .242 2.795 .006 
𝑆𝐸𝑒𝑠𝑡 = ±1,422,035.197 
𝑅 = .242; 𝑅2 = .058; F = 7.811; 𝑝 = .006  

 
จากตารางที่ 10 รายจ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อ

เคหะธนาคารออมสินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .242 สามารถพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินได้ร้อยละ 5.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ 1,422,035.197 และสมการพยากรณ์สินเชื่อของลูกหนี้
สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินเมื่อทราบรายจ่ายต่อเดือนของลูกหนี้สินเชื่อเป็น  

𝑌′ = 2,009,944.426 + .541𝑋 
 

การเปรียบเทียบสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับเขต
เกษตรกรรม 
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สมมติฐานที่ 7 พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมที่แตกต่าง มีผลต่อสินเชื่อของ
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

ตารางที่  11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ เขตอุตสาหกรรมและเขต
เกษตรกรรมที่แตกต่างและสินเชื่อของลูกหนี้สิ้นเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

จังหวัด จำนวน ค่าเฉลี่ย S t p 

จังหวัดระยอง 225 2,291,869.222 1353429.776 .972 0.635* 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี 128 2,142,010.398 1459668.189   

 
ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 จังหวัดที่เป็นอิสระต่อกัน พบว่าพ้ืนที่เขต

อุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมที่แตกต่าง ไม่มีผลต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจังหวัดระยองมีค่าเฉลี่ยสินเชื่อ 2,291,869 บาท  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,353,429.776 ซึ่งมียอดสินเชื่อสูงกว่า จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีค่าเฉลี่ย
สินเชื่อ 2,142,010 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,459,668.189 

5.2 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสินจังหวัดระยองพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับสินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือรายได้ และรายจ่าย ที่แตกต่างกัน ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสินเชื่อเคหะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคืออาชีพ รายได้ และรายจ่ายที่
แตกต่างกัน 

จากการศึกษาพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมที่แตกต่างกรณีศึกษาจังหวัดระยอง
และจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีความสัมพันธ์ต่อสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน 

5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
1. จำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินของจังหวัดระยองมากกว่าจังหวัด

สุพรรณบุรี โดยในปี  พ .ศ. 2561 ผู้ที่ ได้รับอนุมัติสินเชื่อเคหะจังหวัดระยองมีจำนวน 511 ราย  
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีเพียงจำนวน 188 รายน้อยกว่าจังหวัดระยองถึง 2.71 เท่าอาจเนื่องจาก
จังหวัดระยองอยู่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่เพ่ือทำงานกันมากยิ่งขึ้น ภาครัฐผลักดันแผนการ
พัฒนาและเริ่มลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน สนามบิน รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนท่าเรืออู่ตะเภา ในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของการเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนประมาณ 17% ส่งผลให้
มีการจ้างงานและแรงงานที่เข้ามาในพ้ืนที่ต่าง ๆ อีกหลายแสนคน ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัย
เพ่ิมข้ึนตามมา 
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2. จากผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างกันของกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของ
ลูกหนี้ โดยในจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มอาชีพ.ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการกับกลุ่มอาชีพพนักงานและ
ลูกจ้างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยความแตกต่างค่าสินเชื่ออยู่ที่ 1,025,939.434  
บาทเมื่อดูรายได้ต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 540,060 บาท ซึ่งสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพพนักงานและลูกจ้างในบริษัทที่มีรายได้ต่อเดือน
เพียง 33,908 บาทสอดคล้องกับหลัก 5P's นโยบายในการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ในด้าน
การชำระคืน (Payment) ที่ธนาคารต้องพิจารณาการชำระคืน กล่าวคือ ต้องทราบที่มาของเงินที่จะ
ชำระคืน ความสามารถชำระคืนในระยะเวลาที่กำหนด 

3. จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้มีงานทำในจังหวัดสุพรรณบุรีทำงานอยู่ในภาคเกษตรร้อยละ 
48.74 นอกภาคเกษตรร้อยละ 51.24 แต่จากกลุ่มตัวอย่างไม่พบอาชีพเกษตรกรที่ใช้สินเชื่อเคหะของ
ธนาคารออมสินเลย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณภ์ปวีณ รณรงค์นุรักษ์ พบว่า  การวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปร พบว่า มูลค่าหนี้มีความสหสัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวที่มีรายได้ มูลค่าหนี้และสถานะการเป็น หนี้มีสหสัมพันธ์กับพ้ืนที่
เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และการเช่าพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือเกษตรกรที่เป็น
หนี้และมีมูลค่าหนี้มากเมื่อครอบครัวของเกษตรกรมีจำนวนสมาชิกมากขึ้น และจำนวนสมาชิกที่มี
รายได้มากขึ้น ก็จะมีความสามรถในการเข้าถึงแหล่งหนี้สินเพ่ิมขึ้นซึ่งเมื่อมีหนี้สินมากทำให้รายได้ต่อ
เดือนไม่ผ่านเกณฑ์เพ่ือขอสินเชื่อ  

4. จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้สินเชื่อเคหะทั้งจากจังหวัดระยองและจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า
รายได้ และรายจ่ายที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการนำหลักการ 6 C’s Analysis มาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ขอสินเชื่อและสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุรัสดา มีด้วง (2558: 73) ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจ เลือกใช้
บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5.4 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ 
1) จากผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์กับสินเชื่อของลูกหนี้

โดยกลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และพนักงานและลูกจ้างในบริษัทมียอดใช้สินเชื่อสูง
กว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ดังนั้นภาครัฐสามารถส่งเสริมการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
และภาคเอกชนสามารถลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยกำหนดราคาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถผ่อนชำระได้ 
ส่วนในกลุ่มรายได้น้อยเช่นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาครัฐต้องหาแนวทางให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย เช่น
โครงการบ้านประชารัฐ 



750 
 

 

2) รายได้ของลูกหนี้สินเชื่อในกลุ่มสินเชื่อเคหะมีรายได้สูงแต่ก็มีรายจ่ายสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันยอดใช้สินเชื่อเคหะค่อนข้างสูงตาม นอกจากนี้ลูกหนี้ในกลุ่ม เกณฑ์ Credit Score อยู่ใน
ระดับ C – ความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดหนี้สูญได้ ซึ่งธนาคารต้องมีแนวนโยบายสอบทาน
ธุรกรรมทางสินเชื่อ กรณีมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต้องมีแนวนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเขต

อุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมเพียงอย่างละจังหวัด ดังนั้นหากมีผู้ทำการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
การใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินต่อไป ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตอุตสาหกรรม
และเขตเกษตรกรรมในระดับภาค เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในขอบเขตท่ีกว้างขึ้น 

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มอาชีพระหว่างจังหวัดเขตอุตสาหกรรมและเขต
เกษตรกรรมว่าส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะอย่างไรเนื่องจากบริบทของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันถึงแม้
จะอาชีพเดียวกัน 

3) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาสินเชื่อ ดังนั้นหากมีผู้ทำการศึกษาสินเชื่อ
ธนาคารเพ่ือประชาชน ของธนาคารออมสิน ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ จะได้ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

4) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงการใช้สินเชื่อเคหะเพ่ือ
นำผลการศึกษาวิจัยไปปรับให้เหมาะกับบริบทของแต่ละจังหวัด 
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แรงจูงใจที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

อิศดุลย์ มีวงศ์อุโฆษ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจทั้งด้านปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด
ที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการจัดระเบียบแรงงานต่าง
ด้าว และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการในด้านความมั่นคง ของจังหวัดกาญจนบุรี  ใช้รูปแบบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจาก 
เอกสาร โดยใช้เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากแรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เพ่ือสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึกได้ โดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้
ข้อมูลดังนี้ แรงงานกัมพูชา 3 คน แรงงานลาว 2 คน และแรงงานเมียนมา 10 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
สำคัญทั้งสิ้น 15 คน  

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือปัจจัยที่
เป็นเหตุจูงใจจากประเทศต้นทาง ในการเข้ามาสู่แรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ฐานะทางครอบครัว
ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน  
ขาดความสามารถในการเลี้ยงครอบครัว อัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ได้รับอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ น้อยกว่าค่าแรงที่ได้รับใน
ปัจจุบัน  

ส่วนแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจ  
ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาสู่แรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี คือ อัตราค่าจ้างที่
ได้รับในปัจจุบัน ที่สูงกว่า ความสามารถส่งเงินให้ทางบ้าน มีงานให้ทำมากกว่าประเทศของตน  
การสามารถเลือกงาน ความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ การรักษาพยาบาล และโอกาสในการขึ้น
เงินเดือน หรือเพ่ิมค่าแรง  

คำสำคัญ: แรงจูงใจ แรงงานต่างด้าว จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: isadul.mew@stu.nida.ac.th 
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1. บทนำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ส่งผลให้การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศ
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันแรงงานในประเทศ ไม่สามารถรองรับต่อความต้องการจ้าง
งาน เนื่องจากปัจจุบันคนไทยในประเทศมีโอกาสทางการศึกษาสูง จึงทำให้มีการเลือกงาน ส่งผลให้
ขาดแคลนแรงงานที่ไร้ฝีมือ ก่อให้เกิดการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ซึ่งแรงงานต่างด้าว 3 ประเทศที่
ได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ในประเทศ
ของตนมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเติบโต ส่งผลให้ไม่มีงานเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดหรือ
จำนวนของประชากร ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือ จึงได้โอกาสในการจ้าง
แรงงานต่างด้าว ทั้งนี้เพราะค่าแรงที่ถูกกว่าการจ้างงานคนไทย ประกอบกับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไม่
เลือกงาน และมีลักษณะนิสัยที่มีความอดทนสูง นอกจากสาเหตุประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าวแล้ว 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างจำนวนมากของไทย อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการทางด้านแรงงานมีปริมาณเพ่ิมตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและ
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้นเป็นลำดับ (สำนักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2553) ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีความต้องการแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก 
มีค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทยมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีชายแดนซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่  
เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ในแต่ละจังหวัดมีช่องทางการติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างกันอีก
หลายช่องทาง จากพ้ืนที่ที่เอ้ืออำนวยและมาตรการในการควบคุมในพ้ืนที่ยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ในเป้าหมายของแรงงานต่างด้าวที่นิยมเดินทางเข้ามาทำงานอย่างมาก 
โดยประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยมากท่ีสุดคือ เมียนมา ซึ่งอยู่ติดพรมแดน
ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยโดยมีเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศไทยยาวถึง 
2,401 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางติดต่อระหว่างกันครอบคลุมตามจังหวัดต่าง ๆ ของไทย 10 จังหวัด คือ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 

ดังที่กล่าวข้างต้นจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางเดินทางของแรงงานต่างด้าว 
โดยเป็นจังหวัดชายแดนพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดแนวระยะทาง
ประมาณ 370 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นแบ่งเขต และประกอบด้วยช่องทางเข้าออก
ประมาณ 43 ช่องทาง จึงทำให้มีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีได้สะดวก เป็นปัญหาสำคัญ
ปัญหาหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและส่งผลกระทบ
ต่อสังคมไทย เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีการจ้างงานราคาต่ำ นายจ้างไม่มีภาระในเรื่องของต้นทุนการ
ผลิต แต่มีข้อเสีย คือ แรงงานต่างด้าวทำให้การเกิดแย่งงานของคนไทย นายจ้างจะเลือกจ้างคนต่าง
ด้าวเพราะราคาถูก ควบคุมง่าย อีกทั้งไม่เป็นภาระ บางครั้งถูกสังคมมองว่าประเทศไทยละเมิดสิทธิ
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แรงงาน มีผลให้บางกิจการเกิดการแทรกแซงหรือถูกกล่าวหาจากประเทศตะวันตก จนทำให้การ
ส่งออกสินค้าบางประเภทเช่น สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทะเลหยุดชะงักหรือเกิดการบอยคอตจาก
ประเทศผู้รับสินค้าได้ 

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้อยู่ในวัยทำงาน 646,495 
คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 471,142 คน ผู้มีงานทำ 467,720 คน ผู้ว่างงาน 2,045 คน ผู้รอฤดูกาล 
1,377 คน การมีงานทำ ผู้มีงานทำในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 467,720 คน ทำงานในภาคเกษตร 
จำนวน 231,743 คน คิดเป็นร้อยละ 49.55 ของผู้มีงานทำทั้งหมด ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 
235,976 คน คิดเป็นร้อยละ 50.45 ของผู้มีงานทำทั้งหมด โดยทำงานในสาขาการขายปลีกการขายส่ง
ฯ มากที่สุด จำนวน 66,180 คน คิดเป็นร้อยละ 28.05 ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือการผลิต  
จำวน 40,922 คน คิดเป็นร้อยละ 17.34 และกิจกรรมการก่อสร้าง จำนวน 31,195 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.22 การว่างงาน จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ว่างงานประมาณ 2,045 คน มีอัตราการว่างงาน คิดเป็น
ร้อยละ 0.43 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราลดลง 
ร้อยละ 0.11 สถานประกอบการ จากข้อมูลของสานักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี   
สถานประกอบการที่อยู่ ในกองทุนประกันสังคม มีทั้งสิ้น 3,044 แห่ง มีจำนวนลูกจ้าง 74,864 คน 
(จังหวัดกาญจนบุรี, 2561) 

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว จากข้อมูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2561 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำนวน 41,622 คน/
นายจ้าง 11,282 แห่ง จำแนกเป็น (จังหวัดกาญจนบุรี, 2561) 

1) คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 395 คน/นายจ้าง จำนวน 56 แห่ง 
(มาตรา 60 = 348 คน, ใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ 47 คน)  

2) แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลของกรมการปกครองหรือชนกลุ่มน้อย จำนวน 10,532 
คน/นายจ้าง จำนวน 3,061 แห่ง  

3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) จำนวนทั้งหมด 30,695 คน/นายจ้าง 
จำนวน 8,165 แห่ง จำแนกเป็น แรงงานกัมพูชา 1,315 คน ลาว 353 คน เมียนมา 28,976 คน  
(ตามมติ ครม. 16 ม.ค. 61 จำนวน 20,196 คน/นายจ้าง 6,944 แห่ง, ตามระบบ MOU จำนวน 
7,797 คน/นายจ้าง จำนวน 156 แห่ง, ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 2,701 คน/นายจ้าง จำนวน 
1,064 แห่ง, ทำงาน ในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล จำนวน 1 คน/นายจ้าง 1 แห่ง)  

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) จะมีจำนวนมาก
ถึง 30,695 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาญจนบุรี และเมื่อจำแนกเป็น
รายประเทศ จะพบว่า แรงงานกัมพูชา 1,315 คน ลาว 353 คน และเมียนมา 28,976 คน มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของแรงงาน 3 สัญชาติ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.62 ของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ดังนั้น การศึกษาแรงจูงใจที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
เนื่องจากส่งผลกระทบในหลายด้าน คือ ผลกระทบทางสังคม อาทิ ปัญหาด้านอาชญากรรมและยา
เสพติด ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข โดยแรงงานต่างด้าวบางส่วน ได้เป็นพาหนะนำโรคใหม่  ๆ  
เข้ามาในประเทศไทย และที่สำคัญส่งผลกระทบด้านความมั่นคง การที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน
ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก โดยไม่ทราบจำนวนและที่พักอาศัยของแรงงานต่าง
ด้าวทั้งหมดที่มีอยู่แท้จริง ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะทำให้เห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป
ประกอบกับในอนาคต หากยังไม่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ดีพอแล้วนั้น 
จะทำให้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จะเกิดในอนาคตเป็นปัญหาที่รุนแรงกว่าปัจจุบันก็เป็นได้ ผู้ศึกษาใน
ฐานะข้าราชการฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจที่
ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงาน และมี
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นพลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ ด้านปัจจัยผลักดันที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  
2.2 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ ด้านปัจจัยดึงดูดทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  

 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการเพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัด

กาญจนบุรี ในงานวิจัยนี้ มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ (1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงาน (2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ (3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 
และ (4) ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรสำหรับการศึกษา คือ แรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
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4. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  
4.1 การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 
การข้ามชาติ (Transnationalism) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับโลกาภิวัฒน์และรัฐชาติ 

เนื่องจากมักมองว่าการข้ามชาติเป็นกิจกรรมที่ทำให้รัฐแต่ละรัฐเปลี่ยนแปลงและลดความสำคัญลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ที่ถูกกำกับโดยบรรดาบรรษัทข้ามชาติ อย่างไรก็ตามแนวคิด  
การข้ามชาติมิใช่มีมิติเดียวที่ผ่านความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่การข้ามชาติยังเกี่ยวโยงถึง
การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมการค้าทั้งที่ถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน นำมาซึ่งการดำเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นของรัฐในบริเวณเส้นเขตแดน
และจุดผ่านแดนต่าง ๆ (จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, 2553: 21) นอกจากนี้การย้ายถิ่นยังเป็นกระบวนการ
ทางสังคม (Social Process) ที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตัวของมันเอง ดังนั้น  
จึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจขบวนการย้ายถิ่นถึงความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการ
ผสมผสานวัฒนธรรมของระบบโลก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

การย้ายถิ่นฐานมีสองประเภท คือ การย้ายถิ่นในประเทศ (Internal migration) และการ
ย้ายถิ่นข้ามประเทศ (International migration) มีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานสอง
แนวคิดดังนี ้

1. กฎของการย้ายถิ่น (Laws of migration) ของ Ravenstein (1885) มีสาระสำคัญได้ดังนี้ 
1.1 กระแสการย้ายถิ่นฐานจะมีขั้นตอน จากชนบทมุ่งไหลเข้าสู่ศูนย์เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
1.2 ผู้อาศัยในเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นฐานน้อยกว่าผู้อาศัยอยู่ในชนบท 
1.3 ในระยะทางที่ใกล้เขตตัวเมือง เพศหญิงมีแนวโน้มจะย้ายถิ่นฐานมากกว่าเพศชาย 
1.4 การย้ายถิ่นฐานมีปัจจัยที่ส่งเสริมคือ การพัฒนาของเทคโนโลยีและการคมนาคม 
1.5 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยจูงใจให้มีการย้ายถิ่นฐาน

เกิดข้ึน 
Ravenstein (1885) มีความเห็นว่าการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคลใน

การที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็นการย้ายถิ่นฐานจากพ้ืนที่หนึ่งไปสู่อีก
พ้ืนที่หนึ่งซึ่งให้โอกาสที่จะสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2. ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ Everett (1966) (Theory of migration) ในปี ค.ศ. 1966  
ได้ปรับการพัฒนากฎการย้ายถิ่นฐานของ Ravenstein โดยให้ความสำคัญแก่ปัจจัยหลัก 4 ประการ
ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยของการย้ายถิ่นฐานที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีแหล่งต้นทาง (Origin) 
2.2 ปัจจัยของการย้ายถิ่นฐานที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีแหล่งปลายทาง (Destination) 
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2.3 อุปสรรคที่แทรกอยู่ระหว่างการย้ายถิ่นฐานจากพ้ืนที่ต้นทางและพ้ืนที่ปลายทาง
(Intervening) 

2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ย้ายถิ่นฐาน (Personal factors)  
โดยทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ Everett เป็นแนวคิดที่รวมปรากฏการณ์ของการย้ายถิ่นฐาน

ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดด้าน ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยดึงดูด (Push and pull factors) 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
Applewhite (1965: 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ

ทำงาน และความพึงพอใจในงาน มีความหมายรวมถึง ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในที่ทำงานด้วย เช่น การมีความสุขที่ได้ทำงานกับเพ่ือนร่วมงานที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องานและ
ความพอใจเกี่ยวกับรายได้ เป็นต้น 

ความพึงพอใจในงาน คือทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่องาน ที่เกิดขึ้นจากการประเมินคุณลักษณะ
ของงาน และเต็มใจที่จะทำด้วยสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน โดยผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ซึ่งจะมีผลทาให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ  
มีความสุขที่ได้ทางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร (Robbins & Timothy, 2013) เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
พอใจในงานจะส่งผลต่อการขาดงานต่ำ และการลาออกจากงานต่ำ แต่หากมีความไม่พึงพอใจก็จะ
ส่งผลต่อการขาดงาน และการลาออกในที่สุด 

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
แนวความคิดลำดับขั้นของความต้องการเสนอโดย Abraham H. Maslow แนวความคิดนี้มุ่ง

อธิบายความต้องการของคน โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการตลอดเวลา และความต้องการ
ของคนจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความต้องการของมนุษย์
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้น ดังนี้ (Maslow, 1970) 

1. ความต้องการกายภาพ (Physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกาย
เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ คือความต้องการขั้นแรกของมนุษย์ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 
ความต้องการขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศหายใจ การพักผ่อน ความต้องการปัจจัยสี่ใน
การดารงชีวิต ในองค์การความต้องการขั้นต้นนี้ก็เช่น สภาพการทางาน (ความร้อน, อากาศ) เงินเดือน
พ้ืนฐาน ร้านอาหารในที่ทำงาน เป็นต้น 

2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security needs) ความต้องการ
ขั้นนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วระดับหนึ่ง (ในจำนวน หรือ
ปริมาณหนึ่ง) ความต้องการในขั้นนี้บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และ
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ปลอดภัยในชีวิต ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการขั้นนี้ใน
องค์การเราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการทางาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการทา
งาน การเพิ่มเงินเดือน และความมั่นคงในงาน (Job security) ซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อคนงาน 

3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs Belongingness and Love needs) เมื่อคน
รู้สึกมีความปลอดภัย จะมีความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ต้องการให้สังคมยอมรับว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์การหรือสังคม เป็นความต้องการที่จะได้รับ
การยอมรับ ต้องการมีเพ่ือน ต้องการความรัก และความพอใจในการสัมพันธ์กับคนอ่ืน และเน้นใน
เรื่องมิตรภาพ ซึ่งในองค์การความต้องการด้านสังคม ได้แก่ คุณภาพของการจัดการ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์ในกลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

4. ความต้องการได้รับการยกย่องและนับถือตนเอง (Self-esteem needs, ego, status) 
เป็นความต้องการขั้นที่ 4 โดยเมื่อความต้องการข้ันที่ 1, 2 และ 3 ได้รับการตอบสนองแล้ว ในขั้นนี้คน
จะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความสำเร็จ และต้องการได้รับการยกย่องในสังคม 
ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ ความต้องการในขั้น
นี้ในองค์การเราสามารถพิจารณาได้จาก ชื่อตำแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
และการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

5. ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self-Actualization) เป็นความ
ต้องการขั้นสุดท้าย ซึ่งเกิดเมื่อความต้องการอ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะต้องการที่จะ
บรรลุศักยภาพของตน และใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถ ความต้องการในขั้นนี้จะเป็น
ความต้องการที่จะรู้ว่าตนมีความสามารถใดและทำสิ่งใดดีที่สุดและได้ทาในสิ่งดังกล่าว ความต้องการ
ขั้นนี้ ได้แก่ ความเจริญเติบโต ความต้องการก้าวหน้า และความต้องการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ  
ซึ่งในองค์การความต้องการด้านนี้อาจจัดได้โดย การจัดงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้าในองค์การ และความสำเร็จในการทำงาน 

ความต้องการทั้ง 5 ขั้นของ Maslow จะเป็นความต้องการที่เป็นลำดับขั้นจากข้ันที่ 1 ไปสู่ขั้น
ที่ 5 ความต้องการจะไม่มีการข้ามขั้น ความต้องการที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานหรือแสดง
พฤติกรรมจะต้องเป็นความต้องการที่ยังได้รับการตอบสนองเท่านั้น ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่สามารถเป็นแรงจูงใจได้อีกต่อไป การจะกระตุ้นให้คนทำงานจึงมีความจำเป็นต้อง
รู้แรงจูงใจของบุคคลนั้นก่อนว่ามีแรงจูงใจในเรื่องใด 

ทฤษฎี ERG (ERG Theory : Existence Relatedness Growth Theory) 
เป็นทฤษฎีที่  Clayton Alderfer พัฒนามาจากทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของ 

Maslow โดยได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน 3 อย่าง ดังนี้ 
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1) ความต้องการดำรงชีวิต (Existence needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนองเพ่ือให้มี
ชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ ที่พักอาศัย ความปลอดภัยทางร่างกาย 

2) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) เป็นบทบาทที่ซับซ้อน
เกี่ยวกับคนและความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์กันในสังคมนามาสู่เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ การเคารพนับ
ถือ การยอมรับ และความต้องการเป็นเจ้าของ ทาให้เกิดความพึงพอใจในบทบาทการทางานกับตัว
พนักงานเองรวมทั้งครอบครัวและเพ่ือน 

3) การต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุด เช่น ได้รับ
การยกย่อง, ประสบความสำเร็จในชีวิต , ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
ความต้องการนี้ประกอบด้วย การท้าทาย อิสรภาพของตัวเองที่จะทำให้ความสามารถนั้นเกิดความ
เป็นจริงได ้

ความต้องการในทฤษฎี ERG ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับขั้น บุคคลอาจเกิดความต้องการ
ในระดับสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และความพึงพอใจ
ที่มาจากความต้องการจะเพ่ิมมากข้ึน 

ทฤษฎีสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวพนักงานในขณะที่ทำงาน 

เช่นหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ อากาศที่
หายใจแสงสว่าง เสียง ความสั่นสะเทือน รังสี ความร้อน ความเย็น การถ่ายเทอากาศ ก๊าซ ไอสาร ฝุ่น 
ควันละออง และสารเคมีอ่ืน ๆ  

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พนักงานทั้งในแง่ของ ความสามารถ แรงจูงใจ สุขภาพอนามัย และประสิทธิภาพของงานที่ทำ (Bridger, 
1995) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการลาออกได้เนื่องจากเมื่อพนักงานเห็นว่าตนไม่มี ความสามารถในการ
ทำงานก็จะรู้สึกว่า ตนไม่เหมาะสมกับงานที่กำลังทำอยู่ ส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจในการทำงาน  
จึงต้องการที่จะลาออกจากงานนั้น ๆ ไป ซึ่งบางครั้งการขาดความสามารถในการทำงานอาจเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม มิได้เกิดจากตัวพนักงานเองก็ได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวพนักงานทั้งหมดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ด้านใดด้านหนึ่งต่อพนักงานหากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม ผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้ง
ด้านจิตใจความรู้สึกที่มีต่องาน และผลกระทบทางสุขภาพของพนักงาน และส่งผลถึงความพึงพอใจ
ของพนักงานและแนวโน้มในการลาออกด้วย 
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แนวคิดเกี่ยวกับค่าจ้างข้ันต่ำ 
ค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นค่าตอบแทนต่ำสุดซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน

หรือรายเดือนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีความหมายเหมือนกับค่าแรงต่ำสุดซึ่งลูกจ้างจะขาย
แรงงานของตน แม้ว่ากฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำจะมีผลใช้บังคับในหลายรัฐ ก็ยังมีความเห็นต่างในผลดี
และผลเสียของค่าจ้างขั้นต่ำ ผู้สนับสนุนค่าจ้างขั้นต่ำบอกว่า จะเป็นการเพ่ิมมาตรฐานชีวิตของลูกจ้าง
และลดความยากจน ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยว่า ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำสูงพอจะเห็นผลได้ดังนั้น ก็จะเป็นการ
เพ่ิมอัตราว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่ลูกจ้างที่มีผลิตภาพต่ำเพราะขาดประสบการณ์หรือพิการ 
ดังนั้นจึงเป็นการทำร้ายแรงงานที่มีฝีมือน้อยกว่าและเป็นประโยชน์แก่แรงงานที่มีฝีมือสูงกว่า  (Black, 
John, 2003) 

ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีการปรับเปลี่ยนไป

จากกฎหมายฉบับเดิมหลายประการ เช่น กำหนดให้มีกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร มีคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าวกำหนดค่าธรรมเนียมการจ้าง (levy) รวมทั้งการกำกับดูแลและบท
กำหนดโทษ ในส่วนการทำงานของคนต่างด้าวนั้นมีการปรับเปลี่ยนให้กำหนดงานที่คนต่างด้าวอาจ  
ทำได้ จากเดิมที่กำหนดงานที่คนต่างด้าวห้ามทำ โดยต้องเป็นไปตามหลักการ 3 ประการคือ คำนึงถึง
ความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่
จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องออกกฎกระทรวงกำหนดงานที่คนต่างด้าวอาจทำได้ภายใน   
2 ปี นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติสามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ชายแดนทำงานบาง
ประเภทหรือลักษณะงานได้ ในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดได้ เป็นต้น โดยประเด็นสำคัญ
ของการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดอาชีพสำหรับแรงงานต่างด้าว คือ  
การรักษาสมดุลระหว่างสภาพการจ้างงานที่เป็นจริง ความต้องการแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ 
รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน และความม่ันคงของมนุษย์  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรีดา พรมเพชร (2554) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงาน

อุตสาหกรรม บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่พบว่า ปัจจัย
จูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายด้าน มีอยู่ในระดับมาก คือ  
ด้านลักษณะของการทำงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ เนื่องจากลักษณะการทำงานของ
แรงงานต่างด้าว เป็นกลุ่มใช้แรงงานที่ค่อนข้างหนัก และแรงงานไทยไม่นิยมทำงานในลักษณะดังกล่าว 
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ย่อมส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการได้รับการยอมรับนับถือ เป็นส่วน
สำคัญที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้น เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานได้  

อทิตยา สุวรรณโณ และคณะ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจ้าง
แรงงานต่างด้าวกับการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ พบว่าโดยภาพรวมปัจจัย
การจ้างแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้ แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ
ด้านคุณสมบัติของลูกจ้าง ด้านต้นทุนของกิจการ ด้านการขาดแคลนแรงงาน และด้านกฎหมายและ
นโยบายภาครัฐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าวทุกด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบการทุกด้าน 

ปนัดดา สีสำลี (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่า 
ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากองค์การของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เหมือนกัน และปัจจัยค้ำจุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านสภาพการทำงาน และด้านสถานะอาชีพ  

พิสมัย สารการ (2557) ศึกษาเรื่อง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อ
ค่าตอบแทนในการพยากรณ์แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในกรุงเทพมหานคร  
ที่พบว่า การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงาน และ
ปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ไม่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การตามลักษณะการ
ว่าจ้างส่วนใหญ่คือ ว่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำและไม่มีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่ง ซึ่งปัจจัยค้ำจุน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสถานะ
อาชีพ และด้านสภาพการทำงาน ไม่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การ ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เรื่อง หัวหน้างานแสดงความจริงใจส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การ 
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4.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแรงจูงใจที่ทำ
ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี ดังภาพ  
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

5.1 วิธีการศึกษา 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ จำนวน 30,695 คน 

เมื่อจำแนกเป็นรายประเทศ โดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 1) แรงงานกัมพูชา 1,315 คน 2) ลาว 
353 คน และ 3) เมียนมา 28,976 คน รวม 30,695 คน (จังหวัดกาญจนบุรี, 2561) 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัย คือ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว 
เมียนมา เพ่ือสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึกได้ โดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 1) แรงงานกัมพูชา 3 
คน 2) แรงงานลาว 2 คน และ 3) แรงงานเมียนมา 10 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 15 คน 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย

เจาะจงจากผู้ที่สื่อสารหรือพุดภาษาไทยได้ในระดับดี และเต็มใจในการให้ข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 

ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) 
- ความไมส่งบภายในประเทศ  
- ปัญหาความยากจนไม่มีงานทำ  
- อัตราค่าจ้างตำ่  
- ความไม่ก้าวหน้าในสาขาอาชีพ 

 

ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) 
- อัตราค่าจ้างสูง   
- โอกาสในการมีงานทำ   
- ความมั่นคงในการทำงาน  
- ความเจริญและอุดมสมบูรณ์  
- การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย   
- ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ 

 

เข้าสู่แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
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5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการ

จดบันทึกและถอดเทปรายละเอียด กรอบแบบสัมภาษณ์ และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
คำถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์ เชิงลึก นำมาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้ เป็นระบบ 
(Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ส่ ว น ป ระก อบ  (Componential-Analysis) แ ล ะ เนื้ อ ห า  (Content Analysis) น ำข้ อ มู ล ม า
เปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and 
effect analysis) จากนั้นจึงนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

   
6. ผลการศึกษา  

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
พบว่า แรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 12 คน และเพศหญิง จำนวน 3 คน  

มีอายุระหว่าง 19-48 ปี  ซึ่งมีสัญชาติ เมียนมา 10 คน กัมพูชา 3 คน และสัญชาติลาว 2 คน  
ส่วนอาชีพหรือลักษณะงานในจังหวัดกาญจนบุรี คือ งานบริการ งานเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และ
ลูกจ้างส่วนบุคคลในครัวเรือน และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 7,500-20,000 บาท 

6.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือปัจจัยท่ีเป็นเหตุจูง
ใจจากประเทศต้นทาง ในการเข้ามาสู่แรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี 

พบว่า ความไม่สงบภายในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเหตุการณ์ความไม่
สงบภายในประเทศ จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า มีเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ  
ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมา โดยอธิบายเพ่ิมเติมว่า เป็นเหตุการณ์จากการสู้รบของชนกลุ่มน้อยที่
ต้องการเอกราช และความไม่สงบจากการเรียกร้องทางการเมือง  

ความคิดเห็น เกี่ยวกับความไม่สงบภายในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า เกิดจากการที่รัฐ
รวบอำนาจการปกครองจากชนกลุ่มน้อยและความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกัน 

ฐานะทางครอบครัวในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า เดิมจะมฐีานะยากจน 

อาชีพเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี
อาชีพที่แน่นอน มีบางคน ทำการเกษตร (ทำนา)  

ความสามารถในการเลี้ยงครอบครัว ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ ต้องพ่ึงพา เพ่ือน หรือญาติ แต่มีบางท่านต้องการยกฐานะของ
ตนเองให้ดีขึ้น แม้ว่าเดิมจะสามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ 
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อัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ได้รับ
อัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ น้อยกว่าค่าแรงที่ได้รับในปัจจุบัน  โดยที่ประเทศไทยมีค่าแรงสูง
มากกว่าเท่าตัว 

อัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ กับความเพียงพอเลี้ยงครอบครัว  พบว่า ไม่เพียงพอใน
การดูแลครอบครัว 

ความก้าวหน้าในงานหรืออาชีพที่ทำในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์  พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความก้าวหน้าในงานหรืออาชีพที่ทำในประเทศ แต่การเพ่ิมค่าแรงยังน้อย เมื่อเทียบกับประเทศไทย 
แต่จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า ไม่มีความก้าวหน้าในงานหรืออาชีพที่ทำในประเทศ 

การเพ่ิมค่าแรง หรือเงินเดือนที่ผ่านมา เมื่อตอนอยู่ในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า  
ส่วนใหญ่ระบุได้ค่าแรงเพิ่มในปี 2018 จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า ได้ค่าแรงเพิ่มบ้าง  

6.3 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจ 
ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาสู่แรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี 

จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับ อัตราค่าจ้างที่ได้รับใน
ปัจจุบัน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากพบว่า อัตราค่าจ้างที่
ไดร้ับในปัจจุบัน ได้รับสูงกว่า ที่ประเทศของตนมาก  

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับความสามารถเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการส่งเงินให้ทาง
บ้าน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ความสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัว รวมถึงส่งเงินให้ทางบ้าน ได ้

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับงานในจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าว
เข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า มีงานให้ทำมากกว่าประเทศของตน รวมถึงมีค่าแรง
มากกว่า  

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับการสามารถเลือกงาน ในการทำงานใน จังหวัดกาญจนบุรี 
น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ระบุมีงานจำนวน
มาก จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า บางวันไม่มีงาน 

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงาน ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่าง
ด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ยังไม่มีความมั่นคงในการ
ทำงาน ต้องต่ออายุใบอนุญาตการทำงานทุกปี  

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ ใน จังหวัดกาญจนบุรี 
น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในสภาพความเป็นอยู่ เพราะมีความสะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเอง มีเงินใช้อย่างเพียงพอ จะมี
ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า ไม่พึงพอใจสภาพที่เป็นอยู่ เพราะต้องอยู่รวมกันอย่างแออัด และอาจ
มีการกระทบกระท่ังกับคนไทยในเรื่องวัฒนธรรม 
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แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา

สู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า มีความพึงพอใจ ในเรื่องการรักษาพยาบาล ทั้งนีเ้นื่องมาจากการ
มีสถานพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ 

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับสุขอนามัย ในปัจจุบัน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้า
มาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่มีสุขอนามัย อยู่ในขั้นดี จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน  
ที่ระบุว่า สุขอนามัยปานกลาง แต่เนื่องมาจากปัญหาสุขภาพเดิม 

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับโอกาสในการขึ้นเงินเดือน หรือเพ่ิมค่าแรง น่าจะมีผลทำให้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่า ค่าแรงจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ตามกฎหมายประเทศไทยที่ปรับค่าแรงบ่อยมาก จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า ไม่ได้ขึ้นค่าแรง
เนื่องจากไม่ได้รับค่าแรงเท่าคนไทย 

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาฝีมือในอาชีพ หรือเลื่อนตำแหน่ง  
ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ไม่มโีอกาสในการพัฒนา
ฝีมือในอาชีพ หรือเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากไม่ใช่แรงงานไทย 

 
7. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

7.1 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถ
อภิปรายผล ใน 4 ประเด็น คือ 

1) ความไม่สงบภายในประเทศ จากการสัมภาษณ์พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน 
เกี่ยวกับความไม่สงบภายในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่
จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ  

2) ปัญหาความยากจนไม่มีงานทำ จากการสัมภาษณ์พบว่า ฐานะทางครอบครัวใน
ประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าว
เข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า เดิมจะมีฐานะยากจน จึงเป็นเหตุผลที่มาทำงานในจังหวัด
กาญจนบุรี ทั้งนี้เกี่ยวกับอาชีพเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมี
ผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดียวกัน เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพที่
แน่นอน มีบางคน ทำการเกษตร (ทำนา) โดยที่ความสามารถในการเลี้ยงครอบครัว ก่อนที่จะมา
ทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจาก
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ ต้องพ่ึงพา เพ่ือน หรือญาติ แต่มีบางท่านต้องการ
ยกฐานะของตนเองให้ดีขึ้น แม้ว่าเดิมจะสามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ 

3) อัตราค่าจ้างต่ำ จากการสัมภาษณ์พบว่า อัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงที่ได้รับในปัจจุบัน  น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัด
กาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ได้รับอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ น้อยกว่าค่าแรงที่ได้รับใน
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ปัจจุบัน โดยที่ประเทศไทยมีค่าแรงสูงมากกว่าเท่าตัว ซ่ึงอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ กับความ
เพียงพอเลี้ยงครอบครัว น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  เช่นเดียวกัน
เนื่องจากพบว่า ไม่เพียงพอในการดูแลครอบครัวใหญ่ระบุได้ค่าแรงเพ่ิมในปี 2018 จะมีผู้ให้สัมภาษณ์
บางท่าน ที่ระบุว่า ได้ค่าแรงเพ่ิมบ้าง  

4) ความไม่ก้าวหน้าในสาขาอาชีพ จากการสัมภาษณ์พบว่า ความก้าวหน้าในงาน
หรืออาชีพที่ทำในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์  ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัด
กาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในงานหรืออาชีพที่ทำในประเทศ แต่การเพ่ิม
ค่าแรงยังน้อย เมื่อเทียบกับประเทศไทย ทั้งนี้รวมถึงการเพ่ิมค่าแรง หรือเงินเดือนที่ผ่านมา เมื่อตอน
อยู่ในประเทศของผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  
เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ระบุได้ค่าแรงเพิ่มในปี 2018   

ทั้งนี้ ตรงกับงานวิจัยของ สมเดช มุงเมือง (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ความยากจนเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญและ
อัตราค่าจ้างสูงเป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาทำงานในจังหวัด
เชียงราย แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่างประเภทกันมี ความพึงพอใจในงานที่ทำ
แตกต่างกัน ปัจจัยด้านแรงงานที่สำคัญที่สุดคือ การขาดแคลนแรงงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้บริหารสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
แรงงานไทยมากกว่าแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวและผู้บริหารสถานประกอบการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณพบว่า มาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานสามารถใช้พยากรณ์ความพึงพอใจใน
งานของแรงงานต่างด้าวอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 มีค่าพยากรณ์ ร้อยละ 49.5 (R2=.495) และ 
งานของปนัดดา สีสำลี (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่า 
ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากองค์การของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เหมือนกัน และปัจจัยค้ำจุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านสภาพการทำงาน และด้านสถานะอาชีพ  

7.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จั งหวัดกาญจนบุรี สามารถ
อภิปรายผล ใน 6 ประเด็น คือ 

1) อัตราค่าจ้างสูง จากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับ 
อัตราค่าจ้างที่ได้รับในปัจจุบัน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจาก
พบว่า อัตราค่าจ้างที่ได้รับในปัจจุบัน ได้รับสูงกว่า ที่ประเทศของตนมาก โดยความสามารถเลี้ยงดู
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ครอบครัว รวมถึงการส่งเงินให้ทางบ้าน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  
เช่นกันเนื่องจากพบว่า ความสามารถเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงส่งเงินให้ทางบ้าน ได้ 

2) โอกาสในการมีงานทำ จากการสัมภาษณ์ พบว่า งานในจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมี
ผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากพบว่า มีงานให้ทำมากกว่าประเทศของ
ตน รวมถึงมีค่าแรงมากกว่า และการสามารถเลือกงาน ในการทำงานใน จังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมีผล
ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดียวกันเนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ระบุมีงาน
จำนวนมาก จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า บางวันไม่มีงาน 

3) ความมั่นคงในการทำงาน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความมั่นคงในการทำงาน  
ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ยังไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ต้องต่ออายุใบอนุญาตการทำงานทุกปี  

4) ความเจริญและอุดมสมบูรณ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความพึงพอใจในสภาพ
ความเป็นอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจาก
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ เพราะมีความสะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้าน
ตนเอง มีเงินใช้อย่างเพียงพอ แต่จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า ไม่พึงพอใจสภาพที่เป็นอยู่ 
เพราะต้องอยู่รวมกันอย่างแออัด และอาจมีการกระทบกระท่ังกับคนไทยในเรื่องวัฒนธรรม 

5) การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย จากการสัมภาษณ์ พบว่า การรักษาพยาบาล 
น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า มีความพึงพอใจ ในเรื่อง
การรักษาพยาบาล ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีสถานพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่าง
เพียงพอ และด้านสุขอนามัย ในปัจจุบัน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  
เช่นเดียวกันเนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่มีสุขอนามัย อยู่ในขั้นดี จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่าน ที่ระบุว่า 
สุขอนามัยปานกลาง แต่เนื่องมาจากปัญหาสุขภาพเดิม 

6) ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ จากการสัมภาษณ์ พบว่า โอกาสในการขึ้นเงินเดือน 
หรือเพ่ิมค่าแรง น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่
คิดว่า ค่าแรงจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามกฎหมายประเทศไทยที่ปรับค่าแรงบ่อยมาก แต่ โอกาสในการ
พัฒนาฝีมือในอาชีพ หรือเลื่อนตำแหน่ง ไม่น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื่องจากพบว่า ไม่มีโอกาสในการพัฒนาฝีมือในอาชีพ หรือเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากไม่ใช่แรงงานไทย 

ทั้งนี้ มีผู้ทำการวิจัย ในเรื่องใกล้เคียง คือ วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ (2554) ศึกษาเรื่อง ทฤษฎี
สองปัจจัย (ปัจจัยค้ำจุน–ปัจจัยจูงใจ) ที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันขององค์การของแรงงานต่าง
ด้าวชาวกัมพูชาในอุตสาหกรรมประมงทะเล กรณีศึกษา ตำบลปากน้ำ จังหวัดระยอง ที่พบว่า แรงงาน
ต่างด้าวให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจระดับสูง ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งระดับปานกลาง คือ ด้านความ
รับผิดชอบที่ได้รับ และด้านความสำเร็จในการทำงาน ปนัดดา สีสำลี (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การทำงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด 
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อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน  อยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากองค์การของกลุ่มตัวอย่างไม่เหมือนกัน และปัจจัยค้ำจุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และหากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่าระดับมาก ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา  
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความม่ันคงในการทำงาน 
ด้านสภาพการทำงาน และด้านสถานะอาชีพ สมเดช มุงเมือง (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ความยากจนเป็นปัจจัยผลักดันที่
สำคัญและอัตราค่าจ้างสูงเป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาทำงานใน
จังหวัดเชียงราย แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่างประเภทกันมี ความพึงพอใจในงาน
ที่ทำแตกต่างกัน ปัจจัยด้านแรงงานที่สำคัญที่สุดคือ การขาดแคลนแรงงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้บริหารสถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อแรงงานไทยมากกว่าแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวและผู้บริหารสถานประกอบการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณพบว่า มาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานสามารถใช้พยากรณ์ความพึง
พอใจในงานของแรงงานต่างด้าวอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 มีค่าพยากรณ์ ร้อยละ 49.5 (R2=.495) 
และพิสมัย สารการ (2557) ศึกษาเรื่อง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อ
ค่าตอบแทนในการพยากรณ์แรงจูงใจในการทำงานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในกรุงเทพมหานคร  
ที่พบว่า การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงาน และ
ปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ไม่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การตามลักษณะการ
ว่าจ้างส่วนใหญ่คือ ว่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำและไม่มีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่ง ซึ่งปัจจัยค้ำจุน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสถานะ
อาชีพ และด้านสภาพการทำงาน ไม่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การ ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เรื่อง หัวหน้างานแสดงความจริงใจส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การ 

 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

8.1 บทสรุป 
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือปัจจัยที่

เป็นเหตุจูงใจจากประเทศต้นทาง ในการเข้ามาสู่แรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ฐานะทางครอบครัว
ก่อนที่จะมาทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน  
ขาดความสามารถในการเลี้ยงครอบครัว อัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ได้รับอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงในประเทศ น้อยกว่าค่าแรงที่ได้รับใน
ปัจจุบัน  
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ส่วนแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจ  
ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาสู่แรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี คือ อัตราค่าจ้างที่
ได้รับในปัจจุบัน ที่สูงกว่า ความสามารถส่งเงินให้ทางบ้าน มีงานให้ทำมากกว่าประเทศของตน  
การสามารถเลือกงาน ความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ การรักษาพยาบาล และโอกาสในการขึ้น
เงินเดือน หรือเพ่ิมค่าแรง  

8.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
อัตราค่าจ้าง จากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับอัตราอัตรา

ค่าจ้าง จากการสัมภาษณ์ พบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูด เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ได้รับในปัจจุบัน 
น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้นจึงควรกำหนดอัตราค่าแรงของ
แรงงานต่างด้าวไว้เป็นการเฉพาะ  

โอกาสในการมีงานทำ จากการสัมภาษณ์ พบว่า งานในจังหวัดกาญจนบุรี และการ
สามารถเลือกงาน ในการทำงานใน จังหวัดกาญจนบุรี น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัด
กาญจนบุรีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการ ให้ความสนใจแรงงานต่างด้าวในด้านการไม่เลือกงาน 
ดังนั้นจึงควรปรับทัศนคติที่ดีให้แก่แรงงานไทย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสนใจเลือกแรงงานไทยมากข้ึน 

ความเจริญและอุดมสมบูรณ์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความพึงพอใจในสภาพความ
เป็นอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี  น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้น  
ควรมีการจัดโซนที่อยู่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ เพ่ือแยกความแตกต่างในการพักอาศัยของแร งงาน
ต่างด้าวและไทย และสะดวกในการกำกับดูแล 

การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย จากการสัมภาษณ์ พบว่า การรักษาพยาบาล และ
ด้านสุขอนามัย ในปัจจุบัน น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี  จึงควรมีการ
จัดเก็บค่าใช้จ่ายแรงงานต่างด้าวในการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขอนามัย มากกว่าแรงงานไทย  
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวกับมนุษยธรรม ซึ่งรัฐจำเป็นต้องให้การดูแลแรงงานต่างด้าว
อย่างทัดเทียมแรงงานไทย จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง  

ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ จากการสัมภาษณ์ พบว่า โอกาสในการขึ้นเงินเดือน 
หรือเพ่ิมค่าแรง น่าจะมีผลทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควร
ให้ความสำคัญในการขึ้นเงินเดือนหรือค่าแรงกับแรงงานไทยมากข้ึนกว่าแรงงานต่างด้าว 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าแรงของแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสมไม่กระทบต่อการ

จ้างงานและมีความเป็นธรรม 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ในเรื่องความสนใจแรงงานต่างด้าวกับ

แรงงานไทย 
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ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดโซนที่อยู่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ เพ่ือแยก
ความแตกต่างในการพกัอาศัยของแรงงานต่างด้าวและไทย  และสะดวกในการกำกับดูแล 

ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ ยวกับการจัด เก็บค่าใช้จ่ ายแรงงานต่างด้ าวในการ
รักษาพยาบาลและการดูแลสุขอนามัย มากกว่าแรงงานไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและ
เกี่ยวกับมนุษยธรรม ซึ่งรัฐจำเป็นต้องให้การดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างทัดเทียมแรงงานไทย จึงต้อง
ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง  

ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสาขาอาชีพของแรงงานต่างด้าว 
ควรมีการศึกษาวิจัยแรงจูงใจที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่ประเทศไทย ในพ้ืนที่  

อ่ืน ๆ เพื่อนำเสนอเป็นบริบทรวมของประเทศต่อไป 
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