ก

คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้นำความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทำหนังสือรวมบทความการทำวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึ ก ษาและวิ จ ั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาคพิ เ ศษ
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
ของนั กศึ ก ษาในระดั บ คณะเพื ่ อ กระตุ ้ น ให้ เกิ ด การอภิ ปรายในประเด็ นต่ าง ๆ ที ่ เกี ่ ยวข้ อ งกั บ
องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการ
เรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจำกัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรั ฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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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.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
ผู้ดำเนินรายการ นายวีระศักดิ์ เลิศสิทธิชัย และ นางสาวดารินี หงษ์หิรัญกุล
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวนริศรา เสนารินทร์
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร นายธีระพงษ์ ตรีรัตน์วดี ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
จัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา
09.20 – 09.40 น. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ นายวรรธนะ มหาคีตะ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ของศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอ: กรณี ศ ึ ก ษา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
09.40 – 10.00 น. บทบาทกองทัพเรือในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำ นาวาโทชูพงษ์ คำเงิน
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
กา ร ป ร ะ ม งผ ิ ด กฎ หม า ย (Illegal, unreported and
unregulated fishing: IUU) ของประเทศไทย
10.00 – 10.20 น. ปัญหาในการปฏิบัติงานในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว นายวัชรพงค์ มูลมณี
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ทั ศ นคติข องผู ้อ ยู่ อ าศั ยในโครงการบ้ านจัดสรร ต่ อการ นายชินดนัย
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
จัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน: กรณีศึกษา หมู่บ้าน ประทีปโชติพร
รวยยิ่ง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
11.00 – 11.20 น. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นายพุทธิชาต ปูชนียกุล ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11.20 – 11.40 น. รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมที่ นายวีระศักดิ์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศู นย์ดำรงธรรม เลิศสิทธิชัย
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ นายณัฐพล บุญเจริญ
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
สั ม มาชี พ ชุ ม ชน กรณี ศ ึ ก ษา ต.บางวั ว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน : นางธัญลักษณ์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
กรณีศึกษาโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยศพลเสนีย์
บ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ฏ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
13.20 – 13.40 น. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานเพื ่ อ การจั ด ระเบี ย บรถตู้
โดยสารสาธารณะ: กรณีศึกษา สถานีเดินรถโดยสารขนาด
เล็ก (จตุจักร)
13.40 – 14.00 น. ผลกระทบจากการหมุ น เวี ย นงานของบุ คล า กร
กองยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนงาน สำนั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข
14.00 – 14.20 น. ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา

นักศึกษา
นายนวุตม์ กิจโพธิญาณ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

นางสาวนริศรา
เสนารินทร์

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

นางสาวดารินี
หงษ์หิรัญกุล

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างชั่วคราว นางสาวรวีภัทร์ ชินโสด รศ.ดร.ประพนธ์
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลตำรวจ
สหพัฒนา
15.00 – 15.20 น. คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ร.ต.ท.สิรภพ โกฏิกุล
รศ.ดร.ประพนธ์
ข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
สหพัฒนา
ตำรวจ
15.20 – 15.40 น. การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการในการ
นายกิตตินันท์ ชัยภูมิ
รศ.ดร.ประพนธ์
ให้บริการประชาชน กรณีศึกษา กรมที่ดิน
สหพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ฐ
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 อุปถัมภ์เชื้อ
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน และ นายพินัย นาคสุวรรณ
ผู้ควบคุมเวลา นายพิทักษ์พล โซว
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. การใช้แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ในการพัฒนา นางสาวนัยนา ชุมคง
รศ.ดร.ไพโรจน์
ทรัพยากรมนุษย์ ของกลุ่มบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส
ภัทรนรากุล
จำกัด (มหาชน)
09.20 – 09.40 น. การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การ กรณีศึกษา ศูนย์พันธุ นางสาวสุภาวดี
รศ.ดร.ไพโรจน์
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)
เนียมสูงเนิน
ภัทรนรากุล
09.40 – 10.00 น. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการตรวจราชการแบบบูรณาการ นายพิทักษ์พล โซว
รศ.ดร.ไพโรจน์
กรณี ศ ึก ษา แผนพั ฒ นาคุณภาพชีว ิ ตผู ้มี บ ัตรสวัสดิการ
ภัทรนรากุล
แห่งรัฐ กระทรวงการคลัง
10.00 – 10.20 น. การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต การทำงานของบุ ค ลากร สำนั ก ร.อ.สหภัทร คงเทียน
รศ.ดร.ไพโรจน์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภัทรนรากุล
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความตั ้ ง ใจลาออกของบุ ค ลากรสั งกั ด นางสาวอภิญญา
ศ.ดร.ทิพวรรณ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุยยะค่าย
หล่อสุวรรณรัตน์
11.00 – 11.20 น. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรสั ง กั ด สำนั ก งาน นางสุภาพร แดงวิจติ ร์ ศ.ดร.ทิพวรรณ
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หล่อสุวรรณรัตน์
11.20 – 11.40 น. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการใช้ ง านระบบอิ น ทราเน็ ต นางสาวจรัญญา ทองวัน รศ.ดร.ประพนธ์
(Intranet) กรณี ศ ึ ก ษาของพนั ก งานท่ า อากาศยาน
สหพัฒนา
สุวรรณภูมิ
11.40 – 12.00 น. การบริหารงานเทศบาลตามประกาศและคำสั ่งหั ว หน้ า นายวิภาค พรมเมืองคุก รศ.ดร.จันทรานุช
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ : กรณี ศ ึ ก ษาเทศบาลใน
มหากาญจนะ
จ.สมุทรปราการ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. การศึกษากระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ นายพรประทาน
รศ.ดร.จันทรานุช
ของศูนย์ดำรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
ทาทำนุก
มหากาญจนะ
13.20 – 13.40 น. การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสัญชาติไทย นางสาวพิมพ์ชนก
รศ.ดร.จันทรานุช
ของบริษัท Luma Care จำกัด
กำลังงาม
มหากาญจนะ

ฑ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.40 – 14.00 น. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ระบวนการทำงานของกลุ ่ ม งาน นายจิรภัทร พัดวิลัย
รศ.ดร.จันทรานุช
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
มหากาญจนะ
14.00 – 14.20 น. ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที ่ ด ิ น ของรั ฐ กรณี ศ ึ ก ษา อ.สวนผึ้ ง นายจำลอง ศรีเรือง
รศ.ดร.จันทรานุช
จ.ราชบุรี
มหากาญจนะ
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา นางสาวพิชชานันท์
รศ.ดร.จันทรานุช
สำนักงาน กสทช.
พูลสวัสดิ์
มหากาญจนะ
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ นายสุรสิทธิ์
รศ.ดร.จันทรานุช
ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมของจั ง หวั ด ราชบุ รี สายทรัพย์บญ
ุ
มหากาญจนะ
ด้านการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
15.20 – 15.40 น. กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นายพินัย นาคสุวรรณ รศ.ดร.จันทรานุช
จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ก่อนและหลังกระจายอำนาจ)
มหากาญจนะ
15.40 – 16.00 น. ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การ กรณีศึกษา บริษัท นางสาวญาดาวรรณ
รศ.ดร.จันทรานุช
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
คงเสน่ห์
มหากาญจนะ
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ฒ
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 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุนสิ า ช่อแก้ว
ผู้ดำเนินรายการ นาวาโทจตุรงค์ ชมภู
ผู้ควบคุมเวลา นางอัญชลี กีรติเกษมากุล
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. การพัฒนาฝีมือด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานแก่เด็กและ นางสาววรรณวิไล
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
เยาวชน ของพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วรปัญญา
ปันนิตามัย
09.20 – 09.40 น. การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ Outlook ของกรม นาวาโทจตุรงค์ ชมภู
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ยุทธการทหารเรือ
ปันนิตามัย
09.40 – 10.00 น. แนวทางการส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในการทำงานของ ร.ท.คริษฐ์ ชูบดีนิธิโรจน์ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
นายทหารชั้นประทวนในสั งกัดกรมทหารปืน ใหญ่ ที่ 72
ปันนิตามัย
จ.ลพบุรี
10.00 – 10.20 น. แนวทางการสร้างการยอมรับการทดสอบมาตรฐานฝีมื อ นางสาวพรศิริ คงสม
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
แรงงานแห่งชาติภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ปันนิตามัย
(E-Testing) ของกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบสังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. อิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ บ รรยากาศองค์ ก ารที ่ ส ่ ง ผลต่ อ จ.อ.ท.วิทิต ถิระผะลิกะ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานใน
ปันนิตามัย
สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร การเคหะแห่งชาติ
11.00 – 11.20 น. อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อประสิทธิภาพใน ร.ต.ท.หญิงกัญญภัค
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจสอบ จันทร์ฤทธิ์
ปันนิตามัย
ภายใน
11.20 – 11.40 น. อิทธิพลของคุณลักษณะงานและการพัฒนาความก้าวหน้า นางอัญชลี กีรติเกษมากุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ในสายอาชี พ ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
ปันนิตามัย
บุ ค ลากร กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11.40 – 12.00 น. การประเมินความสำเร็จของงานหลังรับการฝึ กอบรมและ นางสาวชุลีกร
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ความคุ้มทุนของการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งวิศวกร การ ลีลาสง่าวงศ์
ปันนิตามัย
เคหะแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช

ณ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.00 – 13.20 น. แนวทางการสร้ า งความชั ด เจนในค่ า นิ ย มหลั ก ของ นางสาวอารยา อุทัยวงศ์ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ปันนิตามัย
สิ่งแวดล้อม
13.20 – 13.40 น. อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน และการ นางสาวศิวาพร สดคมขำ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
บริหารงาน ที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรสำนักงาน
ปันนิตามัย
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
13.40 – 14.00 น. บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนา นายอดิศักดิ์ เงาะไพรวัลย์ รศ.ดร.ปกรณ์
ชุมชน
ปรียากร
14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดำเนิ น งานของ นายอดิศร โพธิส์ ุ
รศ.ดร.ปกรณ์
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 ต.หน้าไม้
ปรียากร
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การประเมินผลการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ นางสาวศิราภร เที่ยงสาย รศ.ดร.ปกรณ์
ด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อย (บุคคลบนพื้นที่สูง)
ปรียากร
15.00 – 15.20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการสอบสวนคดีป่าไม้ นายภาณุพงศ์ ยศศักดิ์ศรี รศ.ดร.เกษมศานต์
และทรัพยากรของชาติ กรณีศึกษาแก่งคอย จ.สระบุรี
โชติชาครพันธุ์
15.20 – 15.40 น. วิธีการในการประยุกต์ใช้การตำรวจชุมชนของสถานีตำรวจ ร.ต.ท.กิตติธัช ศักดิ์สนิท รศ.ดร.เกษมศานต์
พหลโยธิน
โชติชาครพันธุ์
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ด
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 ผ ู ้ ว ิ จ ารณ์ รองศาสตราจารย์ ทวี ศ ั ก ดิ ์ สู ท กวาทิ น ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะวั ฒ น์ ปั น นิ ต ามั ย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ผู้ดำเนินรายการ นายสมชาย สุขเกื้อ และ ร.ท.จิรายุทธ์ พันจันทร์ดี
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวฉนานาฏ แก้วมุกดา และนางสาวพิชชานันท์ โคตรศรีเพชร
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. จริยธรรมของภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์องค์กร ร.ต.ท.หญิงอวยพร โพธิศิริ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ด้านพฤติกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
อัตถากร
ตำรวจแห่งชาติ
09.20 – 09.40 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ นางสาวกนกพิมพ์
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทองหยัด
อัตถากร
พิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี
09.40 – 10.00 น. แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานฝ่ า ยบริ ห าร นางสาวฉนานาฏ
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
จั ด การสิ น ทรั พ ย์ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง แก้วมุกดา
อัตถากร
ประเทศไทย
10.00 – 10.20 น. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบาย นางสาวสุนสิ า สุขโภชน์
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
และแผนการขนส่งและจราจร
อัตถากร
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ นายสมชาย สุขเกื้อ
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
อัตถากร
11.00 – 11.20 น. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย กรณีศึกษา นางสาวณัฐรินทร์
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โรจน์วัฒนาเจริญ
อัตถากร
11.20 – 11.40 น. การพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ กรณีศึกษา นายสุรศักดิ์ เหมนาค
รศ.ทวีศักดิ์
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
สูทกวาทิน
11.40 – 12.00 น. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล นางสาวพิชชานันท์
รศ.ทวีศักดิ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม โคตรศรีเพชร
ราชกุมารี ระยอง
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติ นายบรรเลง บุญเลิศ
รศ.ทวีศักดิ์
กร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สูทกวาทิน
13.20 – 13.40 น. การพั ฒ นางานด้ านกิ จการพลเรื อ นทหาร กรณี ศ ึกษา ร.ท.หญิงนภาพร บุตรศิริ รศ.ทวีศักดิ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
สูทกวาทิน

ต
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.40 – 14.00 น. แนวทางความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในการรั บ ราชการทหาร ร.ต.หญิงกัญญ์ภัคพิมพ์
รศ.ทวีศักดิ์
กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพ มนูญผล
สูทกวาทิน
ไทย
14.00 – 14.20 น. การพัฒนาระบบงานค้าของเก่ากรมการปกครอง เพื่อ นางสาววรวรรณ เริงวรรณ รศ.ทวีศักดิ์
บรรลุประสิทธิผลการควบคุมการค้าของเก่าภายใต้หน้าที่
สูทกวาทิน
กรมการปกครอง กรณีศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การพัฒนาระบบการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหา และจำเลย นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล รศ.ทวีศักดิ์
ชาวต่างชาติในคดีอาญา กรณีศึกษา การพัฒนาระบบการ
สูทกวาทิน
จั ด หาล่า มของ สำนั ก การต่า งประเทศ สำนั ก งานศาล
ยุติธรรม
15.00 – 15.20 น. คุ ณ ภาพชี ว ิ ต กำลั งพล กรณี ศ ึ ก ษา กองพั น ทหารราบ ร.อ.อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ์ รศ.ทวีศักดิ์
มณฑลทหารบกที่ 11
สูทกวาทิน
15.20 – 15.40 น. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ความสำเร็ จ ของระบบ ร.ท.จิรายุทธ์ พันจันทร์ดี รศ.ดร.ประพนธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทะเบียนสมาชิกพรรคใน
สหพัฒนา
องค์กรพรรคการเมือง กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ถ
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 กตตน์ศตคุณ และ นางสาวขวัญเรือน รัตนสาวิตรี
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. การศึกษาแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ นายพัฒนพงศ์ ประจิตร์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ชินทยารังสรรค์
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
09.20 – 09.40 น. กลุ ย ทธ์ ก ารดำเนิ น การตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ร.ต.ท.อวิรุทธ์ สุขแย้ม
รศ.ดร.ราเชนทร์
กรณี ศ ึ ก ษา : นโยบายเศรษฐกิ จ ฐานราก ( local
ชินทยารังสรรค์
economy) กรณีศึกษาของกระทรวงพาณิชย์
09.40 – 10.00 น. แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร นายชาญชัย แสงสว่าง
รศ.ดร.ราเชนทร์
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ชินทยารังสรรค์
10.00 – 10.20 น. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากรเทศบาล นางสาวขวัญเรือน
รศ.ดร.ราเชนทร์
นครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รัตนสาวิตรี
ชินทยารังสรรค์
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบ นายลภัส น้อยพึ่งบุญ
รศ.ดร.ราเชนทร์
ต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ารของบริ ษั ท
ชินทยารังสรรค์
อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
11.00 – 11.20 น. การศึกษาปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดที่ นางสาวนันท์ติกานต์
รศ.ดร.ราเชนทร์
มีผลต่อการซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ มณีธนาพงศา
ชินทยารังสรรค์
เบี้ยประกันภัย 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
11.20 – 11.40 น. การจั ดการสวั สดิ การให้แ ก่ พระสงฆ์ และสามเณรด้าน พระประพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
การศึกษาในวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม.
จึงพัฒนาพงษ์
วินิจนัยภาค
11.40 – 12.00 น. ความเชื่อมั่นระบบเตือนภัยสึนามิของประชาชนในจังหวัด นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์ ผศ.ดร.ณัฐฐา
ภูเก็ต
วินิจนัยภาค
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการช่างไฟฟ้ามือ นางสาวธิดาพร สินจิตร์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
อาชีพของการไฟฟ้านครหลวง
วินิจนัยภาค
13.20 – 13.40 น. การบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการในสถานการณ์ นายมนตรี มณีวงษ์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วิกฤต กรณีศึกษา จ.ปทุมธานี
วินิจนัยภาค

ท
เวลา
หัวข้อเรื่อง
13.40 – 14.00 น. ความผูกพันวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารและชุมชน

นักศึกษา
พระมหาชัยชนะ บุญนาดี

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค

14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรสู ่ ค วามสำเร็ จ ตาม นายรังสรรค์ แสงภูวนาถ
นโยบาย HR Transformation ของโรงพยาบาลปทุมธานี
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Drive Thru for นางสาวดวงมณี บุญรอด ผศ.ดร.ณัฐฐา
Tax กรณีศึกษา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
วินิจนัยภาค
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ นางสาวณัฐกฤตา
ผศ.ดร.ณัฐฐา
จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติด กตตน์ศตคุณ
วินิจนัยภาค
เตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และ
ความพึ งพอใจของผู ้ ร ั บ บริ ก าร สำนั ก ทะเบี ยนอำเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน นายธานี สิงห์วงษ์
ผศ.ดร.ณัฐฐา
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
วินิจนัยภาค
15.40 – 16.00 น. ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชมรายการข่าว นางสาวมณี ภัยขยาด
รศ.ดร.ประพนธ์
ภาคภาษาอังกฤษทางสื่อแนวใหม่ของสถานีโทรทัศน์ Net
สหพัฒนา
World : กรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ NBT world
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ธ
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.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร
ผู้ดำเนินรายการ นายธเนศ ไตรยวีร์
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวกฤษณา เปี้ยสุยะ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. แรงจู ง ใจที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ นายชัชรินทร์
รศ.ดร.บุญอนันต์
บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ใน อ.เคี ย นซา ทองหม่อมราม
พินัยทรัพย์
จ.สุราษฎร์ธานี
09.20 – 09.40 น. ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ นางสาวสริญญา ผ่องศรี รศ.ดร.บุญอนันต์
ประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา ฝ่ายวิศวกรรมระบบ
พินัยทรัพย์
ส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
09.40 – 10.00 น. ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพรับราชการ ร.ต.ท.หญิงภรณี
รศ.ดร.บุญอนันต์
ตำรวจ กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ลิมานนท์วราไชย
พินัยทรัพย์
39 (กอส.39)
10.00 – 10.20 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็น ร.ต.ท.หญิงนุชรี
รศ.ดร.บุญอนันต์
ที ม กรณี ศ ึ กษา สำนั ก งานตรวจสอบภายใน สำนั กงาน โคตะกะ
พินัยทรัพย์
ตำรวจแห่งชาติ
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ นายกฤษณะ
รศ.ดร.บุญอนันต์
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธรรมาภิมุขกุล
พินัยทรัพย์
11.00 – 11.20 น. ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงที ่ ส ่ ง ผลต่ อ นางสาวมัลลิกา ผิวชื่น รศ.ดร.บุญอนันต์
ประสิทธิภาพของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
พินัยทรัพย์
11.20 – 11.40 น. การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน นายประจวบ ทองอยู่
รศ.ดร.บุญอนันต์
กรณีศึกษากรมการจัดหางาน
พินัยทรัพย์
11.40 – 12.00 น. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน นายกันยง
รศ.ดร.บุญอนันต์
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพ ภักดีเมฆานนท์
พินัยทรัพย์
เพอร์ตี้ จำกัด
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษาพนักงาน นางสาวชนันท์ภัทร์
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ธนาคารกสิ ก รไทย ฝ่ า ยงานการให้ บ ริ ก ารงานเครดิ ต ชัชวาลพงศ์พันธ์
สาคริก
(สำนักงานใหญ่)

น
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.20 – 13.40 น. แนวทางการลั ก ลอบนำเข้ า สิ น ค้ า ของด่ า นศุ ล กากร นายศิรชัช พูมพิชญ์
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สังขละบุรี
สาคริก
13.40 – 14.00 น. แนวทางการลดการหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าของ นายสุรวาท กะราลัย
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ด่านศุลกากรสมุทรปราการ
สาคริก
14.00 – 14.20 น. กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ นางสาวกฤษณา
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปี้ยสุยะ
สาคริก
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การบริ ห ารข้ อ มู ล กั บ การนำไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื ่ อ เพิ่ ม นางสาววันวิสาข์
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูล สุวรรณยอด
สาคริก
เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมต้นทุนของ บริษัท ศานติบรรจุ นางอมรา พลายมี
ผศ.ดร.ดนุวัศ
ภัณฑ์ จำกัด
สาคริก
15.20 – 15.40 น. ประสิทธิภาพของระบบจัดการคดี (Case Management) นายธเนศ ไตรยวีร์
รศ.ดร.ประพนธ์
ของสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
สหพัฒนา
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

บ
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
อาจารย์ผู้วิจ ารณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ และ อาจารย์
ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่
ผู้ควบคุมเวลา นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ์ และ นางสาวมนัสยา ยิ่งยง
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากร นายพีรพล นฤมลสกุลชัย ผศ.ดร.ณัฐกริช
สำหรั บ รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาใน
เปาอินทร์
ราชอาณาจักรชั่วคราว กรณีด่าน พรมแดนถาวรบ้านคลอง
ลึกด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
09.20 – 09.40 น. การประเมิ น ผลโครงการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร(บั ต ร นางสาวนภัสวรรณ
ผศ.ดร.ณัฐกริช
สวัสดิการแห่งรัฐ) กรณีศึกษา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ป้อมกสันต์
เปาอินทร์
09.40 – 10.00 น. มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองการ นายธนเดช
ผศ.ดร.ณัฐกริช
ป้ อ งกั น การก่ อ การร้ า ยพื ้ น ที ส าธารณะภายในอาคาร กิตติสุทธิเปรม
เปาอินทร์
ผู้โดยสาร (การลอบวางระเบิด)
10.00 – 10.20 น. Index of Economic Freedom 2019 ทำไมประเทศไทย ร.อ.ภูริ เพิกโสภณ
ผศ.ดร.ณัฐกริช
ควรสนใจตัวชี้วัดนี้
เปาอินทร์
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียน นายสรดิษฐ์ สุสรดิษฐ์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
รถยนต์รับจ้างป้ายดำบริการขนส่งแทนรถแท็กซี่
เปาอินทร์
11.00 – 11.20 น. การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสำหรั บ โครงการชุ ม ชน นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ์ ผศ.ดร.ณัฐกริช
ท่ อ งเที ่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถ ี บ้ า นเวี ย คะดี ้ ต.หนองลู
เปาอินทร์
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
11.20 – 11.40 น. การศึกษาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ นางสาวดวงกมล โพธิภ์ ู่ ผศ.ดร.ณัฐกริช
ไทย
เปาอินทร์
11.40 – 12.00 น. Made in China 2025 การศึ ก ษาแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร นางสาวมนัสยา ยิ่งยง
ผศ.ดร.ณัฐกริช
พัฒนาประเทศจีนที่ส่งผลกับประเทศไทย
เปาอินทร์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. กรณีศึกษา ปัจจัยความสำเร็จของสามพรานโมเดล
นางรัชนาฎ เขียนวงษ์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์

ป
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.20 – 13.40 น. การบริหารจัดการระบบงานศูนย์ดำรงธรรม กรณีศึกษา นายทินกร โสภารักษ์
ศ.ดร.อัญชนา
ศูนย์ดำรงธรรม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ระนอง
13.40 – 14.00 น. การบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ ของ นางสาวกรรณิกา
ศ.ดร.อัญชนา
แรงงานต่างด้าว อ.สะเดา จ.สงขลา
ด่านประสิทธิ์พร
ณ ระนอง
14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย ที ่ ส ่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ของ นายนันทภพ นิติภูมไิ ตร ศ.ดร.อัญชนา
ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติงาน สถานีตำรวจนครบาล ลักษณ์
ณ ระนอง
โชคชัย กทม.
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การนำการบริ ห ารผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านและระบบการ นางสาวณัฐชริการ์
ศ.ดร.อัญชนา
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ม า ใ ช ้ ใ น หมื่นเทพ
ณ ระนอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีศึกษาหน่วยงานจัดการ
เรียนการสอน
15.00 – 15.20 น. ศึ ก ษาผลกระทบโครงการท่ า ม่ ว งบ้ า นฉั น ดี แ ละงามต่อ นายนิธิพงษ์ กันกง
ศ.ดร.อัญชนา
ชุมชนและการอนุรักษ์ จ.กาญจนบุรี
ณ ระนอง
15.20 – 15.40 น. แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหาร ร.ท.กัมปนาท อิ่มสมบัติ รศ.ดร.ประพนธ์
จัดการ ศึกษากรณี กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่
สหพัฒนา
11
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)

ผ
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 อภัยพันธุ์ และนายกิตติ เฟื่องฟู
ผู้ควบคุมเวลา นางสาวนติพร พงษ์นิกร
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
09.00 – 09.20 น. แรงจูงใจที่ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
นายอิศดุลย์ มีวงศ์อุโฆษ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
09.20 – 09.40 น. การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ ของ นายอนุพันธ์ โรยทองคำ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ
09.40 – 10.00 น. การพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในคุ้งบางกะเจ้าในความร่วมมือ นางสาวนติพร พงษ์นิกร รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
ของภาครัฐ ประชาชนและเอกชน กรณีศึกษาพื้นที่ราช
พัสดุคุ้งบางกะเจ้า ต.พระประแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10.00 – 10.20 น. การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้งบางกะ นายปรัชญา บุญประดิษฐ์ รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
เจ้า ต.พระประแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10.20 – 10.40 น.
พักเบรก
10.40 – 11.00 น. การแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ ด ิ น ทำกิ น ให้ ก ั บ ชุ ม ชมของภาครั ฐ นายทัศนัย ทับทอง
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
กรณี ศ ึ ก ษาสวนป่ า ห้ ว ยระบำ ต.ระบำ อ.ลานสั ก
จ.อุทัยธานี
11.00 – 11.20 น. ปัญหาการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค จ.ส.ต.ฐิติพัฒน์ อนุศรี
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
11.20 – 11.40 น. ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวของ นายกิตติ เฟื่องฟู
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
11.40 – 12.00 น. การแก้ ไ ขปั ญ หาแท็ ก ซี ่ ป ฏิ เ สธไม่ ร ั บ ผู ้ โ ดยสารในเขต นางสาวนพรัตน์
รศ.ดร.พัชรี สิโรรส
กรุงเทพมหานคร ของกรมการขนส่งทางบก
เจริญพรธนารักษ์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจก ชัน้ 2 อาคารนวมินทราธิราช
13.00 – 13.20 น. ผลกระทบการนำนโยบายโครงการพั ฒ นาระเบี ย ง นายอลงกรณ์ คำถวาย
อ.ดร.ถนัด
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ที่มีผลต่อท่าอากาศยานอู่
ตะเภา
13.20 – 13.40 น. การยอมรับทางสังคมของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดซ้ำ ใน นายอานนท์ ฉัตรเงิน
รศ.ดร.ประพนธ์
ค ด ี จ ำ ห น ่ า ย ย า เ ส พ ต ิ ด ท ั ณ ฑ ส ถ า น ห ญ ิ งกล า ง
สหพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ฝ
เวลา
หัวข้อเรื่อง
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
13.40 – 14.00 น. ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผลต่ อ การใช้ สิ น เชื ่ อ เคหะธนาคารออมสินใน พ.ท.สุรภัทร ศรีนนท์
รศ.ดร.มนตรี
จ.ขอนแก่นและ จ.เชียงใหม่
โสคติยานุรักษ์
14.00 – 14.20 น. ปั จ จั ย การใช้ ส ิ น เชื ่ อ เคหะธนาคารออมสิ น ของกลุ ่ ม ผู้ นายสุปัญญา อภัยพันธุ์ รศ.ดร.มนตรี
ประกอบธุ ร กิ จ และเจ้ า ของกิ จ การ กรณี ศ ึ ก ษา
โสคติยานุรักษ์
จ.นครราชสีมาและ จ.เชียงใหม่
14.20 – 14.40 น.
พักเบรก
14.40 – 15.00 น. การปล่อยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน ระหว่างจังหวัดที่มี น.ส.วิลาสีนี พัฒนภักดี
รศ.ดร.มนตรี
พื ้ น ฐานอุ ต สาหกรรมกั บ จั งหวั ด ท่ อ งเที ่ ย ว กรณี ศ ึ ก ษา
โสคติยานุรักษ์
จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
15.00 – 15.20 น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน นายวิรชัช ศรีคำฝั้น
รศ.ดร.มนตรี
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับพื้นที่ไม่มีเขตติดต่อ
โสคติยานุรักษ์
ชายแดน กรณีศึกษา จ.เชียงราย และ จ.นนทบุรี
15.20 – 15.40 น. ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การใช้ ส ิ น เชื ่ อ โครงการธนาคารเพื่ อ นายปฐมพงษ์ เกิดแก้ว
รศ.ดร.มนตรี
ประชาชนของธนาคารออมสินระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โสคติยานุรักษ์
กรณีศึกษา จ.ตาก และ จ.มุกดาหาร
15.40 – 16.00 น. ปัจจัยการใช้ส ินเชื่ อเคหะธนาคารออมสินเปรี ยบเที ย บ น.ส.อัมพรรณ ทองหล่อ รศ.ดร.มนตรี
ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
โสคติยานุรักษ์
กรณีศึกษา จ.ระยอง และ จ.สุพรรณบุรี
หมายเหตุ นักศึกษานำเสนอ 15 นาที อาจารย์วิจารณ์ 5 นาที (เวลา 16.15 น. คณาจารย์แนะนำการสอบประมวลความรู้
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช)
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี
กนกพิมพ์ ทองหยัด*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้วิธีวิจัยรูปแบบการสำรวจ (Survey Research) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม(Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี)
จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้ บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำแนกตามเพศ สรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่า t-test
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพใน
การให้บริการของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ได้ดำเนินการในทุกปัจจัย ได้แก่
ปัจ จัย ด้านผลิตภั ณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่ าหน่ว ยงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดรูปแบบผลิตภัณ ฑ์และบริการของธนาคารมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่น แบรนด์ของธนาคารมีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กับ KTB มา
เป็นระยะเวลานาน (เช่น ใช้บริการมานานจากรุ่นสู่รุ่น และการบริการของธนาคารมีคุณภาพ
ปัจจัยด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) มีการแจ้งรายละเอียดราคาค่าใช้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย อย่างเหมาะสม
ราคาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีความคุ้มค่ากับบริการที่ให้ และ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
ทางการเงินถูกกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่น เช่น การชำระสินค้าและบริการ การโอนเงิน
เป็นต้น
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีสถานที่รับรองลูกค้าผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ เช่น เก้าอี้นั่งรอ
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สำหรับลูกค้า มีสาขาที่ให้บริการเพียงพอกับความต้องการและธนาคารมีตู้บริการอัตโนมัติ เช่น ตู้
ATM ตู้ CDM ที่ให้บริการเพียงพอกับความต้องการ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารอย่าง
สม่ำเสมอ มีการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วน และทันสมัย และ มีของ
รางวัล ของสมนาคุณ และของขวัญสำหรับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ปัจจัยด้านบุคคลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ได้กำหนดให้พนักงานแต่งกายสุภ าพ เรียบร้อยและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
พนักงานมีกิริยามารยาท ที่สุภาพเรียบร้อย และพนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นกันเอง
ปั จ จั ย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพโดยภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บมาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็น เพราะว่า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการตกแต่งภายในและภายนอกธนาคารมีความทันสมัยสวยงาม
สถานที่ให้บริการสะอาดเรียบร้อย และธนาคารมีชื่อเสียงและมั่นคง
ปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคาร กรุงไทย
จำกัด (มหาชน) มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ขั้นตอนการใช้บริการธนาคารไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และ ธนาคารมีกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและแม่นยำ
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม
เพศ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ การให้บริการ
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Factors affecting service efficiency and satisfaction Of Krung Thai Bank
Public Company Limited (Pathum Thani Market) Pathum Thani
Province.
Kanokpim Thongyat*
Abstract
Research on factors that affect the service efficiency of Krung Thai Bank Public
Company Limited (Pathum Thani Market) Pathum Thani Province Is a quantitative research
(Quantitative Research) by using the research method of survey (Survey Research) from
collecting data with questionnaire from the target group. The objectives are 1) to study
the factors that affect the service efficiency of Krung Thai Bank Public Company Limited,
Phitaksunti Branch (Pathum Thani Market), Pathum Thani Province 2) To compare the level
of satisfaction of service recipients regarding the services of Krung Thai Bank Public
Company Limited classified by gender, summarizing as a guideline for further operations.
The sample group consisted of 385 customers using Krung Thai Bank Public Company
Limited. The instrument used for data collection was a 5-level rating scale questionnaire.
The statistics used for data analysis were average score, standard deviation, frequency and
t –test.
The results of the data analysis showed that the level of opinions about the factors
affecting Service efficiency of Krung Thai Bank Public Company Limited (Pathum Thani
Market), Pathum Thani Province, overall is at a high level. This may be because the
executives focus on the marketing mix factors (7Ps) that are implemented in all factors
including.
The overall product factor is at a high level. This may be because Krung Thai
Bank Public Company Limited has defined the bank's unique product and service
model. Different from other commercial banks the bank's brand is reliable and has a
long-term relationship with KTB (such as using the service for a long time from
generation to generation). And the quality of the bank's services.
Graduate School of Public Administration Master of Public Administration Program
National Institute of Development Administration
1/40 Soi Sukhaphiban 5 Soi 67 Ao Ngoen Sub-district Sai Mai District Bangkok 10220
*
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The overall price factor is at a high level. This may be because Krung Thai Bank
Public Company Limited has notified details of the price of the service such as fees,
interest rates appropriately. The price of products and services of the bank is worth
the service provided and the financial transaction fee is cheaper than Compared with
other commercial banks, such as payment of goods and services Money transfer etc.
The overall distribution channel factor is at a high level. This may be because
Krung Thai Bank Public Company Limited has enough places to accept customers who
use the service, such as waiting chairs for customers. There are branches that provide
sufficient services for the needs and the bank has an automated service cabinet, such
as ATM machines, CDM cabinets that provide adequate service for the needs.
Overall marketing promotion factors at the highest level This may be because
Krung Thai Bank Public Company Limited has advertisements and information. Of the
bank regularly Have published information about products and services Which is
accurate, complete and up-to-date and offers rewards, gifts and gifts for customers
during various festivals usually.
Overall personal factors at a high level This may be because Krung Thai Bank Public
Company Limited has designated employees to dress politely. Neat and able to provide fast
service the staff are courteous. Polite And polite employees Good-natured, cheerful, friendly.
Overall physical factor at a high level This may be because Krung Thai Bank
Public Company Limited has a modern and beautiful interior and exterior. Clean and
tidy place and the bank is famous and stable.
Overall process factors at a high level This may be because Krung Thai Bank
Public Company Limited has a system to protect the security of user information. The
process of using the bank service is not complicated and the bank has a correct and
accurate work process. Comparison of opinions about factors affecting the service
efficiency of Krung Thai Bank Public Company Limited, Phitaksunti Branch (Pathumthani
Market), Pathum Thani Province, classified by gender, in the overall picture, with
statistical significance at the level 0.05.
Keywords: Efficiency, Service
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1. บทนำ
ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญในระบบ การเงิน
และเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุน ไปยังผู้ที่
ขาดแคลนเงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการได้ เช่น การรับฝากเงิน การชำระเงิน และโอน
เงิน การให้สินเชื่อ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น (ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) รวมทั้ง ธปท. ได้มีการขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด เช่น การให้มีบริการที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและ
ประกันชีวิต การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ส่งมอบการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย และสะดวกยิ่งขึ้นกับกลุ่มลูกค้ าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจน เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสามารถแข่งขันและประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบันสภาพการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ธนาคารตาม
ความเข้าใจของเราก็คือสถานที่ฝากเงิน ถอนเงิน กู้เงิน และเป็นแหล่งลงทุนสำหรับเรา แต่ถ้าอธิบายอย่าง
จริงจังของความหมายธนาคารตามราชบัณฑิตยสถาน นั้นได้ระบุว่า “ธนาคาร” มาจากคำว่า “ธน”
แปลว่าเงินทอง ทรัพย์สิน และคำว่า “อาคาร” มารวมกันเป็น “อาคารที่ทำกิจการเกี่ยวกับการเงิน” ซึ่งนี่
คือนิยามคำจำกัดความที่ถูกต้องที่สุดของธนาคาร แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ธนาคารจึงไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบการให้บริการแบบเดิมดังนั้นบริบทของธนาคารในอนาคตจึง
อาจไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่โดยนัยยะ และความสำคัญแล้วธนาคารก็ยังมี ความสำคัญในฐานะ
ตัวกลางที่ถือเงินเยอะอยู่ดี ทว่าเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ธนาคารจึงมีการปรับเปลี่ยน
หน้าที่ไปตามเทคโนโลยี และหลังจากนี้เราจะมาชวนคุณไปดูเรื่องราวของธนาคารในอนาคตกับนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นบนมือถือ ปัจจุบันสถาบันการเงินมีการแข่งขันที่สู งมากขึ้น การให้บริการถือเป็นจุดสำคัญที่จะ
ทำให้ธนาคารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการให้บริการที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ หากธนาคารไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริการได้จะ
ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง การให้บริการ คือจุดสำคัญในการทำให้ธุรกิจของธนาคารบรรลุผล
สำเร็จได้ ดังนั้นหากธนาคารกรุงไทย มีคุณภาพของการบริการที่ลดลง จากปัญหาการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารกรุงไทย ดังนี้
1) ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ เพราะลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการ และเกิดทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อธนาคารกรุงไทย ทำให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย
2) ธนาคารกรุงไทยเสียชื่อเสียงจากการกล่าวถึงเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับธนาคารกรุงไทย
ทำให้ไม่มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ มาใช้บริการ
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3. ธนาคารกรุงไทยสูญเสียรายได้เพราะพนักงานไม่สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
จากเหตุผลและสถานการณ์การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ธนาคารวางไว้ จึงมีความ
สนใจที่จะทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานีโดยศึกษาวิจัยโดยใช้แนวคิดการนำปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มาสนับสนุนประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปั จ จั ย ด้ านบุ คคล (People) ปั จจั ยด้ านลั กษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) และปั จจั ยด้ านกระบวนการ (Process) มาใช้ เป็ นกรอบแนวความคิ ดในการศึ กษา ซึ่ ง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาด
ปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยมาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริการให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อลูกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นและเป็น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ ร ั บ บริ ก ารเกี ่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำแนกตามเพศ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคาดหวังต่อการบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ
(ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี และมุมมองต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) และ มุมมองของคุณค่าการบริการของลูกค้าผู้บริโภค (Perceived Value) ส่งผลใน
ทางบวกต่อความภักดีต่อสิน ค้าและบริการจากลูกค้า (Customer Loyalty) และความพึงพอใจ
โดยรวมของการบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.2 ผู้ใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน ย่อมมีความพึงพอใจใน
บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แตกต่างกัน
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของปัจจัยที่จะนำมาใช้ใน
การทำวิจัยฉบับนี้ โดยเลือกศึกษาจากปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
อีกทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปั จ จั ย ด้ านบุ คคล (People) ปั จจั ยด้ านลั กษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) มาใช้เป็นกรอบแนวความคิ ดในการศึ กษา โดย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ ประชากรที่เคยใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ จะเป็น
ประเภทข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจตั้งแต่เดือน ตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน 2561
4.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรอาศัย
อยู่ในประเทศไทย ที่เคยใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี)
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่ทราบจำนวน ประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนว่ามีจำนวนเท่าใดผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือการเลือก
แจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เคยใช้บริกาธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)
และสอดคล้องกับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan,
1970) ข้างต้น พบว่าในกรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 คน
4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
- ตัวแปรต้น ได้แก่สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ตัว แปรตาม ได้แก่ ปัจ จัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้ว ย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel
Distribution) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
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4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาในพื้นที่ ในการบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาด
ปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี
4.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2561
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
5.1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) และผู้บริหารของธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ สามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงใช้
ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวโน้ ม ความต้ อ งการในอนาคตของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที ่ ม ี ต ่ อ ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการของธนาคาร ให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
แท้จริง
5.3 เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านฐานข้อมูล และต่อยอดการทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานีโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.3 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำแนกตามเพศ
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาด (7Ps) ได้ดำเนินการในทุกปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nochai and Nochai (2013) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบ ของ Internet Banking กับความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ประสิทธิภาพของการทําธุรกรรม (Transaction Efficiency) เช่น ข้อมูลที่มีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
และการ ประมวลผลที่รวดเร็ว อีกทั้งความสามารถ (Performance) เช่น ระบบมีหลายภาษาให้เลือกใช้
การ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ใน 7 วัน การอนุญาตให้โอนเงินระหว่างธนาคาร และการเปิดให้
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ และการมีฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Support) เช่น การที่ลูกค้าสามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าพบกับปัญหา และเจ้าหน้าที่สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
และเงื่อนไขในการใช้งานได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสามารถอภิปราย
เป็นรายด้านได้ดังนี้
ปั จจั ยด้ านผลิ ตภั ณฑ์ โดยภาพรวม อยู ่ ในระดั บมาก ทั ้ งนี ้ อาจเป็ นเพราะว่ าหน่ ว ยงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีเอกลั กษณ์
แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่น แบรนด์ของธนาคารมีความน่าเชื่อถือและมี ความสัมพันธ์กับ KTB มา
เป็นระยะเวลานาน (เช่น ใช้บริการมานานจากรุ่นสู่รุ่น และการบริการของธนาคารมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ และพิภพ วชังเงิน (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่ อง
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสินในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ์ พบว่าลูกค้ามี ความพึ งพอใจและให้ ความสำคัญกั บการที่ธนาคารมี ผลิ ตภั ณฑ์ ที่
หลากหลายตรงตามความต้องการที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ของ ชลิดา พ่วงรักษา (2557)
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร โดยเฉพาะในส่วนของธนาคาร
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ
ปัจจัยด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) มีการแจ้งรายละเอียดราคาค่าใช้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย อย่างเหมาะสม
ราคาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีความคุ้มค่ากับบริการที่ให้ และ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
ทางการเงินถูกกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่น เช่น การชำระสินค้าและบริการ การโอนเงินเป็น
ต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลักษณ์ จาตุรนต์วิชิต (2554) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจ
ต่อราคาโดยรวมของธนาคารในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับความเหมาะสม
ของอั ต ราดอกเบี ้ ย ค่ า ธรรมเนีย ม และค่ า บริ ก ารเป็ นหลั ก ซึ ่ ง เป็ น ไปในทางเดีย วกั บ การศึ กษา
ความสัมพันธ์ของคุณค่าของแบรนด์
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีสถานที่รับรองลูกค้าผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ เช่น เก้าอี้นั่งรอ
สำหรับลูกค้า มีสาขาที่ให้บริการเพียงพอกับความต้องการและธนาคารมีตู้บริการอัตโนมัติ เช่น ตู้
ATM ตู้ CDM ที่ให้บริการเพียงพอกับความต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ แถวกระต่าย
(2556) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทยสาขาสี่แยกราชวงศ์ พบว่าปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของลูกค้า ได้แก่ การที่ธนาคารตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสะดวกต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และ การมีที่
จอดรถเพียงพอ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
มีการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วน และทันสมัย และมีของรางวัลของ
สมนาคุณ และของขวัญสำหรับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปนัดดา นพศรี (2552) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนจันทน์ พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลบริการต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วน การ
มี ของรางวั ล/ของสมนาคุ ณ และของขวั ญสำหรั บลู กค้ าในช่ วงเทศกาลต่ าง ๆ การมี การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ และการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามสถานที่
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ปัจจัยด้านบุคคลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ได้กำหนดให้พนักงานแต่งกายสุภ าพ เรียบร้อยและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
พนักงานมีกิริยามารยาท ที่สุภาพเรียบร้อย และพนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นกันเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต พบว่า
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในเรื่องพนักงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้า
ต้องการ พนักงานมีมารยาท มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง และพนักงานให้บริการลูกค้าด้วยความ
เสมอภาค รวมทั้งความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน และจากการศึกษาความสัมพันธ์ของ
คุณค่าของแบรนด์
ปัจ จัย ด้านลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ า
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการตกแต่งภายในและภายนอกธนาคารมีความทันสมัยสวยงาม
สถานที่ให้บริการสะอาดเรียบร้อย และธนาคารมีชื่อเสียงและมั่นคง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรษา
ทิพย์เที่ยงแท้ และพิภพ วชังเงิน (2558) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการ
ธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับภูมิทัศน์
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โดยรอบธนาคารและการตกแต่ งบริเวณธนาคารสวยงามน่าดึงดูดประทับใจการจัดอุปกรณ์เครื่องมือ
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าและผลิตภาพของการให้บริการในภาพรวม
ปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคาร กรุงไทย
จำกัด (มหาชน) มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ขั้นตอนการใช้บริการธนาคารไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และ ธนาคารมีกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและแม่นยำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัชนีกร ด่านดำรงรักษ์ (2558) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ SCB Easy Net ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มา
ใช้บริการ ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญกับขั้นตอนการใช้บริการที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม
เพศ ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Aljasser and Sasidhar (2013) เกี่ยวกับปัจจัยเรื่อง เพศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอุตสาหกรรม
ธนาคารในซาอุดิอาระเบีย พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำธุรกรรมกับ
ธนาคารทั้งผ่านทางสาขา ตู้อัตโนมัติ (ATM) และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) ที่แตกต่างกัน โดยเพศ
หญิงจะมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศชาย แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Kavitha and Lakshmi
(2011) ที่พบว่า เพศชายจะมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิงในการใช้บริการ E-Banking
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้มี ดังนี้
8.1 เพื่อให้ได้ข้อมูล เชิ งลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ควรพิจารณาเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ควบคู่ไปกับการกระจายแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้
ผู ้ ป ระกอบกาธนาคารนำไปใช้ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของธนาคารให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง
8.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเจาะลึกแต่ละสาขาหรือเฉพาะภาค เพื่อให้ทราบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้วิจัยค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาหรือภาคได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธนาคารสามารถ
ปรับปรุงกลยุทธ์การให้บริการได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

12

เอกสารอ้างอิง
อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ และพิภพ วชังเงิน. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการ
ธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ใน วารสารวิชาการ
ศิลปะศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้า 62-69.
ชลิดา พ่วงรักษา. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะบริหารธุรกิจ.
นวลักษณ์ จาตุรนต์วิชิต. (2554). ความพึงพอของลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด.
ประพันธ์ แถวกระต่าย. (2556). ความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า
ที ่ ม าใช้ บ ริ ก ารธนาคารกสิ ก รไทย สาขาสี ่ แ ยกราชวงศ์ . การค้ น คว้ า อิ ส ระปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ.
ปนัดดา นพศรี. (2552). ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนจันทน์. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจ.
วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ. (2555). ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ.
รัชนีกร ด่านดำรงรักษ์. (2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทย
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการจัดการนวัตกรรม.
Nochai, R., & Nochai, T., (2013). The Impact of Internet Banking Service on Customer
Satisfaction in Thailand: A Case Study in Bangkok. In International Journal of
Humanities and Management Sciences, 1(1).

13

การศึกษาสิทธิการรักษาพยาบาลและการได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
กรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร*
บทคัดย่อ
การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าบริเวณชายแดน
มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่หลากหลายสัญชาติ โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม มาเซียน
ได้แก่ เมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา เกิดความท้าทายต่อระบบสุขภาพ ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความเสี่ยงจากการแพร่ร ะบาดโรคของโรคต่ าง ๆ อาทิ วัณโรค เอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทีย่ ังคงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ชายแดนไทย หากแรงงานเหล่านี้ ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม เข้าถึงบริการในการส่งเสริมสุขภาพ ก็จะ
ลดความเสี่ยงในเกิดและการกระจายโรคมาสู่คนไทย ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาสิทธิการ
รักษาพยาบาลและการได้รับ บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าว เพื่อหาปัจจัย
สนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว และความแตกต่างในการ
รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ของกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และ
กลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยได้เก็บข้อมูลจากแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนที่สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา เฉพาะที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ตำบลสะเดา
ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา 200 สถานประกอบการ
จำนวน 415 คน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจ จัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของ
แรงงานต่างด้าว พบว่า เพศและระดับรายได้ มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงาน
ต่าง โดยแรงงานต่างด้าวที่มีรายได้ต่ำกว่า 9,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ส่วน
แรงงานต่างด้าวที่รายได้ 9,000 บาท ขึ้นไปส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ความแตกต่างในการ
รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่า งด้าว ของกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และ
กลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล จากการทดสอบทางสถิติ พบว่าที่แตกต่างกันมี ได้แก่ ด้านการ
รับบริการวางแผนครอบครัว และด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ โดยแสดงให้
เห็ น ว่ า กลุ ่ ม ที่ ม ี ส ิ ท ธิ ใ นการรัก ษาพยาบาล เข้ า ถึ ง บริ ก ารสุข ภาพมากกว่ า กลุ ่ ม ที ่ไ ม่ ส ิท ธิใ นการ
รักษาพยาบาล
คำสำคัญ: สิทธิการรักษาพยาบาล การได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ แรงงานต่างด้าว

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
การค้าบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าสูง แต่ยังคงมีปัญหาด้านการขาดฐานการ
ผลิตสินค้าหลักในเขตพื้นที่ชายแดน ขาดการจัดระเบียบพื้นที่และ การลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
สำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ จ ั ด ทำร่ า งแผนแม่ บ ทเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นรัฐบาลได้กำหนด
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เพื่อกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค มีการกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของ
ไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กำหนดเป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด
มุกดาหาร และสงขลา รวม 36 ตำบลใน 10 อำเภอ พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ และใน พ.ศ. 2559
กำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 5 จังหวัด ได้แก่ รวม 54 ตำบล ใน 13 อำเภอ พื้นที่รวม 2.23 กาญจนบุรี
เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส
การเกิ ด เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษดั ง กล่ า ว นำมาซึ ่ ง การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมี
จำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของแรงงานต่างด้าว การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ว่าด้วยเรื่องของ
มนุษยธรรม และหากแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นย่อม
หมายถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคมายังคนไทยด้วย สำหรับปัญหาสาธารณสุขเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มีการคาดการณ์ว่าโรคที่มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีทั้งโรคติดต่อ โรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม โรคที่เกิดจากวิถีชีวิตอันเนื่องจากความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม การบาดเจ็บทางถนน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิต
โรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ มาลาเรีย และวัณโรค เอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ชายแดนไทย และ
การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีการเคลื่อนย้ายประชากร โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติเข้ามา
ทำงานในไทย อาจทำให้ป ัญหาโรคติดต่อดังกล่าวมีมากขึ้น จากข้อมูล จากกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่าจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอุบัติการณ์และ
อัตราตายสูงกว่า 31 จังหวัดชายแดน ประมาณ 1 เท่า โดยจังหวัดที่มีอุบัติการณ์และอัตราการตายสูง
คือ จังหวัดตาก กาญจนบุรี และสงขลา พบผู้ป่วยข้ามชาติอยู่ที่ 6,028-10,721 ราย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาข้อมูลในเขต SEZs จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) โดยอำเภอสะเดาซึ่งเป็นที่ตั้งของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (Kedah) และรัฐปะลิสซึ่งถือเป็นช่องทางหลัก ใน
การเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียสู่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลาง (Klang)
ของประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม อาหารแปรรูป และ
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อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่สำคัญ พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็น SEZs ใน
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 552.3 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ตำบลในอำเภอสะเดา คือ
ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ ทั้งนี้ แนวโน้มการค้าแดนไทยมาเลเซียถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากมีมูลค่าการ ค้ าขายสูงสุดของประเทศ ใน
พ.ศ.2558 มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียรวม 485,758.96 ล้านบาท ส่งออก 250,049.09 ล้านบาท
นำเข้า 235,709.87 ล้านบาท สำหรับด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดน ปาดังเบซาร์ที่อยู่ในจังหวัด
สงขลา มีสัดส่วนมูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ 98.72 ของมูลค่ าการค้าชายแดนไทย- มาเลเซียทั้ง 9 ด่าน
ด้านสถานการณ์แรงงานต่างด้าว เนื่องจากจังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทำงานในพื้นที่หลากหลายสัญชาติโดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม มาเซียน ได้แก่ เมียนมา สปป. ลาว
และกัมพูชา โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ/ ฝีมือ
หากแรงงานเหล่านี้ ได้รับการตรวจสุขภาพ และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม เข้าถึง
บริการในการส่งเสริมสุขภาพ ก็จะลดความเสี่ยงในเกิดและการกระจายโรคมาสู่คนไทย พร้อมกับมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา แรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทำงานถูกกฎหมายในเขต SEZs จำนวนทั้งสิ้น 5,364 คน ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาสิทธิ
การรักษาพยาบาลและการได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าว เพื่อหาปัจจัยสนับสนุน
ที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว และความแตกต่างในการรับบริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ของกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการ
รักษาพยาบาล
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 เพื่อการศึกษาข้อมูลสิทธิในการรักษาพยาบาล ของแรงงานต่างด้าว
2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว
2.4 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ของกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1 สถานการณ์ทั่วไปของแรงงานต่างด้าว จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิอยู่อาศัย
และขออนุญาตทำงานในประเทศไทยได้ พร้อมกันนี้ยังได้ผ่อนผันให้ “ผู้ติดตาม” มีสิทธิอยู่ได้ชั่วคราว
เช่นกัน ปัจจุบันสามารถแบ่งแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ประกอบด้วย 1) แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียน
หมายถึงแรงงานที่จดทะเบียนเพื่อได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว (ทร.38/1) และได้รับหมายเลขบัตรประชาชน 13
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หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข 00 โดยแรงงานกลุ่มนี้ต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนแล้วจึงจะขออนุญาตทำงานจาก
กระทรวงแรงงานได้ โดยหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐ 3 ฉบับ คือใบอนุญาตให้พำนักอาศัยชั่วคราว (ทร.
38/1) บัตรประกันสุขภาพ และใบอนุญาตทำงาน 2) แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ.
2547 รัฐบาลได้วางมาตรการปรับสถานะของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่จดทะเบียน (กลุ่มผ่อนผัน)
ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้มีสถานะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย และเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่
กลุ่มที่ทำงานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นจากประกันสังคมจะต้องใช้ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่
ต้องซื้อจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายปี 3) แรงงานข้ามชาติที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-พม่า ไทย-กัมพูชา และไทย-ลาว มีการจัดทำกรอบการจ้าง
งานสำหรับแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือที่จะนำเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงนี้แรงงานจะได้รับสวัสดิการสังคม สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
เช่นเดียวกับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในจังหวัดสงขลา ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จดทะเบียน ข้อมูลจาก
สำนักงานจัดหารงานจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวน 55,908 คน แยกประเภทได้
ดังนี้ ประเภททั่วไป จำนวน 1,142 คน ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 190 คน ประเภทบุคคล
พื้นที่สูง จำนวน 479 คนประเภทบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 22,166 คน ประเภทตรวจสัญชาติ
จำนวน 29,729 คน และอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 2,202 คน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทำงานในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปา
ดังเบซาห์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีจำนวนทั้งสิ้น 5,364 คน แยกรายตำบล ดังนี้

แรงานต่างด้าว ตาบลสะเดา สานักขาม สานักแต้ว ปาดังเบซาห์
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

9% 476 คน

13%
701 คน

24%
1,273 คน

54%
2,914 คน

สะเดา
สานักขาม
สานักแต
้ว
ปาดังเบซาห
้

ภาพที่ 1 จำนวนแรงงานต่างด้าว ตำบลสะเดา สำนักขาม สำนักแต้ว ปาดังเบซาห์ อ.สะเดา จ.หวัดสงขลา
3.2 การจัดระบบบริการสาธารณสุขให้แก่แรงงานต่างด้าว
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1. แรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการ
จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) และมี
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง เป็นผู้ประกันตน หากนำส่งเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขแล้วจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณี
คลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ในกรณี
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง จะมีกองทุนเงินทดแทนจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และต้องแจ้งการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน ส่วนลูกจ้างสามารถแจ้งเรื่องขอรับเงิน
ทดแทนเองได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้วินิจฉัยจ่ายเงิน
ทดแทนให้ลูกจ้างตามสิทธิที่กำหนดในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ในกรณีดังกล่าว หาก
นายจ้างมีแรงงานต่างด้าว เช่น เวียดนาม พม่า ลาว และกั มพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนายจ้างนำส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคม เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถรับเงินทดแทนได้ ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจัดแบ่ง
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับความคุ้มครองออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) และ
ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแต่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) และใบอนุ ญาต
ทำงาน (Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
3. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แต่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีให้รับจ้างทำงาน
เป็นการชั่วคราวระหว่ างรอการส่งกลั บ เพื่อให้มีรายได้ เลี้ยงดู ตนเอง ซึ่งยังไม่สามารถเข้าสู่ ระบบ
ประกันสังคมได้ หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ขอให้ญาติรีบแจ้งการแจ้งการ
ประสบอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่รับจ้างทำงานโดยตรงเป็นจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างด้าวที่
เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานได้รับ
โดยแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ กันยายน 2561 ที่ผ่าน
มา มีจำนวน 1,211,894 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 789,372 คน สัญชาติกัมพูชา
จำนวน 266,454 คน สัญชาติลาว จำนวน 50,877 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 105,191 คน
2. แรงงานต่างด้าวในระบบประกันสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกั น
สุขภาพ แรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการจัดระบบแรงงานข้ามชาติในปีนั้น ๆ เป็นประจำ
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ทุกปี และประกาศใช้คราวละ 1 ปี ทั้งนี้ มาตรการและแนวทาง ในแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนไม่มากนักโดย
ปี พ.ศ. 2544 ดำเนินการตรวจและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเป็นปีแรก และปี พ.ศ.
2548-2549 ขยายขอบข่ายของการตรวจและประกันสุขภาพในแรงงานต่างด้าว ไปยังผู้ติดตามและ
ครอบครัวตามความสมัครใจโดยต้องตรวจสุขภาพด้วย พ.ศ. 2550 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก
แต่สำหรับผู้ติดตามและครอบครัวให้สถานบริการสุขภาพพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนั้น
การดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัดที่จะเปิดรับประกัน
สุขภาพผู้ติดตามและครอบครัวเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีไม่มีความชัดเจนในสิทธิอาศัยอยู่ของคนกลุ่มนี้
พ.ศ. 2551 ประกันสุขภาพสามารถทำได้ในแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และครอบครัว ทั้งที่ได้รับการผ่อน
ผันและไม่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่การรับประกันหรือไม่ยังคงขึ้นอยู่กับหน่วย
บริการสุขภาพเป็นหลัก ต่อมาพ.ศ. 2556 มีการจัดระเบียบให้มีการประกันสุขภาพคนต่างด้าวทุกคนซึ่ง
ครอบคลุมถึง ผู้ติดตามและครอบครัวโดยสมัครใจ โดยมีการแยกอัตราค่าทำประกันสุขภาพเป็นคนข้าม
ชาติทั่วไป และเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี และขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมถึงการบริการ ARV แต่มีการ
เพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายจากเดิม 1,900 บาท เป็น 2,800 บาท
หากพิจารณาตามแนวทางของการให้ประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทยจะพบว่า ใน
ระยะแรกๆ ของการประกันสุขภาพ คือในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 กระทรวงสาธารณสุขมีความพยายาม
ที่จะขยายขอบข่ายของการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรข้ามชาติให้มากที่สุดตาม
หลักการของสุขภาพถ้วนหน้า คือ แรงงาน ผู้ติดตาม และครอบครัว โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมาย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการบริหารจัดการภายในของส่วนกลาง ทำให้
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวโน้มที่จะดำเนินงานด้านการประกันสุขภาพตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการบริหารแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) เป็นหลัก กล่าวคือ รับผิดชอบประกัน
สุขภาพเฉพาะแรงงานข้ามชาติและบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปีเท่านั้น สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 9 ตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่พิสู จน์สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือ ที่นำเข้าจาก
ประเทศต้นทางและมีหนังสือเดินทางกำหนดไว้ว่าให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยมีการสมทบใน
รูปแบบเดียวกันกับการประกันสังคมของแรงงานไทย กล่าวคือ มีการจ่ายเงินสมทบจาก 3 ส่วนคือ
รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง สำหรับแรงงานในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายประเภทอาชีพที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
เช่น แรงงานในภาคธุรกิจประมง แรงงานในภาคเกษตรกรรม ให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพรายปีเช่นเดิม
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 มกราคม ปี พ.ศ. 2556 อนุมัติให้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการที่ให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมด
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคน
ข้ามชาติ ปี 2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2556 ที่ขยายกลุ่มเป้าหมายมาสู่คนต่างด้าวทุกสัญชาติ
รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตาม มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์ในการให้บริการ ARV (Antiretroviral) หรือยา
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ต้านไวรัสเอดส์ แก่ผู้ป่วยต่างด้าว รวมถึงขยายกลุ่ มเป้าหมายเพื่อให้คนต่างด้าวทุกคนที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้ โดยมีอัตราการประกัน 2 ส่วนคือคนต่างด้าวทั่วไป และเด็ก
อายุไม่เกิน 7 ปี แต่การปรับเพิ่มอัตราค่าประกันขึ้นอีก 900 บาทนั้น โดยไม่มีข้อบังคับในการซื้อประกัน
สุขภาพเช่นเดียวกับระบบประกันสังคมนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาการที่คนต่างด้าวไม่สมัครใจในการซื้อบัตร
ประกันสุขภาพ ในขณะที่หน่วยบริการด้านสุขภาพต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากการให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างด้าว
ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ และไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ป่วยได้
ปีพ.ศ. 2557 แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องมีหลักประกันสุขภาพ และต้องผ่านการตรวจสุขภาพและ
ทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ส่วนการบริการด้านการรักษาพยาบาล การบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคและการเฝ้าระวังโรค ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานใน
ปี 2556 โดยมีแรงงานต่างด้าวที่ประกันตนแล้ว จำนวน 1,068,613 คน
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการสร้างหลักประกันสุขภาพ คือ การให้หลักประกันแก่ผู้เอาประกันในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพอนามัย โดยการชดเชยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่ายาและค่ารักษา พยาบาล ส่วนของ
รายได้ที่ต้องสูญเสียไป อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วย หรือเพราะได้รับอุบัติเหตุ โดยที่มีพื้นฐาน
แนวคิดของการประกันสุขภาพตั้งอยู่บนทฤษฎีการกระจายความสูญเสีย และการลดปัจจัยเสี่ยง อันนำไปสู่
กฎของการเฉลี่ยความเสี่ยง (Law of Average) ซึ่งเป็นการเฉลี่ยความสุขและความทุกข์ในหมู่ ประชาชน
ด้วยกันเอง โดยมีรัฐเป็นผู้เสริมแรง (Enforce) ปรากรม วุฒิพงศ์ และคณะ (2532, น.12)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกวิธีการรักษาพยาบาล การแสวงหาการรักษา ทางเลือกการ
รักษา แนวคิดนี้ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของการเลือกรูปแบบการรักษาของ Andersen and Newmans
(1973, 75-110) ซึ ่ งได้ ม ี การพั ฒนากรอบแนวคิ ดมาตั ้ งแต่ ป ี ค.ศ.1960 แนวคิ ดในการเลื อกแหล่ ง
รักษาพยาบาล โดยเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัย ระดับปัจเจกบุคคลที่ กำหนดการเลือกใช้
แหล่งบริการทางสุขภาพ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ตัวแปรทางสังคม-จิตวิทยา มาอธิบายตัวกำหนด
การเลือกใช้วิธีหรือแหล่งบริการ โดย ปัจจัยสนับสนุน Enabling Factors: โดยได้อธิบายปัจจัยสนับสนุนไว้
ว่าสิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ด้วย ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ สามารถเลือกแหล่งบริการได้ หมายถึง
ปัจจัยระดับครัวเรือน ที่มีผลทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการนั้นได้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้ครัวเรือน
เช่น ถ้าประชาชนมีเงินพอที่จะใช้บริการสุขภาพค่ารักษาพยาบาลไม่แพงเกินไปเค้าก็จะเข้าใช้บริการ
สุขภาพซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้บริการได้มากน้อยเพียงใด
มีการศึกษาวิจับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสาธารณสุขจากแรงงานต่างด้าว โดย อดุลย์ รัตโส (2550)
ที่ได้ อธิ บายถึ งผลกระทบทางด้ านสาธารณสุ ขชุ มชน ได้แก่ โรคติดต่ อจากกลุ่ มแรงงานเถื ่ อน การ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ การเกิดโรคระบาดในเด็ก และการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำของโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษา หากแรงงานต่างด้าวยังไม่มีสิทธิการรั กษาพยาบาลที่
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ครอบคลุม โดยข้อเสนอในงานวิจัยนี้ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์และผลักดันให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ
ในขณะที่ สมศักดิ์ รัตนศรีอำไพพง (2552) ได้ศึกษาเรื่องมาตรการในการป้อ งกันและแก้ ไข
ผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เพื่อหามาตรกรและแนวทางในการป้องกันผลกระทบดังกล่าว
เช่นเดียวกันพบว่าโรคจากแรงงานเถื่อนควบคุมได้ยากลำบาก การกระจายตัวของโรคติดต่อเกิดจากสภาพ
ที่อยู่อาศัยที่แออัดของแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งการเกิดของแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุ กปี
เนื่องจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ เด็กที่คลอดออกมาไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งผลต่อการแพร่กระจายโรคมายังคนไทย
นอกจากนี้ จากบทความของ พงศธร พอกเพิ่มดี (2553) เรื่องการสร้างหลักประกันสุ ขภาพ
สำหรับคนไร้สถานะ โดยชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะปัญหา
สถานะของบุคคล ทำให้เป็นคนด้อยโอกาสทางสังคม สมควรที่ต้องได้รับการดูแล และเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย สิ่งที่สำคัญคือ ในงานสาธารณสุข โดยเฉพาะงาน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนั้น จำเป็นต้องดูแลภาพรวมทั้งระบบ การละเลยกลุ่มคนบางกลุ่มย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยเฉพาะโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์ อหิวาตกโรค วัณโรค ทำให้ยากต่อการควบคุม และ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุขในที่สุด
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาลและการได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของแรงงาน
ต่างด้าว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ใช้กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม รายละเอียด ดังภาพที่ 2
ปัจจัยสนับสนุน
- เพศ
- อายุ
- รายได้

สิทธิการรักษาพยาบาล

การรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- การรับบริการวางแผนครอบครัว
- การรับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์
- การรับบริการป้องกันโรควัณโรค
ความแตกต่างในการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ของกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. ขอบเขตการวิจัย
แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เฉพาะที่ทำงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบล
สำนักขาม อำเภอสะเดา 200 สถานประกอบการ จำนวน 415 คน
เสนอผลการสำรวจในระดับภาพรวม ของเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสงขลาใน 4 ตำบล ได้แก่
ตำบลสะเดา ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักขาม ในอำเภอสะเดา
5. วิธีการดำเนินงาน
1. แผนการสุ่มตัวอย่าง กำหนดให้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ two-stage sampling โดยมี
สถานประกอบการเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง และแรงงานต่างด้าวเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง
1) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ( primary sampling unit selection) เลือกสถานประกอบการ
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยจัดเรียงสถานประกอบการ
ตามรหัสตำบล ประเภทกิจการ และจำนวนแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการนั้น ๆ ได้จำนวน
สถานประกอบการตัวอย่างในแต่ละตำบล ตามตาราง 1
ตารางที่ 1 : จำนวนสถานประกอบการตัวอย่าง จำแนกตามตำบล
ตำบล
1. สะเดา
2. สำนักแต้ว
3. ปาดังเบซาร์
4. สำนักขาม
รวม

จำนวนสถานประกอบการตัวอย่าง
57
23
42
78
200

2) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง ( secondary sampling unit selection ) แรงงานต่างด้าว ใน
แต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (สถานประกอบการ) ทำการเลือกแรงงานต่างด้าว ให้กระจายไปตามเพศ
และอายุ ได้จำนวนแรงงานต่างด้าวตัวอย่าง จำแนกตามตำบล ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานต่างด้าวตัวอย่าง จำแนกตามตำบล
ตำบล
1. สะเดา
2. สำนักแต้ว
3. ปาดังเบซาร์
4. สำนักขาม
รวม

จำนวนแรงงานต่างด้าวตัวอย่าง
86
75
66
188
415

22

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ มีกรอบ
แนวคิดการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องและการศึกษาเอกสารต่าง ๆ
2) การสร้างแนวประเด็นคำถาม โดยพิจารณากำหนดขอบข่าย จัดหมวดหมู่ ความ
สอดคล้องเหมาะสมและพิจารณาความครอบคลุมประเด็นคำถาม
3) การสร้างข้อถาม ได้มีการแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทงานที่ทำ
ประเภทการจ้างงาน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ระยะเวลาที่ทำงานในสถาน
ประกอบการปัจจุบัน สถานภาพ และผู้ติดตาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล และการใช้สิทธิ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การรับบริการการวางแผนครอบครัว
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ การป้องกันโรควัณโรค
3. การประมาณค่าสถิติ
1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าว
2) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน ( Inferential Statistics) ใช้ ค่ า
Chi-Square ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนกับสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่าง
ด้าว และทดสอบความแตกต่างในการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ของกลุ่มที่มี
สิทธิในการรักษาพยาบาล และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยใช้ Independent Samples
t-test
6. ผลการวิจัย
6.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
จากการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 415 ฉบับ คิดเป็นอัตราความสมบูรณ์ของ
การตอบกลับแบบสอบถามเท่ากับ ร้อยละ 100 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ประเภทการจ้างงาน รายได้
ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยในประเทศไทย สถานภาพ จำนวนบุตร ผู้ติดตาม รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที ่ 3 แสดงค่ าความถี ่ (Frequency) และค่ าร้ อยละ (Percentage) ข้ อมู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
น้อยกว่าหรือ 20 ปี
ประเภทกิจการ
โรงงาน
เกษตรและปศุสัตว์
กิจการก่อสร้าง
งานบริการต่าง ๆ
อาหารและเครื่องดื่ม
รับจ้าง
ประเภทการจ้าง
รายวัน
รายเดือน
จ้างเหมา
รายได้ต่อเดือน
9,001 บาทขึ้นไป
6,001-9,000 บาท
3,001-6,000 บาท
ต่ำกว่า 3,000 บาท
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
0 – 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16- 20 ปี
มากกว่า 20 ปี

จำนวน

ร้อยละ

214
201

51.6
48.4

186
146
67
16

44.8
35.2
16.1
3.9

187
130
44
27
17
10

45.1
31.3
10.6
6.5
4.1
2.4

317
70
28

76.4
16.9
6.7

203
164
44
4

48.9
39.5
10.6
1.0

214
148
29
13
11

51.6
35.7
7.0
3.1
2.6
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ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
สมรส
โสด
แยกกันอยู่
ผู้ติดตาม
1 – 3 คน
ไม่มี
4 – 6 คน
7 – 9 คน
10 คนขึ้นไป

จำนวน

ร้อยละ

273
130
12

65.8
31.3
2.9

196
145
58
9
7

47.2
34.9
14.0
2.2
1.7

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.6 และเพศหญิง ร้อยละ 48.4 ส่วน
ใหญ่ช ่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปีมากที่ส ุด ร้อยละ 44.8 รองลงมา 31 – 40 ปี ร้อยละ 35.2 และ
มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 16.1 ตามลำดับ โดยประเภทกิจการที่แรงงานต่างด้าว มากที่สุดเป็น โรงงาน ร้อยละ
45.1 รองลงมา เกษตรและปศุสัตว์ ร้อยละ 31.3 และกิจการก่อสร้าง ร้อยละ 10.6 ตามลำดับ ประเภทการ
จ้างงานส่วนใหญ่เป็นรายวัน รายได้ต่อเดือน มากกว่า 9,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 48.9 รองลงมา 6,001 –
9,000 บาท และ 3,001-6,000 บาท ร้อยละ 10.6 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด 0 – 5 ปี
ร้อยละ 51.6 และ 6 – 10 ปี ร้อยละ 35.7 และ 11 - 15 ปี ตามลำดับ โดยมีผู้ติดตามมากที่สุด 1 – 3 คน
ร้อยละ 47.2
2. สิทธิการรักษาพยาบาล
ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ได้แก่ การมีสิทธิด้านการรักษาพยาบาล และ มีการใช้บริการ
ด้านการรักษาพยาบาล (กรณีที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล) รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่ า ความถี ่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ข้ อ มู ล สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาล
สิทธิการรักษาพยาบาล
การมีสิทธิด้านการรักษาพยาบาล
มีสิทธิ์
ไม่มสี ิทธิ์
บัตรประกันสังคม
บัตรประกันสุขภาพ
มีการใช้บริการด้านการรักษาพยาบาล
(กรณีที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล)
เคยใช้บัตรประกันสุขภาพ/ประกันสังคม
ไม่เคยใช้บัตรประกันสุขภาพ/ประกันสังคม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

344
71
191
153

82.9
17.1
55.5
44.5

265
150

63.9
36.1
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ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่มีสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 82.9 มากที่สุดคือบัตร
ประกันสังคม และบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งมีผู้เคยใช้บริการสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 63.9
3. การส่งเสริมสุขภาพ
ข้อมูลการรับบริการการวางแผนครอบครัว วิธีการคุมกำเนิด ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ และความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ
การได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การรับบริการเรื่องการวางแผนครอบครัว
ไม่เคย
เคย
การคุมกำเนิด
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร
การได้รับวัคซีน
เคยได้ ร ั บ บริ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ / โรคเอดส์
เคย
ไม่เคย
เคยได้รับบริการการป้องกันโรควัณโรค
เคย
ไม่เคย

จำนวน (คน)

ร้อยละ

244
171
120
32
12
7

58.8
41.2
70
19
7
4

270
145

65.1
34.9

262
153

63.1
36.9

จากผลการสำรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่เคยรับบริการเรื่องการวางแผนครอบครัว
ร้อยละ 58.8 และเคยรับบริการวางแผนครอบครัว ร้อยละ 41.2 ส่วนใหญ่เป็นการคุมกำเนิด การฝาก
ครรภ์ และการคลอดบุตร ตามลำดับ ด้านบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ ส่วน
ใหญ่เคยได้รับบริการ ร้อยละ 65.1 และบริการป้องกันโรควัณโรค ส่วนใหญ่เคยได้รับบริการ ร้อยละ
63.1
6.2 ปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว
ปัจ จัย สนับ สนุน ได้แก่ อายุ รายได้ ของแรงงานต่างด้าว ที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิการ
รักษาพยาบาล รายละเอียด ดังตาราง
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ตารางที่ 6 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับสิทธิในการรักษาพยาบาล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่มีสิทธิ
22
49
71

มีสิทธิ
192
152
344

รวม
214
201
415

X2 = 14.526 Sig = .000
การทดสอบครั้งนี้พบว่าเพศของแรงงานต่างด้าวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 7 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุของแรงงานต่างด้าว กับสิทธิในการรักษาพยาบาล
ช่วงอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีลงมา
21-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

ไม่มีสิทธิ
4
37
25
5
71

มีสิทธิ
12
149
121
62
344

รวม
16
186
146
67
415

X2 = 6.115 Sig = .106
การทดสอบครั ้ ง นี ้ พ บว่ า อายุ ข องแรงงานต่ า งด้ า วกั บ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน
ตารางที่ 8 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของแรงงานต่างด้าว กับสิทธิในการรักษาพยาบาล
รายได้
ต่ำกว่า 3000 บาท
3001-6000 บาท
6001-9000 บาท
9001 บาทขึ้นไป
รวม

ไม่มีสิทธิ
4
30
31
6
71

มีสิทธิ
0
14
133
197
344

รวม
4
44
164
203
415

X2 = 129.357 Sig = .000
การทดสอบครั้งนี้พบว่ารายได้ของแรงงานต่างด้าวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กัน
สรุปปัจจัยสนับสนุน (Enabling Factor) ที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของ
แรงงานต่างด้าวทดสอบโดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า เพศ และระดับรายได้ มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิ
ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แรงงาน
ต่างด้าวที่มีรายได้ต่ำกว่า 9,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ส่วนแรงงานต่างด้าวที่
รายได้ 9,000 บาท ขึ้นไปส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
6.3 ความแตกต่างในการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ของกลุ่ม
ที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
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ตารางที่ 9 ทดสอบความแตกต่างด้านการรับบริการวางแผนครอบครัวของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง
กลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลและกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
การรับบริการ
การวางแผน
ครอบครัว

สิทธิการ
รักษาพยาบาล
ไม่มสี ิทธิ
มีสิทธิ

จำนวน

ค่าเฉลี่ย

SD

t

Sig

71
344

.28
.44

.453
.497

-2.618

.010

การทดสอบ ได้ค่า Sig = 0.01 ซึง่ P<0.05 แสดงว่าการกระจายของข้อมูล 2 กลุ่ม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าแรงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีสิทธิในการ
รักษาพยาบาล และกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้รับบริการการวางแผนครอบครัวที่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาจากความถี่ในการรับบริการ พบว่า กลุ่มไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ไม่เคยรับบริการ
วางแผนครอบครัว ร้อยละ 71.8 กลุ่มมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ไม่เคยรับบริการวางแผนครอบครัว
ร้อยละ 51.6 ในขณะที่ กลุ่มไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาทเคยรับบริการวางแผนครอบครัว ร้อยละ
28.2 และกลุ ่ ม มี ส ิ ท ธิ ใ นการกรั ก ษาพยาบาลเคยรั บ บริ ก ารวางแผนครอบครั ว ร้ อ ยละ 43.9
รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 10 ร้อยละของกลุ่มไม่มีสิทธิและกลุ่มมีสิทธิ ที่ได้รับบริการการวางแผนครอบครัว
การรับบริการ
วางแผนรอบครัว
ไม่เคย
เคย
รวม

ไม่มีสิทธิ

ร้อยละ

มีสิทธิ

ร้อยละ

รวม

51
20
71

71.8
28.2

193
151
344

56.1
43.9

244
171
415

ตารางที่ 11 ทดสอบความแตกต่างด้านการรับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรค
เอดส์ของแรงงานต่างด้าว ระหว่างกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลและกลุ่มที่มีสิทธิใน
การรักษาพยาบาล
การรับบริการ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์/
โรคเอดส์

สิทธิการ
รักษาพยาบาล
ไม่มสี ิทธิ
มีสิทธิ

จำนวน

ค่าเฉลี่ย

SD

t

Sig

71
344

.42
.70

.497
.460

-4.297

.0.000

การทดสอบ ได้ค่า Sig = 0.00 ซึง่ P<0.05 แสดงว่าการกระจายของข้อมูล 2 กลุ่ม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าแรงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีสิทธิในการ
รักษาพยาบาล และกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้รับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากความถี่ พบว่า กลุ่มไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
ไม่เคยรับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ ร้อยละ 57.7 กลุ่มมีสิทธิในการ
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รักษาพยาบาล ไม่เคยรับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ ร้อยละ 30.2
ในขณะที่ กลุ่มไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาทเคยรับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/
โรคเอดส์ ร้อยละ 42.2 และกลุ่มมีสิทธิในการกรักษาพยาบาลเคยรับบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ ร้อยละ 69.8 รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 12 ร้อยละของกลุ่มไม่มีสิทธิและกลุ่มมีสิทธิ ที่ได้รับบริการการด้านการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์/โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/
โรคเอดส์
ไม่เคย
เคย
รวม

ไม่มีสิทธิ

ร้อยละ

มีสิทธิ

ร้อยละ

รวม

41
30
71

57.7
42.3

104
240
344

30.2
69.8

145
270
415

ตารางที่ 13 ทดสอบความแตกต่างด้านการรับบริการการป้องกันโรควัณโรคของแรงงานต่างด้าว
ระหว่างกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลและกลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
การรับบริการ
การป้องกัน
โรควัณโรค

สิทธิการ
รักษาพยาบาล
ไม่มสี ิทธิ
มีสิทธิ

จำนวน

ค่าเฉลี่ย

SD

t

Sig

71
344

.54
.65

.502
.477

-1.786

.0.077

การทดสอบ ได้ค่า Sig = 0.07 ซึ่ง P>0.05 แสดงว่าการกระจายของข้อมูล 2 กลุ่ม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าแรงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีสิทธิ
ในการรักษาพยาบาล และกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้รับบริการการป้องกันโรควัณโรค ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากความถี่ พบว่า กลุ่มไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ไม่เคยรับบริการการ
ป้องกันโรควัณโรค ร้อยละ 46.5 กลุ่มมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ไม่เคยรับบริการการป้องกันโรควัณ
โรค ร้อยละ 34.9 ในขณะที่ กลุ่มไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาทเคยรับบริการการป้องกันโรควัณโรค
ร้อยละ 53.5 และกลุ่มมีสิทธิในการกรักษาพยาบาลเคยรับบริการการป้องกันโรควัณโรค ร้อยละ 65.1
รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 14 ร้อยละของกลุ่มไม่มีสิทธิและกลุ่มมีสิทธิ ที่ได้รับบริการการป้องกันโรควัณโรค
การรับบริการ
การป้องกันโรควัณโรค
ไม่เคย
เคย
รวม

ไม่มีสิทธิ

ร้อยละ

มีสิทธิ

ร้อยละ

รวม

33
38
71

46.5
53.5

120
224
344

34.9
65.1

153
262
415
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7. บทสรุป
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของแรงงานต่างด้าว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ที่เข้ามาทำงานอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพ สมรส โดยมีผู้ติดตามอาศัยอยู่
ด้วยกันมากที่สุด 1- 3 คน ประเภทกิจการส่วนใหญ่ทำงานโรงงาน จ้างเป็นรายวัน รายได้ต่อเดือน โดย
มากกว่า 9,000 บาท ระยะเวลาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย 0-5 ปี มากที่สุด สิทธิการรักษาพยาบาล
พบว่าส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 82.9 ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 17.1
หลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นประกันสังคม ร้อยละ 55.5 และบัตรประกัน
สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 44.5 ซึ่งมีผู้เคยใช้บริการสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 36.1
ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการรับบริการด้านการส่งเสริม จากผลการสำรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่
เคยรับได้รับบริการเรื่องการวางแผนครอบครัว ร้อยละ 58.8 และเคยรับบริการวางแผนครอบครัว ร้อย
ละ 41.2 โดยวิธีการวางแผนครอบครัวเป็นการคุมกำเนิด การฝากครรภ์ และการคลอดบุตร ตามลำดับ
ด้านบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ ส่วนใหญ่เคยได้รับบริการ ร้อยละ 65.1 และ
บริการป้องกันโรควัณโรค ส่วนใหญ่เคยได้รับบริการ ร้อยละ 63.1
ปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว พบว่า เพศ
และระดับรายได้ มีความสัมพันธ์ต่อสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่าง โดยแรงงานต่างด้าวที่มี
รายได้ต่ำกว่า 9,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ส่วนแรงงานต่างด้าวที่รายได้
9,000 บาท ขึ้นไปส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล จากข้อมูลปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สิทธิการรักษาพยาบาลสะท้อนว่ารายได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ซึ่งสอดคล้องกับ พงศธร พอกเพิ่มดี (2553) ที่อธิบายช่องว่างของกลุ่มที่เข้า ไม่ถึงระบบหลักประกัน
สุขภาพ เพราะปัญหาสถานะของบุคคล ทำให้เป็นคนด้อยโอกาสทางสังคม สมควรที่ต้องได้รับการดูแล
และสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกวิธีการรักษาพยาบาล การแสวงหาการรักษา
ทางเลือกการรักษา ของ Andersen and Newmans ที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยสนับสนุน Enabling
Factors: ที่ส่งผลต่อทางเลือกในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ โดยจากผลการทบสอบพบว่า เพศและ
รายได้ เป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหรือไม่มีหลักประกันสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าว
ความแตกต่างในการรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ของกลุ่มที่มีสิทธิในการ
รักษาพยาบาล และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล จากการทดสอบทางสถิติ พบว่าที่แตกต่างกันมี
ได้แก่ ด้านการรับบริการวางแผนครอบครัว และด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์
โดยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล เข้าถึงบริการสุขภาพมากกว่ากลุ่มที่ไม่สิทธิในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งหากพิจารณาจากการศึกษาของ อดุลย์ รัตนโส ผลกระทบด้านสาธารณสุขจากแรงงาน
ต่างด้าว เกิดจากการไม่ได้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หากว่าแรงงานเหล่านี้ มี
หลักประกันที่ครอบคลุม ระบบสาธารณสุขสามารถเข้าไปดูแลได้ โรคติดต่อที่เกิดจากกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวก็จะลดลง
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1) จากการศึกษาข้อมูลสิทธิในการรักษาพยาบาล พบว่าแรงงานต่างด้าวบางส่วนในอำเภอ
สะเดา จั ง หวั ด สงขลา ยั ง ไม่ ส ิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาล ควรสร้ า งความครอบคลุ ม สิ ท ธิ ใ นการ
รักษาพยาบาล เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ
8.2) การรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ แรงงานต่างด้าวในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่
รั บ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ ่ ม ที ่ ม ี ส ิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาล ทำให้ เ ข้ า กลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ ม ี ส ิ ท ธิ ใ นการ
รักษาพยาบาลเข้าไม่ถึงระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการปรับการทำงานเชิงรุก ให้
แรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มได้ตรวจสุขภาพ รับรู้ข้อมูล และป้องกันเมื่อเกิดโรคติดต่อได้
เอกสารอ้างอิง
ปรากรม วุฒิพงศ์ และคณะ. (2532). ระบบประกันสุขภาพของไทย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
พงศธร พอกเพิ่มดี. (2553). การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.
วารสารโรงพยาบาลชุ ม ชน, ปี ท ี ่ 11(ฉบั บที ่ 4), สื บค้ นจาก https://sites.google.com
/site/statelessthaicenter/knowledge
สมศักดิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์. (2552). มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพของ
แรงงานต่า งด้าวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มเบน จังหวัด
สมุ ท รสาคร. รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระปริ ญ ญารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดุล ย์ รัตโส. (2550) ผลกระทบด้านสาธารณสุขจากแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต.
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น 2551 (ฉบับที่ 11), หน้า 149-65.
Andersen, R. M. & Newman, J. E. (1973). Sociel and individual determinant of medical care
utilization in the United State. Memorial Found Quarterly Journal, 51, 95-124.

31

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ขวัญเรือน รัตนสาวิตรี*
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้งนี้มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากร
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และปัญหาและข้อเสนอแนะในการสื่อสาร ของบุคลากร
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 ราย โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล และ
นำเสนอผลการศึกษาในลักษณะสถิติเชิงบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง ทั้งนี้ อาจใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้ ขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์และเวลา เช่น การแจ้งในที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร การ
เรียกพูดคุยการสั่งงาน ฯลฯ ในทางปฏิบัติสมาชิกภายในองค์การทุก ๆ องค์การ จะใช้การสื่อสารลักษณะ
ผสมผสานทุกประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน อันเป็นผลทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายเดียวกัน นั่นคือ ประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจ ของ
สมาชิกในองค์การ
คำสำคัญ: รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารภายในองค์กร
1. บทนำ
การสื่อสารภายในองค์กรถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับ ทุก
องค์กร เพราะเป็นสื่อนำความต้องการ ความคิด ความรู้สึก ไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมาย ระหว่างบุคคล
ต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อกลุ่ม หรือระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่าง
สอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานในองค์กร เป็น
กระบวนการรับ-ส่ง ข้อมูลแล้วถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความรู้ส ึกนึก คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำของกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งตามความประสงค์
โดยเฉพาะองค์กรที่ มีหน่วยงานและบุคลากรจำนวนมาก การสื่อสารภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญ
เป็นด่านแรกก่อนที่องค์กรจะทำการสื่อสารออกไป สู่ภายนอก องค์กรขนาดใหญ่มักประสบกับปัญหา
เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร เนื่องจากมี บุคลากรเป็นจำนวนมากที่มีค วามแตกต่างกัน ทั้งด้าน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: kwan6772@gmail.com
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การศึกษา อายุ สิ่งที่น่าสนใจ หน้าที่ ความ รับผิดชอบ ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำให้บุคลากร
เหล่านั้นรับรู้ และเข้าใจทิศทาง นโยบายการดำเนินงานขององค์กรและปฏิบัติเป็นไปแนวเดียวกัน การ
สื่อสารภายในองค์กรมี ประสิทธิภาพ แล้วก็จะส่งผลดีต ่ อการดำเนินงานขององค์ กร รวมถึงไปถึ ง
ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของ บุคคลภายนอกด้วย การสื่อสารถือเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานที่มี
ความจำเป็นสำหรับองค์กร เพราะเป็นกระบวนการที่ทำให้ทุก ๆ กิจกรรมดำเนินไปโดยราบลื่นลุล่วง การ
สื่อสารจึงมีความ เกี่ยวข้องกับการดำเนินขององค์กรในด้านต่าง ๆ ทั้งการถ่ายทอดความรู้ การประสาน
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น หนทาง
ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
เทศบาลนครปากเกร็ด มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล โดย
การให้บริการสาธารณะ ได้แก่ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาระบบบุคลากร และด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการบริหารและบริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เทศบาลนครปากเกร็ด มีบทบาทในการนำนโยบายสาธารณะ ในระดับต่าง ๆ มาจัดทำเป็นการบริการ
แผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ลงสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้การพัฒนางานโครงการ/กิจกรรม
ประสบความสำเร็จ
ในส่วนงานของเทศบาลนครปากเกร็ด ถือเป็นส่วนงานส่วนหนึ่งที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เสมอและช่องทางการสื่อสารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้ทราบถึง
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กรของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อนำผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรเทศบาลนครปากเกร็ด โดย
การศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือ ตำรา บทความ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเขียนรายงานการวิจัย และเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามการสื่อสารภายใน
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องค์กรของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลด้วยตนเองและตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับ แปลค่าคะแนนโดยวิธี ประมาณค่า (Rating scale) โดยนำค่าคะแนนที่
แปลค่าได้คำนวณหาค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำเสนอในรูปแบบ
ของการบรรยาย
ขอบเขตด้านวิจัย ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่ คือ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตประชากร คือ บุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายการเมือง และ
ฝ่ายประจำ พนักงานเทศบาล (ข้ า ราชการ) และเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน (ลู ก จ้ า งประจำ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป) ในสำนักงาน รวมทั้งหมด 1,092 คน โดยใช้วิธีการเก็บ
ตัวอย่างแบบ การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จำนวน 100 คน และใช้แบบ
สัมภาษณ์สำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร ของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร สามารถกำหนดเป็น
กรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- การศึกษา
- ประสบการณ์ในการทำงาน
- สภาพ / ตำแหน่งงาน

รูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กร

การสื่อสารภายในองค์กร
- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
- ภาพรวมการสื่อสารภายในองค์กร
- องค์ ป ระกอบของการสื ่ อ สารภายใน
องค์กร
ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และตำแหน่งในการปฏิบัติงาน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมา เพศ
ชาย จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 45
รองลงมามีอายุ 25-35 ปี จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 อายุ 46-55 ปี จำนวน 14 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34 ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 และอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป จำนวน 3
ราย คิดเป็นร้อยละ 3 วุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 70 ราย คิดเป็น
ร้อยละ70 รองลงมาระดับปริญญาโท จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 และต่ำกว่าปริญญาตรี
จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 ประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำงาน 6 – 10
ปี จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมามีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 27 ราย คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 27 มี ป ระสบการณ์ ท ำงาน 11 -15 ปี จำนวน 25 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25 และมี
ประสบการณ์ทำงาน 16 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ส่วน
ใหญ่มีตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาตำแหน่งในการปฏิบัติ
เป็นของลูกจ้างทั่วไป จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ตำแหน่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 และตำแหน่งในการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายประจำ
จำนวน 3 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 3
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและภาพรวมการ
สื่อสารภายในองค์กร ตอนที่ 2 องค์ประกอบของการสื่อสารภายในองค์กร
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร บุคลากรบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการใช้
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร ทางวาจา และการสื่อสารที่ต้องใช้
เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกช่องทาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 3.68 และ 3.75 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ มีการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรผ่าน
ทางบันทึกข้อความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา หนังสือเวียนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และ
คำสั่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก การใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านการสื่อสารทางวาจา
บุคลากรส่วนใหญ่ มีการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางวาจา โดยการประชุมในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 รองลงมา การสนทนาเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 การสนทนาเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 และ การติดต่อสื่อสารผ่านการสื่อสารที่ต้องใช้เทคโนโลยี พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ มีการใช้
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้เทคโนโลยีผ่านทางการใช้โทรศัพท์ภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.04
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รองลงมา การใช้โทรศัพท์มือถือ (พูดคุย, SMS, Line, What’s app, E-mail, Face book, Twitter ฯลฯ)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ภาพรวมการสื่อสารภายในองค์กร บุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการมี
ความคิดเห็นต่อ ภาพรวมการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าภาพรวมการสื่อสารที่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในระดับมาก 3
อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ วิ ธ ี ก ารสื ่ อ สารของหน่ ว ยงานมั ก เป็ น รู ป แบบที ่ ผ ู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาสื ่ อ สารไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมา เมื่อมีปัญหาท่านไม่ลังเลที่จะปรึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 และวิธีการสื่อสารของหน่วยงานมักเป็นรูปแบบที่ผู้มีตำแหน่งเสมอกัน /ใกล้เคียงกัน
สื่อสารกัน เช่น การหารือระหว่างผู้บริหาร การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.98
ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 ตามลำดับ
องค์ประกอบของการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กร ในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร (ด้านผู้ส่งสาร) ในฐานะที่
เป็ น ผู ้ ร ั บ สาร (ด้ า นผู ้ ร ั บ สาร) และต่ อ สารที ่ ไ ด้ ร ั บ ภายในองค์ ก ร โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ทุ ก
องค์ประกอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 2.94 และ 3.90 ตามลำดับ โดยบุคลากรเห็นว่าการสื่อสาร
ภายในองค์กร ในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร (ด้านผู้ส่งสาร) ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ มีการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงและเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมา
การทำความเข้าใจให้เพียงพอในเนื้อหาของเรื่องราวที่ตนจะสื่อสารกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
การเลือกวิธีการ ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร โอกาส และผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.97 และการเปิดใจกว้าง ไม่ลำเอียง รับฟัง และยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีความเห็นที่แตกต่างจากท่าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การสื่อสารภายในองค์กร ในฐานะที่เป็นผู้รับสาร (ด้านผู้รับสาร) ที่บุคลากรส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การรับฟังและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีความเห็น ที่
แตกต่างจากท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความจริงและเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีการนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปพบปะ
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ
ความคิดเห็นต่อสารที่ได้รับภายในองค์กร ที่บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในระดับมาก 3 อันดับ
แรก คือ ว่า เนื้อหาของข่าวสารที่แจ้งในหน่วยงานเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.95 รองลงมา เมื่อมีข่าวสารสำคัญเร่งด่วน มีการใช้การติดต่อสื่อสารหลายวิธีพร้อมกัน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 เนื้อหาของข่าวสารที่แจ้ งในหน่วยงานเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.89
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ส่วนที่ 3 ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
บุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อปัญหาการสื่อสารภายใน
องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.12 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ปัญหาในระดับมาก 1 ข้อ คือ การยึดติดในระบบและรูปแบบการส่งข่าวสารมากเกินไปทำให้ได้รับ
ข่าวสารล่าช้า เช่น การส่งเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนข้อที่มีปัญหา
ในระดับปานกลาง สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การแจ้งข่าวสารกระชั้นชิดเกินไป ล่าช้าเกินไปทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ทัน ท่วงที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 รองลงมา เนื้อหาของข่าวสารไม่ได้มี การ
คัดเลือกสารให้ตรงกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ควรรับรู้ข่าวสารนั้น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในหน่วยงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน ฯลฯ มีไม่เพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
ส่วนที่ 4 รูปแบบและข้อเสนอแนะการสื่อสารในองค์กร ของบุคลากรเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร บุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.75
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารในองค์กร ที่อยู่ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ
การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เช่น การแจ้งในที่ประชุม, บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร, การเรียกพูดคุย, การสั่งงาน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา การสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Communication) เช่น การสื่อสารที่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว, การบอกต่อ ๆ กัน,
การสื่อสารที่นอกเหนือจากงาน, การบอกให้คนในกลุ่มทราบ, การบอกข้อมูลข่าวสารตามความพอใจ,
ข่าวลือ ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) เช่น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การประชุม, การปรึกษาหารือ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และการสื่อสาร
ตามแนวนอน (Horizontal Communication) เช่น การประสานงานระหว่างแผนก, การสอบถาม, การ
พูดคุย, การสังสรรค์ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
ข้อเสนอแนะการสื่อสารในองค์กร โดยใช้แนวคำถามอย่างกว้าง ๆ จำนวน 4 ข้อ คือ 1) การ
สื่อสารภายในองค์กรของท่านเป็นอย่างไร และการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถถ่ายทอดจากระดับ
ผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติงานได้ดีที่สุด 2) ท่านคิดว่าสิ่งสำคัญหรือปัจจัยใดในการสื่อสารภายในองค์กร ที่
ทำให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ 3) ปัญหาหรืออุปสรรคของท่านในการเข้าถึง/รับรู้
ข่าวสารจากองค์กร 4) ข้อเสนอแนะ/ถึงการพัฒนาระบบรูปแบบการสื่อสารในองค์กร ซึ่งสามารถสรุป
เนื้อหาโดยรวมได้ ดังนี้
การสื่อสารภายในองค์กรในปัจจุบัน
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลกรได้เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายในองค์กรในปัจจุบัน ดังนี้
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1. เป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นการสื่อสารตามลำดับชั้นตามโครงสร้างของเทศบาล
นครปากเกร็ด คือ ผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน ซึ่งเป็นการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้บังคับบัญชาโดยการ
สะท้อนปัญหาอุปสรรค หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการให้ผู้บริการให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
3. การสื่อสารในแนวนอน เป็นการสื่อสารในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใน
องค์กรเดียวกัน เช่น การประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
การสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดจากระดับผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ในปัจจุบัน ได้แก่ คำสั่ง, การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน,
การขอความร่วมมือ เป็นต้น
ช่องทางการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน บุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการ
พูดคุยปรึกษาหารือกันมากขึ้น ทั้งจากการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม
บุคลากร การประชุมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสภากาแฟ เป็นต้น ทำให้การทำงานราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ และปัญหาการทำงานลดน้อยลง
การติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้เทคโนโลยี บุคลากรเห็นว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอีก
ช่องทางหนึ่ง ซึ่งสามารถช่ว ยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภ าพมากขึ้น เช่น การใช้
E-document, Facebook, Line, What’ app เป็นต้น
สิ่งสำคัญในการสื่อสารภายในองค์กรที่ทำให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลกรได้เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายในองค์ที่ทำให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ
1. ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารและความเข้าใจในเป้าหมายของเทศบาลของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
2. ความสามัคคีและความร่วมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Term Work)
3. โครงสร้างทางการบริหารที่เอื้ออำนวยต่อการบังคับบัญชาหรือ การสั่งการ
4. ความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและคณะผู้บริหาร
5. การรักษามาตราของการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ความเข้าใจ เข้าถึงประชาชนผู้มาขอรับบริการ
7. ช่องทางการสื่อสาร ควรเลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมและหลากหลาย
ปัญหาและอุปสรรคต่อการสื่อสารในองค์กร
หัวหน้าส่วนราชการและบุคลกรได้เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคต่อการสื่อสารในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
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1. เนื่องจากระบบสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการให้ใช้
งานหลากหลายระบบ เช่น ระบบ E-document, E-manage, E-meeting เป็นต้น บุคลากรที่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าระบบต่าง ๆ เป็นอย่างไรและมีการใช้งานอย่างไร จึงเสนอแนะว่า
ควรมีการจัดอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบด้วย
2. บุคลากรบางท่านไม่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ไม่รับทราบข่าวสารภายในองค์กร เช่น
การแจ้งข่าวสารทาง Facebook เป็นต้น
3. ผู้ส่งสารบางครั้งแจ้งข่าวสารกระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที
5. สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารในองค์ก ร พบว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของ
บุ ค ลากรเทศบาลนครปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น การสื ่ อ สารแบบสองทาง (Two-Way
Communication) คือการสื่อสารทั้งจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน ทั้งนี้ จากการสื่อสารบนลงล่างหรือ
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน อาจใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างเป็ นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ขึ้นอยู่
กับเหตุการณ์และเวลา ในขณะเดียวกันระหว่างการสื่อสารอาจใช้วิธีการสื่อสารทั้งวัจนะ หรืออวัจนะ
ควบคู่กัน ไปก็ได้ ในทางปฏิบ ัติส มาชิกภายในองค์ก ารทุ ก ๆ องค์การ จะใช้การสื่อสารลั ก ษณะ
ผสมผสานทุกประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานอันเป็นผลทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายเดียวกัน นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน และความพึงพอใจของ
สมาชิกในองค์การ (เรวัตร สมบัติทรัพย์. 2543: 23-28) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแก้วตา ชัยมะ
โน (2542) ได้ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์การสวัสดิการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พบว่า รูปแบบการสื่อสารที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน คื อ รู ป แบบการสื ่ อ สารแบบสองทาง ซึ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มองเห็ น
ความสำคัญของการสื่อสารที่สื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มากกว่าจะคอยรับแต่
คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียวและเพิ่มบทบาทการสื่อ สารแบบไม่เป็นทางการให้มากขึ้น ให้
องค์การมีความสัมพันธ์ร ะหว่างสมาชิกภายในองค์การ มีความคุ้นเคยสนิทสนม มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภายในองค์การในทางส่วนตัวมากกว่าใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาช่วยใน
การติดต่อสื่อสารและควรใช้การสื่อสารทั้งตามแนวดิ่ง แนวนอน การติดต่อสื่อสารข้ามหน่ว ยงาน
การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม แต่ควรเน้นรูปแบบการสื่อสารตามแนวนอน เพื่อช่วยขจัดความล่าช้าของระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในการสื่อสารและช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
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ผลการศึกษาปัญหาในการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จาก
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.12 ซึ่งข้อที่มีปัญหาในระดับมากมีจานวน 1 ข้อ คือ การยึดติดใน
ระบบและรูปแบบการส่งข่าวสารมากเกินไปทำให้ได้รับข่าวสารล่าช้า เช่น การส่งเอกสารตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีปัญหาในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ได้แก่ การแจ้งข่าวสารกระชั้นชิด
เกินไป ล่าช้าเกินไปทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที รองลงมา เนื้อหาของข่าวสารไม่ได้มีการ
คัดเลือกสารให้ตรงกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ควรรับรู้ข่าวสารนั้น ๆ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารในหน่วยงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน ฯลฯ มีไม่เพียงพอ เป็นต้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
1. การส่งหนังสือทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) หากเป็นเรื่องสำคัญ
เร่งด่วนควรจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนเบื้องต้น ไม่ควรรอส่งเอกสารตามขั้นตอน เนื่องจาก
บางครั้งอาจล่าช้าไม่ทันท่วงที หรืออาจใช้ช่องทางการสื่อสารทางเทคโนโลยีด้านอื่นเข้ามาช่วยด้วย
เพื่อให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้นอีก เช่นทาง SMS, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
2. ผู้รับสารควรมีการเลือกรับสารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับก่อน เนื่องจากสารที่ได้รับอาจ
ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงทั้งหมด
3. บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมขององค์กร คือ การสื่อสารแบบ
สองทาง เป็นการสื่อสารทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ทั้งนี้ อาจใช้รูปแบบการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ว มกันใน
การปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีข้อคิดเห็น
ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้
1. การประชุม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีมีน้อยครั้ง ทำให้การทำงานอาจมีความเข้า ใจที่ไม่ตรงกัน จึงเสนอแนะว่าควรมีการจัด
ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
2. เนื่องจากระบบสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีการให้ใช้งาน
หลากหลายระบบ เช่น ระบบ E-document, E-manage, E-meeting เป็นต้น บุคลากรที่เข้ า มา
ปฏิบัติงานใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าระบบต่าง ๆ เป็นอย่างไรและมีการใช้งานอย่างไร จึงเสนอแนะว่า
ควรมีการจัดอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบด้วย
3. ผู้ส่งสารควรให้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่ควรที่จะให้ระยะเวลา
กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการ
สินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉนานาฏ แก้วมุกดา*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายบริหาร
จัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาระดับ
และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพนักงาน ใน
การศึกษาวิจัย มีวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีโดยศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 186 คน ที่เป็น
พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากนั้นจึงรวบรวม
แบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษาวิจัย 1) ผลการศึกษาพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
ไม่แตกต่างกัน 2) ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน
ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ต่างกันโดยพนักงานพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่ำว่า 31 ปี กับ 41-50 ปี, 51ปีขึ้นไป และ อายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี มี
ความแรงจูงใจในปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน 3) ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกแตกต่างกัน 4) ผลการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในด้านความสำเร็จ
ในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
พนักงานที่มีตำแหน่งงานในระดับ 10-12 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มากกว่าพนักงานที่มีตำแหน่ง
งานในระดับ 8-9 และ 3-75) ผลการศึกษาวิจัยแรงจูงใจด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน
ด้านความก้าวหน้า พบว่าพนักงานที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: แรงจูงใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 E-mail: chananart.k@gmail.com
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1. บทนำ
ในช่วงเวลานี้หลายองค์การต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนโยบายของรัฐบาล สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ทำ
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนขององค์การ ซึ่งกา ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ฟันเฟืองสำคัญที่สุดคือ พนักงาน ทรัพยากรที่มีค่าที่ส ุดใน
องค์การ หากองค์การสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน การ
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ ยนแปลงของโลก
และสภาพแวดล้อม พนักงานเหล่านั้นย่อมจะเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศให้กับองค์การได้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน สังกัดกระทรวง
พลังงาน ภายใต้วิสัยทัศน์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความ
มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุข
ของคนไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ด้วยบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ทั้งทางด้านการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้วยเหตุ
นี้ กฟผ. จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์การให้มีความกระชับ เพื่อให้องค์การพร้อมรับการ
แข่งขันในอนาคตได้ มีการปรับทักษะพนักงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่
ของ กฟผ. ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วในอนาคตฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิต
ไฟฟ้า (อหฟ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้นในการปรับ
โครงสร้างองค์การ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเสนอแนวทาง
และกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า เชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินงานขององค์กร ผ่าน
แผนการบริหารสินทรัพย์ แผนการลงทุน แผนการผลิตและบำรุงรักษา สร้างความสมดุล ระหว่างความ
เสี่ยง ต้นทุน และสมรรถนะตลอดอายุโรงไฟฟ้า ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการด้าน
ใบอนุญาต ข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ใหม่ และการจำหน่ายสินทรัพย์ที่หมดอายุหรือหมดความจำเป็น รวมถึงพัฒนาพนักงานตาม
สมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ในความเป็นจริงคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากการปรับ
โครงสร้างองค์การที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงานหรือควบรวมหน่วยงานหนึ่งกับอีก
หน่วยงานหนึ่ง การปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพนักงานในเรื่องขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ดังนั้นผู้บริหารต้องสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความเชื่อมั่นที่ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ รวมถึง
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กำหนดกลยุ ทธ์ ในการจู งใจให้ ส อดคล้ องกั บความต้ อ งการของพนั กงาน เพื ่ อนำพาให้ องค์ ก าร
เจริญก้าวหน้าต่อไป
การที่พนักงานจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายประการ องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในนั้นก็คือแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะถึงแม้ว่า
พนักงานจะมีความรู้ ความสามารถ แต่ถ้าหากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้แสดงศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ ผลงานที่ได้ออกมาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ในทางกลับกัน
หากพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดี จะทำให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจให้งาน
ออกมาดีมีคุณภาพ จะส่งผลให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้วิจัยในฐานะพนักงานของฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย ได้ตระหนักในความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะหากมีแรงจูงใจ
ที่ดีมากเพียงใด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
แรงจูงใจการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการ
สินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.2 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการ
สินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
3.1 จะทำให้ทราบถึง ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายบริหาร
จัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3.2 จะทำให้ทราบถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการ
สินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3.3 อาจเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์
ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
ในปี 1959 Herzberg ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ตามที่ Maslow เสนอไว้
จากการวิจัยของ Herzberg แบ่งได้ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และ ปัจจัย
ค้ำจุน
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่กระตุ้ นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้
การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจโดยตรง ประกอบด้วย
1. ความสำเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่ตัวบุคคลสามารถทำงานได้สำเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความสามารถป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อผลงานสำเร็จ
พนักงานจะรู้สึกพึงพอใจในงานชิ้นนั้น
2. การได้รับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับความยอมรับนับถือจาก
ความสามารถในการทำงาน จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานภายในองค์การ จะให้ตัวพนักงานนั้นเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ลั ก ษณะของงาน (Work Itself) หมายถึ ง งานที ่ ท ำมี ค วามน่ า สนใจและท้ า ทายใน
ความสามารถของพนักงาน อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้โดยลำพังตั้งแต่ต้นจนจบ
โดยองค์การจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำนั้นมีความสำคัญ ตัวพนักงานนั้นมีความหมายต่อ
กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงความรู้ความสามารถออกมา
อย่างเต็มที่
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานของ
ตนเอง มีอำนาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ไม่มีการควบคุมจนขาดอิสระในการทำงาน
5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับความก้าวหน้า ในงาน เช่น การ
ฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
ปัจ จัย ค้ำจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ช ่ว ยลดความไม่พ อใจในการทำงาน แต่ไ ม่
สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดขึ้นได้ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่พนักงานพึงจะได้รั บ
ประกอบด้วย
1. ค่าจ้างเงิน เดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนหรือค่าตอบแทน หากพนักงานได้ร ับ ไม่
เหมาะสมกับงานที่ทำ พนักงานเข้าทำงานก่อนได้เงินเดือนไม่แตกต่างกันจากพนักงานที่เพิ่งเข้ามา
ทำงาน รวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนและตำแหน่งหากพิจารณาช้าเกินไป ก็จะส่งผลให้ เกิดความไม่พึง
พอใจกับพนักงานเช่นกัน หรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่สูงเกินไปก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้น
ให้พนักงานทำงานได้ดีกว่าเดิม
2. นโยบายบริษั ท และการบริ ห าร (Company Policies and Administration) หมายถึ ง
นโยบายการหรือจัดการบริหารขององค์การ กฎ ระเบียบข้อบังคับ การจัดระบบการทำงานที่มี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายต้องอยู่ในลักษณะที่มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมี
ความเป็นธรรม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Interpersonal Relations) หมายถึง การติดต่อ
สัมพันธ์อันดี ระหว่างหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานร่วมกันและมี
พฤติกรรมที่สามารถเข้ากันได้ดี ต่างคนต่างมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมจะสร้างบรรยากาศใน
บริษัทได้เป็นอย่างดี ส่งผลในพนักงานเกิดความพึงพอใจ
4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
เกี่ยวกับการทำงาน บรรยากาศ สถานที่ตั้ง การเดินทางมาทำงานมีความสะดวกและไม่ก่อให้เกิด
ปัญหามากนักต่อพนักงาน
5. การควบคุ ม ดู แ ลของหั ว หน้ า งาน (Supervision) หมายถึ ง หั ว หน้ า ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในการบริหารงานและการปกครอง ให้คำแนะนำข้อมูลในการทำงานให้กับพนักงานที่อยู่
ใต้บังคับบัญชาได้
6. ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน (Status) หมายถึง ตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ เป็นที่ยอมรับนับถือ
ของสังคมมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญกับองค์การ เป็นต้น
7. ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง
ภาพพจน์ชื่อเสียง หรือขนาดขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน การมีบำเหน็จ บำนาญ มีเงินชดเชยใน
การเลี้ยงชีพ
Herzberg ยังให้ความเห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับปัจจัยค้ำจุน คือ
ป้องกันหรือลดไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทำงาน เช่น การเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงาน ปรับปรุง
สภาพการทำงานให้ดีขึ้น แต่กลับไม่ได้สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ไม่ได้ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความสามารถ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเน้นให้ความสำคัญใน
ปัจจัยจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภพ กันธิมา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจั นทบุรี จังหวัดจันทบุรี” พบว่า บุคลากรของเทศบาล
ตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่มีประเภทตำแหน่งต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ” ในภาพรวมพนักงานเพศชายกับพนักงานเพศ
หญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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5. กรอบที่ใช้ในการศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล
➢ เพศ
➢ อายุ
➢ การศึกษา
➢ ตำแหน่ง
➢ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
➢ความสำเร็จในงาน
➢การได้รับความยอมรับนับถือ
➢ลักษณะงาน
➢ความรับผิดชอบ
➢ความก้าวหน้า

ภาพที่ 1 กรอบที่ใช้ในการศึกษา
6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
6.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีโดยศึกษาจากหนังสือ
บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 186 คน ที่เป็นพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จากนั ้ น จึ ง รวบรวมแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
7. ผลการศึกษา
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
โดยภาพรวมเห็นด้วย ( x =4.06) และรายด้านเห็นด้วย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านลักษณะของงาน ( x =4.05 ) ด้านความรับผิดชอบ ( x =4.03) ด้านการได้รับความยอมรับนับ
ถือ ( x =3.99) และด้านความก้าวหน้า ( x =3.91) ตามลำดับส่วนด้านความสำเร็จในงานมีคิดเห็น
ด้วยอย่างยิ่งกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.30)
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิต
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามเพศต่ างกันและการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยใช้
สถิ ต ิ T-test พบว่ า แรงจู ง ใจในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า น
ความสำเร็จในงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
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ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามอายุที่ต่างกันโดยใช้ F-test พบว่าโดยภาพรวมต่างกัน
โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือด้านความรับผิดชอบมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันส่วน
ด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงปฏิเสธสมมุติฐาน (H0)
หมายความว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมด้านความสำเร็จในงานด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพบว่า พนักงาน ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบ ัติงาน แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่ ผู้ว ิจัยจึงได้นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ (LSD) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน โดยภาพรวม
จำแนกตามอายุ พบว่า อายุต่ำว่า 31 ปี กับ 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป และอายุ 31-40 ปี กับ 41-50
ปี มีค่า p-value เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์
ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่ำว่า 31 ปี กับ 41-50 ปี, 51 ปีขึ้นไป และ
อายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน ด้านความสำเร็จในงาน จำแนกตาม
อายุ พบว่า อายุต่ำว่า 31 ปี กับ 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และ 0.023
และอายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี มีค่า p-value เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่ำว่า 31
ปี กับ 41-50 ปี, 51 ปีขึ้นไป และ อายุ31-40 ปี กับ 41-50 ปี มีแรงจูงใจในปฏิบัติงานด้านความสำเร็จ
ในงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
พนักงาน ด้านลักษณะงาน จำแนกตามอายุ พบว่า อายุต่ำว่า 31 ปี กับ 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มี
ค่า p-value เท่ากับ 0.000 และ 0.011 และอายุ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี มีค่า p-value เท่ากับ
0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่ำว่า 31 ปี กับ 41-50 ปี, 51 ปีขึ้นไป และ อายุ 31-40 ปี กับ 41-50
ปี มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า จำแนกตามอายุ พบว่า อายุต่ำว่า
31 ปี กับ 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีค่า p-value เท่ากับ 0.003 และ 0.004 และอายุ 31-40 ปี
กับ 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีค่า p-value เท่ากับ 0.013 และ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต่ำว่า
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31 ปี กั บ 41-50 ปี , 51 ปี ข ึ ้ น ไป และ อายุ 31-40 ปี กั บ 41-50 ปี , 51 ปี ข ึ ้ น ไป มี แ รงจู ง ใจใน
ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามตำแหน่งงานที่
ต่างกัน โดยใช้ F-test พบว่า โดยภาพรวมต่างกัน โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการได้รับความยอมรับนับถือมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันส่วนด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันโดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง จึงปฏิเสธสมมุติฐาน (H0) หมายความว่า พนักงานที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมด้านความสำเร็จในงาน ด้าน
ลักษณะของงาน ด้านความรับ ผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพบว่า พนักงาน ที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผู้วิจัยจึงได้นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ (LSD) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน โดยภาพรวม
จำแนกตามตำแหน่งงาน พบว่า ระดับ 3-7 กับ ระดับ 10-12 มีค่า p-value เท่ากับ 0.001 และ
ระดับ 8-9 กับ ระดับ 10-12 มีค่า p-value เท่ากับ 0.013 และ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีระดับ 37 กับ ระดับ 10-12 และ ระดับ 8-9 กับ ระดับ 10-12 มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน ด้าน
ความสำเร็จในงาน จำแนกตามตำแหน่งงาน พบว่า ระดับ 3-7 กับ ระดับ 8-9 มีค่า p-value เท่ากับ
0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยที่มีระดับ 3-7 กับ ระดับ 8-9 มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน
ด้านลักษณะของงาน ตามตำแหน่งงาน พบว่า ระดับ 3-7 กับ ระดับ 10-12 มีค่า p-value เท่ากับ
0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีระดับ 3-7 กับ ระดับ 10-12 มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน
ด้านความรับผิดชอบ ตามตำแหน่งงาน พบว่า ระดับ 3-7 กับ ระดับ 10-12 และ ระดับ 8-9 กับ ระดับ
10-12 มีค่า p-value เท่ากับ 0.010 และ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่าย
บริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีระดับ 3-7 กับ ระดับ 1012 และ ระดับ 8-9 กับ ระดับ 10-12 มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกัน
อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี ่ ย รายคู ่ ข องพนั ก งาน ด้ า น
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ความก้าวหน้า ตามตำแหน่งงาน พบว่า ระดับ 3-7 กับ ระดับ 10-12 มีค่า p-value เท่ากับ 0.001 ซึง่
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่มีระดับ 3-7 กับ ระดับ 10-12 มีความแรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิต
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำแนกตามประสบการณ์การทำงานที่ต่างกัน โดยใช้ F-test
พบว่า โดยภาพรวมต่างกัน โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ มีค่ามีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันโดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน (H0)
หมายความว่า พนักงานที่ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า แตกต่าง
กันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพบว่า พนักงาน ที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่ ผู้วิจัยจึงได้นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบเชิงซ้อน
(Multiple Comparison) โดยใช้ (LSD) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน โดยภาพรวม
จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี มีค่า pvalue เท่ากับ 0.039 และ 15 ปีขึ้นไป กับ 5-10 ปี และ 11-15 ปี มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และ
0.044 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี กับ 5-10 และ 15 ปีขึ้นไป กับ 510 ปี และ 11-15 ปี มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน ด้านความสำเร็จในงาน จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน พบว่า ประสบการณ์การทำงาน 15 ปีขึ้นไป กับ 5-10 ปี และ 11-15 ปี มีค่า
p-value เท่ากับ 0.010 และ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการ
สินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การทำงาน 15 ปีขึ้นไป กับ
5-10 ปี และ 11-15 ปี มีแรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน ด้านลักษณะของงาน จำแนก
ตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ประสบการณ์การทำงาน 15 ปีขึ้นไป กับ 5-10 ปี มีค่า p-value
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การทำงาน 15 ปีขึ้นไป กับ 5-10 ปี มีความแรงจูงใจ
ในปฏิบ ัติงานด้านลักษณะของงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน
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พบว่า ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับ ต่ำกว่า 5 ปี และ 11-15 ปี มีค่า p-value เท่ากับ 0.008
และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี กับ ต่ำกว่า 5 ปี และ 11-15 ปี
มีแรงจูงใจในปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคล
เพศ
t-test
อายุ
f-test
การศึกษา
f-test
ตำแหน่ง
f-test
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
f-test
*sig<0.05

ค่านัยสำคัญ

ผลการทดสอบ

0.554
0.003*
0.415
0.004*
0.003*

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

8. สรุปผลและอภิปรายผล
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แรงจูงใจ
ด้านการ
ด้าน
ปัจจัย
ได้รับความ ด้านลักษณะ ด้านความ
ด้าน
ความสำเร็จใน
ส่วนบุคคล
ยอมรับนับ
งาน
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า
งาน
ถือ
เพศ
x
x
x
x
x
อายุ
√
x
√
x
√
การศึกษา
x
x
x
x
x
ตำแหน่ง
√
x
√
√
√
ประสบการณ์
√
x
√
x
√
การทำงาน
ปั จ จั ย ด้ า นอายุ กั บ แรงจู ง ใจด้ า นความสำเร็ จ ในงาน ด้ า นลั ก ษณะงาน และ ด้ า น
ความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่พบว่า โดยอายุ 31 – 40 ปีมีความเห็น
ด้วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงานมากที่สุด รองลงมาอายุ ต่ำกว่า 30 ปี ถัดมา
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อายุ 51 ปี ขึ้นไป และอายุ 41 – 50 ปี เพราะอายุช่วง 31-40 ปี เป็นช่วงอายุที่พนักงานผ่านการ
ทำงานมาแล้วในระยะหนึ่งทำให้เกิดความคุ้นเคยในงาน และมีโอกาสแสดงผลงานให้ผู้บังคับบัญชา
เห็นมาบ้างแล้ว จึงเป็นแรงผลักดันให้แสดงผลงานอีก เพื่อให้ตัวเองมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภพ กันธิมา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจใน การปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านตำแหน่งงาน กับ แรงจูงใจด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน จากระดับความคิดเห็นทั้ง 5
ระดับ โดย พนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งงาน ระดับ 3-7 มีความเห็นด้วยกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงานมากที่สุด รองลงมาพนักงานระดับชำนาญการ ตำแหน่งงาน ระดับ
8-9 และพนักงานระดับบังคับบัญชา ตำแหน่งงาน ระดับ 10-12 เนื่องจากพนักงานที่มีตำแหน่งงาน
ในระดับ 3-7 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มากกว่าพนักงานที่มีตำแหน่งงานในระดับ 8-9 และ 1012 เพราะเป็นอยู่ในช่วงการเรียนรู้ มีความสนใจในงานที่ทำสูง อยากจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในงาน จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจัน ทบุรี จังหวัดจันทบุรี” พบว่า บุคลากรของ
เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่มีประเภทตำแหน่ง
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน กับ แรงจูงใจด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะงาน
และ ด้านความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน จากระดับความคิดเห็นทั้ง 5 ระดับ โดย
อายุการทำงาน 5 – 10 ปี มีความเห็นด้วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงานมาก
ที่ส ุด รองลงมาอายุ งาน 15 ปี ขึ้นไป ถัดมาอายุง าน ต่ำกว่า 5 ปี และอายุงาน 11 – 15 ปี ไม่
สอดคล้องกับ วาสนา พัฒ นานัน ท์ชัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” พบว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่าง
กัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาฝ่าย
บริหารจัดการสินทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
9.1 ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
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9.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จ ะ
สามารถนำมาหามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
9.3 ผู้บริหารควรนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์กับองค์การต่อไป
ปั จ จั ย ด้ า นอายุ กั บ แรงจู ง ใจด้ า นความสำเร็ จ ในงาน ด้ า นลั ก ษณะงาน และ ด้ า น
ความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่พบว่า โดยอายุ 31 – 40 ปี มีความเห็น
ด้วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงานมากที่สุด รองลงมาอายุ ต่ำกว่า 30 ปี ถัดมา
อายุ 51 ปี ขึ้นไป และอายุ 41 – 50 ปี เพราะอายุช่วง 31-40 ปี เป็นช่วงอายุที่พนักงานผ่านการทำงาน
มาแล้วในระยะหนึ่งทำให้เกิดความคุ้นเคยในงาน และมีโอกาสแสดงผลงานให้ผู้บังคับบัญชาเห็นมา
บ้างแล้ว จึงเป็นแรงผลักดันให้แสดงผลงานอีก เพื่อให้ตัวเองมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตำแหน่ง ซึ่งตามทฤษฎี ข อง Herzberg ที่ว ่าการที่ ตั ว บุค คลสามารถทำงานได้ ส ำเร็จ บรรลุ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความสามารถป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อผลงานสำเร็จพนักงานจะรู้สึก
พึงพอใจในงานชิ้นนั้น ด้านลักษณะงาน หากงานที่ทำมีความน่าสนใจและท้าทายในความสามารถของ
พนักงาน อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้โดยลำพังตั้งแต่ต้นจนจบ โดยองค์การ
จะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำนั้นมีความสำคัญ ตัวพนักงานนั้นมีความหมายต่อกระบวนการ
ทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงความรู้ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่
และ งานที่นำนั้นมีความก้าวหน้าในงาน ก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภพ กันธิมา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านตำแหน่งงาน กับ แรงจูงใจด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน จากระดับความคิดเห็นทั้ง 5 ระดับ โดย
พนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งงาน ระดับ 3-7 มีความเห็นด้วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสำเร็จในงานมากที่สุด รองลงมาพนักงานระดับชำนาญการ ตำแหน่งงาน ระดับ 8-9 และ
พนักงานระดับบังคับบัญชา ตำแหน่งงาน ระดับ 10-12 เนื่องจากพนักงานที่มีตำแหน่งงานในระดับ 37 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มากกว่าพนักงานที่มีตำแหน่งงานในระดับ 8-9 และ 10-12 เพราะ
เป็นอยู่ในช่วงการเรียนรู้ มีความสนใจในงานที่ทำสูง อยากจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงาน จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ ตรงตามทฤษฎีของ
Herzberg ที่ว่า การที่ตัวบุคคลสามารถทำงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความสามารถ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อผลงานสำเร็จพนักงานจะรู้สึกพึงพอใจในงานชิ้นนั้น ด้าน
ลักษณะงาน หากงานที่ทำมีความน่าสนใจและท้าทายในความสามารถของพนักงาน อาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้โดยลำพังตั้งแต่ต้นจนจบ โดยองค์การจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่า
งานที่ทำนั้นมีความสำคัญ ตัวพนักงานนั้นมีความหมายต่อกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป็น
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แรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงความรู้ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ด้านความรับผิดชอบ การได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงานของตนเอง มีอำนาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ไม่มีการควบคุม
จนขาดอิสระในการทำงาน และ งานที่นำนั้นมีความก้าวหน้าในงาน ก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจของ
พนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบ ัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี” พบว่า บุคลากรของเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ที่มีประเภทตำแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน กับ แรงจูงใจด้านความสำเร็จในงาน ด้านลักษณะงาน
และ ด้านความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน จากระดับความคิดเห็นทั้ง 5 ระดับ โดยอายุ
การทำงาน 5 – 10 ปี มีความเห็นด้วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงานมากที่สุด
รองลงมาอายุงาน 15 ปี ขึ้นไป ถัดมาอายุงาน ต่ำกว่า 5 ปี และอายุงาน 11 – 15 ปี จากผลการ
ศึกษาวิจัยพนักงานที่เข้ามาทำงานช่วงแรก ๆ มีความสนใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ในการปฏิบัติงาน ต้องการทำ
ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับงานยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งตามทฤษฎีของ Herzberg
ที่ว่าการที่ตัวบุคคลสามารถทำงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความสามารถป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อผลงานสำเร็จพนักงานจะรู้สึกพึงพอใจในงานชิ้นนั้น ด้านลักษณะงาน หากงาน
ที่ทำมีความน่าสนใจและท้าทายในความสามารถของพนักงาน อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานได้โดยลำพังตั้งแต่ต้นจนจบ โดยองค์การจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำนั้นมีความสำคัญ
ตัวพนักงานนั้นมีความหมายต่อกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงาน
แสดงความรู้ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ และงานที่นำนั้นมีความก้าวหน้าในงาน ก็จะส่งผลต่อ
แรงจูงใจของพนักงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่ว นพระมหากษั ตริย์ ” พบว่า
พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
เอกสารอ้างอิง
จินดารัตน์ โพธิ์นอก. (2561). องค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม. สืบค้นวันที่ 13 มีนาคม 2562. จาก
http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2018/04/02082561
โชติกา ระโส. (2555). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ .
ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ณิช พร คำเถีย ร. (2559). แรงจูงใจกับการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนกร ปุลิย์พงษ์. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร: ศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร. ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

55

ธนัญพร สุวรรณคาม. (2559). ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง. ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จำกัด. ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ปฐมวงค์ สีหาเสนา. (2557). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลค่ายเนินวง
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมื อ งจั น ทบุ รี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . ภาคนิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปัญญาพร ฐิติพงศ์. (2558). แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท
ก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พวงเพชร วัชรอยู่. (2537). แรงจูงใจในการทำงาน กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
วาสนา พัฒนานันท์ชัย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุภพ กันธิมา. (2550). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจังหวัดเชียงใหม่ .
ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2560). รายงานประจำปี 2560 การไฟฟ้า ฝ่า ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย. สื บ ค้ น วั น ที่ 13 มี น าคม 2562 จาก http://www.egat.co.th/images
/businessop /annual-report/2560/annual-report-60-th.pdf.

56

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ชาญชัย แสงสว่าง*
บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพของการให้บริการ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี และเพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพของการให้บริการ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปผู้เข้ารับ
บริการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 139 ตัวอย่าง ซึ่งใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมระหว่าง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ภาพร่วมของคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ มากแต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ยังมีบางประเด็นที่มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 1) ระบบงานที่
ให้บริการมีความโปร่งใสซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อย ( 𝑿=35.25) มีแนวทาง การพัฒนา คือ ควรมี
การจัดลำดับความสำคัญของการให้บริการเพื่อให้ได้รับบริการอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียมกัน 2)
บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อย ( 𝑿=35.25) มีแนวทาง การพัฒนา คือ
ต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาด้านการให้บริการและปลูกฝังจิตสำนึกการให้บริการที่ดี 3) มี ระยะเวลาการ
ให้บริการที่เหมาะสมกับงานซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อย ( 𝑿=32.37) มีแนวทางการ พั ฒนา คือ
พัฒนาการบริหารจดัการและการให้บริการที่ต่อต่อเวลาเพื่อลดระยะเวลาในการรอใช้บริการ ลดลง 4)
มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( 𝑿=10.79) มี แนว
ทางการพัฒนา คือ เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณ
ทางเข้าหรือทางออกของหน่วยงาน 5) การให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของ ข้อมูลใน
การ ให้บริการซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( 𝑿=11.51) มีแนวทางการพัฒนา คือ ผู้คำแนะนำ
ต้องมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองจะแนะน าการแก้ไขปัญหาและจะท าให้เกิดความชัดเจน
มากขึ้น 6) มี ตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพียงพอซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อยที่สุด
(𝑿=7.91) มีแนวทาง การพั ฒนา คือจะต้องมีการเพิ่มจุดร้องเรียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียน
ผ่านทางโทรศัพท์หรือการ ส่งอีเมลเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น 7) ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ้ำซ้อนซึ่งมีค่าร้อยละ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( 𝑿=7.19) มีแนวทางการพัฒนา คือจะต้องมีการ
คัดกรองการให้บริการที่ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ ำซ้อน
ในการให้บริการแก่ประชาชน 8) มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลาซึ่งมีค่าร้อยละอยู่
ในระดับไม่ได้ปฏิบัติ (𝑿=5.04) มี แนวทางการพัฒนา คือควรมีการจัดตารางการให้บริการเพื่อให้มี
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาการ บริการที่เกิดความล่าช้า 9) ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับไม่ได้ปฏิบัติ (𝑿=6.47) มีแนวทางการพัฒนา คือควรมีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น
คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการโรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี
1. บทนำ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเดิม การสื่อสารที่รวดเร็วไร้พรมแดนเชื่อมโยงทั้งโลก
เข้าด้วยกัน การแข่งขันในด้านต่าง ๆ จึงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเกิดการรวมตัวและมี
ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มหรือเป็นพันธมิตรเพื่อร่วมแสวงหาประโยชน์ร่วมกันและเป็นการเพิ ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ทุกสังคมในโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีกลไกรรองรับเพื่อเสริมศักยภาพของประเทศให้พร้อมรับต่อ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น การบริการสาธารณะหรือการ
บริ การภาครั ฐ ของประเทศไทย จึ งมี ความจำเป็ นที ่ จะต้ องพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บกระแสโลกที่
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (วิโรจน์ ก่อสกุล และชลิดา ศรมณี , 2560) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้อธิบายถึงภาพรวม ของสภาพปัญหาของไทยดังว่ า
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ าง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจำนวนไม่น้อยไม่ เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส ่วนรวมเป็ นสำคัญ จึงซ้ ำเติมปั ญหาการขาดแคลนปริ มาณกำลั ง แรงงานในภาวะที่
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศ ไทยยังประสบ
ปัญหาคุณภาพบริการสาธารณะ คุณภาพการศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
เทศบาลนครอุดรธานี มีหน้าที่รับผิดชอบประชาชนกว่า 40,000 คน งานด้านสุขภาพเป็นอีก หนึ่ง
บทบาทของเทศบาล อีกทั้งตัวเทศบาลเองก็มีความพร้อมในด้านจัดบริการสุขภาพ เริ่มต้นจากการ
ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขตั้งแต่สมัยยังเป็นเทศบาลเมือง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแรกคื อ
ที่ สำนักงานเทศบาล ต่อมามีการบริการขยายเครือข่ายออกไปตามมุมเมืองในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
และได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขต่อมา จนปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุ ขเทศบาล 1 ศู นย์ บริ การสาธารณสุ ขหนองสิ ม ศู นย์ บริ การสาธารณสุ ข เทศบาล9 และ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน โดยทุกศูนย์จะมีแพทย์ประจ าอยู่ทุกวัน จากความคิดที่ว่าจะมี การ
ยกระดับของศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบวกกับความแออัดใน โรงพยาบาล
ของรัฐที่ผู้ป่วยต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับการตรวจรักษา เทศบาลนครอุดรธานีและ กองทุนส่งเสริม
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กิจการเทศบาลได้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อให้เป็นทางเลือกของ ประชาชนอุดรธานี และ
ช่วยลดปัญหาแออัดในโรงพยาบาลของรัฐ (เทศบาลนครอุดรธานี, 2559) ด้วยเหตุโรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานีจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ผู้รับบริการและอีกทั้งยังช่วยลดการแออัดของ
โรงพยาบาลของรั ฐในจั งหวัดอุดรธานี ดังนั้นผู้ว ิจัยจึ ง อยากศึ กษาถึ ง คุ ณภาพของการบริ การของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีว่ามีระดับของคุณภาพการ บริการอยู่ในระดับใดและหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับบริการอยากมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสะท้อน
คุณภาพของการให้บริการแก่โรงพยาบาลเทศบาลนคร อุดรธานีรับรู้ถึ งระดั บของการให้บริการของ
โรงพยาบาลและหาแนวทางหรือสร้างมาตรฐานในการ ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. คำถามการวิจัย
ระดับของการให้บริการและแนวทางการพั ฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานีควรเป็นอย่างไร
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
3.2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ งานวิจัยครั้งนี้เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ยวกับ คุ ณภาพการให้บริก ารของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
4.2 ขอบเขตด้านพืน้ ที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้เข้ารับบริการ
ของเทศบาลนครอุดรธานี จา นวน 139 คน
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาเพื่อหาระดับของการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาการ
ให้บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับโรงพยาบาลนครอุดรธานี
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะซึ่งผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ
5.1.1 ความหมายของการให้ บริการสาธารณะ หมายถึงของการให้บริการสาธารณะได้ว่า
เป็นการให้บริการที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยบริการด้วย
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ความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการ
5.1.2 การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะท้องถิ่น หมายถึง
กิจการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน
เฉพาะท้องถิ่น ที่แยกห่างจากกิจกรรมของรัฐ เป็นภารกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการให้บริการ
โดยอยู่ในความอำนวยการหรือควบคุมของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็น
ภารกิจที่สำคัญ มีความหลากหลาย แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขีดความสามารถและจำนวนประชากรที่
แตกต่างกัน รวมไปถึง เพื่อประสิทธิภาพในการ จัดทำบริการสาธารณะทำให้บางท้องถิ่นไม่อาจจัดทำ
บริการสาธารณะได้เองทั้งหมด จึงอาจมีการโอน อำนาจบางอย่างให้แก่องค์กรอื่นร่วมดำเนินการแทน
หรือมอบหมายให้องค์กรอื่นดำเนินการให้ ดังนั้น การบริการสาธารณะท้องถิ่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นย่อมสามารถ กระทำได้หลายวิธี
5.1.3 หลักการของการบริการ หมายถึงความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่
ความสม่ำเสมอ ความเสมอภาค ความประหยั ด ความสะดวกการตรงต่อเวลา ความเพียงพอ ความ
ต่อเนื่อง ซึ่งหลักปฏิบัติเหล่านี้ควร นำไปใช้เมื่อมีการให้บริการแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้กลุ่ม
ดังกล่าวพึงพอใจในการรับบริการ
5.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ
5.2.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริง
ลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจาก บริการนั้น หากการรับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความ
คาดหวัง ก็จะท าให้ผู้รับบริการมองคุณภาพ การให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้ นไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการ รับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง
คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมี คุณภาพในการบริการนั่นเอง
5.2.2 การวัดคุณภาพการบริการ การวัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนี
ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการนั้น
แล้ว แต่โดยทั่วไปปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้น มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขที่น ำมาสู่
การสะท้ อ นคุ ณ ภาพการ ให้ บ ริ ก าร ซึ ่ ง ก็ ค ื อ การตอบสนองหรื อ เป็ น ไปตามความคาดห วั ง ของ
ผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ได้ กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขา
ได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวัง ที่วางไว ้หรือที่ได้รับรู้มา
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5.2.3 เกณฑ์การวัดคุณภาพการบริหาร Gronroos (1990, p.58) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า คุณภาพเชิง
เทคนิค (technical quality) และคุณภาพ เชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่
ส่งผลกระทบไปถึงทั้งความคาดหวังและ การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมี
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของ คุณภาพเชิงเทคนิคและคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้กรอนรูสได้
กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ การบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ กรอบแนวคิดในการวิจัยจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยได้ กำหนดกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลเทศบาลนคร อุดรธานี คือ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
6. วิธีการดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี โดย
มีลำดับขั้นตอนการศึกษา และรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นปัจเจกบุคคล คือ ประชาชนผู้
เข้ารับบริการโรงพยาบาลเทศบาล นครอุดรธานี
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6.2.1 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ประชาชนผเู้ขา้รับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานีจำนวนทั้งสิ้น 139 คน
6.2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้แบบสุ่มประชาชนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน ทั้งสิ้น 139 ตัวอย่าง
6.3 เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ค ื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นการผสมระหว่างเชิงปริมาณ และคุณภาพในการสอบถามถึงระดับปฏิบัติของ
สภาพปัจจุบันในการให้บริการ สาธารณะของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้ทราบถึงระดั บ
ของการบริการสาธารณะขององค์กร และเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนระดับของการ
บริการสาธารณะซึ่งใช้มาตราวัดแบบประมาณค่าในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด ดีมากที่สุด ดีมาก น้อย
น้อยมากและไม่ ป ฏิ บ ั ติ สำหรับ คะแนนแต่ล ะข้ อแบ่ งเป็ น 5 ระดับตามระดับ การปฏิบ ัต ิ โดยมี
หลักเกณฑ์และกำหนดค่า คะแนนดังนี้ ในระดับของการให้บริการสาธารณะ
5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
3 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
2 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด
1 หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ

กำหนดค่าคะแนน = 5
กำหนดค่าคะแนน = 4
กำหนดค่าคะแนน = 3
กำหนดค่าคะแนน = 2
กำหนดค่าคะแนน = 1

ส่ว นที่ 2 เป็น แบบสอบถามเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นาการ
ให้บริการสาธารณะ โดยเว้นช่องว่างให้เขียนคำตอบในแต่ละด้าน
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในวิจัยครั้งนี้ขึ้นเอง
ตามกรอบแนวคิดของการ วิจัย โดยผู้วิจัยจะทำการส่งเครื่องมือให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบด้วยตนเอง
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
6.5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยจะใช้สถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS
สำหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยนนั้น ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 5 คะแนน
ทำการแบ่งระดับของการให้บริการสาธารณะ โดยกำหนดช่วงระดับคะแนน ออกเป็น 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ประคอง กรรณสูต (2542) โดยใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า มีการแบ่งเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยเพื่อการแปรผลและอธิบายตัวแปร โดยการแบ่งช่วงค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูตร ดังนี้
ช่วงห่างของค่าเฉลี่ย =
คะแนนมาก – คะแนนน้อย
จำนวนชั้น
ช่วงห่างของค่าเฉลี่ย
= 5 – 1 = 4 = 0.80
5
5
จากนั้นนำค่าคำนวนที่ได้คือ 0.80 ไปจัดคะแนนของการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาล
เทศบาลนครอุดรธานีเป็น 5 กลุ่ม และแปรผลระดับการให้บริการสาธารณะออกเป็น 5 ระดับ คือ
ปฏิบัติมากที่สุด หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00
ปฏิบัติมาก
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19
ปฏิบัติน้อย
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39
ปฏิบัติน้อยมาก หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59
ไม่ได้ปฏิบัติ
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79
6.5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์เนื้อหา
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7. ผลการศึกษา
การดำเนิ น การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ศ ึ ก ษาเรื ่ อ งคุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของ
โรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 139 ชุด ได้กลับคืนมาจำนวน 139 ชุด ในขอ้
มูลเชิงปริมาณจะนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษาขอ้มูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจั ย ทาง
สังคมศาสตร์ หรือ โปรแกรม SPSS และในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ
ของโรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของคุณภาพของการ
ให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
N=139

คุณภาพของการให้บริการ

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
1. มีความกระตือรือร้น ให้บริการ
ด้วยการเอาใจใส่
2. ระบบงานที่ให้บริการมีความ
โปร่งใส
3. การให้บริการเป็นไป
ตามลำดับ ก่อน - หลัง
4. บริ ก ารด้ ว ยความยิ ้ ม แย้ ม
แจ่มใส
ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา
1. มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการอย่างถูกต้อง
2. มีขั้นตอน/ระเบียบ/
แบบฟอร์ม ในการให้บริการ
3. การให้ ค ำแนะนำการแก้ ไ ข
ปัญหาความชัดเจนของข้ อมูลใน
การให้บริการ

ระดับการปฏิบัติ
น้อย
น้อย
ไม่ได้
ที่สุด ปฏิบัติ

S.D.

แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

46
(33.09)
24
(17.27)
52
(37.41)
25
(17.99)

52
(37.41)
35
(25.18)
49
(35.25)
39
(28.06)

32
9
(23.02) (6.47)
49
22
(35.25) (15.83)
35
2
(25.18) (1.44)
49
19
(35.25) (13.67)

0
(0)
9
(6.47)
1
(0.72)
7
(5.04)

3.97 0.91 มาก

39
52
35
11
(28.06) (37.41) (25.18) (7.91)
49
53
27
10
(35.25) (38.13) (19.42) (7.19)
38
47
27
16
(27.34) (33.81) (19.42) (11.51)

2
(1.44)
0
(0)
11
(7.91)

𝑿

3.31 1.12 น้อย
4.07 0.86

มาก

3.40 1.08

น้อย

3.83 0.97

มาก

4.01 0.91

มาก

3.61 1.22

มาก
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คุณภาพของการให้บริการ

4. มี ร ะยะเวลาการให้บ ริ การที่
เหมาะสมกับงาน
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
1. อาคารสถาน สถานที ่ ที่
ให้บริการมีความเหมาะสม
2. มีช่องทางสำหรับคนชรา และ
ผู้พิการอย่างเพียงพอ
3. บรรยากาศและแสงสว่ า ง มี
ความเหมาะสม
4. มี ส ิ ่ ง อำนวยความสะดวก
เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น ที่
นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
1. ให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพ
และไม่ ซ้ำซ้อน
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ให้บริการด้านต่าง ๆ
3. มีความรับผิดชอบและ มุ่งมั่น
ใน การปฏิบัติงาน
4. ให้บริการด้วยความ ถูกต้อ ง
และแม่นยำ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
1. ม ี กา ร ใช้ ทรั พ ยากรของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า
2. มีตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/
ร้องทุกข์เพียงพอ
3. มีการปรับปรุงและ พัฒนาการ
ให้บริการ ตลอดเวลา
4. ผู้ให้บริการมีการเรีย น รู้อ ยู่
ตลอดเวลา

มาก
ที่สุด

มาก

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ระดับการปฏิบัติ
น้อย
น้อย
ไม่ได้
ที่สุด ปฏิบัติ

S.D.

แปลผล

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

26
39
45
17
(18.71) (28.06) (32.37) (12.23)

12
(8.63)

3.36 1.17

น้อย

63
(45.32)
48
(34.53)
67
(48.20)
69
(49.64)

45
45
11
(32.37) (32.37) (7.91)
50
27
12
(35.97) (19.42) (8.63)
39
13
16
(28.06) (9.35) (11.51)
32
29
9
(23.02) (20.86) (6.47)

1
(0.72)
2
(1.44)
4
(2.88)
0
(0)

4.14 0.98

มาก

3.94 1.01

มาก

4.07 1.14

มาก

4.16 0.97

มาก

37
(26.62)
33
(23.74)
48
(34.53)
40
(28.78)

57
(41.01)
39
(28.06)
49
(35.25)
52
(37.41)

29
10
(20.86) (7.19)
40
15
(28.78) (10.79)
33
9
(23.74) (6.47)
23
15
(16.55) (10.79)

6
(4.32)
12
(8.63)
0
(0)
9
(6.47)

3.78 1.05

มาก

3.47 1.21

น้อย

3.98 0.92

มาก

3.71 1.18

มาก

32
(23.02)
33
(23.74)
27
(19.42)
27
(19.42)

5
(3.60)
5
(3.60)
7
(5.04)
9
(6.47)

3.83 1.04

มาก

3.78 1.05

มาก

3.90 1.05

มาก

3.84 1.09

มาก

3.81 1.05

มาก

41
52
(29.50) (37.41)
39
51
(28.06) (36.69)
44
56
(31.65) (40.29)
42
56
(30.22) (40.29)
เฉลี่ย

ค ว า ม ถี่
(ร้อยละ)

𝑿

9
(6.47)
11
(7.91)
5
(3.60)
5
(3.60)
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับของคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ
ของ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุ ด รธานี โดยพิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ น ประเด็ น พบว่ า มี ค วาม
กระตือรือร้น ให้บริการด้วยการเอาใจใสมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ( 𝑿= 3.97) การให้บริการ
เป็นไปตามลำดับ ก่อน - หลังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 4.07) มีความรวดเร็วในการให้บริการ
อย่างถูกต้องมี ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก คือ ( 𝑿= 3.83) มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก คือ (𝑿= 4.01) การให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหา ความชัดเจน
ของข้อมูลในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.61) อาคารสถานที่ที่ให้บริการมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก คือ ( 𝑿= 4.14) มีช่องทางสำหรับคนชราและผู้พิการอย่าง
เพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.94) บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 4.07) มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ ำ เป็นต้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คือ (𝑿= 4.16) ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.78) มี
ความ รับผิดชอบและมุ่งมั่นใน การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.98) ให้บริการด้วย
ความ ถูกต้องและแม่นยำมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.71) มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.83) มีตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพียงพอมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก คือ (𝑿= 3.78) มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.90) ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ( 𝑿=
3.84) ระบบงาน ที่ให้บริการมีความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คือ (𝑿= 3.31) บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใสมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คือ (𝑿= 3.40) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.36) และมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก คือ (𝑿= 3.47)
ตอนที่ 2 แนวทางการคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานี
จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณข้างต้น แม้พบว่า โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพของการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าร้อยละพบว่า มีระดับของคุณภาพของการให้บริการอยู่ใน
ระดับน้อยถึงไม่มีการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ
ประเด็นดังกล่าวตามลำดับ
2.1 ระดับของคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับน้อย 1) ระบบงานที่ให้บริการมีความโปร่งใส
ซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อย (35.25) มี แนวทางการพัฒนา คือ ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของ
การให้บริการเพื่อให้ได้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 2) บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
ซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อย (35.25) มีแนวทางการพัฒนา คือ ต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาด้านการ
ให้บริการและปลูกฝังจิตสา นึกการให้ บริการที่ดี 3) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงานซึ่งมี
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ค่าร้อยละอยู่ในระดับ น้อย (32.37) มีแนวทางการพัฒ นา คือ พัฒนาการบริหารจัดการและการ
ให้บริการที่ต่อต่อเวลาเพื่อลดระยะเวลาใน การรอใช้บริการลดลง
2.2 ระดับของคุณภาพการให้บริก ารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 1) มีการประชาสัมพันธ์ ก าร
ให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อยที่สุด (10.79) มีแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้ าหรือทางออกของ
หน่วยงาน 2) การให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการซึ่งมีค่าร้อยละ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด (11.51) มีแนวทางการพัฒนา คือ ผู้ให้คำแนะนำต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ที่ตนเองจะแนะนำการแก้ไขปัญหาและจะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 3) มีตู้รับความคิดเห็น/
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพียงพอซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับน้อยที่สุด (7.91) มีแนวทางการพัฒนา คือ
จะต้องมีการเพิ่มจุดร้องเรียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือการส่งอีเมล
เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น 4) ให้บริการอย่างมีประสิ ทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อนซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด (7.19) มีแนวทางการพัฒนาคือ จะต้องมีการคัดกรองการให้บริการที่ถูกต้องและตรง
ตามความต้องการ ของผู้รับบริการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการให้บริการแก่ประชาชน
2.3 ระดั บ ของคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอยู ่ ใ นระดั บ ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ติ 1) มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการให้บริการตลอดเวลาซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับไม่ได้ปฏิบัติ (5.04) มีแนวทางการพัฒนา คือ
ควรมีการจัดตารางการให้บริการเพื่อให้มีความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาการบริการที่เกิดความล่าช้า
2) ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งมีค่าร้อยละอยู่ในระดับไม่ได้ปฏิบัติ (6.47) มีแนวทางการ
พัฒนา คือ ควรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้น
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของโรงพยาบาล
เทศบาลนครอุดรธานี
อริส รา ป้องกัน (2559) ได้ทำการศึ ก ษาปั จจั ย ที ่ส ่ งผลต่ อ การบริห ารจดัก ารที่ ดี ใ นการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัย พบว่า
การจัดบริการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาจากปัจจัยภายนอก คือ ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจน การมีปราชญ์ในชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และการเมืองในท้องถิ่นที่ปราศจากความขัด แย้ง โดยสิ่งที่ไม่มีผลต่อการ
บริหารจัดการที่ดีในการจัดทำบริการสาธารณะคือการเมืองภายนอกท้องถิ่นและความพอเพียงของ
ทรัพยากร
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วัฒนา ชนะภัย (2538) ได้ทำการศึกษาความเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ พบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทมีความพึงพอใจต่อการไฟฟ้านคร
หลวงแขตสมุทรปราการในด้านการอำนวยความสะดวกในการที่พนักงานหรือตัวแทนไปเรียกเก็บเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นความเต็มใจในด้านบริการด้วยกิริยาและวาจาสุภาพ
อีกทั้งยังพอใจเรื่องคุณภาพความน่าเชื่อถือได้ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ เนื่องจากไฟตกน้อย ส่วน
ปัญหาที่พบคือ ความสะดวกในด้านสถานที่เนื่องจากที่จอดรถน้อย
เฉลา การค้า (2540) ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่องานบริการของการ
ไฟฟ้านครหลวงศึกษากรณีไฟฟ้านครหลวงเขตบางเตย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ด้านราคาการให้บริการมีความเหมาะสม ความสะดวกรวดเร็วในการบริการชำระค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะ
ในเรื่องการหักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนปัญหาที่ พบ ได้แก่ การให้บริการเดินสายภายในเห็นว่า
มีราคาค่อนข้างแพง การติดต่อข้อมูลข่าวสารได้รับน้อยมาก ระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานมากทำให้
ล่าช้าและการถูกตัดไฟฟ้าโดยไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียด
กนกแสง ศิลป์จารุ (2545) ได้ทำการศึกษาเรื่องการดำเนินงานตามโครงการการให้บริการ
ประชาชนแบบจุดเดียว (One Stop Service) สำนักงานเขตราชเทวีศึกษาปัญหาการให้บริการต่อ
ประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ Focus Group พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่อยู่ในระดับมาก ปัญหาในการดำเนินงานคือป้าย
ประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ประชาชนคาดหวังกับการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จว่าติดต่อครั้งเดียว
แล้วเสร็จสิ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจมีการติดต่อหลายครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่มาติดต่อและ
ปัญหาความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ประชาชนนั่งรอในระยะเวลานาน
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในภาพรวม พบว่า มีระดับของคุณภาพของการให้บริการ
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ระดับของคุณภาพของ การ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดลงมาต่ำสุด ดังนี้ คือ ประเด็นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.16 ประเด็นอาคารสถานที่ที่
ให้บริการมีความเหมาะสมมีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 4.14 ประเด็นการให้บริการเป็นไปตามลำดับ
ก่อน – หลังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.07 ประเด็นบรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.07 ประเด็นมีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 4.01 ประเด็นมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.98
ประเด็นมีความกระตือรือร้นให้บริการด้วยการเอาใจใส่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.97 ประเด็นมี
ช่องทางสำหรับ คนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.94 ประเด็นมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ ให้บริการตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.90 ประเด็นผู้ให้บริการมี
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.84 ประเด็นมีความรวดเร็วในการให้บริการอย่าง
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ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.83 ประเด็นมีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 3.83 ประเด็น 17 ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 3.78 ประเด็นมีตู้รับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.78
ประเด็นให้บริการด้วยความถูกต้อง และแม่นยำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก 3.71 ประเด็นการให้คำ
แนะนำ การแก้ไขปัญหาความชัดเจนของ ข้อมูลในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.61
ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้าน ต่าง ๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 3.47 ประเด็นบริการ
ด้ว ยความยิ้มแย้มแจ่ มใสมี ค่าเฉลี่ย อยูในระดับน้ อย 3.40 ประเด็นมีระยะเวลาการให้บริ ก ารที่
เหมาะสมกับงานมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับน้อย 3.36 และประเด็น ระบบงานที่ให้บริการมีความโปร่งใสมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 3.31
เอกสารอ้างอิง
กนกแสง ศิลป์จารุ. (2545). การดำเนินงานตามโครงการการให้บริการต่อประชาชนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ กรณีศึกษาสำนักงานเขตราชเทวี. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการ.
กิตติพงศ ขลิบแยม. (2541). การศึกษาการให้บริการของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษา
กรณีสำนักงานเขตจตุจักร. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
กุลธน ธนาพงศธร. (2538). พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เฉลา การค้า. (2540). ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่องานบริการของการไฟฟ้านครหลวง
กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต หลักสูตรผู้บริหาร
ศาสตร์ (พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เทพศุกดิ์ บุญรัตนพันธ์. (2536). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการนำนโยบายการ
ให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2552). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิยากร หวังมหาพร. (2560). รัฐประศาสนศาสตร์ไทย: การจัดการภาครัฐแบบประชารัฐ. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประยูร กาญจนดุล. (2491). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิทักษ์ ตรุษทิม. (2538). ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พัฒนบริห ารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภิ ศ ั ก ดิ ์ กั ล ยาณมิ ต ร และคณะ. (2561). วารสารวไลยอลงกรณ์ ป ริ ท ั ศ น์ (มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์). ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561.

68

วัฒนา ชนะภัย. (2536). ความเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขต
สมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์. (2543). คุณภาพในงานบริการ 1. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2550). เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ยูบีซีแอลบุ๊คส์.
อริส รา ป้องกัน . (2559). วารสารวิชาการมหาวิ ทยาลั ย อีสเทริ ์น เอเชี ย ฉบับสั งคมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 6. ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559.
อำานวย บุญรัตนไมตรี. (2558). วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 6 ฉบับที่1 กันยายน 2558กุมภาพันธ์. 2559. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Koehler, J.W. and J. M. Pankowski. (1996). Quality Government: Designing, Developing and
Implementing TQM. N.J. : St. Lucie Press
Lovelock, C. H. (1996). Service Marketing. Upper Saddle River, New Jersey:
PrenticeHall.
Schmenner, Roger W. (1995). Service operations management. Englewood Cliifs, NJ
Prentice-Hall.

69

ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
กรณีศึกษา หมู่บ้านรวยยิ่ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชินดนัย ประทีปโชติพร*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้าน
จัดสรร ต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านรวยยิ่ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บตัวอย่างจากผู้อยู่อาศัยในโรงการหมู่บ้านรวยยิ่ง จำนวน 250 ตัวอย่าง และจากการสำรวจ
ดังกล่าวผู้ศึกษาค้นคว้านำผลจากการสำรวจเพื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการหมู่บ้านรวยยิ่ง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 250 ชุด
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นผู้หญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี ส่วนมากมี
อาชีพพนักงานบริษัท รองลงมาคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษาใกล้เคียงกันระหว่าง
ปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท/คน และอยู่อาศัย
มาแล้วระหว่าง 1-5 ปี โดยอาศัยอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวละ 2-5 คน ในด้านทัศนคติของกลุ่ม
ตัว อย่าง (250 คน) ในเรื่องความพึงพอใจต่อการจัดการพื้นที่ส ่ว นกลางของหมู่บ้านรวยยิ่ง ผล
การศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ค่าเฉลี่ยตามพึง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภค และ 3) ค่าเฉลี่ย
ความ พึงพอใจด้านความปลอดภัย ทั้ง 3 ด้านนั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ซึ่งเมื่อเทียบตามเกณฑ์ที่ใช้
เป็นตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนั้น อยู่ใ นระดับ 4 คือ “มีความพึงพอใจมาก” ต่อ
การจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านรวยยิ่ง
คำสำคัญ: ทัศนคติ ของผู้อยู่อาศัย ต่อการจัดการ พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้าน
1. บทนำ
บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อันประกอบด้วย อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค บ้านเป็นสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของเองซัก
หลังสำหรับบางคนนั้นอาจจะสามารถซื้อได้แค่หลังเดียวในชีวิต แต่การจะสร้างบ้านใหม่ให้ตัวเองซัก
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118/25 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 Email:
narisara.san@stu.nida.ac.th
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นั้นก็มีอุปสรรค และความยุ่งยาก สลับซับซ้อนในการดำเนินการอยู่พอสมควร เช่นการขาดความรู้ใน
การก่อสร้างบ้าน ซึ่งอาจจะทำให้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านนั้นบานปลาย หลายคนจึงหันมาซื้อ
บ้านสำเร็จที่จัดสรรแล้วจากโครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ การจะตัดสินใจซื้อบ้านซักหลังนั้นผู้อาศัยจำต้อง
พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ หลายด้านอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ความสะดวกในการ
คมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยให้ความสำคัญในการพิจารณา (วัฒนา อัคราวัฒนานุพงษ์, 2546)
ปัจจุบันธุรกิจบ้านจัดสรรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่ อรองรับกับความต้องการของผู้อยู่
อาศัยที่มากขึ้น ความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญในการสร้างสถาบัน
ครอบครัว ดังนั้นผู้อยู่อาศัยจึงพยายามแสวงหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีคุณภาพ มีระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครั นตลอดจนสภาพแวดล้อมภายใน และโดยรอบ
โครงการที่ดีมีความสะอาดน่าอยู่ ปราศจากแหล่งมลพิษ มีความสงบ ร่มรื่น แต่เนื่องด้วยความจำกัด
ของทรัพยากรที่ดินในเขตเมือง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องทำให้เมืองมีการ
ขยายตัวออกไปมากขึ้นจากอดีต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย จากลักษณะที่อยู่อาศัย
แบบสังคมเกษตรกรรมซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มสังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศได้มีการพัฒ นาทั้ง
รูปแบบทางกายภาพของที่อยู่อาศัย รวมถึงลักษณะทางสังคมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันพัฒนาไปสู่
ลักษณะการอาศัยแบบชุมชนเมืองที่มีความแออัด มากกว่า โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่อยู่รายรอบพื้นที่
รอบนอกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เป็นเสมือนรอยต่อระหว่างชุมชนเมือง และชุมชน
เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินเพื่อการเกษตรไปสู่การพัฒนา
เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรที่มีการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคร่วมกัน
อาทิเช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน การรักษาความปลอดภัย สวนหย่อมและพื้นที่สีเขียว ลาน
กีฬา หรือลานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงษ์, 2548)
จากความสำคัญของพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ทางภาครัฐจึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดสรรบ้าน และที่ดินที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องออกไปอย่างเป็นวงกว้าง เพื่อให้
การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยมีการวางผังโครงการที่ถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ รวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบ้านจัดสรร ทางภาครัฐ
จึงได้มีการออกมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเป็นการกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมการ
จัดสรรที่ดิน
การดู แ ลพื ้ น ที ่ส ่ว นกลางของหมู่ บ้ า นจั ดสรรนั ้ นต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ รวมทั้ ง
งบประมาณจากผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในรูปแบบของค่าส่วนกลาง เพื่อนำมาใช้เป็นปัจจัยในการ
พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้อยู่
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อาศัยได้ แต่ถ้าหากแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวยังไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานชัดเจน
ในการดำเนินงาน จะก่อให้เกิดปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชมผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
(วรารัตน์ พงษ์สวัสดิ์, 2552)
ในปั จ จุ บ ั น แม้ จ ะมี ก ฎหมายจั ด สรรที่ ด ิ นที ่ ก ำหนดให้ ม ี น ิต ิ บ ุค คลของบ้ า นจั ด สรร หรื อ
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการกิจการต่าง ๆ ของหมู่บ้านตามกฎหมายในการบำรุง ดูแลรักษา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และบริการสาธารณะในโครงการ โดยกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุก
แปลงมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา จัดการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นอาจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนัก
ในการศึกษาทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร กรณีศึกษา : หมู่บ้านรวยยิ่ง
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ ประเด็นที่เ ป็นปัญหาต่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลตามกฎหมาย คือทัศนคติ และความพึงพอใจ
ของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรนับว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากที่จะต้องทำการศึกษาวิจัย
เพื่อค้นหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป โดยแนวทางในการจัดการ
พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรจะต้องสอดคล้องกับลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะ
พื้นที่ส่วนกลาง 2) ทัศนคติความต้องการของผู้อยู่อาศัย และ 3) การจัดการและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง
ของหมู่บ้านจัดสรร
โดยทั้งหมดนี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านรวยยิ่ง
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความมั่นคงและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับ ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ต่อการจัดการพื้น ที่
ส่วนกลางของหมู่บ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านรวยยิ่ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ครอบคลุมความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่
ทำการวิจัยดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาสภาพลักษณะพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
2.2 เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางตามมาตรฐานตามกฎหมายที่นิติ
บุคคลต้องรับผิดชอบปฏิบัติ
2.3 เพื่อสำรวจทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อการจัดการพื้ นที่ส่วนกลางใน
แต่ละด้าน เพื่อเสนอแนะรูปแบบการจัดการ และพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะสม และยั่งยืน
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3. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
ในสังคมมนุษย์ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อดำรงชีวิต โดยที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจัดอยู่ในระบบการป้องกันตนจากอันตรายและความไม่ปลอดภัย
ทั้งหลายของมนุษย์
นอกจากนี ้ ก ารเปลี ่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที ่ อ ยู ่ อ าศั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านรูปแบบ ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับที่อยู่อาศัย
ควบคู่กับวิวัฒนาการของที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาต่าง ๆ ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นถึงลักษณะทาง
กายภาพของที่อยู่อาศัย
สำหรับที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและลักษณะที่อยู่อาศัยในเมืองเป็นสิ่ง
ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเมืองให้ได้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2549-2550) ได้อธิบายถึงลักษณะที่อยู่อาศัยแบบเมืองซึ่งใช้เนื้อที่น้อยที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปในเมืองที่
มีความแออัดมีดังต่อไปนี้
1. ที่อยู่อาศัยแบบแฟลต เป็นที่อยู่อาศัยที่รัฐจัดให้ ลักษณะเป็นอาคารหลายชั้น แต่ละชั้นจะ
มีห้องหลายห้องสำหรับแต่ละครอบครัว
2. อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม เป็นลักษณะหนึ่งของอาคารที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างเป็นอาคาร
สูงหลาย ๆ ชั้น ทำให้ได้จำนวนที่พักอาศัยมากกว่าบ้าน ตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ ซึ่งสร้างบนที่ดินขนาด
เดียวกัน
3. ชุมชนแออัดลักษณะเป็นบ้านจำนวนมากในพื้นที่ขนาดเล็กและอยู่ในสภาพทรุดโทรมสร้าง
ด้วยวัสดุต่ำกว่ามาตรฐาน บ้านเรือนปลูกชิดติดกัน
การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแบบต่าง ๆ ในเมืองทำให้ผู้อยู่อาศัยจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมแบบนั้น ๆ ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวและพื้นฐานสังคม
ของแต่ละบุคคลและชุมชนด้วย
3.2 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปเกี่ ย วกับ การบริก ารสาธารณู ปโภค และสิ ่ ง อำนวยความสะดวกใน
โครงการบ้านจัดสรร
แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองยุคใหม่นั้ น ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศัยเป็นสำคัญ พร้อมทั้งรูปแบบผังเมืองที่ได้รับการออกแบบ วางผังและนโยบายเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน เพื่อให้สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนจำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการให้และรับบริการ
สาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเมืองได้อย่างสมบูรณ์
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การวางแผนด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ด้วย การจัดการสาธารณูปโภคนั้นควรจัดสรรลงในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อประโยชน์ใน
การเข้าถึงได้สะดวก และเอื้อต่อการดูแล บำรุงรักษาได้อย่างสะดวก
สำหรับ สาธารณูป โภค สาธารณูปการในชุมชนเมือง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน
ตลอดจนเครือข่ายทางด้าน ไอที ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการออกแบบไปพร้อม ๆ กับการวางผังเมือง
เพื่อให้มีความสัมพันธ์ ในการพัฒนาไปได้ควบคู่กัน เนื่องจากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา การขยายตัว
ของเมืองนั้นขาดการวางผังเมืองที่ดี ส่งผลให้การก่อสร้าง หรือติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่
สวยงาม ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลในเรื่องของภาพลักษณ์ที่อ อกมาสู่สายตาประชาชน
อาทิเช่นสายไฟ สายโทรศัพท์ที่ยุ่งเหยิงในหลายๆที่ของประเทศไทย เกิดความยุ่งยากในการแก้ไข อีก
ทั้งยังยุ่งยากในการบำรุงรักษา และอาจสร้างความเสียหายถึงข้นต้องรื้อถอนอาคารหรือถนน เมื่อต้อง
มีการซ่อมบำรุง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
1. การวางโครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การเคหะแห่งชาติ (2544) กล่าวถึง
การจัดวางโดยข่ายถนนในผังแม่บทโครงการ มีหลักการที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้
2. ความสะดวก คือมีถนนเชื่อมต่อถึงแปลงที่ดินต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและสามารถรองรับ
ปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอ
3. ความปลอดภัยจัดวางโครงข่ายถนน ไม่ให้มีจุดอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุจราจร
4. เข้าใจง่าย จัดวางรูปแบบโครงข่ายถนนให้สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วน ต่าง ๆ และ
ผู้ใช้ถนนเข้าใจโครงข่ายได้ง่าย ไม่สับสน
5. สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การใช้ถนนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ
สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ขัดแย้งกัน
6. หลากหลายไม่ซ้าซาก เส้นทางถนนไม่ควรเหมือนกันหมด จนแยกไม่ออกว่าเส้นทางไหนอยู่
ในตำแหน่งใด คือมีความหลากหลายพอสมควร แต่ไม่ยากจนทำให้เกิดความสับสนเพื่อทำให้ผู้ใช้ถนน
สามารถรู้ตำแหน่งทิศทางว่าตนอยู่ตรงไหน และผู้อยู่อาศัยรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นเอง
7. ประหยัด จัดวางถนนให้โครงข่ายไม่หนาแน่นเกินไป มีขนาด(ความกว้าง) ตามความเหมาะสม
ด้านจารจรและสามารถสนองความต้องการต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเกินไป
สาธารณูปโภคเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ประปา
ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ โทรศัพท์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รถประจำทาง ฯลฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) อธิบายว่าอุปกรณ์สาธารณูปโภคเปรียบเสมือนสมบัติ ของ
ประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
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การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน
หลังจากพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่1) พ.ศ.2543 บังคับใช้แทนประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับ 286 นับตั้งแต่ กรกฎาคม 2543 เป็นต้นมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี แล้วที่พระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดินฉบับนี้ยังมิได้มีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ลดช่องว่างของกฎหมายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นเวลานาน อันนำมาซึ่งความเดือดร้อน ข้อ
ร้องเรียนของผู้อยู่อาศัย (ผู้บริ โภค) ในเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร
ซึ่งทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้จึงได้ประกาศ และบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยที่เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงอิงจาก พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับ
ที่1) พ.ศ.2543 แต่ก็ยังมีส่วนประเด็นสำคัญที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้
การเพิ่มหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินก่อนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ในกรณีที่ทางผู้
จัดสรรที่ดินแสดงความประสงค์โอนหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อป้องกัน
กรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินไม่ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขสาธารณูปโภคที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมก่อนการจัดตั้ง
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง
สาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถูกต้อง พร้อมสำหรั บการใช้งาน
เพื่อให้ได้มาซึ่ง “หนังสือรับรองการตรวจสอบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ดินจัดสรร” มิเช่นนั้นจะไม่
สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ หากขาดหนังสือรับรองนี้
การขออายัดโฉนดที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีเจ้าของที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรแปลงใด
ค้างชำระค่าบำรุงรักษา (ค่าส่วนกลาง) ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อเป็นการให้อำนาจกับทางนิติบุคคล
ของหมู่บ้านจัดสรรมีอำนาจในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากสมาชิกในโครงการหมู่บ้านจัดสรรทุก
ราย เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และบริหารจัดการสาธารณูปโภคให้อยู่ใ นสภาพที่
เหมาะสม พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เนื่องด้วยนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ขาดงบประมาณที่จะ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เนื่องด้วยไม่สามารถเก็บเงินค่าส่วนกลางได้อย่างเต็มจำนวน ซึ่งเมื่อ
นานวันเข้าก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามา อาทิเช่น ถนนที่ทรุดโทรม ทางเท้าที่มีหญ้าขึ้นสูงจนไม่สามารถ
ใช้การได้ ไฟส่องสว่างของถนนในเวลากลางคืนที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สวนสาธารณะที่มีเครื่อง
เล่นออกกำลังกายทรุดโทรม ระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน หรือจะขยะมูลฝอยที่ไม่มี
คนมาทำการเก็บกวาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้หมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่อาศัย
การจั ด การสาธารณูป โภค หรื อ ค่ า ส่ ว นกลาง ที ่ ค วรมีก ารกำหนดขอบเขตอำนาจ และ
บทลงโทษของนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่การดำเนินการที่มีความ
โปร่งใส มีการรายงานการดำเนินการงบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่จัดเจน มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
บริหารให้แก่คนในชุมชน ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พร้อมรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพราะผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันนั้นย่อมรับรู้ถึงความต้องการของชุมชน
เป็นอย่างดี
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3.4 แนวคิด และทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรต่อการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง
ทัศนคติ (Attitude) เป็นแนวความคิด ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งมีความสำคัญต่อการ
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติไว้อย่างหลากหลาย ผู้ศึกษาจึง
ขอรวบรวม สรุป คำนิยาม แนวคิด พอสังเขป ดังนี้
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ปิยะนุช เงินคล้าย (2550) ได้สรุปความหมาย และอธิบาย
เกี่ยวกับ ทัศนคติว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ ความนึกคิด และความเชื่อของแต่ละบุคคล ความรู้ส ึกทางใจของแต่ล ะบุคคลใน
เรื่องราวใด ๆ จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ระดับที่เป็นความชอบหรือไม่ชอบ ระดับที่เป็น
ประสบการณ์ที่ได้ร ับ การไตร่ตรองจนถึงระดับที่เป็นการนำไปปฏิบัติ ทัศนคติของบุคคลจึ งเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิด และพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ยังมีนักวิชาการที่ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับทัศนคติไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิด และ
ทฤษฎีที่ยึดถือในการศึกษาเรื่องทัศนคติ แต่สิ่งที่นักวิชาการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ทัศนคติ
เป็นผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิเช่น บุคคล วัตถุ ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง เป็นต้น ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นดี หรือไม่ดี น่าพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ (Eagly & Chaiken, 1993; petty,
Wegener, & Frabrigar, 1997) (จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2547) ได้จำแนกลักษณะสำคัญของทัศนคติไว้
ดังนี้
ทัศนคติต้องมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคล (เช่น นายกรัฐมนตรี นักร้อง นักแสดง) กลุ่มบุคคล
(เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พรรคการเมือง) สินค้า (เช่น สุรา บุหรี่) สถานที่ (เช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก
ห้างสรรพสินค้า) หรือประเด็นอันเป็นที่ถกเถียง (เช่น การประหารชีวิตนักโทษ การทำแท้ง)
ทัศนคติมีลักษณะของการประเมิน การที่บุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งใด ขึ้นอยู่กับ
ผลสรุปของการประเมินสิ่งนั้น ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกทางบวก หรือทางลบต่อสิ่งดังกล่าว ผล
การประเมินอาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ทัศนคติต่อเรื่องเดียวกัน
อาจมี ค วามแตกต่ า งกั น จามเพศ อายุ อาชี พ หรื อ ปั จ จั ย อื ่ น ๆ ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วมี
ประสบการณ์ และระดับการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
1. ทัศนคติมีคุณภาพ และความเข้ม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อ
สิ่งต่าง ๆ คุณภาพหมายถึงทัศนคตินั้นเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ชอบหรือไม่ชอบ ส่วนความเข้ม
หมายถึงระดับความมาก หรือน้อยของทัศนคติ เช่นชอบมากที่สุด ชอบน้อยที่สุด เป็นต้น
2. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ กล่าวคือ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของแต่ละบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
3. ทัศนคติมีความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย เนื่องจากทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ หรือการ
สะสมประสบการ์ของบุคคล อย่างไรก็ตาม แม้ทัศนคติจะมีความคงทน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากได้รับประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาในภายหลัง
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องค์ประกอบของทัศนคติ
1. นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดขององค์ประกอบของทัศนคติ 3 แนวทาง คือ Kret,
Crutchfeild & Ballachey (1962) และ Triandis (1971) ได้เสนอ ได้แก่ แนวคิดที่ระบุทัศนคติมี 3
องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถึง ความเชื่อ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็น
ที่บุคคลมีต่อที่หมายของทัศนคติ
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก หมายถึงความรู้สึกด้านบวก-ความรู้สึกด้านลบ เช่น
ชอบ-ไม่ชอบ หรือพอใจ-ไม่พอใจ ที่บุคคลมีต่อที่หมายของทัศนคติ
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม หมายถึงแนวโน้มหรือความพร้อมที่บุคคลจะปฏิบัติ
ต่อที่หมายของทัศนคติ
2. นักวิช าการที่ส นับ สนุนแนวคิดของทัศนคติมี 2 องค์ประกอบ คือ Katz (1960) และ
Rosenberg (1965) โดยองค์ประกอบของทัศนคติ ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถึง ความเชื่อส่วนบุคคลว่าที่หมายของทัศนคติจะ
เป็นตัวส่งเสริม หรือขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่าง ๆ ของบุคคล
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีเมื่อถูกกระตุ้นโดยที่
หมายของทัศนคติ
องค์ป ระกอบทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดร่วมกันว่าบุคคลจะมีความตั้งใจที่จะกระทำ
พฤติกรรมอย่างไร และความตั้งใจนี้จะนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ในลำดับ
ต่อไป
3. แนวคิดที่ร ะบุว ่าทัศนคติมีเพียงองค์ประกอบเดียว คือ องค์ประกอบด้านความรู้สึ ก
กล่าวคือทัศนคติเป็นความรู้สึกในทางบวก หรือทางลบ ความชอบ หรือไม่ชอบ ที่บุคคลมีต่อที่หมาย
ของทัศนคติ นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ Thurstone (1959) Insko (1967) และ Fishbein
& Ajzen (1975)
ในแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยงกับองค์ประกอบของทัศนคติทั้งสามแนวทางข้างต้น แนวรับที่ได้รับ
ความนิยม และยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน คือแนวคิดที่ระบุว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบด้านความรู้สึก
เพียงองค์ประกอบเดียว
หน้าที่ของทัศนคติ
เพราะในชีวิตประจำวัน ของมนุษย์ในปัจจุบันต้องเผชิญกับสิ่งเร้ าต่าง ๆ มากมายในการ
จับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มนุษย์มีความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อเลือกสินค้าหรือบริการ
ที่มีอยู่ในตลาดจำนวนมาก ถึงแม้ว่าผู้รับบริการจะทราบถึงความต้องการของตน ว่ามีความต้องการใน
ด้านใด ระดับไหน แต่สิ่งที่จะทำให้ผู้รับบริการตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นคือทัศนคติของตนที่มีต่อสินค้า หรือ
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บริการนั้น ๆ ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับตัวของมนุษย์ และได้ทำหน้าที่หลาย
ประการ (Katz, 1960) ได้อธิบายถึงหน้าที่ของทัศนคติไว้ดังต่อไปนี้
1. หน้าที่ให้ความรู้ ทัศนคติช่วยให้บุคคลเข้าใจโลกที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเอง เช่น เข้าใจถึง
ภาวะความอ้วนได้ หากเขามีความเชื่อว่าความอ้วนเกิดจากกินอาหารในปริมาณที่มากเกินความ
ต้องการของร่างกาย และขาดการออกกำลังกาย การเข้าใจสาเหตุ หรือต้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะ
ช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
2. หน้าที่นำไปสู่สิ่งที่ต้องการ หมายถึงการมีทัศนคติที่มีความเหมาะสมจะช่วยให้บุคคลได้รับ
รางวัล และสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตำหนิ หรือการถูกลงโทษได้ เช่น บุคคลมีทัศนคติในทางลบต่อ
การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง จะเชื่อว่าตัวเองมีสุขภาพที่ดี ไม่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงใน
อนาคต
3. หน้าที่แสดงค่านิยม หมายถึงทัศนคติเป็นสิ่งสะท้อนให้ทราบถึงค่านิยมของบุคคลในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการงดใช้ถุงพลาสติกสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีค่านิยมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. หน้าที่ป้องกันตนเอง หมายถึงทัศนคติที่ช่วยปกป้องมิให้บุคคลรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ หรือ
ถูกคุกคามมากเกินไป เช่น มีทัศนคติว่าการติดสุรามีสาเหตุจากความอ่อนแอทางจิตใจ ซึ่งจะทำให้
บุคคลรู้สึกว่าตัวเองจะมีความปลอดภัยและไม่ประสบปัญหาเช่นนั้น
นอกจากนั้น Fazio (1989) ยังได้เสนอหน้าที่ของทัศนคติเพิ่มเติมว่า หน้าที่หลักของทัศนคติ
คือหน้าที่ด้านการใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ทัศนคติเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินว่าสิ่งใด ดี หรือไม่ดี
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โดยรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งยังช่วยให้
บุคคลสามารถค้นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเอง เช่น บุคคลมีทัศนคติ
ทางด้านลบต่อสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขาก็จะหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยนั้นได้พบว่า การที่มนุษย์มีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ช่วยทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
มีความง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีคุณภาพที่ดีขึ้นว่าเดิม
กล่าวโดยสรุป ทัศนคติมีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่น
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และมีสุขภาพจิตที่ดี
การก่อตัวของทัศนคติ
ทัศนคติมิใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่บุคคลเรียนรู้ในภายหลัง โดยการเรียนรู้
นั้นนับว่าเป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม (Fishbein & Ajzen, 1975) สามารถจำแนกการก่อ
ตัวของทัศนคติของบุคคลได้ดังต่อไปนี้
1. ผลจากการเปิดรับสิ่งเร้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า บุคคลมีแนวโน้มที่จะชอบในสิ่งเร้าใหม่ หากมีการ
เปิดรับสิ่งเร้าใหม่นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตัวอย่างเช่น การได้ฟังเพลงใหม่ทางวิทยุ แม้ว่าในครั้งแรกจะยังไม่
ชอบเพลงนั้น แต่หลังจากฟังเพลงนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็กลับกลายเป็นมีความชอบในบทเพลงนั้น อย่างไร
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ก็ตาม เงื่อนไขประการสำคัญคือบุคคลนั้นจะต้องไม่เกลียด หรือมีอคติกับสิ่งเร้านั้นตั้งแต่ต้น เพราะ
หากเป็นเช่นนั้น การเปิดรับสิ่งเร้าใหม่ ซ้ำกันหลายครั้งจะไม่มีผลทำให้มีความชอบเพิ่มมากขึ้นแต่
อย่างใด (Klinger & Greenwald, 1994) การเปิดรับสิ่งเร้าใหม่นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะมีผลมากที่สุดเมื่อ
บุคคลไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าใหม่มาก่อน
2. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การวิจัยได้บ่งชี้ว่าทัศนคติของบุคคลสามารถ
ก่อตัวขึ้นได้จากการเรียนรู้แบบคลาสสิก (Olsen & Fazio, 2001) การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการนำสิ่งเร้า 2 ชนิดมาจับคู่กันหลายๆครั้งอย่างต่อเนื่อง จนทำให้
บุคคลมีการตอบสนองในทางบวก หรือทางลบต่อสิ่งเร้านั้น นักโฆษณาได้ใช้หลักการนี้เพื่อทำให้
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ของตนโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับบุคคลที่มีชื่อเสียง
หรือได้รับความนิยมทางสังคม
3. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ ทัศนคติของบุคคลก่อตัวได้จากการที่เขา
ได้รับรางวัลหรือการลงโทษ บุคคลจะมีทัศนคติทางบวกต่อสิ่งใดสิงหนึ่งหากสิ่งนั้นทำให้เขาได้รับผล
ทางบวก เช่น รางวัล คำชมเชย เป็นต้น แต่มักจะมีทัศนคติทางลบต่อสิ่งนั้น หากทำให้เขาได้รับ
ผลกระทบทางลบ เช่ น คำตำหนิ ดุ ด่ า ว่ า กล่ า ว เป็ น ต้ น ตั ว อย่ า งเช่ น ผู ้ ร ั บ บริ ก ารจากสถาน
ประกอบการหนึ่งๆ หากเขาผู้นั้นได้รับความสะดวกสบาย และอัธยาศัยไมตรีที่อบอุ่นจากพนักงานผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ
4. การเรียนรู้จากการสังเกตการกระทำของผู้อื่น ทัศนคติของผู้รับบริการอาจจะก่อตัวจาก
การเรียนรู้จากการสังเกตการกระทำของผู้อื่น โดยการเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับรางวัล
หรือการลงโทษจากการกระทำนั้น หากตัวแบบที่สังเกตได้รับรางวัลก็จะมีผลในการก่อตัวของทัศนคติ
ทางบวก แต่ ก ลั บ กั น หากตั ว แบบได้ ร ั บ การลงโทษก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การก่ อ ตั ว ของทั ศ นคติ ทางลบ
ตัวอย่างเช่น การที่วัยรุ่นนิยมแต่งกายตามแฟชั่นเลียนแบบดารานักแสดง เนื่องจากสังเกตเห็นการแต่ง
กายลักษณะนั้นได้รับคำชม และความนิยมเป็นต้น
ความสอดคล้องกันของทัศนคติ
บุคคลแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้บางครั้งบุคคลจึงเกิดความขัดแย้ง
ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการมีทัศนคติที่ขัดแย้งหรือไม่มีความสอดคล้องกัน ทฤษฎีที่เน้นความ
สอดคล้องทางปัญญา จึงเป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงกระบวนการที่บุคคลพยายามสร้างและรักษา
ความสอดคล้องกันระหว่างทัศนคติต่าง ๆ ของตนเอง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่สำคัญ 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีความสมดุล Heider (1946 อ้างถึงใน Baumeister & Bushman,2008) ได้เสนอ
ทฤษฎีความสมดุลที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
A = บุคคลที่หนึ่ง
B = บุคคลที่สอง
X = วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นสินค้ายี่ห้อหนึ่ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามจะเกิดภาวะสมดุลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่หนึ่ง
(A) ประเมินบุคคลที่สอง (B) และวัตถุ (X) ไปในทิศทางใด ซึ่งอาจเป็นบวก (+) หมายถึงชอบ หรือเป็นลบ
(-) หมายถึงไม่ชอบ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามสามารถแสดงเป็นรูปภาพได้ดังภาพ

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของทฤษฎีความสมดุล
ตามทฤษฎีความสมดุล โดยปกติบุคคลต้องให้องค์ประกอบทั้งสามอยู่ในภาวะที่สมดุลซึ่งจะ
ทำให้รู้สึกสบายใจ และไม่รู้สึกตึงเครียด ภาวะความสมดุลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องหมายแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบมีผลออกมาดังแสดงในภาพ ก. ส่วนภาพ ข. จะแสดงภาวะที่ไม่มี
ความสมดุล
จากภาพ ก. จะเห็ น ได้ว ่าภาวะสมดุล เกิ ด ขึ ้น เมื่ อ ความสัม พันธ์ร ะหว่ า ง A-B-X มีความ
สอดคล้องกัน เช่น A ชอบ B และทั้ง A และ B ต่างก็ชอบ X หรือ A ชอบ B และทั้ง A และ B ต่างก็
ไม่ชอบ X เนื่องจาก A จะพอใจในสิ่งที่ตนชอบ และจะพอใจเมื่อบุคคลที่ตนชอบนั้นชอบในสิ่งเดียวกับ
ที่ตนชอบ ในกรณีเช่นนี้ A ไม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะเกิดภาวะสมดุล ส่วนภาพ ข.
แสดงถึงภาวะที่ไม่สมดุล เช่นจะเห็นว่า A ชอบ B และ X ส่วน B ไม่ชอบ X ในกรณีเช่นนี้จึงเกิดความ
ไม่สมดุล เนื่องจาก A จะพอใจในสิ่งที่ตนชอบ และไม่พอใจเมื่อบุคคลที่ตนชอบไม่ชอบในสิ่งเดียวกัน
กับที่ตนเองชอบ ในกรณีเช่นนี้ A จะเกิดความขัดแย้ง ในใจจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดภาวะสมดุล โดย
อาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนที่มีต่อ B หรือ X ก็ได้ กล่าวคืออาจเปลี่ยนเป็นไม่ชอบ X จึงจะเกิด
ความสมดุล
2. ทฤษฎีความไม่สอบคล้องทางปัญญา
Festimger (1957 อ้ า งถึ ง ใน Baumeister & Bushman, 2008) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความไม่
สอดคล้องทางปัญญาว่า เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลเผชิญกับความคิดสองแบบซึ่งไม่
สามารถเข้ากันได้ และทำให้เกิดภาวะตึงเครียดทางจิตใจ จนกลายเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้บุคคลนั้น
หาทางลดความขัดแย้งทางจิตใจให้กลับสู่สภาวะที่สมดุล โดยปกติแล้วความไม่สอดคล้องทางปัญญา
สามารถเกิดขึ้นได้ 3 แบบด้วยกัน (Loudon & Della Bitta, 1993) คือ
1. ความขัดแย้งเชิงตรรกะ ตัวอย่างเช่น ลูกกวาดทุกชนิดมีรสหวาน แต่ลูกกวาดของฉันมีรสเปรี้ยว
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2. ความขัดแย้งระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ฉันรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคมะเร็ง แต่ฉันสูบบุหรี่
3. ความขัดแย้งจากความคาดหวังที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิด ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคคาดหวังว่า
สินค้ายี่ห้อ X จะต้องมีคุณภาพที่ดี แต่เมื่อซื้อมาแล้วกลับพบว่ามีคุณภาพต่ำกว่าที่คาดหวัง
ความไม่สอดคล้องทางปัญญาทีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดก็ตามจะทำให้บุคคลมี
ความรู้สึกไม่สบายใจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องหาทางลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยอาจจำแนกวิธีลด
ความขัดแย้งได้ 3 แนวทาง (Loudon & Della Bitta, 1993) ดังนี้
1. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง เช่น คนที่สู บบุหรี่ก็จะอ้างเหตุผลว่าต้องทำงานกลางคืน การ
สูบบุหรี่นั้นทำให้ไม่ง่วง หรือบรรเทาความเครียด
2. การหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน หรือยืนยันการกระทำของตน เช่นคนที่สูบบุหรี่อาจ
ค้นหาข้อมูลว่า บุคคลสำคัญบางคนก็สูบบุหรี่เหมือนกัน หรือบุคคลบางคนสูบบุหรี่จนกระทั่งแก่ก็ยังไม่
เป็นโรคมะเร็ง เป็นต้น
3. กำจัด หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การสูบบุหรี่ หรือแสดง
ความสงสัยไม่ยอมรับผลการวิจัยที่สรุปว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman , Compliance , 1967) ได้อธิบายถึง การ
เปลี่ยนแปลง ทัศนคติโดยมีความเชื่อว่า ทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน
จากความคิดนี้ เฮอร์เบริท ได้แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการ คือ
1. การยินยอม (Compliance) การยินยอม จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัว
เขา และมุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระทำ
ตามสิ่งที่อยากให้เขากระทำนั้นไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าจะ
ได้รับรางวัล หรือการยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้วย และกระทำตาม ดังนั้นความพอใจที่ได้รับจาก
การยอมกระทำตามนั้นเป็นผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น
กล่าวได้ว่าการยอมกระทำตามนี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคล
ยอมกระทำตามมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน หรือความรุนแรงของรางวัล และการลงโทษ
2. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้า หรือสิ่ง
กระตุ้นซึ่งการยอมรับนี้เป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พอใจ
ระหว่างตนเองกับผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี้ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติซึ่งพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่าโน้มน้าวใจของสิ่ง
เร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสารบุคคลจะรับเอาบทบาท
ทั้งหมดของคนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเอง
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เลียนแบบแต่ไม่รวมถึงเนื้อหา และรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
3. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นเมื่ อ
บุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายใน ค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ได้จะขึ้นอยู่กับเนื้อหา
รายละเอียดของพฤติกรรมนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้าความคิด ความรู้สึ กและพฤติกรรมถูก
กระทบไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ใน กระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ลักษณะ
ของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ทั ศนคติ ของบุคคลเมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้วแม้จะคงทนแต่ ก็จะสามารถเปลี่ยนได้โดยตัวบุ คคล
สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื ่ อ และสิ่งต่ าง ๆ ที่ทำให้เกิ ดการยอมรั บในสิ่ งใหม่ แต่จะต้ องมี
ความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากนี้อาจเกิดจากการยอมรับโดยการบังคับ เช่นกฎหมาย
ข้อบังคับ เป็นต้น
การเปลี่ยนทัศนคติ มี 2 ชนิด คือ
1. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวก ก็จะ
เพิ่มมากขึ้น ในทางบวกด้วย และ ทัศนคติที่เป็นไปในทางลบก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางลบด้วย
2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไป
ในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบก็จะกลับเป็นไปในทางบวก
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของทัศนคติแล้วจะเห็นว่าองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมโยงให้บุคคลเกิดทัศนคติ
ต่ อ สิ ่ ง ต่ า ง ๆ ก็ ค ื อ การสื ่ อ สาร ทั ้ ง นี้ เพราะไม่ ว ่ า ทั ศ นคติ จะเกิ ดจากประสบการณ์ เ ฉพาะอย่าง
การสื่อสารกับผู้อื่น สิ่งที่เป็นแบบอย่าง หรือความเกี่ยวข้องกับสถาบันก็มักจะมีก ารสื่อสารแทรกอยู่
เสมอ กล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากที่มีผลทำให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ
ทัศนคติผู้ซื้อที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่นั้นยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดตั้งนิติบุคคลของ
หมู่บ้านจัดสรร โดยเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ยุ่งยาก รวมทั้งเมินเฉยต่อการชำระค่าส่วนกลางของ
หมู่บ้านทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก เพราะนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่อาจเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากสมาชิกได้ทุกรายในแต่ละเดือน ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่มีทุนหมุนเวียนในการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพได้
3.5 แนวคิดทางการวางแผนบริการจัดการและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางอย่างยั่งยืน
นคร มุธุศรี (2544) มีความเห็นว่านับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีผล
บังคับใช้ ในปี 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบการจัดสรรให้ดำเนินการอย่างเป็น
ธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อป้องกันข้อพิพาท หรือข้อฟ้องร้องจากผู้ซื้อบ้านกรณีที่
ได้รับการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการจัดสรร หนึ่งในข้อปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เรื่องการละเลยต่อการ
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บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรร ผู้บริโ ภคไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับบริการจาก
สาธารณูปโภคตามที่ได้ทำการโฆษณาไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่ง มาจากการที่
ผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินบางส่วนทำการดูแลสาธารณูปโภคโครงการเองเพื่อสิทธิและประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ โดยไม่ยินยอมยกให้เป็นสาธารณะ
ทางออกหนึ่งของการแก้ไขปัญหา คือ การจัดให้มีนิติบุคคลบ้านจัดสรร ที่กฎหมายกำหนดให้
มีขึ้นจากการลงมติของที่ประชุมของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงย่อยทั้งโครงการซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า
"สมาชิก" โดยใช้มติครึ่งหนึ่ง และดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อ เจ้าพนักงาน
ที่ดินเข้ามารับโอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคจากผู้ประกอบการ (มูลนิธิสถาบันที่ดิน, 2548) โดยบุคคล
นี้จะมีอำนาจดำเนินการ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การอยู่อาศัย และ
การจราจรในที่ดินจัดสรร การเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ บำรุงรักษา จากสมาชิกและดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
(มาตรา 48) นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกแปลงมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใน
การบำรุงรักษาและการจัด สาธารณูปโภค โดยชำระเป็นรายเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
ตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 49) ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากผู้อยู่อาศัย และเจ้าของ
ที่ดินไม่ยอมชำระค่าส่วนกลาง
การบริหารหมู่บ้านจัดสรรตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดสรรที่ดินฉบับที่ 2 เป็นสิ่งที่ผู้
อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพราะตามกฎหมายได้กำหนดรูปแบบ
การบริหารงานไว้ดังนี้
รูปแบบบริหารงาน กำหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้ซื้อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินไป
บริหารเอง ต้องมีการลงมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ซื้อแปลงย่อย
2. เจ้าของโครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการ เช่น บริหารเอง หรือจ้าง
บุคคลอื่นเข้ามาบริหาร หรือ เจ้าของโครงการโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้มีการตรวจพบว่าปัญหาด้านการบริหารดูแลภายในโครงการจัดสรรส่วนใหญ่ คือการจัดเก็บ
ค่าใช้จ ่ายส่ว นกลางไม่ ไ ด้ ทำให้มีการดำเนิ น การเกี่ย วกั บกรณี ที ่ส มาชิ ก ไม่ช ำระค่า ใช้จ ่า ยเพื่ อ
สาธารณูปโภค ด้วยวิธีชำระค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกำหนด ถึงแม้จะมีการ
กำหนดอัตราโทษในกรณีที่ค้างชำระติดต่อกันสามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้
สิทธิในสาธารณูปโภค หรือหากค้างชำระติดต่อกันหกเดือนขึ้นไป เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจระงับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจนกว่าจะชำระครบถ้วนได้
บงกช เปรี้ยงประสาท (2538) ให้ความเห็นว่าการบริหารงานควรมุ่งเน้นการร่วมกันมีส่วนใน
การบริหารดูแลจัดการทรัพย์สินและสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน คือ การบริหารงานที่มีกฎหมาย
รองรับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ ดี ภายใต้พื้นฐานที่ทุกคนมี
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สิทธิ์เป็นเจ้าของร่วม อย่างไรก็ดีผลที่ตามมาของการบริหารจัดการ และดูแลสาธารณูปโภคที่ดี คือ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคม สภาพแวดล้อม และเพื่อนบ้านที่อบอุ่น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่า
ทรัพย์สินให้คงสภาพที่ดีในระยะยาว ขณะที่ผู้อยู่ อาศัยร่วมภายในหมู่บ้าน จะต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดผลดีดังกล่าว ขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นในการรักษาสิทธิด้วยการตรวจสอบ
การบริหารงานของนิติบุคคลบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบและจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรร
3.6 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักวิชาการทั้งหลาย
พบว่าการมีส่วนร่วม จะเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ดังต่อไปนี้
Abraham H.Maslow ได้เสนอลำดับขั้นในเรื่องความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ง
นับว่าเป็นทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับการจูงใจให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุ
ความสำเร็จด้วยการจูงใจบุคลากรในองค์การ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นหลัก
อับราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham H.Maslow) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จำมีความต้องการ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามลำดับ ได้แก่
- ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยในขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุก
คน เพื่อการดำรงอยู่และความอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ำ ความอบอุ่น ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน
การนอน การขับถ่าย และเรื่องเพศ
- ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการที่เป็นอิสระ จากภัยอันตราย
ทางด้านร่างกาย ความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สินต่าง ๆ อาหารและที่อยู่อาศัย ความต้องการ
ทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ เนื่องจากอยู่ในสังคมก็ยังต้องการความรัก การเป็น
เจ้าของบุคคลอื่น รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าของกลุ่มเป็นสมาชิกนั้น ๆ
- ความต้องการได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นความต้องการของบุคคล
ที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสายตาคนอื่น และได้รับการยอมรับทั่วไปว่า ตนเองมีความก้าวหน้าและ
ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนเอง และเกิด
ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
- ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นต่อมาจะ
เป็นความต้องการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือความมั่นใจในตนเอง
- ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะเป็น
หรืออยู่ในสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นความปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่
ตนเองเป็นมากขึ้น สูงขึ้น โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเป็นได้และประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะ
มีศักยภาพบรรลุในระดับสูงสุด
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ภาพที่ 2 Maslow’a Hierarchy of Needs (1943) แสดงในรูปของพีระมิด
จากทฤษฎีของ Maslow จะเห็นได้ว่าที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ โดย
ธรรมชาติแล้วมนุษย์จะต้องการที่อยู่อาศัยเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ต้องการความปลอดภัย
2. ต้องการความสะดวกสบาย
3. เป็นที่เก็บสมบัติหรือสิ่งของส่วนตัว
4. เพื่อการพักผ่อน
5. เพื่อความรู้สึกมั่นคงในชีวิต
6. เพื่อความรู้สึกภาคภูมิใจ
7. เพื่อแสดงถึงการประสบความสำเร็จ
8. เพื่อความรู้สึกที่เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง
9. เพื่อความรู้สึกถึงความเป็นใหญ่ ความเป็นเจ้าของ
10. เนื่องจากครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้น
จากปัจจัยความต้องการด้านต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นว่ามีสาเหตุมากมายที่ทำให้มนุษย์ต้องการที่
อยู่อาศัย และเมื่อถึงเวลาที่มนุษย์ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการในการ
ตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อที่อยู่อาศัยอีกด้วยซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และการจัดการ
สาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผู้บริโภคจะนำมาประกอบการ
พิจารณาก่อนว่าจะเลือกซื้อบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ หรือไม่
Herzbert’s (1959) ได้นำประเด็นปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัยร่วมกัน เรียกว่า ทฤษฎี
สองปัจจัย นำเสนอปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทำงานให้แก่พนักงาน เพื่อให้

85

การเข้ามามีส ่ว นร่ว มในการปฏิบ ัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ว างไว้ทำให้เกิดประสิทธิผ ลและมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ
1. ปัจ จัย รัก ษาหรื อปัจ จัย สุ ข อนามั ย (Maintenance factor or Hygiene factors) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิผลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
และการบริหาร เงินเดือน ความมั่นคงในการงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพ
การทำงานและสถานภาพ
2. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) นับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพนักงานคล้ายกับการรักษาอนามัยของคน ได้แก่
ความก้าวหน้าส่วนตัว ลักษณะงานที่ท้าทาย ความสำเร็จ การยกย่องชมเชย ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545)
Linking Pin function (Linking Pin function theory) เมื่อ ค.ศ.1967 เรนเซส ไลเครท
(Rensis Likkert) ผู้อำนวยการสถาบันทางสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวถึง ทฤษฎีการจัด
รูปองค์การเชิงมนุษย์สัมพันธ์ เรียกว่า “ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง” ได้กล่าวโดยสรุปว่า องค์กรจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อสมาชิกจะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะคนเดียว หากแต่การปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันในลักษณะกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการปฏิบัติงานชัดเจน ฝ่ายบริหารต้ อง
รับ ผิดชอบต่อ การสร้ างกลุ่ มงานที่ มี ประสิทธิภ าพ มีความเชื่อ มโยงทั้ง ระหว่ างภายในองค์ ก าร
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มหนึ่งย่อมจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ส่งขึ้นไปและเป็นเช่นนี้ไป
ตลอดทั้งองค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ตน์ และคณะ 2542, น.233–242)
เสริมศิกดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคล
เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการทำประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ตัดสิน ใจหรือกระบวนการบริห ารและปะสิทธิผ ลขององค์กรขึ้นอยู่ กับการรวมพลังของบุค คลที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด
สติปัญญาก็คือ การมีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์กรนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
(involvement) ในการดำเนิ น การปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ต่ า ง ๆ เป็ น ผลให้ บ ุ ค คลนั ้ น มี ค วามผู ก พั น
(commitment) ต่อกิจกรรมและองค์กรในที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 3
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การมีส่วนร่วม
(Participation)

การมีส่วนเกี่ยวข้อง
(Involvement)

การมีส่วนร่วม
(Participation)
ภาพที่ 3 ผลของการมีส่วนร่วมในองค์กร
3.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

H1: ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านรวยยิ่งที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีทัศนคติต่อการจัดการ
พื้นที่ส่วนกลางต่างกัน
H2: ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านรวยยิ่งที่มีปัจจัยด้านการพักอาศัยต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติต่อ
การจัดการพื้นที่ส่วนกลางต่างกัน
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4. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร ต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของ
หมู่บ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านรวยยิ่ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้
ผู้วิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาสภาพปัจจุบันของบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
และทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละด้าน
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การตอบปัญหาการวิจัย โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านรวย
ยิ่ง จำนวน 250 หลัง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับทัศนคติของผู้อยู่
อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ส ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package Social Science)
เพื่อนำเสนอข้อมูล และแปรผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยล่ะ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยสภาพทั่วไป
ของพื้น ที่ส ่ว นกลาง และข้อเสนอแนะแนวทางการบริห ารจัดการพื้นที่ส ่ว นกลางและวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติ ของผู้อยู่ อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรต่อการจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของหมู่บ้านในด้านต่าง 3 ด้าน ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านที่พักอาศัย โดยใช้ สถิติ
t-test และ One-way anova
5. ผลการศึกษา
1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง
ของหมู่บ้านรวยยิ่งได้ 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.93 สรุปได้ว่าผู้อยู่อาศัยมี “ความพึงพอใจมาก” ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
รวยยิ่ง ในด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป
1.2 ด้านระบบสาธารณูปโภค ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.89 สรุปได้ว่าผู้อยู่อาศัยมี “ความพึงพอใจมาก” ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน
รวยยิ่ง ในด้านระบบสาธารณูปโภค
1.3 ด้านความปลอดภัย ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านความปลอดภัยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81
สรุปได้ว่าผู้อยู่อาศัยมี “ความพึงพอใจมาก” ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านรวยยิ่ง
ในด้านความปลอดภัย
2. เปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านต่าง ๆ จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
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2.1 ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้านอาชีพ นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน
2.2 ด้านระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้านอาชีพ นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน
2.3 ด้านความปลอดภัย ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยเรื่องสถานภาพ และปัจจัยด้านอาชีพ นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านต่าง ๆ จำแนกตามปัจจัยด้านการพัก
อาศัย
3.1 ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ปัจจัยด้านการพักอาศัยที่แตกต่างกันมีทัศนะคติต่อ
การจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปไม่แตกต่างกัน
3.2 ด้านระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยด้านการพักอาศัยที่แตกต่างกันมีทัศนะคติต่อ
การจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านสาธารณูปโภคไม่แตกต่างกัน
3.3 ด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านการพักอาศัยที่แตกต่างกันมีทัศนะคติต่อการ
จัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน
6. สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชาย 116 คน คิดเป็น 46.4%
เป็นหญิง 134 คน คิดเป็น 53.6% โดยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็น
27.6% รองลงมาคือ 31-40 ปี ที่ 22.4% และ 41-50 ปี ที่ 21.2% ตามลำดับ วุฒิการศึกษาปริญญา
ตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี เป็น ใกล้เคียงกันที่ 38.4% และ 38.8% ตามลำดับ พนักงานบริษัท 31.6%
ส่วนใหญ่สถานะสมรสแล้ว คิดเป็นอัตราส่วน 64.4% รายได้เฉลี่ยต่อคน 10,000-20,000 บาท/เดือน
ส่วนมากพักอาศัยบ้านเดี่ยว คิดเป็น 64% พักอาศัยครัวเรือนละ 2-5 คน คิดเป็น 84.4% โดยส่วนมาก
แล้วพักอาศัยในหมู่บ้านรวยยิ่งมาแล้ว 1-5 ปี คิดเป็น 55.2%
2. ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านรวยยิ่ง
การประมวลผลของระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านรวยยิ่งทั้ง 3 ด้ าน
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านระบบสาธารณูปโภค และด้านความปลอดภัย จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมดได้ผลคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่ 3.88 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจมาก จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมทั้งหมด จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้
อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านรวยยิ่งส่วนใหญ่นั้น “มีความพึงพอใจมาก”ต่อการบริหารจัดการพื้นที่
ส่วนกลางของหมู่บ้าน
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3. เปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านต่าง ๆ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
จากการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้านจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป และ ด้านสาธารณูปโภค ปัจจัยที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้าน
อาชีพ นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความปลอดภัย ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยเรื่องสถานภาพ และปัจจัยด้านอาชีพ นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน
4. เปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านต่าง ๆ จำแนกตามปัจจัยด้านการพัก
อาศัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้านจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ทั้ง 3 ด้านไม่มีปัจจัยด้านการพักอาศัยใดที่มีความแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสำคัญ
7. ข้อเสนอแนะ
1. เสนอแนะต่อผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านรวยยิ่ง: โดยผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั้นต้องมีความ
ตระหนักในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลาง มีความรับผิดชอบต่อการบำรุงดูแลรักษาพื ้น ที่
ส่วนกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทุกคนในหมู่บ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดค่านิยมที่ ดีทาง
สังคมในหมู่บ้าน และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่น่าอยู่
2. เสนอแนะต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าของโครงการ: การศึกษา และสำรวจความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยในชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้มีการประเมิน วางแผนการ
บริหารจัดการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอันจะ
ส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป
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ทัศนคติกำลังพลกองทัพเรือต่อบทบาทกองทัพเรือในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมาย
ชูพงษ์ คำเงิน*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะรูปแบบการทำการประมงผิด
กฎหมายของเรือประมงไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 2) เพื่อศึกษาว่ากองทัพเรือมี
แนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 3) เพื่อศึกษาผลจาก
การปฏิบัติของกองทัพเรือที่ผ่านมา ในมิติข องความเหมาะสม ความเพียงพอ และสิ่งที่ควรปรับปรุง
และ 4) เพื่อศึกษาว่าบทบาทกองทัพเรือและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ในอนาคต
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีกา รจับ
สลาก จากกำลังพลสังกัดกรมยุทธการทหารเรือทั้งหมด จำนวน 211 คน โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง
139 นาย และจำแนกออกในแต่ละประเภทโดยแบ่งตาม กลุ่มชั้นยศ กลุ่มอายุ กลุ่มระดับการศึกษา
กลุ่มระยะเวลาในการรับราชการ กลุ่มประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า หากไม่มีหน่วยงานในการตรวจสอบป้องปรามในทะเลแล้ว
ยังคงมีความเสี่ยงที่เรือประมงไทยจะกระทำความผิดในทะเล และการจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์
ของกองทัพเรือ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย มีความเหมาะสม และ
เพียงพอ และเพื่อให้การป้องกันปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายไม่ให้กับมาเกิดขึ้นกับประเทศ
ไทยอีกครั้ง
กองทัพเรือ ควรดำรงการปฏิบัติในการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายต่อไป
จากปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นั้น ส่งผลกระทบถึงประชากรทั่วโลก เนื่องจาก
ทรัพยากรสัตว์ทะเลถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก เนื่องด้วยทะเลเป็นพื้นที่ที่ไม่มีรั้วกั้นอาณา
เขต สัตว์น้ำสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสรี เฉกเช่นเดียวกับเรือที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทะเลอย่างเสรี
เช่นเดียวกัน ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม จึงเป็นปัญหา
ที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาร่วมกัน สำหรับกองทัพเรือนั้น
ควรดำรงบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนจัดกำลังพล
และยุทโธปกรณ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายต่อไป เนื่องจากกำลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือนั้น มีขีดความสามารถเพียงพอ และสามารถให้การสนับสนุนในการป้อง
ปราม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ดำรงรักษาไม่ให้ป ัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกลับมาเป็นปัญหาของประเทศไทยอี กครั้ง
อย่างไรก็ตามปัญหาการทำการประมงผิ ดกฎหมายนั้นเป็นปัญหาในระดับสากล คงไม่ส ามารถ
ขับเคลื่อนให้ราบรื่นไปได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ บูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนร่ วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะทำให้
ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนั้น ไม่กลับมาเป็นปัญหาของประเทศไทยอีกครั้ง
คำสำคัญ: บทบาทกองทัพเรือ การแก้ไขปัญหา การประมงผิดกฎหมาย
1. บทนำ
ทรัพยากรประมงทะเลของประเทศไทยและการส่งออกสินค้าประมง ถูกคุกคามจากการทำ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
fishing) หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าการทำประมง IUU ล่าสุดประมาณการค่าใช้จ่ายจากการ
ทำประมง IUU ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 230 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี สำหรับผลกระทบที่
สำคัญของการทำประมง IUU ในระดับโลกนั้น คือการที่ต้องสูญเสียทรัพยากรทะเลอันเป็นแหล่ง
โปรตีนที่สำคัญสำหรับประชากรโลก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย
ทางทะเล ส่งผลให้ความมั่นคงทางอาหารลดลง ตลอดจนการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของรัฐชายฝั่ง
การประเมินความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจจากการทำประมง IUU ทั่วโลก พบว่าในแต่ละปีมีมูลค่ าอยู่
ระหว่าง 10.0 ถึง 23.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทำการประมง ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562, 2558:
1) ดังนั้นการทำการประมง IUU จึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนี้การทำการประมง IUU ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทางทะเล เช่น
การลักลอบค้ามนุษย์ การล่าและการค้าสัตว์ทะเลหายาก การลักลอบค้ายาเสพติดและอาวุธ ซึ่งเกิดขึ้น
ในบางส่วนของโลก ประเทศไทยตระหนักว่าการทำการประมง IUU เป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาซึ่งชุมชนประมงชายฝั่งต้องพึ่งพาการทำ
ประมงเพื่อวิถชี ีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของตน
โดยการทำประมงของไทยในอดีต เป็นการทำประมงแบบเสรี (Open access) แม้ว่าจะมีการ
ออก กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อจำกัดกำลังผลิตและการลงแรงทำการประมง แต่ไม่ได้มีการเชื่อฟังหรือไม่
มีการบังคับ ใช้กฎหมาย การทำการประมง IUU จึงเป็นปัญหาอย่า งมากทั้งในน่านน้ำไทยและนอก
น่านน้ำไทยตั้งแต่อดีตและส่งกระทบมาจนถึงปัจจุบัน และส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสหภาพ
ยุโรปได้ประกาศให้ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากการทำการประมงผิดกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2558
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทยทั้งวงจร โดยมี
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง IUU อาทิเช่น การทำการประมงของเรือประมงไทยใน
เขตน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต การรุกล้ำเข้าไปทำการประมงในพื้นที่และฤดูกาลที่ห้ามทำการ
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ประมง การใช้เครื่องมือทำการประมงในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุ ญาตและไม่มีอาชญาบัตรทำการ
ประมง การไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย การทำการประมง
โดยเรือประมงไทยที่ใช้ใบอนุญาตหมดอายุ การทำการประมงในทะเลหลวงโดยเรือประมงไทยที่มิได้
ติดตั้งระบบการแจ้งตำแหน่งเรือโดยอัตโนมัติหรือ Vessel Monitoring Systems (VMS) บนเรือ และ
การทำประมงในเขตรัฐชายฝั่งอื่น ซึ่งมีข้อกำหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกลำต้องติดตั้ง VMS การแจ้ง
ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับพื้นที่ทำการประมงโดยผู้ประกอบการเรือประมงไทยเพื่อให้ได้รับใบรับรองการจับ
สัตว์น้ำจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป การปลอมแปลงหรือปกปิดเครื่องหมาย
สถานะ หรือการจดทะเบียน โดยเรือประมงไทย หรือการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบในการปฏิบัติตามมาตรการ อนุรักษ์และการบริหารจัดการ การไม่ปฏิบัติ
ตามเกี่ยวกับการแจ้งเข้า -ออก และการบันทึก ข้อมูลการจับของผู้ประกอบการเรือประมงไทยต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่ง ตลอดจนการดูแลเรื่องสุขอนามัยและสภาพแรงงานประมงบนเรือประมงไทย
เป็นต้น
สำหรับส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ กรมประมง และ กรมเจ้าท่า ซึ่งด้วย
ศักยภาพของบุคคลากรและยุทโธปกรณ์ของทั้งสองหน่วยนั้น พบว่าไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในการ
แก้ไขปัญหา IUU ได้ด้วยตนเอง หรือหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องด้วยพื้นที่ทางทะเลนั้น
ไม่ได้เหมือนพื้นที่ทางบกที่มีการแบ่งอาณาเขตพรมแดนหรือรั้วอาณาเขตชัดเจน แต่ทะเลนั้นเป็นพื้ นที่
เปิดกว้าง เรือสามารถเดินทางไปได้อย่างอิสระ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันทางกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้าน
สิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง (European Commissioner for Environment, Maritime
Affairs, and Fisheries) ได้ประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทยเมื่อ 8 มกราคม พ.ศ.2562 แล้วนั้น
ถือว่าเป็นความสำเร็จจากผลของความพยายามของทุกภาคส่วนของไทยในการช่วยกันแก้ปัญหา IUU จน
สำเร็จลุล่วง แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการดำเนินการกับการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัญหา IUU
ก็อาจกลับมาเป็นเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ จากที่กล่าวมาข้างต้ น กองทัพเรือซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบความมั่นคงทางทะเลนั้น ควรจะมีบทบาทและแนวทางการปฏิบัติอย่างไร เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยต่อไป เพื่อให้ปัญหา IUU ไม่กลับมาเกิดขึ้น
อีกครั้งกับประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะรู ป แบบการทำการประมงผิ ด กฎหมายของเรื อ ประมงไทยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
2.2 เพื่อศึกษาว่ากองทัพเรือมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
ทำการประมงผิดกฎหมาย
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2.3 เพื่อศึกษาผลจากการปฏิบัติของกองทัพเรือที่ผ่านมา ในมิติของความเหมาะสม ความ
เพียงพอ และสิ่งที่ควรปรับปรุง
2.4 เพื่อศึกษาบทบาทกองทัพเรือและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ในอนาคต
3. คำถามของการวิจัย
3.1 การทำการประมงผิดกฎหมายของเรือประมงไทย ในรูปแบบหรือลักษณะใดบ้างที่อยู่ใน
ขอบเขต และความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
3.2 ที่ผ่านมากองทัพเรือมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้า ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
ทำการประมงผิดกฎหมาย
3.3 การปฏิบัติของกองทัพเรือที่ผ่านมาในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมง
ผิดกฎหมายมีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร และควรปรับปรุงอย่างไร
3.4 บทบาทกองทัพเรือและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการ
ทำการประมงผิดกฎหมายในอนาคต ต่อไปควรเป็นอย่างไร
4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อปฏิบัติของ IUU Regulation (1005/2008) ถือเป็นกรอบหลักของกรอบกฎหมายของ
สหภาพยุโรปสำหรับการดำเนินการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมาย IUU ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์
หลักคือเพื่อป้องกันยับยั้งและกำจัดการค้าของผลิตภัณฑ์ที่จับได้จาก IUU ไปยังสหภาพยุโรป โดยมี
คณะกรรมาธิ ก ารสหภาพยุ โ รปด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ การทางทะเล และประมง ( European
Commissioner for Environment, Maritime Affairs, and Fisheries) เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการสอดส่อง กำกับ ดูแล และตรวจสอบ ภายใต้ข้อปฏิบัติของ IUU Regulation (1005/2008)
มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการดำเนินการกับประเทศนอกสหภาพยุโรปที่พิจารณาว่าไม่
ร่ ว มมื อ ในการต่ อ สู ้ ก ั บ ปั ญ หาการทำการประมงผิ ดกฎหมาย หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิ ก ารสหภาพยุ โ รปด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ การ ทางทะเล และประมง (European
Commissioner for Environment, Maritime Affairs, and Fisheries) ที ่ จะใช้ พ ิ จารณาว่ าการทำการ
ประมงประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าข่ายการทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติหรือไม่ให้ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหา IUU นั้น โดยมีหลักเกณฑ์สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
1) การทำประมงโดยที่เรือประมงไม่ได้จดทะเบียนเรือ ไม่มีอาชญาบัตร หรือจับสัตว์
น้ำโดยที่ไม่มีใบอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐที่เข้าทำประมง
2) ไม่ทำตามข้อกำหนดที่ต้องบันทึกและรายงานข้อมูลสัตว์น้ำที่จับได้ รวมไปถึง
ข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามเรือ
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3) ทำประมงในพื้นที่ หรือฤดูที่ห้ามทำ จับเกินจำนวนหรือไม่ได้รับโควตา
4) ทำประมง หรือมีส่วนร่วมในการทำประมงต้องห้าม
5) ใช้เครื่องมือประมงต้องห้าม ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
6) ปลอมแปลง หรือปกปิดเครื่องหมาย รูปพรรณ หรือทะเบียนใด ๆ
7) ปกปิด ยุ่งเกี่ยวโดยไม่มีอำนาจ ทำลายหลักฐานในการสอบสวน
8) ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
9) นำสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่ามาตรฐานขึ้นเรือ หรือขนถ่ายระหว่างเรือ
10) ขนถ่ายสินค้าจากเรือประมงที่ทำผิดกฎหมายประมง (เรือประมง IUU)
11) ทำประมงไม่เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์ในระดับภูมิภาคที่ทำร่วมกัน หรือชักธง
ของประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต
12) เรือประมงไม่มีสัญชาติ ไม่มีสังกัดรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
4.1 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ.2558 – 2562 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132
ตอนพิเศษ 346 ง, 29 ธันวาคม 2558)
การประมงทะเลของประเทศไทย จำแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ ประเภทแรก คือ
การประมงพื้นบ้านที่ทำมาหากินแถบชายฝั่ง โดยใช้เรือขนาดเล็กไม่มีเครื่องยนต์หรือมีเครื่องยนต์
ประกอบ ประเภทเครื่องยนต์ขนาดเล็กในเรือ หรือมีเครื่องยนต์นอกเรือ (เรือหางยาว) ส่วนใหญ่ทำการ
ประมงโดยใช้แรงงานภายในครัวเรือน และใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านจำนวนไม่มาก สัตว์น้ำที่จับได้
บางส่วนนำไปขาย ให้ตลาดในท้องถิ่น ส่วนที่เหลือใช้บริโภคภายในครัวเรือนเพื่อยังชีพ และ ประเภทที่
สอง คือ การประมงพาณิชย์ใช้เรือที่มีเครื่องยนต์และเครื่องมือประมงประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำการประมง มีการจ้างแรงงาน พื้นที่ทำการประมงส่วนใหญ่ดำเนินการในพื้นที่นอกชายฝั่งรวมทั้ง
พื้นที่นอก เขตน่านน้ำไทย มีการเคลื่อนย้ายไปทำการประมงในพื้นที่ต่าง ๆ แตกต่างกัน ขึ้นกับฤดู กาล
หรือชนิดพันธุ์ เป้าหมาย สัตว์น้ำที่จับได้นำมาใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศหรือใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเพื่อส่งออก
ในอีกทางหนึ่งเมื่อพิจารณาเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงในประเทศ
ไทย นั้นสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1) การขนถ่ายสัตว์น้ำ
1.1) การขนถ่ายสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย โดยปกติการทำประมงในเขตน่านน้ำไทย
ไม่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำโดยใช้เรือแม่ แต่อย่างไรก็ตาม มีการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงลำหนึ่งไปยัง
เรือประมงอีกลำ หนึ่งเพื่อกลับเข้าฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมงของเรืออวนลาก
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1.2) เรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย การขนถ่ายสัตว์น้ำของการทำประมงนอก
น่านน้ำไทย ใช้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป โดยในเรือขนถ่ายมีระบบห้องเย็น
เพื่อใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำก่อนนำกลับเข้าฝั่ง
2) เรือที่นำสัตว์น้ำกลับเข้ามาขึ้นท่าในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้
2.1) เรือประมงที่ทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐอื่นภายใต้ข้อตกลง
หรือได้รับอนุญาตจากรัฐนั้น และนำสัตว์น้ำกลับเข้ามายังประเทศไทย
2.2) เรือประมงต่างชาติ (เดิมเป็นเรือประมงไทยและ/หรือมีเจ้าของร่วมเป็นคน
ไทย) ทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐอื่น และชักธงของรัฐนั้น
2.3) เรือประมงต่างชาติ ที่นำสัตว์น้ำเพื่อเข้ามาขายในประเทศไทย
2.4) เรือประมงพื้นบ้านของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนำสัตว์น้ำเข้าท่าเพื่อมาขายใน
ประเทศไทย
3) ในอดีตที่ผ่านมาการทำประมง IUU ในประเทศไทยเป็นการทำประมงแบบเสรี
แม้ว่าจะมีการออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อจำกัดกำลังผลิตและการลงแรงทำการประมง แต่ไม่ได้มีการ
เชื่อฟังหรือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเท่าที่ควร จึงทำให้ประเทศไทยต้องประสพกับปัญหา
การทำการประมง IUU อย่างมากทั้งในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย โดยสรุปเป็นประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการทำการประมง IUU ได้ดังนี้
3.1) การทำการประมงของเรือประมงไทยในเขตน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.2) การรุกล้ำเข้าไปทำการประมงในพื้นที่และฤดูกาลที่ห้ามทำการประมง
3.3) การใช้เครื่องมือทำการประมงในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มี
อาชญาบัตรทำการประมง
3.4) การไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย
3.5) การทำการประมงโดยเรือประมงไทยที่ใช้ใบอนุญาตหมดอายุ การไม่ได้รับ
อนุญาตหรือหนังสืออนุญาตที่ถูกต้องที่ประเทศไทยออกให้หรือโดยรัฐชายฝั่ง
3.6) การทำการประมงในทะเลหลวงโดยเรือประมงไทยที่มิได้ติดตั้งระบบการ
แจ้งตำแหน่งเรือโดยอัตโนมัติหรือ VMS บนเรือ และการทำประมงในเขตรัฐชายฝั่งอื่น ซึ่งมีข้อกำหนด
ให้เรือประมงต่างชาติทุกลำต้องติดตั้ง VMS
3.7) การแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับพื้นที่ทำการประมงโดยผู้ประกอบการเรือประมง
ไทย เพื่อให้ได้รับใบรับรองการจับสัตว์น้ำจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป
3.8) การปลอมแปลงหรื อปกปิ ดเครื ่ องหมาย สถานะหรื อการจดทะเบี ยนโดย
เรือประมงไทย
3.9) ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบใน
การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
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3.10) การไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก และการบันทึกข้อมูลการจับของ
ผู้ประกอบการเรือประมงไทยต่อเจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่ง
3.11) การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของผู้ประกอบการในการใช้ระบบเอกสารเพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำระบบไปใช้โดยมิชอบจากการแจ้ง
ข้อมูลที่เกินจริง
3.12) สุขอนามัยและสภาพแรงงานประมงบนเรือประมงไทยต่ำกว่ามาตรฐาน
4) ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา IUU โดยจากประเด็นปัญหาที่กล่าวมา ได้นำไปสู่
ปัญหาของการทำการประมง IUU อันประกอบไปด้วยปัจจัยและสาเหตุที่สำคัญ ประกอบด้วย
4.1) กฎหมาย และกฎระเบียบที่ไม่ทันสมัย
4.2) มาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง หรือ MCS ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4.3) ความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมาย
4.4) การประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.5) กฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือประมงและใบอนุญาตใช้เรือ/อาชญา
บัตรทำการประมงไม่ครอบคลุม
4.6) ไม่มีระบบการแจ้งตำแหน่งเรือในกองเรือส่วนใหญ่ ทำให้ไม่สามารถติดตาม
การทำการประมงในทะเล เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ทางทะเลที่แตกต่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 แผนการบริหารจัด การประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้า นการ
จัด การประมงทะเล พ.ศ.2558 - 2562 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 132 ตอนพิเศษ 346 ง, 29 ธันวาคม 2558)
แผนการบริการจัดการประมงทะเล (FMP) ได้ตระหนักว่ามีการคุกคามหลายด้านต่อ
การบริหารจัดการการประมงทะเลอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยจากการประเมินความเสี่ยงสามารถ
บ่งชี้ได้ถึงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้ร ับการแก้ไข ประการแรก คือ การทำประมงมากเกินขนาด และ
ศักยภาพในการทำประมงที่สูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองเรือประมงพาณิชย์ และประการที่ สอง คือ
การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) นอกจากนั้น แผนการบริหาร
จัดการประมงทะเลนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อลดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ให้ได้ถึงระดับที่สามารถควบคุมได้โดยผ่านการติดตาม ควบคุม และเผ้าระวัง (MCS) แบบปกติในอนาคต
ได้ มาตรการการจัดการเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมถึง การเสริมสร้างประสิทธิภาพมาตรการ
การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง โดยการปรับเปลี่ยน ด้ายองค์กรและเพิ่มการสนับสนุนด้านทรัพยากร
และขีดความสามารถด้านการติดตาม ควบคุม และเผ้าระวัง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตและ
การจดทะเบียนเรือประมง เพื่อให้เรือทุกลำมีการจดทะเบียน และได้รับอนุญาตทำการประมง เรือประมง
ลำใดที่มีประวัติการทำประมง IUU จะไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
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โดยนำแผนการบริหารจัดการประมงทะเลนี้ไปใช้กับการทำประมงทะเลทั้งหมด
ทั้งเรือประมงพื้นบ้านและ เรือประมงพาณิชย์ที่ทำประมงในน่านน้ำไทย และรวมไปถึงการทำประมง
ทะเลที่ดำเนินการโดยเรือประมงไทย ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐอื่นและทะเลหลวง เขตการประมงใน
น่านน้ำไทย ประกอบด้วยพื้นที่ทางฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) และฝั่งตะวันตก (ทะเลอันดามัน)
1) เป้าหมายแผนการบริการจัดการประมงทะเลของประเทศไทย ประกอบด้วย
1.1) ปฏิรูปการประมงทะเลของประเทศไทยให้เป็นระบบการประมงแบบจํากัดสิทธิ
การเข้าถึง ทำให้ระดับการลงแรงประมงสอดคล้องกับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
1.2) ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU
1.3) เพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดความขัดแย้งระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก
1.4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางทะเล
1.5) เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการประมงที่ยั่งยืน
2) หลักการสำคัญของแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย ประกอบดัวย
2.1) การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมความสมดุลระหว่างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ (เช่น
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์น้ำที่สมบูรณ์) และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (เช่น ความมั่นคงทาง
อาหาร การจ้างงาน การดำรงชีวิต รายได้) เพื่อผลประโยชน์ อันเกิดจากการประมงจะได้ยั่งยืนสืบต่อ
ให้กับคนรุ่นหลัง
2.2) ธรรมาภิบาล ช่วยให้การกำหนดกฎระเบียบเกิดขึ้นได้สะดวก และ สนับสนุน
ให้มีทรัพยากรและการจัดการที่พอเพียงต่อการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น
2.3) การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการการจัดการ
ได้รับการปฏิบัติตาม
2.4) การให้ความร่วมมือและประสานความร่วมมือ ตลอดทุกระดับชั้น ภายใน
องค์กรภาครัฐและภาคประชาชน และระหว่างองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ
2.5) การบริ ห ารจั ด การที ่ ป รั บ เปลี ่ ย นได้ ซึ ่ ง การเปลี ่ ย นแปลงนั ้ น มาจาก
กระบวนการเรียนรู้และดัดแปลง
2.6) หลักการป้องกันล่วงหน้า ที่ไม่ทำให้การลงมือปฏิบัติล่าช้าเพราะขาดข้อมูล
และเป็นการจัดการอย่างระมัดระวังเมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น (เช่น ความไม่แน่นอนในการประมาณค่า
MSY)
3) ประเด็ น ปัญ หาของการประมงทะเลของประเทศไทย การประมงทะเลของ
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหามากมาย โดยเป็นประเด็นปัญหาออกมาได้ 7 ประเด็นปัญหา โดยแบ่ง
ประเด็นปัญหาจากการประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐานความเป็นอยู่ของชาวประมงและผลกระทบของ
ชาวประมงที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากรประมงทะเลแบบยั่งยืนของประเทศไทย ดังนี้
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3.1) การจับ สัตว์น้ำมากเกินควรและศักยภาพในการจับสัตว์น้ำที่สู งเกิ น ไป
โดยเฉพาะกองเรือพาณิชย์
3.2) การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
3.3) การจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจในปริมาณมาก ซึ่งลูกสัตว์น้ำเหล่านี้สามารถ
เจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นได้
3.4) ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์
3.5) ความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ
3.6) ข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงไม่เพียงพอ
3.7) ศักยภาพในการจัดการการประมงไม่เพียงพอ
4.3 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด
กฎหมาย
4.3.1 กรมประมง มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ ำ และสินค้าประมงที่มีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ กรมประมง พ.ศ.2560 – 2564,
2560: 15)
4.3.2 กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทและภารกิจ
เกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น
ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่องเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความ
เข้มแข็ง (แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมเจ้าท่า พ.ศ.2560 – 2564, 2560, น.1 - 8)
4.3.3 กองทัพเรือ เข้มแข็งจากยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมี
แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ไว้ ๓ แนวคิด ได้แก่ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security
Cooperation) การผนึกกำลังป้องกันประเทศ (United Defence) และการป้องกันเชิงรุก (Active
Defence) ซึ่ง ทร.ได้นำมาเป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพเรือ รองรับอย่างสอดคล้องใน
ทิศทาง (Ways) ที่ประสานส่งเสริมกันอย่างมีนัยยะสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทาง
ทหารอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยสามารถเผชิญกับ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงซึ่งมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากขึ้น อันเกิดจากแรงผลักดันที่หลากหลาย (Driving Forces) ตั้งแต่ในยามปกติและยามสงคราม
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รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมกำลัง และบริหารจัดการพลังอำนาจแห่งชาติทางทะเล ให้
สามารถปกป้อง และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมกำลังอำนาจแห่งชาติด้านอื่น ๆ ให้มี
ประสิทธิภ าพสูง ขึ ้น จนบรรลุว ัตถุประสงค์ แห่งชาติ (Ends) ที่เป็นความต้ อ งการสูง สุด ของรั ฐ
(ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2579, 2560: 16)ดังนั้น ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ในระยะยาว 20
ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่เน้นการรองรับสถานการณ์อนาคต พบว่าภาพแนวคิดการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติทางทะเลใน 20 ปีต่อจากนี้ไป กองทัพเรือจะดำรงบทบาทหลักที่สำคัญ คือ “บทบาท
เพื่อการรบ” นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการตามบทบาทอื่น คือ “บทบาทที่มิใช่การรบ” ตามแรงบังคับ
จากรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดหน้าที่ทหาร 2 ด้าน คือ การพิทักษ์รักษาสถาบันแห่งรัฐ และการพัฒนา
นอกจากนี้ยังถูกกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้เห็นทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวที่เหมาะสมของ ทร.ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
เป็นแนวทางในการพิจารณายุทธศาสตร์ที่ทำให้ ทร.บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบทบาทของกองทัพเรือในอนาคตยังคงบทบาททั้งด้านการรบ และบทบาทที่มิใช่การรบ 3 บทบาท
ด้วยกันดังนี้
1) บทบาทด้ านการปฏิ บ ั ต ิ การทางทหาร (Military Role) เป็ นบทบาทในการ
ปฏิบัติการทางเรือ และการปฏิบัติการทางบก เพื่อป้องกันประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่
กระทบต่ออำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังทางเรือที่เข้มแข็งปฏิบัติการ
ตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response) ด้วยความเฉียบขาด รุนแรง และเด็ดขาด มี
อำนาจเหนือพื้นที่การรบ (Battlespace Dominance) และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ (Sustained
Operations)
2) บทบาทด้านการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary and Benign
Role) เป็นบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผ่านหน่วยงาน ศรชล. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่ ๒๙
ฉบับ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัย และพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
3) บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) คือ การใช้กำลัง
ทางเรื อในการสนั บสนุ น การดำเนิ นนโยบายด้ านความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศของรั ฐบาล เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการป้องปราม และใช้แสดงกำลังเพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรองเมื่อมีการขัดกันใน
ผลประโยชน์ของชาติหรือเหตุการณ์วิกฤติที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติโดยตรง
โดยในระยะ 20 ปี ข้างหน้าบทบาททั้ง 3 บทบาท ข้างต้นนี้ ครอบคลุมภารกิจงาน
ของ ทร.ที่ต้องดำเนินการ 5 ด้าน ตามลำดับความเร่งด่วน ประกอบด้วย
1) ปกป้องสถาบัน
2) ป้องกันประเทศทางทะเล
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3) สนับสนุนการรบทางบก
4) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
5) การพึ่งพาตนเองการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
4.3.4 กรมการจัดหางาน มีหน้าที่ในการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อ
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการ
ผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว
4.3.5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีพันธกิจ ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
2) สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
3) พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน
4) สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วมและความร่วมมือเพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน
5) ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ
6) เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม
ตามที่พันธกิจ ที่กล่าวมาข้างต้นกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่เข้ามาทำงาน
และมีสถานะเป็นแรงงานในระบบของประเทศไทย
4.4 แนวคิดและทฤษฎี
พ.ร.บ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490
ด้วยขอบเขตพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยที่มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุม 2 ฝั่งทะเล ทำให้
หน่วยงานราชการของประเทศไทยนั้นมีขีดสมรรถนะของกำลังภายในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการ
ดูแลและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ออก พ.ร.บ.ให้
อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล
ภายใต้หลักกฎหมายสากลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (UNCLOS
1982) โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือ มีอำนาจตามมาตราต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
มาตรา 4 เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำเกี่ยวกับ
การนำข้าวหรือสินค้าอื่นหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือ เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการที่คนต่างด้าว
เข้ า มาหรื อ นำคนต่ า งด้ า วเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ทั ้ ง นี ้ โดยทางทะเล ทางลำน้ ำ ซึ ่ ง ติ ด ต่ อ กั บ
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ต่างประเทศ หรือทางลำน้ำซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ หรือทำการประมงทางทะเลอันเป็นความผิดต่ อ
กฎหมายว่าด้วยการสำรวจและห้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วย การควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมง ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจสืบสวนและสอบสวนได้ และมีอำนาจทำการหรือ
สั่งให้ทำการเฉพาะหน้าเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้
1) ตรวจ ค้น และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือให้รื้อหรือขนสิ่งของในเรือ
เพื่อการตรวจค้น
2) จับเรือ และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ทำการอื่น
เพื่อให้เรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการดำเนินคดี
3) ยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรือ จนกว่าศาลจะมี
คำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ฟ้องผู้ต้องหา
4) จับและควบคุมผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อพ้นกำหนด
ต้องปล่อยหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนเท่าที่ทำไว้
มาตรา 5 เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา 4 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจสั่ง
และบังคับให้ผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือลำที่ใช้หรือ สงสัยว่าใช้ในการกระทำความผิด หรือที่
ความผิดเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าเกิดขึ้นหยุดเรือ หรือนำเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้มีอำนาจ
ดำเนินการใด ๆ เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือเพื่อนำเรือไป หรือเพื่อป้องกันการหลบหนีการสั่งหรือบังคับ
ให้หยุดเรือหรือให้นำเรือไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความในวรรคก่อน อาจทำโดยใช้อาณัติสัญญาณอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ แต่อาณัติสัญญาณที่จะใช้นั้น ผู้บัญชาการทหารเรือต้องประกาศกำหนด
ไว้ในราชกิจจานุเบกษา
โดยมีกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือดำเนินการใน
อาณาเขตทางทะเล จำนวน 30 ฉบับ ประกอบด้วย
1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
2) พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
4) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
5) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
6) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
7) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
8) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
9) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
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10) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534
11) พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
12) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482
13) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
14) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
15) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
16) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
17) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
18) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
19) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
20) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
21) พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
22) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
23) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
24) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
25) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
26) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
27) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504
28) พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524
29) พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
30) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
กองทัพเรือและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในการดำเนินการตามมาตรา 11 มาตรา
82 มาตรา 87 มาตรา 102 มาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 105 และมาตรา 120 โดยให้มีอำนาจหน้าที่
ตามหมวด 9 ดังนี้
มาตรา 102 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
ดังต่อไปนี้
1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือพนักงาน ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบ การพิจารณาดำเนินการตามพระราชกำหนดนี้
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2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของ
ผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกำหนดนี้
3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมี
การควบคุม ตามมาตรา 76 ในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราช
กำหนดนี้
4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดทำการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ
หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงนำเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์
น้ำใดเพื่อตรวจสอบ และควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกำหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดนี้
5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชกำหนดนี้
6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราช
กำหนดนี้ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี
7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือวัตถุใด ๆ เพื่อนำไปตรวจสอบ
หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกำหนดนี้
8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็ นสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65
9) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา
78(4) ในกรณีที่ส ัตว์น ้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ยา เคมีภ ัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม 8) หรือ 9) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อ
สัตว์น้ำอื่น หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำ หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมี
อำนาจสั่งทำลาย หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อได้เข้าไปและทำการตรวจสอบตาม 2)
หรือ 3) หรือค้นตาม 5) แล้วถ้ายังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จจะกระทำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลา
ทำการของสถานที่นั้นก็ได้ ให้อธิบดีมีอำนาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) และ
9) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา 103 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ซึ่งติดตั้งเครื่องมือทำการประมง สิ่ง
ปลูกสร้างหรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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ตามที่ได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตรื้อถอน
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กำหนดได้
มาตรา 104 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
หรือความตกลงที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอจาก
เจ้าหน้าที่ของประเทศที่มีอำนาจหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอำนาจควบคุมดูแลการทำการประมงใน
เขตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและได้รับการคุ้มครองในการขึ้นไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือ
เรือประมงที่พบว่ากำลังทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ทำการประมงอยู่นอกน่านน้ำ
ไทยเพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ การขึ้นไปบนเรือประมงเพื่อตรวจสอบตามวรรค
หนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรีกำหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คำนึงถึง
หลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของนานาประเทศ และเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ และ
ให้นำความในมาตรา 105(1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้แจ้งให้รัฐเจ้าของธงหรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ
มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใดกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้
1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บ
หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
2) สั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีไว้หรือได้ มา
จากการทำ การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและ
มีคำสั่งตามหมวด 10 หรือหมวด 11
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.5.1 รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ พ.ศ.2559 โดยศูนย์วิจัย
การย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรุปผลการวิจัย ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
1) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
1.1) การเปิดโอกาสให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกำหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการหารือ พูดคุยและรับฟังความ คิดเห็นโดยเฉพาะ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยอาจมีสื่อกลางในการร่วมหารือกัน
1.2) การจัดระบบตรวจสอบย้อยกลับให้เป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการจับถึงการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ
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1.3) ทบทวนมาตรการที่เป็นการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของท่าเทียบเรือ ตาม
ม.85 ใน พ.ร.ก.การประมง 2558
1.4) มาตรการบังคับสำหรับเรือประมงพื้นบ้านจะต้องเริ่มการกวดขันให้มาก
ขึ้น หลังจากช่วงแรกมีการผ่อนปรนไปบ้างระยะหนึ่งแล้ว
2) การขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตทำการประมง
2.1) จัดระเบียบเพื่อควบคุมเรือประมงพื้นบ้าน
2.2) พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของหลัก MSY
2.3) ทบทวนเครื่องมือการทำประมงต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการทำลายล้าง เช่น
อวนลากหน้าดิน เรือปั่นไฟ เป็นต้น
2.4) พัฒ นารูปลักษณ์ของเรือประมงไทยให้เหมาะสมต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของคนทำงาน
2.5) แก้กฎหมายกำหนดให้การอนุญาตทำประมง และอาชญาบัตร เครื่องมือ
ให้ตรงกัน
3.) การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงและระบบ
ติดตาม ตำแหน่งเรือ
3.1) ออกมาตรการจำกัดจำนวนและควบคุมการทำประมงพื้นบ้านให้
ชัดเจน
3.2) การขยายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง ให้ครอบคลุมถึงเรือประมง
พาณิชย์ ขนาดต่ำกว่า 10 – 30 ตันกรอส เช่น การรายงานการเข้า-ออก เป็นต้น
3.3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็น
เอกภาพที่ยึดถือตามภารกิจ ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงและรัฐชายฝั่ง
3.4) พิจารณาความคุ้มค่าเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา
IUU
ในเชิงของหลักเศรษฐศาสตร์ เช่น การตั้งศูนย์ PIPO มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ลงไปกับผลลัพธ์ที่ได้มา
นั้นเป็นอย่างไร
4) การปรับ ปรุ ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
4.1) แก้ไขเพิ่มเติมการให้นิยามความหมายของการประมงพื้นบ้านให้มี
ความหมายชัดเจนและเป้นไปตามหลักการสากล
4.2) พิจารณาทบทวน กฎระเบียบตาม กฎหมายเก่าฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีปัญหา
ในทางปฏิบัติหรือขัดแย้งกับ พ.ร.ก.การประมง 2558
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4.3) การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยยงนที่เกี่ยวข้องในทางบังคับใช้มาตรการ
ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้การบังคับใช้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่ม
ผู้ประกอบการประมงหรือชาวประมงได้รับทราบแนวปฏิบัติเหล่านั้นอย่างทั่วถึง
4.6.2 รายงานวิชาการ การดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดย นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2559
สรุปผลการวิจัย
1) ข้อเท็จจริงและปัญหาเกี่ยวกับการทำประมงทะเลในน่านน้ำไทย
1.1) ทรัพยากรสัตว์น้ำมีจำนวนจํากัด เนื่องจากการถูกจำกัดด้วยพื้นที่
น่านน้ำ
1.2) มีจำนวนเรือประมงมากกว่าจำนวนทรัพยากร โดยส่วนหนึ่งไม่จด
ทะเบียน และส่วนใหญ่ไม่มีอาชญาบัตรในการทำการประมงหรือมีอาชญาบัตรแต่ใช้ผิดประเภท
(Unresponsible Fishing and IUU)
1.3) สิ่งแวดล้อมทางทะเลเสื่อมโทรม จำนวนทรัพยากรลดลงเนื่องจาก
ถูกทำลายมากขึ้นจนเกินศักยภาพในการผลิตทดแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากร
และอาชีพ การประมง (Un-responsible Fishing and IUU)
1.4) มีการแย่งชิงทรัพยากรในหมู่ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือต่างขนาดและต่าง
ชนิด
1.5) ขาดแคลนแรงงานไทยในภาคการประมง เนื่องจากส่วนใหญ่คนไทย
ไม่ยอม ทำงานในอาชีพนี้ทำให้ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เสี่ยงต่อ
การ เป็นแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ - Force Labour and Human Trafficking)
1.6) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
1.7) ราคาขายสัตว์น้ำต่ำ เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย และไม่แน่นอน
1.8) มีความเสี่ยงภัยสูง และอันตราย
1.9) หน่วยงานของรัฐขาดความรู้และความเข้าใจ ขาดนโยบาย และไม่
สนใจ แก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ จริงจัง และต่อเนื่อง
1.10) กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย
1.11) ขาดกองทุ น เพื ่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาทั ้ ง ระบบ ถ้ า ไม่ ม ี ก าร
ดำเนินการ กำหนดนโยบายใหม่ และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างจริงจัง
จริงใจ และต่อเนื่อง จะไม่สามารถทำประมงในน่านน้ำไทยอย่างมีอนาคตและยั่งยืนได้
2) ข้อเท็จจริงและปัญหาเกี่ยวกับการทำประมงทะเลนอกน้ำไทย
2.1) มีเรือประมงจำนวนมากที่มีศักยภาพในการทำประมงนอกน่านน้ำ
ไทย ในขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งประมงนอกน่านน้ำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่นที่จำกัด
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2.2) เรือประมงส่วนใหญ่ฝากอนาคตเอาไว้กับประเทศอินโดนีเซียที่มีปัญหา
มากและสะสมมานานจนผู้ประกอบการและชาวประมงต้องกระทำผิดหรือหลบเลี่ยงกฎหมาย
2.3) เรือส่วนหนึ่งยังคงลักลอบทำประมงในประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้าน
2.4) ชาวประมงไทยไม่มีประสบการณ์ในการทำประมงในทะเลหลวง
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการจับปลาทูน่า ซึ่งที่ทำอยู่เป็นเพียงส่วนน้อย
2.5) ชาวประมงไม่ร ู้ส ึ ก เดื อ ดร้ อ นในการที่ ตนเองทำผิด ระเบียบ ผิ ด
กฎหมายใน ต่างประเทศ โดยถือเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่า
2.6) ขาดแคลนแรงงานไทยในภาคการประมง เช่นเดียวกับการประมงทะเล
ใน น่านน้ำไทย ทำให้ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็น
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ และส่วนหนึ่งมีการใช้เอกสารแสดงตน (Seaman Book) ปลอมด้วย
2.7) ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ ้ น อยู ่ ต ลอดเวลาโดยเฉพาะราคาน้ ำ มั น
เช่นเดียวกับการ ประมงทะเลในน่านน้ำไทย
2.8) ราคาขายสัตว์น้ำต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย และไม่แน่นอน
เช่นเดียวกับการประมงทะเลในน่านน้ำไทย
2.9) มีความเสี่ยงภัยสูง และอันตราย เช่นเดียวกับการประมงทะเลใน
น่านน้ำไทย
2.10) ประเทศต่าง ๆ พยายามจะยกเลิก ลด หรือปิดกั้นการให้สัมปทาน
ประมง แก่เรือประมงไทย เพราะกลัวศักยภาพที่ไทยมีอยู่ ในขณะที่บางประเทศยังมีโอกาสแต่มี
ข้อจํากัดหลายประการ ทำให้ผู้ประกอบการไทยและชาวประมงไม่สนใจที่จะเข้าไปทำการประมง
2.11) ชาวประมงไทยไม่พยายามเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบการ
จากการ ขอใบอนุญาตมาเป็นการร่วมทุน เพื่อแก้ปัญหาการประมงนอกน่านน้ำในระยะยาว เนื่องจาก
ความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเงินทุน ในขณะที่ประเทศเจ้าของน่านน้ำต้องการให้ทำการ
ประมงครบวงจรในประเทศของตนมากกว่าการขายสัมปทานจับปลา
2.12) รัฐบาลที่ผ่านมา มุ่งเน้นเรื่องการต่อเรือ/ซื้อเรือ เพื่อไปทำการประมงจับ
ปลาทูน่าในทะเลหลวง ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาการประมงนอกน่านน้ำ เพราะไม่สามารถใช้เรือ คน เทคโนโลยี
และประสบการณ์ที่มีอยู่ได้ ต้องทำใหม่ ลงทุนใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
2.13) หน่วยงานของรั ฐขาดความรู้และความเข้าใจ และไม่สนใจแก้ไข
ปัญหา อย่างจริงใจ จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีนโยบายและวิธีการหรือให้การสนับสนุนการ
ประมงนอกน่านนํ้าอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง เช่น การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
และการยกเว้นภาษีการนำเข้าสัตว์น้ำที่จับได้ในเขตทะเลหลวง
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2.14) ขาดการคุ้มครองการเดินเรือผ่านน่านน้ำและการทำการประมงที่
ถูกต้อง จากรัฐบาลไทยและรัฐชายฝั่ง ยกเว้นการคุ้มครองจากปัญหาโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียที่
กองทัพเรือได้ดำเนินการอยู่แต่มีข้อจํากัดทางงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2.15) มีเรือประมงบางส่ว นที่ม ีศั กยภาพสามารถทำการประมงนอก
น่านน้ำไทย ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่น แต่จอดทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน
2.16) กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย ขาดกองทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ
4.6.3 ข้อมูลสถิติการเกี่ยวกับการทำการประมงผิดกฎหมายของเรือประมงไทย
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นหน่วยงานที่ถูก
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย โดยประกอบด้วย
หน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
โดยมีหน่วยงานหลักประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
และรับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหานี้ และมี กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน
โดยเกี่ยวข้องกับ 2 กรมหลัก ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน และ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบ กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการประมงทั้งระบบ
โดยมีผลการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ พ.ย.2558 - ต.ค.2561 ดังแสดงในตารางด้านล่าง
คดี

รวม

เรือประมงนอกน่านน้ำ
เรือประมงในน่านน้ำ
สถานแปรรูปสัตว์น้ำ
ค้ามนุษย์ในภาคประมง
ระบบติดตามเรือ
ไม่แจ้งจุดจอดเรือ
ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/60
เรือประมงอ้างสัญชาติจบี ูติ
รวม

80
1,351
88
88
2,057
171
757
1
4,593

พนักงาน
สอบสว
น
25
11
2
2
40

อัยการ

ศาล

ถึงที่สุด

45
4
13
18
8
112
200

7
107
6
31
4
23
1
179

73
1,174
67
42
2,033
163
622
4,174

มาตรการ
ปกครอง
6
263
34
541
844

ที่มา: ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย, รายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายประจำเดือนตุลาคม 2561
สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย ที่ผ่านมานั้น
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) โดยในส่วนของ กองทัพเรือ นั้น
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา IUU ดังกล่าวในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การสนับสนุนกำลังพลร่วมเป็นชุด
ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ การตรวจเรือประมงที่แจ้งเรือเข้า -ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการ
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แจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ตลอดจนการจัดเรือและอากาศยานในการลาดตระเวนสุ่มตรวจเรือประมงใน
ทะเล ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏข้อมูลสถิติผลการตรวจดังตารางด้านล่าง
1) สถิติการตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการเรือเข้า-ออก ระหว่าง ต.ค.2561ม.ค.2562

ที่มา: กรมประมง, เอกสารประกอบการบรรยาย รายงานความก้าวหน้า MCS - EU visit during 13-15
February 2019
2) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาสถิติการตรวจเรือประมง ใน
ทะเล ระหว่าง ต.ค.2561- ม.ค.2562

ที่มา: กรมประมง, เอกสารประกอบการบรรยาย รายงานความก้าวหน้า MCS - EU visit during 1315 February 2019
จากผลจากงานวิจัยทางวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลโดยตรง คือ มีหลายมิติในปัญหา
เดียว การแก้ไขปัญหา IUU ไม่สามารถบรรลุด้วยกรมประมงเพียงกรมเดียว เพราะมีหลายส่วนราชการ
เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลทรัพยากรชายฝั่งทะเล
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กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมที่ดูแลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการใช้ เรือ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม โดย กองทัพเรื อ กระทรวงพาณิชย์ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกั บการส่งผลผลิ ตประมงออก
ต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ กระทรวงการคลังที่
ดูแลกำกับการเก็บภาษี และงานศุลกากร กระทรวงศึกษาธิการที่มี หน้าที่ สร้างบุคลากรสายประมง
กระทรวงแรงงาน โดย 3 กรมหลัก กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน และสำนักงาน
ประกันสังคมที่ดูแลปัญหาแรงงานภาคประมง ฯลฯ ดังนั้น การมองภาพของปัญหาการประมง IUU ว่าเป็น
ความรับผิดชอบเฉพาะกรมประมงเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น จึงเป็นการมองภาพปัญหาที่ขาดความ
ครอบคลุม จนทำให้สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 และจากการที่
รัฐบาลไทย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้ใช้ความพยายาม ร่วมมือร่วมใจ สร้างการบูรณา
การการแก้ปัญหาร่วมกันจนในที่สุดสามารถทำให้ปลดใบเหลืองได้เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ก็ถือได้ว่า
เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในการทำงานของรัฐบาลและประเทศไทย อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะยาก
ขึ้นไปอีก คือการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานไม่ให้ต่ำไปกว่าเดิม เพราะหากเกิดการปล่อยปะละเลย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม ปัญหา IUU ก็อาจกลับมาเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยได้อีกครั้ง
โดยเฉพาะมิติด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือได้เป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะถือเป็นมาตรการในการควบคุม ป้องกัน ป้องปราม ยับยั้ง ลด แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิ ด
กฎหมาย นอกจากนั้นพื้นที่การกระทำผิดนั้น มีอยู่ได้ในทุกพื้นที่ตั้งแต่ชายฝั่ง ท่าเรือ โดยเฉพาะเมื่อ
เรือประมงออกไปในทะเลแล้ว จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากในการตรวจสอบ หากไม่มีทรัพยากรที่มี
สมรรถนะและมีความเพียงพอของทรัพยากรในการเข้าไปตรวจสอบในทะเล
4.7 กรอบแนวความคิด ประกอบด้วย
X1 = กำลังพลกองทัพเรือ
- ความรู้
- ประสบการณ์
- จำนวนเพียงพอและเหมาะสม
X2 = ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ
(เรือ และ อากาศยาน)
- จำนวนเพียงพอ
- สมรรถนะเหมาะสม
- งบประมาณ

Y = การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการ
ประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย
- ป้องกันและปราบปรามการรุกล้ำเข้าไปทำ
การประมงในพื้นที่และฤดูกาลที่ห้ามทำการ
ประมง
- ป้ องกั นและปราบปรามการเรือประมงไทยที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมง
- ตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม เพื่อ
คุ้มครองแรงงานประมงทะเล

ภาพที่ 3 กรอบความคิด
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีความต้องการให้
ผู้ตอบแสดงทัศนคติของตนผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการตอบคำถามแต่ละข้อจะถูกนำมาให้
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ค่าในเชิงตัวเลขที่จะสะท้อนถึงระดับทัศนคติของผู้ให้ข้อมูล โดยตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
การทำวิจัยในครั้งนี้ผู้ทำวิจัยตั้งใจที่จะไม่อนุโลมให้ผู้ตอบไม่มีความเห็นหรือมีความรู้สึกไม่แน่ใจ ผ่าน
กรรมวิธีมาตราส่วนประมาณค่า(Likert scale) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กำลังพลสังกัดกรม
ยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งหมด 211 นาย และหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1967) โดยสมมติค่า
สัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้ 139 นาย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดย
วิธีการจับสลาก
5. ผลการวิจัย
5.1 การทำการประมงผิดกฎหมายของเรือประมงไทย ในรูปแบบหรือลักษณะใดบ้างที่อยู่
ในขอบเขต และความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
จากการทบทวนวรรณกรรมและการค้นคว้าของผู้ทำวิจัยพบว่า การทำการประมงผิดกฎหมายของ
เรือประมงไทย ในรูปแบบหรือลักษณะการกระทำผิดต่าง ๆ อาทิเช่น การรุกล้ำเข้าไปทำการประมงในพื้นที่
และฤดูกาลที่ห้ามทำการประมง การทำการประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง
หรือปกปิดเครื่องหมาย สถานะ หรือการจดทะเบียน ของเรือประมงไทย ตลอดจนการบังคับใช้แรงงาน
หรือทำให้แรงงานมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอยู่ในขอบเขต
และความรับผิดชอบกองทัพเรือซึ่งอยู่ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้มีอำนาจดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558
5.2 ที่ผ่านมากองทัพเรือมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
ทำการประมงผิดกฎหมาย
กองทัพเรือในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ได้มีดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการ
ประมงผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดกำลังพลไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ทั้ง 30 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่
ประจำจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด ตลอดจนการจัดเรือและอากาศยานของกองทัพเรือในการออก
ลาดตระเวนในการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย
5.3 การปฏิบัติของกองทัพเรือที่ผ่านมาในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมง
ผิดกฎหมายมีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร และควรปรับปรุงอย่างไร
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามกำลังพลของกรมยุทธการนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่า การจัด
กำลังพล และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย มี
ความเหมาะสม และเพียงพอ อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจพบว่าในส่วนของงบประมาณนั้นไม่เพียงพอใน
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การสนับสนุนการจัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายได้ ประกอบกับ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อการป้องปรามการทำการประมงผิด กฎหมายในทะเลให้ได้ผลดี นั้น
กองทัพเรือควรที่จะจัดเรือหรืออากาศยานลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา นั้นจึงทำให้มีควรที่จะเสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติการในทะเลใด้ตลอดเวลา
5.4 บทบาทกองทัพเรือและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมายในอนาคต ต่อไปควรเป็นอย่างไร
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า กองทัพเรือ
ยังควรดำรงบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังสอดคล้องกับการที่
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เนื่องจากมีความพร้ อม
ทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ และพร้อมในการเป็นเครื่องมื อ
สำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ถึงแม้จะต้องกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติราชการของหน่วย โดยอาจมีการพิจารณาของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
ครอบคลุมในการปฏิบัติภารกิจได้ตลอดห้วงเวลาได้ ซึ่งหากกองทัพเรือสามารถดำรงการปฏิบัติในป้อง
ปราม ป้องกันและปราบปรามไม่ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือกระทำผิดได้
5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงแปรตัว (สหสัมพันธ์) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กำลังพลกองทัพเรือ
- ความรู้
- ประสบการณ์
- จำนวนกำลังพล
ยุทโธปกรณ์ของ
กองทัพเรือ
(เรือ และ อากาศยาน)
- จำนวนเพียงพอ
- สมรรถนะเหมาะสม
- งบประมาณ

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมาย
ของประเทศไทย
- ความเสี่ยงในการกลับมา
ของปัญหา
- การป้องกันการรุกล้ำพื้นที่
หวงห้าม
- การป้องกันการขนถ่ายสัตว์
น้ำผิดโดยกฎหมาย
- การป้องกันการบังคับใช้
แรงงานและการค้ามนุษย์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
มีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์
ค่า r
0.148
0.554
0.846

0.321
0.581
0.467

จากผลการวิเคราะห์สหสั มพั นธ์เชิงตัวแปรจะเห็ นว่าปัจจัยภายในตัวแปรทั้ งกำลั งพลและ
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ นั้น มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด
กฎหมายของประเทศไทย โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ จำนวนกำลังพล รองลงมาคือ
สมรรถนะของยุทโธปกรณ์ และทุกปัจจัยตัวแปรมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 95 โดยค่า Sig. มีค่า
น้อยกว่า 0.05
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6. บทสรุป
ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นั้น ส่งผลกระทบถึงประชากรทั่วโลก เนื่องจากทรัพยากร
สัตว์ทะเลถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก เนื่องด้วยทะเลเป็นพื้นที่ที่ไม่มีรั้วกั้นอาณาเขต สัตว์น้ำ
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสรี เฉกเช่นเดียวกับเรือที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในทะเลอย่างเสรีเช่นเดียวกัน
ที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือตระหนักถึงความสำคั ญของ
ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
โดยปัญหาดังกล่าวสั่งสมมาเป็นเวลานาน จนทำให้ประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปประกาศให้ประเทศไทย
อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ ให้ใบเหลืองกับประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2558 นั่นเอง
จากเหตุการณ์ดังกล่าวถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทย ภายใต้การนำของรัฐบาลได้ตระหนัก
และเข้ามาแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือนั้น
ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
เพราะมีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากผลการปฏิบัติต่าง ๆ ที่
กองทัพเรือได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจนได้รับการยอมรับและ
ปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปในที่สุด อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยในเอกสารฉบับนี้นั้นชี้ให้เห็นว่า หากไม่
มีการตรวจสอบป้องปรามในทะเลอย่างต่อเนื่องนั้น ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ
เช่น การรุกล้ำเข้าไปทำการประมงในพื้นที่และฤดูกาลที่ห้ามทำการประมง การไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการ
ประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำ การปลอมแปลง หรือปกปิดเครื่องหมาย สถานะ หรือการจดทะเบียน โดย
เรือประมงไทย สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของแรงงานประมงทะเล อาจกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้ง
และผลจากการวิจัยพบว่า กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือนั้น มีขีดความสามารถเพียงพอ และ
สามารถให้การสนับสนุนในการป้องปราม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายได้
โดยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและดำรงรักษาไม่ให้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกลับมาเป็นปัญหาของ
ประเทศไทยอีกครั้ง กองทัพเรือจึงควรดำรงบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนั้นเป็นปัญหาในระดับสากล คงไม่สามารถ
ขับเคลื่อนให้ราบรื่นไปได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ บูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะทำให้ปัญหาการทำ
การประมงผิดกฎหมายนั้น ไม่กลับมาเป็นปัญหาของประเทศไทยอีกครั้ง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 เสนอกองทัพเรือ ในการพิจารณาดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายต่อไป
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7.2 เสนอกองทัพเรือ ในการพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการทำงานร่ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายมากขึ้น
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กรมประมง. (2558). แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562. ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 346 ง. 29 ธ.ค.
________. (2558). แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้าน
การจัดการประมงทะเล พ.ศ.2558-2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 346 ง. 29 ธ.ค.
กองทัพเรือ. (2560). ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2579. กองทัพเรือ
เพลินพิศ โพธิสัตย์. (2559). การดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาด
การรายงานและไร้การควบคุม. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า
ไพรัช รัตนอุดม. (2562). เอกสารประกอบการบรรยาย กฎหมายทะเล. สืบค้นวันที่ 20 ก.พ.62 จาก
https://www.slideserve.com/kamil/the-law-of-the-sea
มั ท ยา ศรี พ นา. (2558). ปั ญ หาแรงงานประมงและการประมงที ่ ผ ิ ด กฎหมาย: ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมประมงไทย. สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2559). รายงานผลการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้
การควบคุมการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ พ.ศ. 2559. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. (2559). รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) Quick Research ประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน เรื่อง ความมั่นคงทาง
ทะเล. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สมบูรณ์ เสี่ยมบุตร. (2548). กฎหมายระหว่างประเทศ. สำนักพิมพ์มติชน. กรุงเทพฯ
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing Irina Popescu and Samy Chahri.
( 2 0 1 7 ) . Main steps, Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Form
https://epthinktank.eu/2017/11/27/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 17/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้ าที่ ตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ.2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 6 ง. 11 ม.ค.

116

การนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ณัฐชริการ์ หมื่นเทพ*
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาหน่วยงานจัดการ
เรีย นการสอน ในประเด็น เกี่ย วกับ 1) กระบวนการการบริห ารผลการปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) การบริห ารตัว ชี้วัดมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานจัดการเรียน การสอน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบ ัติงาน การศึกษาครั้งนี้ใช้ร ะเบียบวิธีการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม โดยพื้นที่การศึกษา ได้แก่ หน่วยงานจัดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานกลาง คือ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า การนำการบริห ารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยได้
กำหนดตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ซึ่งยึดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งที่
ภาระงาน บริบทของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เกิดการเจรจาต่อรองเกณฑ์กำหนดตัวชี้วัด เพื่อสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดได้ และนำเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทั้งนี้ บทความได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อเสนอแนะนโยบายเชิงปฏิบัติ และการวิจัยในอนาคต
คำสำคัญ: การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารผลการปฏิบัติงาน คำรับรองการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนา
*

นักศึกษาคณะรัฐศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย เริ่มปรากฏชัดเจนที่สุดในสมัย พ.ต.ท ทักษิณ ชิน
วัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีการปฏิรูประบบราชการเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การปฏิรูประบบราชการ ใน
ปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาใช้แก้ไข
ปัญหา โดยการปฏิรูปการบริหารงานในระบบราชการ การให้ความสำคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ
การนำแนวคิดมาปรับใช้ต้องพิจารณาถึงการนำไปปฏิบัติอย่างละเอียด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรม ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงอยู่ที่ความ
พยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพ
เมื่อการปฏิรูประบบราชการให้ความสำคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักของการปฏิรูประบบราชการ เพราะทำให้ระบบราชการมีการ
ทำงานแบบใหม่ โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงาน และสามารถวัดผลงานได้ ซึ่งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของตัวข้าราชการ รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงจะทำให้
การประเมินผล
การปฏิบัติราชการประสบผลสำเร็จ
สำหรับแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงานมีมาตราวัดได้ คือการประเมินผล
การปฏิบ ัติร าชการตามคำรับ รองการปฏิบัติราชการของส่ว นราชการ: KPI (Key Performance
Indicators) เริ่มต้นการปฏิบัติงานตามการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ และมีการประเมิน
การปฏิบัติราชการ โดยอาศัยกรอบแนวคิด Balancd Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใช้ เป็นระบบ
หรือกระบวนการในการบริหารชนิดหนึ่งที่อาศัยการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators
; KPI) เป็นกลไกสำคัญซึ่งใช้ในด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาศัยการวัด
หรือประเมินที่จะช่วยทำให้องค์การเกิดความสอดคล้องมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ขององค์การ การนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์การมีวัตถุประสงค์และบริบทที่แตกต่างกัน
จากการสำรวจข้อมูลการนำการบริห ารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ มาใช้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด
คำรับรองการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำหนด
มีกรอบการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีภาระกิจหลัก คือ การ
จัดการเรียนการสอน และงานด้านวิชาการ การบริการวิชาการสังคม และควบคู่ดำเนินการไปพร้อม
กับการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการดำเนินการใช้การบริหาร
จัดการแบบใหม่ ใช้ด้านบุคลากร งบประมาณและเวลาในการดำเนินการ โดยการบริหารจัดการ
กำหนดนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทุกตัวชี้วัดมี
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ความท้ า ทายและต้ อ งดำเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย บางตั ว ชี ้ ว ั ด ถู ก กำหนดมาจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องยึดถือปฏิบัติตาม ทำให้มหาวิทยาลัย
รวมถึงทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องมุ่งมั่นทุ่มเทบุคลากร งบประมาณ และเวลาในการดำเนินการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
อย่างไร เพื่อทราบกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงตัวชี้วัด และระดับความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ในหน่วยงานมีกระบวนการ การติดตาม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างไร แล้วหน่วยงานได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการการบริห ารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 เพื ่ อศึ กษาระดั บ ความคิ ด เห็ นของบุ คลากรในหน่ ว ยงานจั ด การเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
จากการตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 คน และศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน และ
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
3.2 พื้นที่การศึกษา ได้แก่ หน่วยงานจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน
27 หน่วยงาน และหน่วยงานกลาง คือ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 หน่วยงาน
4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดการภาครัฐแนวใหม่: การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลิตภาพสูงสุด การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดในยุคดั้งเดิมอย่างชัดเจน แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุ่ง
สร้างผลิตภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการบริหารแบบ
บูรณาการ เชื่อมโยงการวางแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อการพัฒนา/การติดตาม/
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การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้ผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อเป้าหมาย
และทิ ศ ทางขององค์ ก ร เน้ น การบริ ห ารโดยข้ อ ตกลงมากกว่า การบริ ห ารโดยคำสั ่ง และความ
รับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Armstrong ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ด้ า นการบริ ห ารผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ไว้ ด ั ง นี ้ 1) จะต้ อ งเกิ ด
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ขององค์การ จึงจะเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด (Strategic fit) 2) ให้มองคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) อย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การลงทุน
เพื่อมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของคนให้กับองค์การ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ของการบริหาร
จัดการ หรือการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ระบบการให้รางวัลจะต้องให้ตามความสามารถ
ทั ก ษะ และผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของแต่ ล ะบุ ค คล 4) มุ ่ ง ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความผู ก พั น กั บ องค์ การ
(Commitment) และเกิ ด ความไว้ ว างใจ เพราะผลลั พ ธ์ ห รื อ เป้ า หมายของการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ คือ เพื่อเกิดผลิตภาพ (Productivity) กำไร (Profit)
และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น
หลักการของระบบบริห ารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผ ู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
และประชาชนผู้รับบริการ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ส ำหรับข้าราชการพลเรื อน
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังต่อไปนี้
1) การวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นช่วงที่ต้องให้ความสำคัญกับ การกำหนดเป้าหมายใน
ระดับบุคคล เพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานที่ได้สอดคล้องและส่งผลต่อเป้าหมายและความสำเร็จ
ขององค์กรอย่างแท้จริง
2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาจะต้องใช้เวลาตลอดรอบการประเมินเป็น
โอกาสในการติดตาม ดูแล ให้คำชมเชย คำปรึกษา การสอนงาน การสังเกตปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข รวมถึงการติดตามดูผลงาน ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วย
4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการ
พิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลหรือการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
5) สมรรถนะและความรู้ในงาน หรือระดับองค์กร เช่น กระบวนการทำงาน หรือเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น
6) ระบบการบริห ารผลการปฏิบั ติง าน คือ กระบวนการวางแผน (Planning) เพื่อ ทำ
ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน ความคาดหวัง การกำหนดเป้าหมาย การวัดผล และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่สนับสนุนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ
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Balanced Scorecard (BSC) เป็ น เครื ่ อ งมื อ ทางด้ า นการบริ ห ารจัด การ ที ่ ช ่ ว ยในการ
ประเมินผลองค์กรและช่วยให้องค์กรนำเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง โดยเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
กลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นขั้นของการกำหนดปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้ าง
ดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผล
การดำเนินงานในส่วนที่สำคัญต่อกลยุทธ์ Balance Scorecard จะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ
องค์กร ใน 4 มุมมอง ดังนี้ 1) มุมมองทางด้านการเงิน 2) มุมมองทางด้านลูกค้า 3) มุมมองทางด้าน
กระบวนการภายใน 4) มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา
5. กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งสร้างผลิตภาพสูงสุด โดย
Pollitt ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน แนวคิด Armstrong และแนวคิด Balanced Scorecard
(BSC) เครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อมาประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยกำหนดกรอบที่ใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.1 การเตรียมการและการวางแผนผลการปฏิบตั ิงาน
1.2 การนำไปปฏิบตั ิ
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.4 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
1.5 บทบาทของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
1.6 การเชื่อมโยงตัวชี้วัดระหว่างหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ
2. การบริหารตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
2.1 ความเหมาะสมของ เครื่องมือในการนำมาใช้ กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.2 การสะท้อนผลการ ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับ
การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.2 การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง (กพร.)
3.3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
3.4 การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
3.5 บทบาทหน้าที่ส่วนกลาง (กองแผนงาน)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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6. ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ร ะเบีย บวิธ ีการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้ว ย
การการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม โดยพื้นที่การศึกษา ได้แก่ หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานกลาง คือ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มนำการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งกรอบการ
บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น ๆ ปัจจุบันปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีกรอบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS “Transforming you into GREATS” ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ท ี ่ 2 สร้ างสรรค์ งานวิ จ ั ย และ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและ และสังคมโลก “Innovating
research for Impact” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ “Going for great together” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้น
การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสากล
“World Class services for The People” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย “Best Sustainable and Smart University” โดยกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำแนกตัวชี้วัดของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตาม
พันธกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน กลุ่มที่ 2 กลุ่มหน่วยงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศและที่มีภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มที่ 3 กลุ่มหน่วยงานบริการ กลุ่มที่ 4
กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การจัดการเรียนการสอน
และงานด้านวิชาการ การบริหารจัดการเริ่มจากการกำหนดนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
แผนปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน ทุกตัวชี้วัดมีความท้าทายและต้องดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย บางตัว ชี้วัดถูกกำหนดมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยต้องยึดถือปฏิบัติตาม บางตัวชี้วัดยากต่อการปฏิบัติเพราะในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น
หลายหน่วยงาน บางตัวชี้วัดไม่เหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ มีบริบทที่หลากหลายแตกต่างกัน แต่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยรวมถึงทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องมุ่งมั่นทุ่มเทบุคลากร งบประมาณ
และเวลาในการดำเนินการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัด ดังนั้น จากเหตุผลที่
กล่าวมานี้ ความหลากหลาย และบริบทที่แตกต่างกันของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำนวน 27
หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน เป็น

122

กลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่จัดการ
เรียนการสอน 27 หน่วยงาน จึงเป็นกรณีศึกษาสำหรับงานวิจัยครั้งนี้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญต่าง ๆ โดยลักษณะคำถามเป็นการถามแบบปลายเปิด ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย
2 ส่วน รวมเป็นจำนวน 5 คน 1) ส่วนหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 3 หน่วยงาน จำนวน 3 คน
ได้แก่ (1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน (2) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน
1 คน (3) คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 คน 2) ส่วนหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) จำนวน 2 คน และ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามและหน่ว ยงานของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีคำถามเพื่ อเก็บ ข้ อมูล ด้า นระดั บ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน และสถานะในปัจจุบัน ส่วนที่ 2) ข้อมูลความ
คิดเห็นต่อกระบวนการ การบริหาร ระบบการประเมินผลตัวชี้วัด ความสอดคล้อง และบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานกลางต่อหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ใน
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16 หน่วยงาน ได้แก่ (1) คณะนิติศาสตร์ (2)
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ (3) คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี (4) คณะวิ ท ยาการเรี ย นรู ้ แ ละ
ศึกษาศาสตร์ (5) คณะรัฐศาสตร์ (6) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (7) คณะเศรษฐศาสตร์
(8) สถาบันภาษา (9) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (10) วิทยาลัยนวัตกรรม (11) คณะ ศิลปศาสตร์
(12) วิทยาลัยสหวิทยาการ (13) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (14) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ (15) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (16) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4) สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 หน่วยงาน ได้แก่ (1) คณะแพทยศาสตร์ (2) คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (3) คณะทันตแพทยศาสตร์ (4) คณะเภสัชศาสตร์ (5) คณะสหเวชศาสตร์ (6)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (7) คณะพยาบาลศาสตร์
การตรวจสอบข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ข้อมูล ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 2 ด้าน (สุภางค์ จันทวานิช (2553, น.128-130)
คือ (1) ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล คือการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล สำคัญ การศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวข้ อง และ (2) ด้านข้อมูล คือ การศึกษาครั ้ ง นี้
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ได้ส ัมภาษณ์ผ ู้ให้ข้อมูล สำคัญ 2 ส่ว น คือ หน่ว ยงานจัดการเรียนการสอน และหน่ว ยงานกลาง
(กองแผนงาน) อี ก ทั ้ ง การพิ จ ารณาการนำเครื ่ อ งมื อ มาใช้ ใ นหน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญหน่วยงานจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บริหารระดับ
นโยบายและบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 หน่วยงาน (1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน
1 คน (2) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน (3) คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 คน
และ (4) หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) จำนวน 2 คน รวมเป็นจำนวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล
(Chantavanich, B.E.2555; B.E.2556) ใช้การจำแนกประเภทข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อ
แสวงหาความเหมือนและความแตกต่างจากชุดข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และนำมาสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัยด้วยวิธีการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
ข้อมูล โดยใช้กรณีศึกษา ซึ่งข้อมูล ที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อความบรรยายที่ได้จากการสัมภาษณ์
ประกอบกับการศึกษาจากเอกสาร ซึ่งเป็นการพรรณนารายละเอียดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่คำตอบของ
การศึกษาวิจัย และการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถามส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องตามเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามจากข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณนี้
ได้นำแบบสอบถามที่ตอบแล้วทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้สำหรับอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา คือข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมูลการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้หน่วยงาน
จัดการเรีย นการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (2) การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง (กพร.) (3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน (4) การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (5) บทบาทหน้าที่หน่วยงาน
กลาง (กองแผนงาน) สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ 4.21 – 5.00 = มากที่สุ ด,
3.41 – 4.20 = มาก , 2.61 – 3.40 = ปานกลาง , 1.81 – 2.60 = น้อย และ1.00 – 1.80 = น้อย
ที่สุด ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย คือ ค่าเฉลี่ยที่มีต่อการประเมินผลแบบตัวชี้วัด
7. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) มี ร ู ป แบบการวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการบรรยาย
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7.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านประชากรศาสตร์ข้อมูล โดยทั่วไปนั้น เกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติที่ผู้
ศึกษานำมาใช้คือความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปของตารางและแปลผล
โดยการบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ตัวชี้วัดที่นำมาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้กำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เมื่อ N
แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
n
แทน จำนวนในกลุ่มตัวอย่างย่อย
x̄
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านประชากรศาสตร์ข้อมูล โดยทั่วไปนั้น เกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 และรองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 41 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 40.5 และ
น้อยที่สุดอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3 ตามลำดับ
ระดับ การศึกษาส่ว นใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.5 รองลงมาระดั บ
ปริญญาโท ร้อยละ 20 และน้อยที่สุดคือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.5 ตามลำดับส่วนใหญ่ พบว่า
อยู่สายงาน สายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 59 และรองลงมาสายวิชาการ ร้อยละ 41 ดำรงตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด ร้อยละ 44.5 รองลงมาตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ร้อยละ
20 และน้อยที่สุดตำแหน่งข้าราชการ ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ สถานะส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ
71.5 รองลงมาเป็นอาจารย์ ร้อยละ 24.5 และน้อยที่สุดคือผู้บริหาร ร้อยละ 4 ตามลำดับ
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อายุราชการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 41.5 รองลงมาอายุระหว่าง 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี
ร้อยละ 34 และน้อยที่สุดอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป – 25 ปี ร้อยละ 1.5 ตามลำดับ สังกัดหน่วยงานส่วน
ใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 8.5 รองลงมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 7.5 และน้อยที่สุดมีจำนวน
เท่ากัน คือวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.5 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติที่
ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
7.2.1 ด้านการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
ด้านการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของระดับความคิดเห็นบุคลากรหน่วยงานจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.32)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ทุกข้อ ลำดับแรกการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผล
การปฏิบ ัติงานตามยุทธศาสตร์ (x̄ = 4.37) รองลงมาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (x̄ = 4.32) และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̄ = 4.29) คือ ตัวชี้วัดสอดคล้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และ การกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด (กพร.) มีความสอดคล้องระหว่างภารกิจหลักและยุทธศาสตร์
ตามลำดับ
7.2.2 ด้านการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง (กพร.)
ผลการศึกษาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ด้าน
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง (กพร.) ของระดั บความคิดเห็นบุคลากรหน่วยงานจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การผลักดันการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (x̄ = 4.22) และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี 3 ข้อ อันดับแรก
คือ มีกระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (กพร.) ให้บรรลุเป้าหมาย (x̄ = 4.20)
รองลงมามีการพัฒนาแผนดำเนินการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม (x̄ = 4.19) และมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน (x̄ = 4.15) ตามลำดับ
7.2.3 ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ผลการศึกษาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ด้าน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหน่วยงานของระดับความคิดเห็นบุคลากรหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17)
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เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย มาก ทุกข้อ อันดับแรก การถ่ายทอดความรู้ค่าเป้าหมาย ตาม
ตัวชี้วัด (กพร.) เพื่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (x̄ = 4.19) รองลงมามีการชี้แจง กระบวนการ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (กพร.) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (x̄ = 4.18) และมีการชี้แจง ให้
ความรู้เกี่ยวกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง (กพร.) (x̄ = 4.14) ตามลำดับ
7.2.4 ด้านการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ด้าน
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของระดับความคิดเห็นบุคลากรหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.31) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ย ปานกลาง ทุกข้อ อันดับที่ 1 พิจารณาความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
(x̄ = 3.44) อันดับที่ 2 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (x̄ = 3.37)
อันดับที่ 3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (x̄ = 3.29) อันดับที่ 4 การพิจารณาตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผ ู้ป ฏิบ ัติงาน (x̄ = 3.24) และอันดับที่ 5 การให้รางวัล เป็นผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (กพร.) (x̄ = 3.23) ตามลำดับ
7.2.5 ด้านบทบาทหน้าที่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
ผลการศึกษาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ด้าน
บทบาทหน้าที่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ของระดับความคิดเห็นบุคลากรหน่วยงานจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย มาก ทุกข้อ อันดับที่ 1 กำหนดกรอบตัว ชี้วัดตามคำรับรอง (กพร.)
โดยยึดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (x̄ = 4.17) อันดับที่ 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงาน (x̄ = 4.14) อันดับที่ 3 ชี้แจงวิธีการวัดผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานได้
อย่างชัดเจน (x̄ = 4.12) และอันดับที่ 4 กำหนดกรอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง (กพร.) โดยมองบริบท
แต่ละหน่วยงานเป็นสำคัญ (x̄ = 4.10) ตามลำดับ
7.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
7.3.1 ปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) ขาดการวางแผน กระบวน ขั้นตอน การดำเนินงาน
หน่วยงานยังขาดการวางแผน กระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
ตั ว ชี ้ ว ั ดที ่ก ำหนดไว้ บางหน่ ว ยงานไม่ ม ี ก ารวางแผนการดำเนิ นงาน แต่ น ำผลการปฏิบ ั ติ งานที่
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ดำเนินการตามภาระกิจหลักมารายงานผล ซึ่งทำให้บางตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามคำ
รับรองของหน่วยงาน เพราะภาระกิจหลักที่ทำบางตัวไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด
2) ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
การกำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผล ยึดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก แล้วกำหนด
ตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติ ระบุเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่าง ๆ กับหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ต้องปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริบทบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้ วัดที่
กำหนด เช่น ตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติ หน่วยงานต้องมีนักศึกษาชาวต่างชาติ แต่หน่วยงานไม่มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ แต่มหาวิทยาลัยกำหนดตัวชี้วัดให้
หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม ความไม่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตัวชี้วัดได้
3) บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยกเลิกการให้เงินรางวัลตอบแทน หรืองบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
มีการยกเลิกเงินรางวัล ทำให้หน่วยงานมองว่าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น ต้อง
มีค่าใช้จ่าย ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ จัดโครงการ หรือกิจกรมเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดนั้น ใช้
เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางหน่วยงานใช้งบประมาณในการดำเนินการตามภาระกิจหลักของ
หน่วยงานเป็นจำนวนมากไม่เพียงพอ อาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ส่วน
ระดับบุคคลในหน่วยงาน ก็ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะหน่วยงานไม่มีกำหนด
กฎเกณฑ์ หรือมีการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด จึง
ทำให้บุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว
7.3.2 ข้อเสนอแนะการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มองยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ นโยบาย
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แล้วมองความสอดคล้องบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน อาจใช้ตัวชี้วัดตัวเดียวกันไม่ได้ เพราะบางหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนดได้ ทำให้เกิดความเสียเปรียบในบางหน่วยงานมหาวิทยาลัยความมองบริบทแต่ละหน่วยงาน
และมุ่งเน้นตัวชี้วัดที่ห น่วยงานมีความชำนาญหรือมีความสามารถในการปฏิบัติได้ หรือผลักดัน
หน่วยงานที่ไม่สามารถปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้สามารถปฏิบัติแต่ไม่กำหนดหรือบังคับให้
หน่วยงานต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดนั้น ๆ ได้ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงาน
และหน่วยงานควรวางแผน กระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน โดยชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
บุคลากรในหน่วยงาน สร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ทั้งเงินรางวัล ผลตอบแทน
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พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน
ทำให้ห น่ว ยงานบรรลุเป้าหมายตามตัว ชี้ว ัด ที่ก ำหนด ซึ่งทำให้ภ าพรวมของหน่ว ยงานเป็ น การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลต่อการความสำเร็จในหน่วยงาน และเชื่อมโยงถึง
ความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
สรุ ป ผลการศึ ก ษาการนำการบริ ห ารผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมทั ้ ง 5 ด้ า น ของระดั บ ความคิ ด เห็ น บุ ค ลากรหน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (x̄ = 4.32) รองลงมา ด้านการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง (กพร.) มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17) ด้านบทบาทหน้าที่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
มีร ะดับ ความคิดเห็น อยู ่ในระดับ มาก (x̄ = 4.13) และ ด้านการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.31) ตามลำดับ
ผลการศึกษาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ถึงการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง ปัจจุบัน พ.ศ. 2562 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ประกอบด้วย 2 ส่วน รวมเป็นจำนวน 5 คน 1) ส่วนหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 3 หน่วยงาน
จำนวน 3 คน ได้ แ ก่ (1) คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน (2) คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน (3) คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 คน 2) ส่วนหน่วยงานกลาง (กอง
แผนงาน) จำนวน 2 คน ทั้งนี้คำถามวิจัยคือ การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ได้มีการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
อย่างไร 2) การบริหารตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่ อย่างไร
ประเด็นที่ 1 กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ก. การเตรียมการและการวางแผนผลการปฏิบัติงาน
1) ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์หน่วยงานกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน
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ประการที่ 1 การกำหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และการจัดทำคำรั บรองการ
ปฏิบัติงาน ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุทธศาสตร์ นโยบาย
วิสัยทัศน์ ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเชื่อมโยง
สอดคล้อง เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย ยึดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเกณฑ์กำหนดบางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
โดยมหาวิทยาลัยจะกระตุ้นหน่วยงานผลิ ตผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ เพราะ จะส่งผลต่อลำดับของมหาวิทยาลัยใน QS Ranking ซึ่งมองว่ามหาวิทยาลัยได้ผล
ประโยชน์จากค่าเป้าหมาย “หน่วยงานเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด”
(อัศนีย์ เปลี่ยนศรี , ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ประการที่ 2 การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ยึดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยลงมาสู่ระดับหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน หน่วยงานปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมอบหมายสู่ระดับบุคคล ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทำความเข้าใจ รับผิดชอบ ติดตามผล ส่วนใหญ่ “บุคคลในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบเกณฑ์ตัวชี้วัด
อย่างลึกซึ้งและชัดเจน” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี , ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
2) การยอมรับและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
ประการที่ 1 หน่วยงานจะพิจารณา กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่ว ยงาน
ส่วนใหญ่แต่ละหน่วยงานจะมีผู้รับผิดชอบคือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในภาระงานที่รับผิดชอบในด้าน
นี้ ซึ่งแต่ละคนให้ความสำคัญและความรับผิดชอบแตกต่างกัน เนื่องจากภาระงานหลักของแต่ละคนที่
ต้องปฏิบัติมีเป็นจำนวนมากแล้ว ทำให้เรียงลำดับความสำคัญและมองว่าภาระงานหลักสำคัญกว่า
โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานใช้ ก ารสื ่ อ สาร และการแจ้ ง บุ ค ลากรอย่ า งทั ่ ว ถึ ง ทั ้ ง หน่ ว ยงาน ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสำคัญ เกณฑ์ ขั้นตอน ตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามมหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนมองว่าเป็นการสร้างภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากภาระงานหลัก และต้อง
จัดสรรงบประมาณ เวลา บุคลากร มอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบั ติงานตามตัวชี้วัดที่ถูก
กำหนดด้วยมหาวิทยาลัย
“หน่วยงานต้องใช้งบประมาณ บุคลากร จำนวนมาก” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, ผู้บริหาร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์)
“บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับประกันคุณภาพการศึกษา มากกว่าตัวชี้วัด
กพร.” (เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา, เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
ประการที่ 2 ก่อนเริ่มจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดตั วชี้วัด
การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้หน่วยงาน
ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งค่าเป้าหมายบางตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด มีเงื่อนไขใน
การกำหนด หรือหน่วยงานเป็น ผู้กำหนด แต่ต้องพิจารณาจากค่า Baseline ย้อนหลัง 3 ปี เมื่อ
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หน่วยงานกำหนดค่าเป้าหมายแล้ว คณบดีของหน่วยงาน และอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ต้องลงนาม
เป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานรับการถ่ายทอดความรู้
ความเข้ า ใจ เกี ่ ย วกั บ การนำเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารผลการปฏิ บั ต ิ ง านมาใช้ จ ากหน่ ว ยงานกลาง
(กองแผนงาน) ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวัด กระบวนการในการวัด ความสำคัญและประโยชน์ใน
การวัด ตลอดจนวิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถต่อรอง หรือชี้แจง
การกำหนดตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย การวัดผลการปฏิบัติ งาน
ของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
“การต่ อ รองเกณฑ์ ค ่ า เป้ า หมายตั ว ชี ้ ว ั ด ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ การพิ จ ารณาของกองแผนงาน ”
(เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา , เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
“ตัวชี้วัดที่กำหนดจำนวนนักศึกษาปริญญาเอก หน่วยงานมีเพียงหลักสูตรปริญญาตรี จะให้
มีนักศึกษาปริญญาเอกได้ยังไง” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี , ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ข. การนำไปปฏิบัติ
1. ความเหมาะสมของตัวชี้วัดในการนำมาใช้กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ประการที่ 1 มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด และให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบถ่ายทอด
ตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย
กำหนดจะยึดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก บางตัวชี้วัดที่กำหนดไม่สอดคล้องกับบริบทและ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพราะหน่วยงานจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยงานมีภารกิจแตกต่าง
กัน แต่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามตัวชี้วัดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยกำหนดยุทธศาสตร์ความ
เป็นนานาชาติ ตัวชี้วั ดการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ปัญหาที่พบคือ บางหน่วยงานไม่มีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ส ามารถรับ นักศึกษาชาวต่างชาติได้ หน่ว ยงานสามารถต่อรองตัวชี้วัด โดย
มหาวิทยาลัยอาจไม่กำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณนี้ แต่ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานต้องปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแจ้งว่ามันคือแผนการ
พัฒนาของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ประการที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) เป็นการวัดผลที่
สะท้อนออกมาเชิงปริมาณเป็นสำคัญ โดยการกำหนดจำนวนผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ
ให้กับหน่วยงาน และให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นจำนวนตามตัวชี้วัด
นั้น ๆ หน่วยงานมองว่าการดำเนินการที่ใช้ปริมาณจำนวนเป็นตั วชี้วัด อาจไม่ส่งผลถึงคุณภาพในการ
ปฏิบ ัติงานของหน่วยงานได้ ซึ่งการปฏิบัติงานจำนวนมากอาจไม่ส่งผลดี หรือคุณภาพที่ดี การ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องดำเนินงานและใช้ผลการปฏิบัติงานจำนวนมาก ทำให้ใช้
งบประมาณสิ้นเปลือง มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่ าปริมาณในการดำเนินการ เพื่อให้ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง
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“การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จริงๆ เพียงหนึ่งผลงาน ก็ถือว่ามี
ประสิทธิภาพแล้ว” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี , ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
“ผลคะแนนค่าเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับจำนวนผลงาน” (วรัชยา เทียวประสงค์, เจ้าหน้าที่ คณะ
เภสัชศาสตร์)
“โครงการ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องใช้งบประมาณหน่วยงานเป็นจำนวนมาก” (เพ็ญพักตร์
สุนทรกิจจารักษา, เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
ค. การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ประการที่ 1 การกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน จะถูกกำหนดตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะนำยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และนโยบาย เป็นหลักในการกำหนดกรอบตัวชี้วัดต่าง ๆ
และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ รับผิดชอบในตัวชี้วัดนั้น ๆ ตัวชี้วัดบาง
ตัวไม่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และบางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน แต่ต้องถือ
ปฏิบัติร่วมกัน “เหมือนการตัดเสื้อโหลให้ทุกคนใส่ ซึ่งแต่ละคนขนาดตัวไม่เท่ากัน” (วรัชยา เทียว
ประสงค์, เจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์)
ประการที่ 2 การวัดผลของหน่ว ยงานกลาง (กองแผนงาน) ได้ให้ความสำคัญกับ การ
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกำหนดระยะเวลาติดตามและรายงานผล ใช้การรายงาน
ผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีเอกสารอ้างอิง ซึ่ง
ต้องรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และเมื่อหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานครบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยหรือหน่ว ยงานกลาง (กองแผนงาน) จะเป็นผู้ปะเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และจัดส่งผลดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ มาให้หน่วยงานได้ทราบผล
“ซึ่งหน่วยงานจะรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป”
(วรัชยา เทียวประสงค์, เจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์)
“กรอกข้อมูลในระบบต้องแนบเอกสารหลักฐานทุกครั้ง” (เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา,
เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
ประการที่ 3 ตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ ตัวชี้วัดมิติภายนอก มิติคุณภาพการให้บริ การวิชาการ
แก่สังคม และมิติภายใน มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัดบังคับที่มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ รับผิดชอบตัวชี้วัดเหมือนกัน
ทั้งหมด ทั้งนี้ บางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบทสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบัติ แต่ละหน่วยงานต้อง
หาวิธีการเพื่อให้หน่วยงานสามารถผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ อาทิ ตัวชี้วัดความ
เป็นนานาชาติ การรับนักศึกษาชาวต่างชาติ หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหนดให้หน่วยงานต้อง
มีนักศึกษาชาวต่างชาติ แต่ความเป็นจริงบางหน่วยงานจัดการเรียนการสอนไม่มีหลักสูตรนานาชาติ
จึงทำให้ไม่สามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรได้ หน่วยงานจัดการเรียนการ
สอนได้แจ้งไปยังหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) เพื่อยกเลิกตัวชี้วัดนี้ แต่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
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แจ้งว่าตัวชี้วัดนี้คือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการเรียนการสอนต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัด
หน่วยงานต้องจัดทำแผนพัฒนา โดยภายระยะเวลา 1-3 ปีนี้ หน่วยงานจัดการเรียนการสอนต้อง
สามารถรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ไ ด้ บางหน่ ว ยงานต้ อ งหาวิ ธ ี ก าร โดยจั ด หาทุ น ให้ น ั ก ศึ ก ษา
ชาวต่ า งชาติ ท ี ่ ส ามารถอ่ า น เขี ย น สื่ อ สาร ภาษาไทยได้ ม าศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ ผ ่ า นเกณฑ์ ต ั ว ชี ้ ว ัดที่
มหาวิทยาลัยกำหนด “ให้ทุนการศึกษานักศึกษาชาวต่างชาติแล้ว ยังต้องดูแลค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การ
เรียนอีกด้วย” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี , ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ง. การกำหนดเกณฑ์คะแนนและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
ประการที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงานถูกสะท้อนผ่านคะแนนการปฏิบัติงาน ว่าหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ทุกหน่วยงานจึงมุ่งเน้นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับคะแนน
การปฏิบัติงานและต่างต้องการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดให้ได้ระดับคะแนนสูงสุด
ประการที ่ 2 มหาวิ ท ยาลัย หรื อ หน่ ว ยงานกลาง (กองแผนงาน) ได้ ก ำหนดให้ แ ต่ล ะ
หน่วยงานต้องกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนา ความท้าทายในการวัดผลการ
ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอนนั้น ไม่สามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด บางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับ บริบท ความเป็นจริงของหน่วยงาน
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานภารกิจ การดำเนินงานแตกต่างกัน และตัวชี้วัดในแต่ละปีไม่เหมือนกัน
เป้าหมายและเกณฑ์กำหนดมีการปรับเปลี่ยน เกณฑ์กำหนดตัวชี้วัดบางตัวบรรลุได้ยาก ทั้งนี้แต่ละ
หน่วยงานจึงทำการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดกับ หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบ ัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ “ค่าเป้าหมายตัว ชี้ว ัดปีถัดไปเพิ่มได้ ลดไม่ได้ ” (เพ็ญพักตร์
สุนทรกิจจารักษา, เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
จ. ความสอดคล้องระหว่างระยะเวลากับตัวชี้วัด
การแจ้งเกณฑ์ตัว ชี้วัดให้แก่หน่ว ยงานจัดการเรียนการสอนนั้น หน่วยงานกลาง (กอง
แผนงาน) จะทำการแจ้งเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมให้หน่วยงานลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ทุกปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) แจ้งเกณฑ์ตัวชี้วัดล่าช้า จนกระทั่งถึงไตร
มาสสองของปีงบประมาณ ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถวางแผน กระบวนการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานได้ทันระยะเวลาที่กำหนด
“มีเวลาวางแผน และดำเนินงาน เพียงสองไตรมาสเท่านั้น” (วรัช ยา เทียวประสงค์ ,
เจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์)
“เวลาดำเนินงานเพียงสองไตรมาส กระชั้นชิดเกินไป สำหรับการดำเนินงานตัวชี้วัด” (เพ็ญ
พักตร์ สุนทรกิจจารักษา, เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
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ฉ. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประการที่ 1 หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ใช้การรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีเอกสารอ้างอิง ซึ่งต้องรายงานผลเป็นประจำ
ทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ทางปฏิบัติจริงหน่วยงานจะรายงานผลการปฏิบัติ ในช่วง 6 เดือน และ 9 เดือน
เนื่องจากหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) แจ้งเกณฑ์ตัวชี้วัดล่าช้า ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
รายงานผลเข้าระบบ “แจ้งเกณฑ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (วรัชยา เทียวประสงค์, เจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์)
ประการที ่ 2 การติ ด ตามและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยหน่ ว ยงานกลาง
(กองแผนงาน) จะพิจ ารณาจากข้อมูล เอกสารหลักฐาน ตามที่ห น่ว ยงานรายงานผลเป็นสำคั ญ
“กองแผนยึดเอกสารอ้างอิงเป็นหลัก” (วรัชยา เทียวประสงค์, เจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์)
ประการที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
นั้น หน่ว ยงานกลาง (กองแผนงาน) ไม่ได้มีกำหนดวิธ ีการการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ แ ก่
หน่วยงานอย่างชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในหน่วยงาน
และเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นสำคัญ ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บางหน่วยงานยังไม่มีกำหนดเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ จากผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
“หน่ว ยงานยังไม่น ำผลงานจัดโครงการ กิจกรรมตามตัว ชี้ว ัด มาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
บุคลากร” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ช. การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
1) การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
ในช่วงเริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยมีนโยบาย
จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลตามที่กำหนด จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญ มุ่งเน้นผลักดันกับการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลคะแนนการปฏิบัติงาน ต่อมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีการ
ยกเลิกจัดสรรเงินรางวัล ทำให้หน่วยงานมองว่าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่ได้ส่งผลกับ
หน่วยงาน แต่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง “หน่วยงานต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก ในการจัด
กิจกรรม โครงการ เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน” (อัศนีย์
เปลี่ยนศรี, ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์)
2) การพัฒนาองค์การ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) การพัฒนาบุคลากรจากการจัดทำคำ
รับรองการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาความรู้ (การอบรม) เพิ่มความรู้ความสามารถในงาน
ที่ปฏิบัตินั้น ได้กำหนดเกณฑ์การเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ บุคลากรต้อ งมี
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จำนวนชั่วโมงการอบรม คนละ 30 ชั่วโมงขึ้นไป และสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรต้องมีจำนวน
ชั่วโมงการอบรม คนละ 24 ชั่วโมงขึ้นไป หน่วยงานต่าง ๆ จึงยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานรายบุคคล ยังเป็นการผลักดันให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตัว ชี้วัดนี้
ด้วย “บุคลากรส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมครบตามชั่วโมงที่กำหนด” (เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา,
เจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
3) สภาพแวดล้อมภาพนอกองค์การ
สภาพแวดล้อมภาพนอกส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ตามที่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหหนด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่แต่ละหน่วยงาน
ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐด้าน
ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเมือง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของ
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งสิ้น “เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ยุทธศาสตร์
ก็เปลี่ยน” (เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
ซ. บทบาทของหน่วยงานกลาง
บทบาทของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีต่อหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด เมื่อมีการนำคำรับรองการปฏิบัติงานมาปฏิบัติยังคงประสบกับ
ปัญหาและเกิดข้อจำกัดต่าง ๆ
ประการที่ 1 ก่อนนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้ หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของการ
วัดผล กระบวนในการวัดผล และประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเครื่องมือนี้มาใช้ในหน่วยงาน ในทาง
ปฏิบัติ หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหนดเพียงกรอบการวัดผลการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้แจ้ง
วิธีการดำเนินการ วิธีการวัดผลอย่างชัดเจน หน่วยงานต้องศึกษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน อีกทั้งคู่มือตัวชี้วัด ยังต้องนำมาตีความและทำความเข้าใจเพิ่มเติม
“ช่วงแรกก็มีลองผิดลองถูกบ้าง” (พงศ์ศานต์ เพ็ชรพลาย, เจ้าหน้าที่ กองแผนงาน)
ประการที่ 2 ช่วงแรก ตั้งแต่เริ่มต้นนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้มีหน่วยงานภายนอก บริษัท ทริส เข้ามา
เป็นที่ปรึกษา สร้างองค์ความรู้ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากบริษัท ทริส
ไม่ได้เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทที่แท้จริงของแต่ละ
หน่วยงานจึงไม่สามารถให้คำปรึกษาเชิงลึกได้ แต่เป็นเพียงการให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติเท่า นั้น
และบริษัท ทริส เป็นบริษัทที่เข้ามาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามคำรับรอง
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยและสำนักงาน กพร. อีกด้วย “บริษัท ทริส เข้ามา
ตรวจสอบเท่านั้น” (พงศ์ศานต์ เพ็ชรพลาย ,เจ้าหน้าที่ กองแผนงาน)
ประการที่ 3 ในการปฏิบั ติจริง คำรับรองตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานนั้น หน่วยงานกลาง
(กองแผนงาน) มีบทบาทในฐานะ “ผู้ตรวจสอบ” ขณะที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ใน
ฐานะ “ผู้ถูกตรวจสอบ” และสำนักงาน กพร. มีบทบาทในฐานะเป็น “ผู้ตรวจสอบ” หน่วยงานกลาง
(กองแผนงาน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกที โดยควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามกรอบช่วงเวลาที่กำหนด และสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น ๆ “มหาวิทยาลัย
ถู ก กำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด จาก สำนั ก งาน กพร. และมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ก ำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด หน่ ว ยงานอี ก ที ”
(พงศ์ศานต์ เพ็ชรพลาย, เจ้าหน้าที่ กองแผนงาน)
การเชื่อมโยงตัวชี้ว ัดระหว่างหน่วยงานกลาง “ปัญหาที่พบคือ การไม่ประสานงานกัน
ระหว่าง กองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานกลาง ทั้งสองหน่วยงานนี้ สวมบทบาท
หน้าที่ในการควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
(พงศ์ศานต์ เพ็ชรพลาย, กองแผนงาน) โดยกองแผนงาน มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน
ตามคำรับรองตัวชี้วัด กพร. ซึ่งมีกำหนด กฎเกณฑ์ ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ตามที่ สำนักงาน กพร. กำหนด
แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับหน่วยงานปฏิบัติตามตัวชี้วัด กำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผล
การปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน KPI) ส่วนกองพัฒนาคุณภาพ
มีหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การ
จัดการคุณภาพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในการ
จัดการความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรมคุณภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย กำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผล
การปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TU QA Online) ซึ่งกองแผนงานและกองพัฒ นาคุณภาพ
ทั้งสองหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่คล้ายกัน บางตัวชี้วัดเหมือนกัน บางตัวชี้วัด
ต่างกันแค่คำนิยาม การรายงานผลกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำ
ทุกเดือนเหมือนกัน หน่วยงานต่าง ๆ มองว่าเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ต้องใช้บุคลากร งบประมาณ
เวลา ที่สิ้นเปลือง หลายหน่วยงานแจ้งมายังกองแผนงาน “ข้อมูลเดียวกัน กรอกข้อมูลครั้งเดียวได้
ไหม” (นายยงยุทธ บุญกิจ ,เจ้าหน้าที่ กองแผนงาน)
ประเด็ น ที่ 2 ความสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทหน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเรียนการสอนจากคะแนนการปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงาน
มาใช้คือ ต้องการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
ตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ประการแรก ความเหมาะสมของเครื่องมือในการนำมาใช้กับหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 13 ปี เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน โดยเครื่องมือถูกนำมาใช้กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย ใช้
ตัวชี้วัดเหมือนกัน ทั้งที่ภาระงาน บริบทลักษณะงาน ความเป็น จริงของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้วัดผลไม่สอดคล้อง อีกทั้ง บุคลากรในหน่วยงานส่วนนึงยังขาดการเตรียมพร้อม ขาดการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือจากหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) อย่างชัดเจน ซึ่งบุคลากร
ในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ยั งต้องรับผิดชอบงานประจำ งานเร่งด่วน งานที่ได้รับ
มอบหมาย งานเฉพาะหน้า เมื่อต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนด จึงส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดให้บรรลุผลการปฏิบัติงานได้
“ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยยึดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็น หลัก”
(วรัชยา เทียวประสงค์, เจ้ า หน้ า ที่ คณะเภสัชศาสตร์)
“หน่วยงานเล็ก ๆ สู้หน่วยงานใหญ่ ๆ ไม่ได้” (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, ผู้บริหาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร์)
ประการที ่ 2 การสะท้ อ นผลการปฏิ บ ั ต ิง านของหน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนำเครื ่ อ งมื อ มาใช้ ใ นระบบราชการทำให้ ห น่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มองดูผลผลิตของงานและกำหนด
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ ละด้าน แต่ละระดับ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ตาม
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและศักยภาพสูง โดยการมุ่งเน้นกระบวนการ การบริหารผล ในการ
วัดผลการปฏิบัติงาน การกำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล ด้วยคะแนนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัดบางตัวที่กำหนดขึ้นไม่สะท้อนถึงความสอดคล้อง บริบท ภาระงาน
ของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ คะแนนการปฏิบัติงานจึงไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นจริง “ผลคะแนน สื่อถือประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ทุกหน่วยงานจึงต้องปฏิบัติ
ตาม” (วรัชยา เทียวประสงค์, เจ้ า หน้ า ที่ คณะเภสัชศาสตร์)
8. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการศึกษา
8.1.1 ผลการศึกษาจากรูปแบบเชิงสำรวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการนำการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ของระดับความคิดเห็นบุคลากรหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีร ะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน รองลงมา ด้านการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง (กพร.) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดของหน่วยงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ด้านบทบาทหน้าที่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และ ด้านการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลำดับ
8.1.2 ผลการศึกษาจากรูปแบบการสัมภาษณ์ โดยใช้คำถามปลายเปิด
จากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวคิดจากการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การ
บริหารราชการแนวทางใหม่ ต้องมีการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
นำการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2549 เป็นต้นมา เริ่มจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ งานเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ของงานและกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละระดับ แต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การนำการบริหารผล การปฏิบัติงานมาใช้กับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวัดผล เนื่องจากไม่ได้สะท้อน
ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ประกอบกับบทบาท ภารกิจ และลักษณะงานของ
แต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน จึงทำให้แต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบกับข้อจำกัดใน การวัดผลตัวชี้วัดที่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหนด
ทั้งนี้ ผู้เขีย นได้ส รุป ผลการศึกษาถึงการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
แต่ละประเด็นคำถามการวิจัยทั้ง 2 ประการคือ 1) กระบวนการการบริหารผลการปฏิบั ติงานและ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอย่างไร 2) การบริหารตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือไม่ อย่างไร 3) ระดับความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ในหน่วยงานมีกระบวนการ การ
ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับใด ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
คำถามการวิจัย
ประเด็นการศึกษา
1. กระบวนการการบริหาร 1.การเตรียมการและการ
ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านและ วางแผนผลการปฏิบัติงาน
ระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ใน
หน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นอย่างไร

2.การนำไปปฏิบัติ

ผลการศึกษา
1) ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์หน่วยงาน
กับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
เชื่อมโยงกัน
- วิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย ใช้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ให้
หน่วยงาน
- เกณฑ์กำหนดบางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับบริบ ท
ของหน่วยงาน
- ผลคะแนนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อลำดับของมหาวิทยาลัยใน QS Ranking
-การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน ยึดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) การยอมรับและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำคำรับรองฯ
- หน่ ว ยงานให้ ค วามสำคั ญ กั บ การรั บ ผิ ด ชอบ
ตัวชี้วัดแตกต่างกัน
- หน่วยงานสามารถต่อรอง ชี้แจง การกำหนดตัวชี้วัด
เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1) ความเหมาะสมของตัวชี้วัดในการนำมาใช้กับ
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
- มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู ้ ก ำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด และให้
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามตัวชี้วัด
- การวัดผลการปฏิบัติงานสะท้อนออกมาในเชิ ง
ปริมาณเป็นสำคัญ มุ่งเน้นผลผลิต มากกว่าผลลัพธ์
2) การกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด เพื ่ อ สะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
- การวัดผลให้ความสำคัญกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานลงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ตัวชี้วัดที่กำหนด บางตัวชี้วัดไม่สอดคล้อ งกั บ
สภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน
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ผลการศึกษา
ต้ อ งหาวิ ธ ี ก าร เพื ่ อ ให้ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารวั ด ตามที่
กำหนด
3) การกำหนเกณฑ์คะแนนและค่าเป้าหมายตัวชีว้ ดั
ของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน)
- แต่ละหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับคะแนนการ
ปฏิบัติงาน
- การกำหนดเป้าหมายที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่ไม่
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน จึงหาวิธีการ
เจรจา ต่ อ รองตั ว ชี ้ ว ั ด กั บ หน่ ว ยงานกลาง (กอง
แผนงาน)
4) ความสอดคล้องระหว่างระยะเวลากับตัวชี้วัด
- หน่วยงานกลาง(กองแผนงาน) แจ้งเกณฑ์การวัด
มายังหน่วยงานล่าช้าจนกระทั่งถึงไตรมาสที ่สอง
ของปีงบประมาณ
3. กา ร ป ระ เ มิ น ผ ล - การรายงานผลผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
การปฏิบัติงาน
มหาวิ ท ยาลั ย กรอกข้ อ มู ลพร้ อ มเอกสารอ้างอิง
ประจำทุกเดือน
- หน่ ว ยงานกลาง(กองแผนงาน) ติ ด ตามและ
ประเมินผลจากการพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
ของแต่ละหน่วยงานเป็นสำคัญ
4. กา ร ท บ ท ว น ผ ล - การประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในหน่วยงานเป็นสำคัญ
- บางหน่วยงานยังไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์พจิ ารณา
ความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
1) การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
- นโยบายการจัดสรรเงินรางวัลให้กับหน่วยงาน
สร้างขวัญและกำลังใจให้ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ยกเลิก
การให้เงินรางวัล หน่วยงามองว่าการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดมีค่าใช้จ่ายมาก ทำให้ขาดขวัญและ
กำลังใจ
2) การพัฒนาองค์การ
- มีเกณฑ์ตัวชี้ วัดการพั ฒนาความรู้ (การอบรม)
แบ่งเป็นสายวิชาการ 30 ชม. และสายสนับสนุน
24 ชม.
3) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
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5. บทบาทของหน่ ว ยงาน
กลาง (กองแผนงาน)

6. การเชื ่ อ มโยงตั ว ชี ้ วั ด
ระหว่างหน่วยงานกลาง ต่าง
ๆ

2. การบริหารตัวชี้วัดมีความ
สอดคล้องกับบริบทของแต่
ล ะ ห น ่ ว ย ง า น
จั ดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
หรือไม่ อย่างไร

1. ความเหมาะสมของ
เครื ่ อ งมื อ ในการนำมาใช้
กับหน่วยงานจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2. ก า ร ส ะ ท้ อนผ ล กา ร
ปฏิบัติงานของหน่ ว ยงาน
จัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปรับเปลี่ยน
นโยบายภาครัฐและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล้วน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด ของ
หน่วยงาน
- ก่อนการนำเครื่องมือมาปฏิบัติ หน่วยงานกลาง
(กองแผนงาน) ไม่ได้แจ้งวิธีการ กระบวนการการ
ปฏิบัติงาน
- บริ ษ ั ท ทริ ส ไม่ ส ามารถเป็ น ที ่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่
หน่วยงาน ในเชิงลึกได้
- สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ในฐานะผู้ตรวจสอบ ส่วน
หน่วยงานกลาง (กองแผนงงาน) อยู่ในฐานะ ผู้ถูก
ตรวจสอบ
- หน่วยงานกลาง (กองแผนงงาน) อยู่ในฐานะผู้
ตรวจสอบ ส่วนหน่วยงานจัดการเรียนการสอน อยู่
ในฐานะ ผู้ถูกตรวจสอบ
- การไม่ประสานงานระหว่าง หน่วยงานกลาง (กอง
แผนงงาน) และกองพัฒนาคุณภาพ
-หน่วยงานกลาง (กองแผนงงาน) และกองพัฒนา
คุณภาพ บางตัวชี้วัดมีความซ้ำซ้อนกัน ส่งผลให้
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนต้องทำงานซ้ำซ้อน
- หน่วยงานกลาง(กองแผนงาน) กำหนดตัวชี้วัดให้
แต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เหมือนกัน
ทั้งที่ภาระงาน บริบทลักษณะงานแตกต่างกัน
- เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง
กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
- แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญกับคะแนนการ
ปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกลางกำหนด
เพื่อไม่ให้หน่วยงานต้องตกตัวชี้วัด
- หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ให้ความสำคัญ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ที่
กำหนด เพื่อผลคะแนนการปฏิบัติงาน
- ตั ว ชี ้ ว ั ด บางตั ว ไม่ ส ะท้ อ นถึ ง ความสอดคล้ อ ง
บริบท ภาระงาน ของหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน คะแนนการปฏิ บ ั ต ิ งานจึ งไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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8.2 การอภิปรายผล
8.2.1. กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
ใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั ้ ง แต่ ก ารเริ ่ ม ต้ น จั ด ทำคำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไม่ ไ ด้ มี
กระบวนการในการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับการนำการบริหารผล
การปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้แต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีบริบท ลักษณะงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวัดผล
กระบวนการวิธีการในการนำมาใช้ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเครื่องมือมาใช้ อีกทั้ง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอนไม่ได้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงไปยังระดับบุคคล จึงยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การ
กำหนดตัวชี้วัดจึงไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง จาก
การนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้กับหน่วยงานจัดการ
เรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บางหน่วยงานยังไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายของบุคคล
และเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่ อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การได้
อย่างชัดเจน (Armstrong, 2015, p.9) อีกทั้งกระบวนการในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานได้นำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเป็น
หลักในการกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นไม่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง แต่หน่วยงานจัดการเรียนการสอนสามารถเจรจา ต่อรองเลือก
กำหนดตัวชี้วัดที่หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด เนื่องจากที่ผา่ น
มาแต่ล ะหน่ว ยงานจัดการเรีย นการสอนยังคงประสบปัญหาในเรื่องตัว ชี้ว ัดที่ถูกกำหนดโดยยึด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นหลักมากกว่ามองบริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบในตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่ง
หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ก็ยินดีรับข้อเจรจาต่อรองจากแต่ละหน่วยงาน ปรับเกณฑ์ค่าเป้าหมาย
บ้างบางตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความสอดคล้ อง และเชื่อมโยงมากที่สุด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
สำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานคือ 1) กระบวนการที่ต่อเนื่อง และ 2) ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ (Aguinis, 2013, p.2-3) ที่ผ่านมากระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการ
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การวัดตามที่หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหนดเป็นสำคัญ จึง
ส่งผลให้การกำหนดตัวชี้วัดไม่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างแท้จริง เมื่อนำเครื่องมือ
การบริห ารผลการปฏิบ ัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาสู่การปฏิบัติ ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน วางแผนขับเคลื่อน ถ่ายทอดการนำการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ ให้หน่วยงานสามารถบรรลุค่าเป้าหมายตาม
ข้อตกลงตามคำรับ รองการปฏิบ ัติงาน และอีกมุมมองของหน่ว ยงาน มองว่าเป็นการเพิ่ม ภาระ
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รับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน บุคลากรบางส่วนไม่ได้มองเห็นความจำเป็นของการนำเครื่องมือมาใช้ จึง
ไม่ได้รู้สึกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ทำให้การนำเครื่องมือมาใช้ไม่ได้เกิดการยอมรับทั่วทั้ง
หน่ว ยงานจัดการเรีย นการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การคือ ภาวะผู้นำไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมาชิกทุกคนในองค์การ จึง
ควรสร้างเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของบุ คลากรทุกคนเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ได้ ดังนั้น
กระบวนการในการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้ในแต่ล ะหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานจึงประสบปัญหา (Decharin, B.E. 2548, p.84-87; Kotter, 1996:
175; Kotter & Cohen, 2002, p.179-180; Kotter & Rathgeber, 2006, p.130-131)
ความท้าทายใหญ่ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การคือ การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของ
คน การที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างบรรลุผลนั้น ต้องคิดและวิเคราะห์ให้น้อยลง ขณะที่
ต้องมองเห็นและรู้สึกให้มากขึ้น (Kotter & Cohen, 2002, p.179) ความคิดและความรู้สึกมีบทบาท
สำคัญยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ความคิดสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรที่แตกต่างไปได้ประกอบกับความรู้สึกยังสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ
และสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (Kotter & Rathgeber, 2006, p.132) อย่างไรก็ตาม หากการ
เปลี่ยนแปลงองค์การเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจน ไม่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้เกิดขึ้น ได้แล้วนั้น ความไม่มั่นใจและสับสนจะถูกเข้ามาแทนที่ซึ่งก่อให้เกิดมุมมองหรือ
ทัศนคติที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมรับ ไม่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และอาจนำไปสู่การยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด (Sangthongluan
& Charoensuk, B.E. 2549, p.83-85)
ดั ง นั ้ น เมื ่ อ นำเครื ่ อ งมื อ มาปฏิ บ ั ติ บุ ค ลากรทุ ก หน่ ว ยงานการเรี ย นการสอน ซึ ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง (change target) จึงยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมด เนื่องจากบุคลากรบางส่วนไม่ได้เกิดการยอมรับ เข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามอย่างจริงจัง จึง
กล่าวได้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากการนำคำรับรองการปฏิบัติงานมาใช้แต่ละหน่ว ยงาน
จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่สามารถปรับทัศ นคติและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรทุกคนให้พร้อมส่งเสริม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองจากการรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานได้ทั้งหมด (Sangthongluan & Charoensuk, B.E.2549, p.86-88) จึงกล่าวได้ว่า การ
นำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้จึงยังไม่สอดคล้องกับหลักการสำคัญของการบริหารผลการ
ปฏิบ ัติงานตามที่ Sparrow และ Hiltrop (1994 cited in Armstrong, 2015, p.15) ได้อธิบายคือ
ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนและให้คำมั่นในการเข้าไปอยู่ระบบ ประกอบกับผู้บริหารแต่ละระดับ
ต้องร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
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บทบาทของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ได้นำเครื่องมือ
การบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้กับหน่วยงานจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกกำหนดการปฏิบัติงาน
จากสำนักงาน กพร. เช่นเดียวกับส่วนราชการเหมือนกันทั้งประเทศ ขณะเดียวกันเกณฑ์ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดผลในรูปแบบที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกั บลักษณะการทำงาน บริบทของหน่วยงานจัดการ
เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง เนื่องจากบทบาทและพันธกิจของหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับหน่วยงานที่
กำหนดหรือแม้แต่ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้กำหนดให้แต่ละส่วนราชการ
รับมาปฏิบัติยังคงประสบปัญหา ทั้งนี้ สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ออกแบบเครื่องมือ การจัดการอย่างการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้
หนึ่งในพันธกิจหลักของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) คือการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้
ความช่วยเหลือ แก่หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันจะนำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารงาน เพื่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ คือ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
ที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนา (Office of the
Public Sector Development Commission, B.E. 2557) สำหรั บ การรั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ผ่านมา หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ยังคงสวมบทบาทในฐานะผู้
ตรวจสอบ ขณะที่หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในฐานะผู้ถูก
ตรวจสอบเป็นสำคัญ อีกทั้งหน่วยงานกลางต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยควรประสานงาน ให้เกิดความ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานกลางแต่ละหน่วยงานยังคงต่างคนต่างทำ
หน้าที่ตามภารกิจของตน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ดังนั้น เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำซ้อน ลดกระบวนการขั้นตอน ทำให้เกิดประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
8.2.2 ความสอดคล้องกับบริบทหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 ทำให้ส่วนราชการได้มีการปรับกระบวนทัศน์
และเปลี่ย นแปลงวิธ ีการบริห ารงานภาครัฐ จากเดิมที่เน้นเพียงปัจจัยนำเข้าประกอบกับ อาศั ย
กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานมาเป็นการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามแนวคิด ของ NPM (Sirisamphan, B.E. 2549, p.119) ดังนั้น การปฏิรูปการบริหารงาน
ในระบบราชการการจึงให้ความสำคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ การนำแนวคิดมาปรับใช้ต้อง
พิจารณาถึงการนำไปปฏิบัติอย่างละเอียด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ค่านิยม และ
วัฒนธรรม ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงอยู่ที่ความพยายามแก้ปัญหาของ
ระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพ ทุกประเทศจึงต้องมี
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รัฐบาลที่มีความเข้มแข็งประกอบกับระบบราชการที่มีความสามารถสูง เพื่อให้ประเทศสามารถ
เดินหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้ การปฏิรูประบบราชการไทยจึงมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) ยกระดับ
ความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการเพื่อให้ มีคุณภาพการบริการที่สูงแก่ประชาชน
2) พั ฒ นาขี ด ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลและระบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 3) สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและ ประชาชนต่อระบบราชการ 4)
พัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ ประชาชน 5) ใช้ทรัพยากร
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด แก่ ส ่ ว นรวม ตลอดจน 6) สนั บ สนุ น ภาคเอกชนและ ประชาชน
(Vadhanasindhu, B.E. 2553, p.62) วิธีการในการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ยัง
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อย่างแท้จริง ดังนี้
1) การสร้างวัฒนธรรมเน้นผลการปฏิบัติงาน บริบทสำคัญของการนำการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้คือ วัฒนธรรมองค์การ หากองค์การขาด
วัฒนธรรมย่อมไม่สามารถทำให้สมาชิกเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามได้ (Armstrong, 2015, p.25;
Schiemann, 2009, p.52) ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การเตรียมการและวางแผนผลการปฏิบัติงาน บุคลากรแต่
ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือ ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในเรื่องของการนำการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติ ซึ่งทำให้บุคลากรบางส่วนของแต่ล ะ
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนมองว่าเป็นการเพิ่มภาระรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน ทั้งการสะท้อนผล
การปฏิบ ัติงานด้วยคะแนนการปฏิบัติราชการยังทำให้ แต่ล ะหน่ว ยงานจัดการเรียนการสอนไม่
ต้องการตกตัวชี้วัดและเป็นที่โหล่ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บางหน่วยงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลไม่ได้พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติ งาน
เนื่องจากหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) กำหนดเพียงกรอบการวัดผลการปฏิบัติงานระดับส่ว น
หน่ ว ยงานเท่ า นั ้ น การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านในระดั บ หน่ ว ยงานขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ดุ ล ยพิ น ิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ อีกทั้งระบบราชการไทยยังคงมี ระบบอุปถัมภ์ ทั้งทางบวกและทางลบที่ฝัง
รากลึกมาอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้การประเมิน ผลบุคลากรมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ Sirisamphan (B.E. 2549, p.33) ได้ ก ล่ า วถึ ง ปั ญ หาความแตกต่ า งระหว่ า งการ
บริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนคือ ความมีเหตุผลของปัจเจกบุคคลและการละเลยต่อคุณค่าบาง
ประการ อาทิ การไม่เลือกปฏิบัติ ความเที่ยงธรรม และความถูกต้อง
2) การทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากรของแต่ละหน่วยงานจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) การ
พัฒนาบุคลากรจากการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มี เกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาความรู้ (การอบรม)
เพิ่มความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัตินั้น ได้กำหนดเกณฑ์การเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ โดย
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แบ่งเป็น สายวิช าการ บุคลากรต้องมีจำนวนชั่ว โมงการอบรม คนละ 30 ชั่ว โมงขึ้นไป และสาย
สนับสนุนวิชาการ บุคลากรต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรม คนละ 24 ชั่วโมงขึ้นไป หน่วยงานต่าง ๆ จึง
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานรายบุคคล ยังเป็นการผลักดัน
ให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านมาใช้ ก ั บ แต่ ล ะหน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น จากข้อมูล
ย้อนกลับและการสอนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมโยงที่
ชัดเจนระหว่างวัตถุประสงค์ ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร และเป้าหมายองค์การมากขึ้น เพื่อ
นำไปสู่จุดมุ่งหมาย การทำความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งที่ต้องบรรลุและวิธีในการบรรลุผล ซึ่งนับเป็นหัวใจ
ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน จากการเริ่มต้นกำหนดให้สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเรียนการสอนด้วยคะแนนการปฏิบัติงาน ประกอบกับนโยบายการ
จัดสรรเงินรางวัลของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) โดยหากหน่วยงานจัดการเรียนการสอนใด
สามารถผ่านการประเมินผลตามที่กำหนด หน่วยงานจัดการเรียนการสอนนั้นจะได้รับการจัดสรรเงิน
รางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนจึงไม่ควรนำมาเชื่อมโยงกับ balanced
scorecard ซึ่งสอดคล้องกับ Decharin (B.E. 2548, p.74-75) กล่าวถึงการจูงใจ หากไม่มีระบบการ
จูงใจที่เหมาะสมและนำผลของตัวชี้วัดมาผูกกับการจ่ายผลตอบแทน การกำหนดตัวชี้วัดจะเป็นเพียง
เศษกระดาษ สมาชิกองค์การจะไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดนั้นจะไม่เกิดผลใด ๆ ต่อสมาชิก
องค์การ อีกทั้ง Sessa, Pingor & Bragger (2009, p.340) ยังได้อธิบายถึงการถูกประเมินผลและการ
ได้รับรางวัลจากการประเมินเป็นสาเหตุให้สมาชิกแต่ละคนต่างให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรจึ ง ต้ อ งการทำให้เ ห็ น ว่า ตนเองเป็ น ผู ้ม ี ค วามสามารถและไม่ ต ้ อ งการ เสี ่ ย งในการเกิด
ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวแต่อย่างใด ดังนั้น เหล่าสมาชิกองค์การจึงเรียนรู้และปรับตัว ด้วยการ
เปลี่ยนเป้าหมายและค้นหาหนทางในการบรรลุเป้าหมายใหม่ ขณะเดียวกัน Kettl (2005, p.47) ได้
กล่าวถึงผลสำรวจจากผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 5 ประเทศของกลุ่ม OECD ว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานเป็นการสร้างแรงกระตุ้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ จากรายงานสามารถสรุปผลได้ว่า 1) ความ
อิสระต่องาน 2) ความรู้สึกถึงความสำเร็จ และ 3) การเผชิญกับความท้าทายของงาน ล้วนเป็นสิ่ง
กระตุ้นสำคัญ มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ในทางปฏิบัติ แต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้
ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดประกอบกับระยะเวลาในวัดผลการปฏิบัติงานแบบปีต่อ
ปีงบประมาณ ทำให้ ห น่ว ยงานจัดการเรียนการสอนได้ห าวิธ ีการวัดเพื่อให้บรรลุผ ลคะแนนการ
ปฏิบัติงาน บางตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นไม่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน แต่หน่วยงานจัดการเรียนการสอน จะชี้แจงเจรจา ต่อรองเลือกกำหนดตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
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สามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ก็ยินดีรับ
ข้อเจรจาต่อรองจากแต่ละหน่ว ยงาน ปรับเกณฑ์ค่าเป้าหมายบ้างบางตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้อง และเชื่อมโยงมากที่สุด ขณะเดียวกัน หน่วยงานกลางยังมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้
เพิ่มสูงขึ้นทุกปีเพื่อให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน เกิดความท้าทายและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Locke และ Latham (1990 cited in Schiemann, 2009, p.76) ได้นำเสนอถึงหนึ่งใน
ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจ ารณ์กันมากที่สุดจากการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้จริง ใน
องค์การ คือการวัดผลที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งนำมาสู่ประเด็นการตั้งคำถามถึงความเหมาะสม
ในการวัดว่าแท้จริงแล้วควรจะเป็นเช่นไร จากการวิจัยพบว่า การรับผิดชอบในระดับหน่วยงาน และ
บุคคลมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มากเกินไปซึ่งทำให้ผลการปฏิบัติงานแย่ลง แต่หากเป้าหมายจำนวน
มากนั้นมีเวลาที่มากเพียงพอก็สามารถทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นเช่นกัน
อีกทั้ง วิธีการวัดผลดังเช่นที่ผ่านมายังคงเน้นในเชิงปริมาณผลผลิตของงาน มากกว่ าสะท้อน
ถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดจึงมักเป็นตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ขณะเดียวกันตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลกระทบยังคงเป็นข้อจำกัด ดังนั้น การนำเครื่องมือการ
บริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้จึงยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง Schiemann
(2009: 73-78) ได้กล่าวถึงความท้าทายสุดท้ายของการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้คือ การ
ประเมินผลกระทบจะสามารถช่วยให้แต่ละองค์การสามารถนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดในคำรับรองการปฏิบัติงาน จึงยังไม่สามารถสะท้อนถึงภารกิจหลักและ
คุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง
การใช้แนวทางที่เน้นหลักฐานเป็นสำคัญหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุ ดในวัฏจักรของการ
บริหารผลการปฏิบัติงานคือ การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือเรียกได้ว่าเป็นการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี คือ ต้องมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและสามารถรับรองได้ว่า นำมา
ปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ทาง เป็ น ไปตามแผนที ่ ว างไว้ ซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามของแต่ ล ะบุ ค คล
(Armstrong, 2015, p.17-23) อย่างไรก็ตามหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ได้ให้ความสำคัญกับทุก
กระบวนการในการวัดผล โดยแต่หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้อง
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในแต่ละกระบวนการเพื่อเป็นการอ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง มิฉะนั้น จะ
ถูกหักคะแนนการปฏิบัติงาน อีกทั้ง หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ยังคงติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ด้วยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานตามที่แต่ล ะ
หน่ว ยงานจัดการเรีย นการสอนรายงานเป็นสำคัญ เพื่อให้ผ ่านเกณฑ์การวัดผล เป็นการมุ่งเน้น
กระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธิ์ การวัดผลที่ต้องการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
Vadhanasindhu (B.E. 2553, p.59) ได้สรุป รูปแบบการบริหารจัดการภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ว่า
เป็นลักษณะที่มีการอาศัยหลายฐานความรู้ด้วยกัน โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ระบบการจัดการใหม่
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ต้องคำนึงถึงการรักษามาตรฐานไว้ในระบบราชการคือ การมุ่งเน้นผลงานโดยให้ความสำคัญกับผลการ
ดำเนินงานในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ ความเสมอภาค เท่าเทียม ตลอดจนความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
8.3 ข้อเสนอแนะ
8.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การนำเครื่องมือการบริหารจัดการมาใช้ในองค์การ หรือมหาวิทยาลัย และสามารถบรรลุผล
ได้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมืออย่างรอบ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำเครื่องมือมาใช้กับส่วนหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเครื่องมือ
ดังกล่าวได้ส ่งผลกระทบในวงกว้ างต่ อ การปฏิบั ติง านของหน่ว ยงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการนำการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การทบทวนถึงการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ต้องให้หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) และหน่วยงาน
กลางที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ให้แต่ละหน่วยงานทำงานประสานกัน ไม่ว่าจะ
เป็นแผนงาน งบประมาณ ระบบ และคนให้สามารถเชื่อมโยง และสอดคล้องกันได้ทั้งระบบ และเห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดภาระรับผิดชอบและลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงาน แก่หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้แต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติงานด้านตัวชี้วัด
พร้อมกับขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรให้หน่วยงานกลาง
(กองแผนงาน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
จัดการเรีย นการสอนทั้ง มหาวิท ยาลัย ได้ทบทวนและนำเสนอถึ งผลการดำเนินงานจากการนำ
เครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้กับมหาวิทยาลัยอย่าง
จริงจัง ว่าตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมานั้น การนำเครื่องมือมาใช้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของการวัดได้มากหรือน้อยเพียงใด แต่ละหน่วยงานได้รับประโยชน์และ
เกิดการพัฒนา แค่ไหน ตลอดจนผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้รับ
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร บทบาทของหน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ต้องทำหน้าที่ให้คำแนะนำ
ปรึกษา แก้ปัญหาให้กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำเครื่องมือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานมาปฏิบัติ หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) จำเป็นต้องแสดงถึงเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์
การวัดอย่างชัดเจนประกอบกับต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานจัดการเรียนการสอนด้วย
การสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวัดผล กระบวนการในการวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเครื่องมือมาใช้ให้ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่ว ยงาน
จัดการเรียนการสอนเกิดการยอมรับ เห็นถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือมาใช้ มีความต้องการใน
การเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
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2) ความสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การนำเครื่องมือมาใช้ต้อง
ปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ต้องออกแบบการนำมาใช้ให้เหมาะสมกับหน่ว ยงาน
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ต้องสร้างขวัญและกำลังใจ ในการทำงานให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ทั้งนี้
ควรให้ ค วามสำคั ญ กับ การสร้ า งแรงจู ง ใจในรู ปแบบที่ ไ ม่ ใ ช่ต ั ว เงิน เนื ่ อ งจากข้ อ จำกัด ทางด้าน
งบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรเป็นเงินรางวัลดังเช่นในรูปแบบที่ผ่านมาได้ ดังนั้น จึงควรสร้าง
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ การพิจารณาความดีความชอบ การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงาน การ
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากร ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรควรได้รับ
8.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึง พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลากว่า 13 ปีที่หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน แม้ว่าแต่
ละหน่วยงานต่างมีความคุ้นเคยกับการนำมาใช้แล้ว แต่ปัญหาในแต่ละกระบวนการระหว่างการ
นำมาใช้ยังคงเกิดขึ้น ดังนั้น การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ กับหน่วยงานจำเป็นต้องคำนึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การสร้างกฎเกณฑ์ของการนำเครื่องมือมาใช้ เมื่อมีการนำเครื่องมือมาใช้จำเป็นต้องสร้าง
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทั่วทั้งองค์การได้รับทราบ
ยอมรับ และเข้าใจ อย่างชัดเจนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
2) ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แต่ละหน่วยงานจัดการเรียน
การสอนต้ อ งสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง เป้ า หมายที ่ต ้ อ งการบรรลุ ผ ลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม อี ก ทั้ ง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ห น่วยงานจัดการเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย
3) ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และการกำหนดตัว ชี้ว ัดผลการปฏิบัติงานของ
หน่ว ยงานจัดการเรีย นการสอน ต้องมีความสอดคล้อ ง เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน อีกทั้งตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นต้องเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่
สามารถสะท้อนถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เพียงกำหนดตัวชี้วัดใน
ระดับผลผลิตเท่านั้น แต่ต้องสามารถกำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลกระทบเป็นสำคัญ
8.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปสู่คำตอบของคำถามการวิจัยคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้มีการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร ทั้งนี้ สำหรับการวิจัยในอนาคตเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยอาจดำเนินการใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการนำเครื่องมือการ
บริหารผลการปฏิบัติงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในแต่ละหน่วยงานจัดการเรียนการ
สอน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดจากการนำเครื่องมือมาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมแล้วจึงนำมาปรับใช้ให้
2) การศึกษาถึงค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานจากแต่
ละหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
3) การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยมีนโยบายจากมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วย
หน่วยงานกลาง (กองแผนงาน) ทำให้แต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดขวัญและ
กำลังใจที่ดีในการทำงาน ดังนั้น การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่
บุคลากร เพื่อส่งผลต่อการทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อระดับบุคคลและระดับหน่วยงานจึง
เป็นสิ่งควรค่าแก่การศึกษา
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษา ตำบล
บางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณัฐพล บุญเจริญ*
บทคัดย่อ
การวิจัย “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษา
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ปัจจัยด้านการร่วมตัดสินใจของประชาชน และปัจจัยด้านการร่วมรับผลประโยชน์
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน
สูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (ค่าเฉลี่ย=3.35, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.492)
รองลง คือ ปัจจัยด้านการร่วมตัดสินใจของประชาชน (ค่าเฉลี่ย=3.30, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.622)
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ (ค่าเฉลี่ย =3.26, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.522)
ปัจจัยด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย =3.18, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.535) และปัจจัยด้าน
ทรัพยากร (ค่าเฉลี่ย=2.99, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.522) ตามลำดับ ดังนั้น ควรขับเคลื่อนโครงการ
โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ และให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ และดำเนินโครงการในปัจจัยด้าน
อื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญรองลงมาควบคู่กันไป
คำสำคัญ: สัมมาชีพชุมชน การมีส่วนร่วม เศรษฐกิจพอเพียง
1. บทนำ
จากรายงานข้ อ มู ล ของ CS Global Wealth Report 2018 ที ่ ร ะบุ ว ่ า ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก โดยในปี 2016 คนไทย 1% แรก มีทรัพย์สินรวม 58.0%
ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ และปี 2018 คนไทย 1% มีทรัพย์สินเพิ่มเป็น 66.9% ของทรัพย์สิน
รวมทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังพบว่า คนไทยที่จนสุด 10% มีทรัพย์สิน 0% รายงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สถานการณ์และแนวโน้มของประเทศ
ไทยที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีระดับความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากปัญหาประชาชนมีรายได้ ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ปัญหาค่า
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18/1 หมู่ 5 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 Email: donut_jaa@hotmail.com
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ครองชีพ ปัญหาหนี้สินครัวเรือน หนี้สินนอกระบบ และอื่น ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อ
หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วและเร่งด่วน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรม
และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศ และ
เชื่อมโยงเป้าหมายการในพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดให้การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการเข้าถึงการบริการของรัฐ
เป็น 1 ใน 11 ด้าน ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในระดับล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และกระทรวงมหาดไทยกำหนดโครงการ “ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข” เป็น 1 ใน 8 กลุ่ม
โครงการเน้นหนักให้ความสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายโอกาสคนยากจนในการเข้าถึงทรัพยากร และการ
บริการของรัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐในการนำ
นโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งได้กำหนดให้
การพัฒนาอาชีพเป็น 1 ใน 3 ปัจจัยเพื่อการขับเคลื่อนวาระ กรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda 2017)
และดำเนินการภายใต้โครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิด
ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ใช้ชาวบ้านที่มีความชำนาญในการประกอบอาชีพจนสำเร็จซึ่งเรียกว่าปราชญ์มา
เป็นผู้สอน โดยสอนอาชีพที่ชาวบ้านต้องการทำ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
โดยที่สัมมาชีพหมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้มีงานทำอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวอย่างของชุมชนหลายแห่งที่น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ได้อ ย่าง
สมดุลและยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง มีชุมชนที่สามารถ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประกอบสัมมาชีพ ทำให้สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลบางวัว
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศในภาพรวม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเด็นและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนสัมมาชีพของชุมชนบางวัวไปดำเนินการตามแบบอย่าง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนและสามารถช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สำหรับชุมชน
อื่น ๆ ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและไม่สำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษา
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผู้วิ จัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นต่อไปนี้
3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550, น.5) “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญาที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรง เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทาง การดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง พื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกใน คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้ส มดุล และ พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
มูลนิธิชัยพัฒนา (2560) เศรษฐกิจพอเพียงมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่ 3 ประการ และต้องอยู่บน
พื้นฐานของเงื่อนไขสำคัญ 2 เงื่อนไข คือ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการกระทำนั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ
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มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ประการที่ส อง เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนั ก ใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตละมีความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550, น.12) ได้แบ่งการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ
ระดับบุคคล และครอบครัว เริ่มจากสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น
เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม เข้าใจ ตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศ เพื่อจะละเว้นการประพฤติ มิชอบ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล
แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทำการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะกับ
สถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จน
สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด
ระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย บุคคลและ ครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบน
พื้นฐานของ ปรัชญาแห่งความพอเพียง คือมีความรู้และคุณธรรม เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถ
พึ่งตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคม
ของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล หลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคน
ส่วนรวม และความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่าง สมาชิกชุมชน จนนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน
ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จนนำไปสู่การพัฒนา ของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่าง ชุมชนต่าง ๆ
ระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการประเทศ ส่งเสริมให้ บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิถีปฏิบัติ มี
ความร่วมมื อ และ การพัฒนาในสาขาต่ าง ๆ ตามแนวทางของปรั ชญา ของเศรษฐกิ จพอเพียงและ
ดำเนินการตามแผน ดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการวาง รากฐานของประเทศให้มีความ
พอเพียง โดยส่งเสริม ให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ด้วยมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็น ในการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
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ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริ มการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ จากหลากหลายภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ หลากหลาย
ความคิด ประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้ความเป็นจริงระหว่างกัน ของคนในประเทศ จนนำไปสู่
ความสามัคคี และ จิตสำนึกที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่า งสอดคล้อง
สมดุลกับสถานภาพ ความเป็นจริงของคนในประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นลำดับ ๆ ต่อไป
3.2 แนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
วิลเลี่ยม เออวิน (1976 อ้างถึงใน ไพบูลย์ นิติตะวัน, 2542, น.9) ได้ให้ความหมายการมีส่วน
ร่วม ว่าหมายถึง การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ความชำนาญของ
ประชาชนแก้ป ัญหาร่ว มกับ การใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติ ดตามผลการปฏิบัติของ
องค์การ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย พัฒน์ บุญรัตนพันธ์ (2517, น.129) ได้ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วมไว้อีกว่า เป็นกระบวนการทำให้ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อ ตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่ว มในการตัดสินใจด้วยตนเอง และมี
ส่วนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาหรือที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ต้องมิใช่เป็นการกำหนด
กรอบแนวคิดจาก บุคคลภายนอก และCohen and Uphoff (1980 อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม,
2553, น.190) ได้ให้หลักของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสิน ใจ (Decision Making) ประกอบด้ว ย การริเริ่มตัดสินใจ การดำเนินการตัดสินใจ กำหนด
นโยบายจากความต้องการ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
(Implementation) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วมโครงการ การประสานร่วมมือ รวมทั้งการลง
มือปฏิบัติการด้วยแรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุนอื่น ๆ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
(Benefits) เป็นการร่วมกันที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หรือการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ที่จะเกิด
ในทุก ๆ ด้าน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการร่วมกันควบคุม ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน และการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
นั้น และโกวิท พวงงาม (2553, น.209) ได้กล่าวถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบายมาตรการ
และการปฏิบัติที่เอื้ออำนวยในการสร้างหรือเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จำเป็นที่จะต้อง
ทำการพัฒ นาเป็น ระบบเปิ ดมี ความเป็นประชาธิป ไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็ น ของ
ประชาชนและมีการตรวจสอบได้ 2) ปัจจัยด้านประชาชน ที่มีสำนึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมมี
สำนึกต่อความสามารถและภูมิปัญญาในการจัดการปัญหาซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่ง
รวมถึงการสร้างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุ่มองค์กร เครือข่ ายและประชาสังคม 3) ปัจจัยด้านนักพัฒนา
และองค์กรพัฒ นา ซึ่งเป็น ผู้ที่มีบ ทบาทในการส่งเสริมกระตุ้น สร้างจิตสำนึกและผู้เอื้ออำนวย
กระบวนการพัฒนาสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรและร่วมเรียนรู้กับสมาชิกชุมชน
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จากข้างต้นสามารถสรุปการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ว่า การมีส่วนรวมของประชาชนต้อง
เกิดจากกระบวนการที่ป ระชาชนได้ร่ว มคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับฟังความคิดเห็น กำหนดความ
ต้องการของตนเอง โดยปัจจัยการมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากการมีเป้าหมาย ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้ง
ปัจจัยภาครัฐที่เอื้ออำนวย ปัจจัยภาคประชาชน ที่มองเห็นปัญหา และประโยชน์ร่วมกัน และปัจจัย
ด้านนักพัฒนาที่มีบทบาทในการกระตุ้น สนับสนุนข้อมูล ทรัพยากร และร่วมเรียนรู้ ตลอดจนในการ
ร่วมตัดสินใจ กำหนดการดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (2561) ให้ความหมายไว้ว่า สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายาม
ที่จะปรับจากทำมาหากินเป็นทำมาค้าขาย โดยไม่เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายสุ ดท้าย
และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คือ ความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของ
ผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีกระบวนการ “สร้างสัมมาชีพชุมชน” ดังนี้
1) สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำสัมมาชีพให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านอาชีพ โดยตระหนักถึงความสำคัญบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนมีความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์อาชีพเพื่อเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนได้
2) เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มี ศักยภาพ ในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
การสร้างและพัฒนาอาชีพตาม แนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
3) สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้
ในอาชีพ และนำความรู้ ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้ างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครัวเรือนตามแนวทางการ
สร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากความหมายตามข้างต้นของสัมมาชีพชุมชนอาจสรุปได้ว่า ชุมชนที่มีการประกอบสัมมาอาชีพ โดย
ไม่เบียดเบียนหรือผลกระทบต่อผู้อื่น ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี สามารถหารายได้ มีความพอดีในรายได้
อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทั้งตนเองและสังคม
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษา ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยกำหนดตัว
แปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ปัจจัย ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุระดับ
การศึกษาอาชีพ รายได้) ปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ ทรัพยากร การสนับสนุนจากทุกภาคส่ว น การร่ว มตัดสินใจของ
ประชาชน และการร่วมรับผลประโยชน์) ซึ่งตัวแปรตามได้แก่ ความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังภาพที่ 1
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ความสำเร็จในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน

ปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
1. ความรู้ความเข้าใจโครงการ
2. ทรัพยากร
3. การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
4. การร่วมตัดสินใจของประชาชน
5. การร่วมรับผลประโยชน์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน ในตำบลบางวัว ทั้งหมด
จำนวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรตอบตามข้อเท็จจริงโดย
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผล
การศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. ผลการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษา ตำบล
บางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
คำอธิบาย ซึ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ (ปี)
อายุ 18-25 ปี
อายุ 26-40 ปี
อายุ 41-60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส-อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
4. อาชีพ
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
เกษตรกร
ว่างงาน
ประกอบอาชีพส่วนตัว
อื่น ๆ
รวม
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป
รวม

จำนวน(คน)

ร้อยละ

36
64
100

36
64
100

6
20
58
16
100

6
20
58
16
100

43
31
9
6
11
100

43
31
9
6
11
100

35
22
5
16
14
8
100

35
22
5
16
14
8
100

23
49
17
11
100

23
49
17
11
100

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย ประกอบอาชีพส่วนตัว เกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
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6.2 ปัจจัยการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน แยกเป็นรายด้านดังนี้
ตารางที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ
ความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ
1 โครงการสัมมาชีพชุมชนเป็นที่ต้องการและยอมรับ
ของประชาชนในพื้นที่
2 โครงการสัมมาชีพชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และ
นำไปปฏิบตั ิได้จริง
3 ทีมวิทยากรมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในอาชีพที่จะสอน
4 ทีมวิทยากรมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
5 โครงการสัมมาชีพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ
อิทธิพล

3.12

0.590

ปานกลาง

3.29

0.671

ปานกลาง

3.31
3.38
3.24
3.26

0.662
0.678
0.683
0.522

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
อิทธิพลสูงสุดคือทีมวิทยากรมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย=3.38) รองลงมาคือ ทีมวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพที่จะสอนมีระดับอิทธิพล
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.31) โครงการสัมมาชีพมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริงมี
ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.29) โครงการสัมมาชีพชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึงมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.24) และโครงการสัมมาชีพเป็นที่ต้องการและ
ยอมรับของประชาชนในพื้นที่มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.12) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ด้านทรัพยากร
ระดับความคิดเห็น
ทรัพยากร
1 งบประมาณมีความเพียงพอในการดำเนินโครงการ
2 ชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
3 ชุมชนของท่านมีกลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่สนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพ
4 ท่านสามารถเข้าถึงกองทุนที่สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพในชุมชนได้
รวม

ระดับอิทธิพล

2.98
2.81

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.585
0.720

3.10

0.577

ปานกลาง

3.07

0.573

ปานกลาง

2.99

0.430

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

ปานกลาง
ปานกลาง
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรในโครงการสัมมาชีพที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพลสูงสุด
คือ ชุมชนของท่านมีกลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย=3.10) รองลงมาคือ ท่านสามารถเข้าถึงกองทุนที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชนได้ มี
ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง งบประมาณมีความเพียงพอในการดำเนินโครงการ มีระดับอิทธิพลอยู่ใน
รับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.98) และชุมชนของท่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.98) ตามลำดับ
ตารางที่ 4 ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
1 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนและ
แนะนำอย่างสม่ำเสมอ
2 ผู้นำในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
3 ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
4 คนในครอบครัวท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ
อิทธิพล

3.25

0.641

ปานกลาง

3.50
3.31
3.35
3.35

0.659
0.597
0.575
0.492

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพล
สูงสุดคือ ผู้นำในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.50)
รองลงมาคือคนในครอบครัวท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=3.35) ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย =3.31) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนและแนะนำอย่างสม่ำเสมอ มีระดับ
อิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย=3.25) ตามลำดับ
ตารางที่ 5 ด้านการร่วมตัดสินใจของประชาชน
ระดับความคิดเห็น
การร่วมตัดสินใจของประชาชน
1
2
3
4

ท่านเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกอาชีพที่อบรม
ท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกครั้ง
ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.32
3.33
3.28
3.30
3.30

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.723
0.725
0.766
0.689
0.622

ระดับ
อิทธิพล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการร่วมตัดสินใจของประชาชนที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพลสูงสุด
คือท่านมีส่วนร่วมในการเลือกอาชีพที่อบรม โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.33)
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รองลงมาคือ ท่านเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย3.32)
ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=
3.30) และท่านมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกครั้ง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=3.28) ตามลำดับ
ตารางที่ 6 ด้านการร่วมรับผลประโยชน์
ระดับความคิดเห็น
การร่วมรับผลประโยชน์

3.10

ปานกลาง

3.16

0.631

ปานกลาง

3.24

0.621

ปานกลาง

3.25

0.592

ปานกลาง

3.18

0.535

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

1 โครงการสัมมาชีพชุมชนทำให้ท่านมีรายได้เพิม่ ขึ้น
โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถฝึกอบรมอาชีพและนำไป
2
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
โครงการสัมมาชีพชุมชนทำให้ประชาชนได้พบปะและ
3
ช่วยเหลือกันในด้านการประกอบอาชีพ
โครงการสัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการสนับสนุน/
4
ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอืน่ ๆ มากขึ้น
รวม

ระดับ
อิทธิพล

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.717

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการร่วมรับผลประโยชน์ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพลสูงสุดคือ
โครงการสัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ มากขึ้น โดยมี
ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.25) รองลงมาคือ โครงการสัมมาชีพชุมชนทำให้
ประชาชนได้พบปะและช่วยเหลือกันในด้านการประกอบอาชีพ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=3.24) โครงการสัมมาชีพชุมชนสามารถฝึกอบรมอาชีพและนำไปประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.16) และโครงการสัมมาชีพชุมชนทำให้
ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.10)
ตารางที่ 7 รวมทุกด้าน

1
2
3
4
5

ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ
อิทธิพล

ความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ
ทรัพยากร
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
การร่วมตัดสินใจของประชาชน
การร่วมรับผลประโยชน์
รวม

3.26
2.99
3.35
3.30
3.18
3.22

0.522
0.430
0.492
0.622
0.535
0.392

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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โดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย=3.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อน
โครงการสัมมาชีพชุมชนสูงสุดคือ การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=3.35) รองลงมาคือการร่วมตัดสินใจของประชาชน (ค่าเฉลี่ย = 3.30) ความรู้ความเข้าใจ
โครงการสัมมาชีพมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.26) การร่วมรับผลประโยชน์มีระดับ
อิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.18) และทรัพยากรมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย=2.99)
7. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กรณีศึกษา ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้
7.1 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจโครงการสัมมาชีพ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านทีม
วิทยากรมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย =3.38) และด้านทีมวิทยากรมีความรู้
และประสบการณ์ในอาชีพที่จะสอน (ค่าเฉลี่ย=3.31) มีระดับอิทธิพลสูงเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยศธร ทวีพล ที่พบว่าคุณลักษณะปราชญ์ ชาวบ้านส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการดำเนิน นโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของมัล ลิกา แคนตะ (2548, น.88) ที่พบว่า
ประสบการณ์ของคณะกรรมการมีผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ดังนั้นในการ
ดำเนินโครงการจึงควรคัดเลือกทีมวิทยากร หรือปราชญ์ภายในชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ปัจจัยด้านทรัพยากร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดด้านทรัพยากรคือ
ปัจจัยด้านชุมชนของท่านมีกลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ (ค่าเฉลี่ย=3.10) รองลงมา
คือปัจจัยด้านท่านสามารถเข้าถึงกองทุนที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชนได้ (ค่าเฉลี่ย=3.07) ปัจจัย
ด้านงบประมาณมีความเพียงพอในการดำเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย=2.98) และปัจจัยด้านชุมชนของท่านมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ (ค่าเฉลี่ย=2.81)
7.3 ปัจจัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในคือ
ผู ้ นำในพื ้ นที ่ ให้ การสนั บสนุ นเป็ นอย่ างดี (ค่ าเฉลี ่ ย =3.50) รองลงมาคื อ คนในครอบครั วท่ านให้
การสนับสนุนเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย=2.81) ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย=2.81)
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนและแนะนำอย่างสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ ย=2.81) ซึ่งสอดคล้องกับที่
ทักษญา สง่าโยธิน (2556, บทคัดย่อ) พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำมีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน และสอดคล้องกับอัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (2560, บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้นำชุมชนมีอิทธิพลต่อ
การพึ่งพาตนเองของชุมชน
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7.4 ปัจจัยการร่วมตัดสินใจของประชาชน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านท่านมีส่วนร่วมใน
การเลื อกอาชี พที ่ อบรม (ค่ าเฉลี ่ ย =3.33) รองลงมาด้ านท่ านเข้ าร่ วมโครงการด้ วยความสมั ครใจ
(ค่าเฉลี่ย=3.32) ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย=3.30) และท่านมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย=3.28) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด พัฒน์ บุญรัตนพันธ์ (2517,
น.129) ที่ให้อธิบายว่าเป็นกระบวนการทำให้ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อ ตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง และมีส่วน
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาหรือที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ต้องมิใช่เป็นการกำหนดกรอบแนวคิด
จาก บุคคลภายนอก
7.5 ปัจจัยการร่วมรับผลประโยชน์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโครงการสัมมาชีพชุมชน
ก่อให้เกิดการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย =3.25) โครงการ
สัมมาชีพชุมชนทำให้ประชาชนได้พบปะและช่วยเหลือกันในด้านการประกอบอาชีพ (ค่าเฉลี่ย =3.24)
โครงการสั ม มาชี พ ชุ ม ชนสามารถฝึ ก อบรมอาชี พ และนำไปประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย=3.16) โครงการสัมมาชีพชุมชนทำให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย=3.10) จะพบว่าโครงการ
สัมมาชีพชุมชนก่อให้เกิดการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ มากขึ้นและทำให้
ประชาชนได้ พบปะและช่ ว ยเหลื อกั นในด้ านการประกอบอาชี พ ดั งนั ้ นควรนำแนวทางและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงระดั บชุ มชนมาใช้ตามที่ สำนั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550, น.12) อธิบายไว้ว่า ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย บุคคล
และ ครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพื้นฐานของ ปรัชญาแห่งความพอเพียง คือมีความรู้และ
คุณธรรม เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถพึ่งตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคม ของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. ข้อเสนอแนะ
การศึ กษาวิ จ ั ยเรื ่ อง “ปั จจั ยที ่ ม ี อ ิ ทธิ พลต่ อความสำเร็ จในการขั บเคลื ่ อนสั มมาชี พชุ มชน
กรณีศึกษา ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรเลือกปัจจัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมาเป็นอันดับ
แรก โดยผู้นำในพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี การดำเนินงานในครั้งต่อไปควรเริ่มพิจารณาจาก
ชุมชนที่มีผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และควรส่งเสริมผู้นำในชุมชนให้มีความรู้ทักษะอื่น ๆ เพื่อจะได้
นำความรู้มาใช้พฒ
ั นาชุมชนต่อไปในอนาคต
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2) นอกจากนั้นยังพบว่า ประชากรเลือกปัจจัยการร่วมตัดสินใจของประชาชนเป็นอันดับสอง
จึงควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกกระบวนการของโครงการ ตามความต้องการของ
ประชาชน และกำหนดอาชีพที่ต้องการจะฝึกหรือพัฒนาเพื่อให้เกิดความต้องการอย่างแท้จริง
3) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และทรัพยากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน หรือโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุง และดำเนินโครงการสัมมาชีพต่อไป
2) ในอนาคตสำหรับการศึกษาวิจัยควรมีการศึกษาในตำบลอื่น ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
การดำเนินโครงการสัมมาชีพในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายกฎหมายบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
ณัฐรินทร์ โรจน์วัฒนาเจริญ*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานฝ่ายกฎหมายบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายกฎหมายบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3) ศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายกฎหมายบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรพนักงานฝ่ายกฎหมายบริษัท บัตร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 166 คน ผลการศึกษา พบว่า
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และตำแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน ที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดย
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า บุคลากรเพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานที่มากกว่าบุคลากร
เพศชาย
ปัจ จัย ระดับ การศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติที่
แตกต่างจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ปัจจัยตำแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน โดยพบว่าพนักงานระดับหัวหน้างานมีประสิทธิภาพในการทำงานด้านปริมาณมากกว่า
พนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า
สภาพแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
กฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนำมาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒ นา ประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ดังนี้ 1) ควรจัดทำระเบียบ คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานในงานทุกด้าน เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน 2) ควรพิจารณา
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: babii.antant@gmail.com
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ทบทวนระเบียบด้านสวัสดิการการให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ 3) ควรเปิด
โอกาสให้บ ุคลากรมีส ่ว นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธ ีการดำเนินงานพร้ อมทั้ ง
เสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการทำงานที่ยั่งยืน
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อม บุคลากร ประสิทธิภาพ
1. บทนำ
สภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบัน และมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นในตลาดโลก
องค์การจึงต้องการพัฒนาการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อกว่าเดิม โดยเฉพาะการ
เป็นองค์การที่สมรรถนะสูง เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันสูงขึ้ น โดยองค์การจะเน้น
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก ารเป็ น หลั ก โดยอาศั ย นวั ต กรรมที ่ ท ั น สมั ย ในปั จ จุ บ ั น ที ่ ส ่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีองค์การไปพร้อม ๆกัน เพราะการทำงาน
ในองค์การนั้นไม่มีใครสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนๆเดียว การทำงานจะต้องมี
การทำงานร่วมกับบุคลากรอื่น ๆในองค์การ ไม่ว่าจะต่างแผนก ต่างสาขา ผู้นำกลุ่มหรือผู้บริหาร การ
กระทำเช่นนี้คือการทำงานเป็นทีม (Team work) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและพื้นฐานหลักในการนำไป
พัฒนาองค์การให้ประสพความสำเร็จและเป็นเลิศนั้นเอง
ในปัจจุบันองค์การธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตรา
กำลังคนที่ถูกจำกัดน้อยลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เนื่องจากใช้นวัตกรรม AI มาทำหน้าที่
แทนกำลังคน สามารถลดรายจ่ายจำนวนมากให้แก่องค์การ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน การใช้
ระบบประกันคุณภาพ และผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่ได้รั บ
น้อยลง หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหาทั้งหลายไม่ว่าจะยุ่งยากมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ
ลุล่วงได้หากเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม และเชื่อมั่นในบริษัท ก็จะ
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ประสพความสำเร็จทั้งต่อตนเองและองค์การ
การบริหารประสิทธิภาพองค์การนี้ต้องพัฒนาบุคลากรในองค์ การหรือหน่วยงานพัฒ นา
บุคลากร (HR) ให้มีคุณภาพและจิตสำนึกที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถทำงานได้
รวดเร็ ว เท่ า ไร องค์ ก ารจะยิ ่ ง ได้ เ ปรี ย บและเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ ม ากยิ ่ ง ขึ้ น
ประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดความความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองค์การเช่นกัน ซึ่งมี
ผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงานและองค์การ รวมทั้งความสุขของผู้ทำงานด้วย กล่าวได้ว่าหาก
บุคลากรองค์การใดไม่มีความพึงพอใจในการทำงาน ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลงานและการ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานลดลงและเป็นผลเสียต่อองค์การ ทำให้เกิด
ความเสีย และทำให้เกิดปัญหาทางด้านวินัยได้อีกด้วย ในทางตรงกันข้ามหากองค์การมีบุคลากรที่มี
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คุณภาพ มีความพึงพอใจในการทำงาน ก็ย่อมส่งผลบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการทำงานและภาวะผู้นำขององค์การนั้น ๆ ด้วย
ดังนั้นการทำงานเป็นทีมถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักรวมขององค์การประสพความสำเร็จสูงสุด โดยบุคลากรในทีมมี
ความสุขกับการทำงาน มีความพึงพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมายและความร่วมมมือร่วมใจกับเพื่อน
ร่วมงานอีกด้วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือองค์การ
ใดมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง ก็จะมีผลกำไรที่สูงตามไปด้วย เพราะบุคลากรถือเป็นแรง
ขั บ เคลื ่ อ นหลั ก ที ่ ท ำให้ ธ ุ ร กิ จ เจริ ญ เติ บ โต ฉะนั ้ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ การสร้ า งผลงานให้ มี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ จะต้อง
พิจารณาคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือวาดไว้
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ าย
กฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
กฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 เพื่อทราบปัจจัยการทำงานของพนักงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
3.2 เพื่อทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน นำผลที่ได้จากการวิจัยไป
กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อทราบถึงผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการทำงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อ
นำผลที่ได้ไปพัฒนาและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการ
ของพนักงาน
3.4 เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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4. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึ กษาครั ้ งนี ้ ได้ ศ ึ กษาเอกสาร ตำรา แนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จ ั ยที ่ เกี ่ ยวข้ องและมี
ความสัมพันธ์กับงานวิจัยที่ศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในการทำงานที่จะทำให้องค์การเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดนั้น พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีความพอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้รับ
การยกย่องและคำชมเชยจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร การที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น
บุคคลากรตำแหน่งต่าง ๆในองค์การถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพราะฉะนั้นการที่ผู้บริหารหรือ
องค์การเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การนับว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องทราบ
ในการบริหาร ที่จะใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างขวัญกำไรใจเพื่อให้หนักงานเกิดความ
ตั้งใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วและดีที่สุด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานหรือปฏิบัติงานมักจะยังแยกไม่ออกเมื่อเปรียบเทียบ
กับประสิทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีปะสิทธิภาพไม่ได้ ถ้า
หากว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานนั้นจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุป ระสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้แต่ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลก็ไม่จำเป็นว่าการ
ปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะความหมายของประสิทธิภาพอาจเกิดได้จาก
หลากหลายรูปแบบ มีผุ้กล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้
วิทยา ด่านธำรงกุล (2546) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ใช้คความสามารถในการ
ที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ มักถูกวัดใน
รูปแบบของต้นทุนหรือผลของการใช้ทรัพยากรที่มีโดยเปรียบเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น
ต้นทุน กำไร แรงงาน เวลาที่ใช้ ผลตอบแทนจากการลงทุน
ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2548 : 32) กล่าวไว้ว่าประสิทธิภาพคือ การปฏิบัติงานที่สำเร็จตาม
เป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรๆให้น้อยที่สุด เมื่อนำมาเทียบกับผลงาน กล่า วคือ
การทำงานที่เกิดประสิทธิผลแต่มีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน
โดยสรุปแล้วว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้นมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณงานที่ออกมา คุณภาพของผลงาน ตลอดจนปริมาณของผลผลิต การ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และการที่จะได้ผลผลิตหรืองาน
ที่ออกมามีคุณภาพและใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด โดยการทำงานต้องมีกลยุทธ์แบบแผน ระบบการ
ทำงานที่เป็นหลักการเพื่อให้สมาชิกในทีมมีความเห็นและเป้าหมายเดียวกัน
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4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ทำงานภายในองค์การ เป็นสิ่งสะท้อน
ถึงความรู้สึกของคนทำงานที่มีต่อการทำงานและพนักงานร่วมงาน โดยทุกคนมี ความรู้สึกที่อยาก
ทำงานต่องาน ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายและความคิดร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงาน การ
ทำงานก็จะมีคุณภาพมากขึ้นแต่สภาพแวดล้อมการทำงานอาจเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน และ
ความเหนื่อยล้าในการทำงาน
สกุ ลนารี กาแก้ ว (2546, น.20) สรุ ปความหมายสภาพแวดล้ อมในการทำงานและศึ กษา
สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบคนปฏิบัติในขณะที่ทำงาน เช่น หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อนร่วมงาน เช่น แสงสว่าง เสียง ความร้อน อากาศที่หายใจ และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม
เช่น ชั่วโมงในการทำงาน ค่าตอบแทน
รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง (2547, น.12) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง
สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ สภาพ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในที่ทำงาน
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวพนักงานทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตและไม่
มีชีวิต ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบด้านในด้านหนึ่งต่อพนักงานหากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม ผลกระทบนี้อาจ
เป็นไปได้ทั้งด้านจิตใจส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่องาน และผลกระทบทางสุขภาพของพนักงาน และ
ส่งผลถึงความพึงพอใจของพนักงานและอาจส่งผลต่อแนวโน้มในการลาออกด้วย
4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
บริ ห ารองค์ ก ารไปสู่ ค วามสำเร็จ ขององค์ ก ารนั ้น ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ ม ีค วามรู้ มี
ความสามารถ สติปัญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพได้ไปอย่างไม่มีข้อจำกัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีใดที่สามารถทดแทนมนุษย์ได้อย่ างแท้จริง อดีตการบริหารให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านอื่น
ๆ เช่น การเงินบัญชี การตลาด การผลิต การขาย เป็นต้น เน้นกำไรและความสำเร็จขององค์การเป็น
หลัก แต่หลังจากได้รับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ การก่อการร้าย
ผลกระทบจากการเมือง รูปแบบการธุรกิจที่เปลี่ยนไปหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีมากขึ้น ทำให้องค์การ
ต้องตระหนักและทบทวนถึงความสำคัญและเป้าหมายขององค์การกันใหม่ และเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุดในองค์การที่ต้องให้ความสำคัญ คือ บุคลากรในองค์การนั่นเอง
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์ก ร เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นผู้ที่
มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ารองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกระแสการค้าโลกได้
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อย่างทันท่วงที การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการลงทุ นที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่งคงของ
องค์กรในอนาคต (จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2544)
(ปวันท์วีย์, 2533, น.25) กล่าวถึงความสำคัญของคนว่า คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต้อง
เอาใจใส่ดูแล หมั่นพัฒนาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตลอดเวลา การพัฒนาคนเป็นการลงทุน
(Investment) ไม่ใช่คนเป็นต้นทุน (Cost) คนเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดขององค์การ
สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเพิ่มความรู้ ทักษะ และเจต
คติในการปฏิบัติ โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต อัน
จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรเองและต่อพนักงาน องค์กรจะได้ประโยชน์ในด้านผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วน
พนักงานจะได้ประโยชน์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
4.4 กรอบที่ใช้ในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายกฎหมาย กรณีศึกษา บริษัท บัตร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ด้านบรรยากาศใน
การทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับกับผู้ร่วมงานความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ด้านการวางแผนอัตรากำลัง ด้านการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนางาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและด้านขวัญและกำลังใจ
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ปริมาณของผลงาน คุณภาพของงาน)
จากที่ได้กล่าวข้างต้นผู้วิจัยสามารถ นำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพที่ 1
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ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตำแหน่งงาน
5. อายุงาน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
1. บรรยากาศในการทำงาน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. การวางแผนอัตรากำลังคน
2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3. การพัฒนาพนักงาน
4. การจ่ายค่าตอบแทน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. ขวัญและกำลังใจ
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. การวางแผนอัตรากำลังคน
2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3. การพัฒนาพนักงาน
4. การจ่ายค่าตอบแทน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. ขวัญและกำลังใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1. ปริมาณของผลงาน
2. คุณภาพของงาน
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6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
6.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวน 267 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 166 คน เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วจากนั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นตาม สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ในแต่ละชั้นให้ได้จำนวน
ตัวอย่าง 166 คน
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire)
จำนวน 4 ส่วน เพื่อใช้ประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคำถามแบบตรวจคำตอบ (Check List) จำนวน
4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่งและระยะเวลาการทำงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
6.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอเข้ารับการพิจารณา
จากหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาติดำเนินการแจก
แบบสอบถามให้กับพนักงานเพื่อทำการวิจัยปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อ
นำผลการวิจัยไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานที่ลดที่ลดลง และนำไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สร้างแนวทางในการพัฒนาให้พนักงานคงอยู่กับ
องค์การในระยะยาวโดยการสร้างให้พนักงานเกิดการทำงานในระดับที่สูงขึ้น
6.4 สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูล จากแบบสอบถามส่ว นที่ 1 ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และตำแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายลักษณะข้ อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย บรรยากาศในการทำงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ความสัมพันธ์ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนอัตรากำลังคน ด้านการสรรหาและคัดเลือก
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บุคลากร ด้านการพัฒนาพนักงาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน
ขวัญและกำลังใจ ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้าน
คุณภาพ ด้านผลผลิตของงาน
3. ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื ่ อ ใช้ อ ธิ บ ายลั ก ษณะข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
บรรยากาศในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ความสัมพันธ์ผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้ร่วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึ งพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนอัตรา
กำลังคน ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนาพนักงาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกำลังใจ ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ ความสำเร็จในการ
ทำงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความก้าวหน้า
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยค้ำจุน ได้แก่ ค่าจ้างค่า ตอบแทน สภาพการทำงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
7. ผลการศึกษา
7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.1 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
34.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.3 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่าง 6-10
ปี คิดเป็นร้อยละ 48.2 และส่วนใหญ่มีตำแหน่งการปฏิบัติงานในระดับ พนักงานระดับปฏิบัติงาน คิด
เป็นร้อยละ 67.5
7.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านบรรยากาศในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ดังนี้
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านบรรยากาศในการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นดี ( x
=3.92) และรายด้านเห็นด้วย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากและน้อยสุด ได้แก่ แสงสว่าง บรรยากาศใน
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การปฏิบัติงานเหมาะสม ( x =4.05 ) ที่ทำงานของท่านมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจแก่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ( x =3.66)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นดี ( x =3.83) และราย
ด้านเห็นด้วย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากและน้อยสุด ได้แก่ ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการยกย่องชมเชย
ผลงานจากผู้บังคับบัญชา ( x = 3.99 ) ที่ทำงานของท่านมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจแก่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ( x =3.82)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นดี ( x =4.02) และรายด้านเห็น
ด้วย โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากและน้อยสุด ได้แก่ ท่านและผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( x = 4.12
) ที่ทำงานของท่านมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจแก่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ( x
=3.90)
7.3 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านวางแผนอัตรากำลัง (มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน,การมอบหน้าที่รับผิดชอบ,การกำหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ,การ
วางแผนระบบงาน) โดยภาพรวมระดับพึงพอใจมาก ( x =3.76)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (กำหนดแผน
ฝึกอบรมพนักใหม่, การกำหนดแผนสรรหา, จำนวนบุคลากรกับงาน) โดยภาพรวมระดับพึงพอใจมาก
( x =3.76)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านพัฒนาพนักงาน (มีความสามารถในการสอนและ
ปรับปรุงผลงาน ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) โดยภาพรวมระดับพึงพอใจมาก ( x =3.68)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านจ่ายค่าตอบแทน (การจ่ายค่าตอบแทน ,การพิจารณา
ขึ้นค่าจ้างและเงินเดือน,เงินเดือนที่ได้รับ) โดยภาพรวมระดับพึงพอใจมาก ( x =3.36)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมระดับพึงพอใจมาก
( x =3.59)
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ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านขวัญและกำลังใจ (สวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทจัด,ความ
เป็นธรรมในการลดตำแหน่ง,การเลื่อนเงินเดือน โดยภาพรวมระดับพึงพอใจมาก ( x =3.50)
7.4 วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ และด้านผลผลิต ดังนี้
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน ระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านปริมาณ (ผลงาน
ปฏิบัติได้ครบตามจำนวน,ปริมาณที่ปฏิบัติได้สำเร็จ ,ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน) โดยภาพรวม
ระดับความคิดเห็นดี ( x =3.92)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน ระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านคุณภาพ (ความ
ถูกต้องครบถ้ว น,ระยะเวลาที่กำหนด,ปฏิบัติได้ตามระยะเวลากำหนด,มาตราฐานลูกค้ากำหนด,
คุณภาพของงาน) โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นดี ( x =3.80)
ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน ระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ด้านผลผลิต (อัตรางาน
เมื่อเทียบกับต้นทุน ,คุณภาพของงานกับเวลาและค่าใช้จ่าย) โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นดี ( x
=3.73)
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิในการ
ปฏิบัติงาน
ปัจจัยในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบริหาร ประสิทธิภาพในการ
สิทธิในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรมนุษย์
ทำงาน
**
ด้านสภาพแวดล้อมในการ Pearson
1
.823
.753**
ปฏิบัติงาน
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
.000
N
166
166
ด้านการบริหารทรัพยากร Pearson
1
.819**
มนุษย์
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
166
ประสิทธิภาพในการทำงาน Pearson
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
**. มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01
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พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิใน
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี ค ่ า ทั ้ ง บวก โดยปั จ จั ย ในการทำงานด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Sig. = .000)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ .753 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกทิศทางเดียวกัน
และปั จ จั ย ในการทำงานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ปั จ จั ย
ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Sig. = .000) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ .819 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกทิศทางเดียวกัน
8. สรุปผลและอภิปรายผล
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ตำแหน่งในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่ าพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ
ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ที่ต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลในแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้
พนักงานที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พัณศา คดี
พิศาล (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท เวิลด์พลาส
จำกัดและบริษัทในเครือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความเห็นในเรื่องประสิทธิภาพ
การทำงานต่างต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกันในด้านคุณภาพ โดย
พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพทำงานด้านคุณภาพ ได้ดีกว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษามัธยม/ปวช. และพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสิทธิภาพทำงานด้าน
คุณภาพ ได้ดีกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยม/ปวช.
ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่บุคคลได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจะสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับแนวคิด องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับภาระงานมาปรับใช้ในการทำงาน อีก
ทั้งตำแหน่งงานที่กำหนดจะต้องมีความสอดคล้องกับวุฒิการศึกษา สอดคล้องกับ อัครินทร์ พาฬเสวต
(2546) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท คาโอ อินดัส
เตรียล พบว่า พนักงานเพศแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05
และประสิทธิภาพการทำงานของเพศชายจะดีกว่า ระดับการทำงานแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการ
ทำงานที่แตกต่างกัน ที่สถิติ 0.05 อายุ และ ประสบการณ์ทำงาน ที่สถิติ 0.05 เช่นเดียวกับ ธเนศ
บุตรอ่ำ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยาม
ฮิ ต าชิ เอลลิ เ วเตอร์ จำกั ด ผลการศึ ก ษาพบว่า พนั ก งานที ่ ม ี ก ารศึ ก ษาต่ า งกั น มีค วามคิ ดเห็ น
ประสิทธิภาพการปฏิบติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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พนักงานที่มีตำแหน่งงานต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน โดยพบว่าพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน มีประสิทธิ ภาพในการทำงานด้านปริมาณมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่อง
มากจากในภาระงานบางอย่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และเป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบเป็น
อย่างสูง พนักงานในระดับหัวหน้างานจึงมีประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าพนักงานในระดับ
ปฏิบ ัติการ และพนักงานในระดั บ หัว หน้ า งานมี ประสบการณ์ ท ำงานที่ ม ากกว่ า พนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการ จึงส่งผลให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้และนำมาเป็นบทเรียนในการ
ทำงาน สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ รุ จ ี ทรั พ ย์ ส กุ ล (2553) ศึ ก ษาเรื ่ อ งปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่อ
ประสิทธิภ าพการทำงานเป็น ทีม บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิช ั่น จำกัด ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานที่มีตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยด้านสภาพล้อมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ในการทำงานด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากการที่หน่วยงานมีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน และการห้องทำงานเป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน เพราะปัจจัยดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงาน หากพนักงานมีความพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานก็จะส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัติงานก็จะออกมามีคุณภาพ สอดคล้องกับ การศึกษาของวรกลม เฟื่องฟุ้ง (2559)
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง โดยศึกษาจากพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 164
คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านการวิ จ ัย ข้ อ ที ่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นความพึ ง พอใจในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยในการทำงานด้านความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยประสิทธิภ าพในการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานมีระบบการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ระดับดี กล่าวคือ คำนึงถึงขวัญและกำลังใจของพนักงาน โดยขวัญและกำลังใจ
เป็ น ความรู ้ ส ึ ก ของบุ ค คลที ่ ม ี ผ ลสภาพแวดล้ อ ม คนที ่ ม ี ข วั ญ และกำลั ง ใจดี จ ะเป็ น คนที ่ ม ี ค วาม
กระตือรือร้นในการทำงาน เต็มใจที่จะทำตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน พยายามปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นอกจาก
ขวัญและกำลังใจแล้ว หน่วยงานยังมีระบบการคัดเลือกบุคคล ระบบการประเมิน และระบบกการ
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พัฒนาพนักงาน ที่มีระบบและมีขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน อีกทั้งมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
กับตำแหน่งงานและเพียงพอต่อการดำรงชีพของพนักงงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ น้องนุช วงษ์
สุวรรณ (2561) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน
400 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ทำงาน
9. ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจั ย ทำให้ทราบถึงประสิทธิภ าพการทำงานของพนักงานฝ่ายกฎหมาย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี มีตำแหน่งในการปฏิบัติงานเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของแผนกสามารถใช่ในการวางแผนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การ และสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพนการทำงานของพนักงานทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และ
ผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนแก่
พนักงานโดยเฉพาะด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน เช่น การยกย่องชมเชยเมื่อมีผลงานดี
การแสดงให้เห็นชัดในการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองในทางที่ดี ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาได้
เป็น อย่างดีเมื่อพนักงานเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน หากสามารถปฏิบัติได้ จะสามารถทำให้
พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ มีความภูมิใจเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อทำผลงานออกมาดี
เพราะเกิดจากความตั้งใจจริง ทำงานด้วยความกระตือรือร้น ทำให้งานบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะการร่วมเมื่อกัน
ปฏิบัติงาน ถ้าพนักงานในองค์การมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ก็จะเป็นการสร้างความจริงใจในการ
ทำงาน มีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงาน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจและ และยกย่องให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดีบรรลุเป้าหมายในการทำงานที่ตั้งไว้ ดังนั้น
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์การ ควรมีการ
สร้างกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งจะส่งผลประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป อีกทั้ง
ยังเป็นการเพิ่มสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและเพื่อนร่วมงาน และระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา
ไปด้วย
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3. ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำมีโอกาสใช้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ทำงาน ควรมีการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจน
ทักษะการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่
ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นในระดับ บริหารต่อไปตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่
พนักงานเป็นอย่างดี
4. ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของพนั ก งานฝ่ า ยกฎหมาย บริ ษ ั ท บั ต รกรุ ง ไทย จำกั ด
(มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดี แต่ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
พนั ก งานอย่ า งสม่ ำ เสมอเนื ่ อ งจากสภาพการแข่ ง ขั น ที ่ ท วี ค วามรุ น แรงในปั จ จุ บ ั น และมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นในตลาดโลกองค์การจึงต้อ งการพัฒนาการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อกว่าเดิม เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น โดยองค์การจะเน้นการพัฒนา
บุคลากรในองค์การเป็นหลัก โดยอาศัยนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีองค์การไปพร้อม ๆ กัน
เอกสารอ้างอิง
สมยศ แย้มเพื่อน. (2551). ปัจจัยที่มีผลตาอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ :
กรณีศึกษาบริษัท อาเซียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน). สาขาวิชาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สิริดา ทวนสุวรรณ์. (2548). สภาพแวดล้อมของงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สาขาวิชา
วิชาการจัดการบริหารทั่วไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
จำเนีย ร เพ็ญโชติร ส. (2546). สภาพแวดล้อมในการปฏิบั ติงานของข้า ราชการในสำนั ก งาน
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์. (2558). ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจใน
ที่มีผลต่อคุรภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุน : กรณีศึกษา
โรงงานน้ำตาล สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. ปีที่ 7 ฉบับที่
3 (กันยายน – ธันวาคม): 846-848.
สมใจ ลักษณะ. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

181

การศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
ดวงกมล โพธิ์ภู่*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
2) ศึกษาแนวทางของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน และ 3) นำเสนอแนวทาง
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์แ บบ
มาตรฐานปลายเปิด ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญของ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 คน ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) และการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลและแนวทางการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2558–2562
ผลการศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย พบว่า 1) ข้อมูลความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ประกอบด้วย สถานภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้แก่ ความ
เหลื่อมล้ำทางโอกาส ความเหลื่อมล้ำของทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อการศึกษา และความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทาง
การศึกษา ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึ ก ษาของไทย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ปั ญ หาที ่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ เช่น การขยายขนาดโรงเรียน การเพิ่มจำนวนครู การให้ความรู้แก่บิดามารดา
มากกว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ความฉลาดทางสติปัญญา โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือ การที่สังคมมีการเลือกปฏิบัติ มีความไม่เท่าเทียมกัน ในรายได้ และ
ทรัพย์สิน ความไม่พึงพอใจในการศึกษา เพศ กลุ่มอายุและถิ่นที่อาศัย และที่มาของความเหลื่อมล้ ำ
ทางการศึกษา น่าจะมาจากความเหลื่อมล้ำจากสภาพทางสังคมไทยและความเหลื่อมล้ำจากการจัด
การศึ ก ษาชาติ 2) แนวทางของการลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ทางการศึ ก ษาของไทยในปั จ จุ บั น
กระทรวงศึกษาธิการได้มี การดำเนินงานเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ำ ทางการศึก ษา โดยเชื่อมโยงกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพ และเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 980,900 คน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 829,600 คน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีแก่ประชากรวัยเรียน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษา
ในทุกสังกัด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน สนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่โรงเรียน ส่งเสริมการจัด
*
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การศึกษาทางไกลไม่น้อยกว่า 30,400 โรง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ ไม่น้อย
กว่า 4,500 โรง สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็ ก เยาวชน และครู ท ี ่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์ หรื อมี
ความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริ ญญาตรี ถึงปริญญาเอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10,600 คน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,337 คน ควบคู่ไปกับการ
เสริ ม สร้ า งให้ ค นไทยมี ศ ี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความมี ว ิ น ั ย จิ ต สาธารณะ จิ ต สำนึ ก
และค่านิยมที่ดีงาม โดยนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิ ต และ 3) ข้อเสนอแนะ
แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ซึ่งประกอบด้วย (1) การบูรณาการการทำงานทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และการศึกษาให้ประชาชน
ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย (2) ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนิน
นโยบายทางการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม (3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษา เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะตามความต้องการจำเป็นของแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย (4) ลดบทบาทของส่วนกลางและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ให้รัฐ
เป็นผู้กำกับและติดตามนโยบายทางการศึกษา ไม่ใช่เป็นผู้จัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัด
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม (5) พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่า
เทียมกันและมีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ (6) จัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (7) ผู้บริหารทุกระดับและทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (8) ให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาอย่างจริงจัง
(9) ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้มากขึ้น ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และผลั กดันระบบการศึกษาคู่ขนานไปกับการศึกษาธุรกิจ ให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้
สำหรับ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิ จัย ไปใช้ คือ ในการดำเนินการตามแนวทางการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์บริบทปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ทั ้ งผู ้ เรี ยนและสถานศึ กษาที ่ ม ี ความต้ องการจำเป็นพิ เศษ เพื ่ อให้ การดำเนิ นการลดความเหลื ่ อมล้ำ
ทางการศึกษาของไทย เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
คือ (1) ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ
ไทย (2) การศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
คำสำคัญ: ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
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1. บทนำ
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย
ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะ
นำไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียม
นานาประเทศในเวทีโ ลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของโลกศตวรรษที่ 21
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัด
การศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริห ารจัดการศึก ษาที ่มีประสิ ทธิภ าพ พัฒ นากำลังคนให้มีส มรรถนะในการทำงานที่
สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ก)
อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะให้ความสำคัญด้านการศึกษา ทั้งการลงทุนด้านการศึกษาด้วย
งบประมาณที่สูงมาก รวมถึงวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศมีนโยบาย
และโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวม และยังเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำด้านอื่น ๆ ในสั งคมอีกด้วย ทั้งความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำด้าน
ทรัพยากร และความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุไว้ว่า ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยเริ่มเห็นชัดเจน ตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นในระดับระดับปริญญาตรีเมื่อสะท้อนจาก
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2558 พบว่า กลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมปลาย (รวม
ปวช.) สูงถึงร้อยละ 70.1 ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาระดับระดับมัธยมปลาย (รวม ปวช.) เพียงร้อยละ 38.9 เท่านั้นส่วนอัตราการเข้าเรียน
ในระดับปริญญาตรี พบว่า อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในกลุ่มประชากรร้อยละ
10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) สูงถึงร้อยละ
62.8 ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รวม ปวส.) เพียงร้อยละ 3 และงานวิจัยจากทั่วโลกที่ชี้ชัดว่า ระดั บการศึกษาส่งผลต่อ
แนวโน้มรายได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงประเทศไทยด้วย ยกตัวอย่างเช่นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า คนหนุ่มสาว
(อายุ 25-30 ปี) ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรืออุดมศึกษาจะสามารถมีรายได้มากกว่าคนรุ่น
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เดียวกันที่มีการศึกษาระดับประถมถึง 2 เท่า และเมื่อพวกเขามีอายุถึง 50-55 ปี ความเหลื่อมล้ำทาง
รายได้ก็จะกว้างออกไปเป็นกว่า 5 เท่า เนื่องจากผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรืออุดมศึกษามีทั้ ง
โอกาสและศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะและไต่เต้าในอาชีพการงานสูงกว่าผู้จบการศึกษาระดับประถม
มาก”
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางการศึ ก ษาจึ งเป็ นปั ญหาสำคัญ ระดับโลกและถูก บรรจุ อยู ่ ใ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของสหประชาชาติ ใน
เป้าหมายที่ 4 Quality Education ซึ่งได้ระบุถึง การสร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมและครอบคลุม ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (Ensure Inclusive
and Quality Education For All and Promote Lifelong Learning)
ซึ่งสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ระบุไว้ว่า “ให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน โดยให้กองทุนมี
การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ” และเป็น ที่มาของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561ที่ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา โดยจะใช้เงินกองทุนไปช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด พัฒนาประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือ
สถานศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ในชาติให้มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวง คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม โดยได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำเป็น อย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญและมีความจริงจังจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาของไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจและต้องการศึกษา
แนวทางการลดความเหลื่ อมล้ำ ทางการศึ ก ษาของไทย ที่ส ่งผลให้คนไทยทุ กคนสามารถเข้ า ถึ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
2.3 เพื่อนำเสนอแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
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3. ทบทวนวรรณกรรม
ผู้ศึกษาได้มีการทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งประเด็นการศึกษา ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎี
(1) แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
(2) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่ง
สหประชาชาติ
(3) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
(4) การกระจายอำนาจ
2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
(2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
(3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
(5) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
3) นโยบายและโครงการ
(1) โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี
(2) โครงการ DLTV / DLIT / ETV
(3) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(4) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(5) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1) งานวิจัย เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย : ข้อสรุปจากผลการสอบปิซ่า
(PISA)
(2) การศึกษา เรื่อง ระบบการศึกษากับการสร้างความเหลื่อมล้ำ
(3) การศึกษา เรื่อง ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
(4) การศึกษา เรื่อง ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา และมาตรการการคลังเพื่อ
ขยายโอกาสการศึกษาให้เยาวชนยากจน
(5) การศึกษา เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : คุณภาพสังคมที่คนไทยมองเห็น
(6) การศึกษา เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มาและทางออกความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
(7) การศึกษาความ “เหลื่อมล้ำ” ทางการศึกษา จากการบรรยายเรื่อง “โอกาสทางการ
ศึกษาในประเทศไทย”
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3. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ใน
ประเด็นของข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ช่วง
ปี 2558-2562 ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
โครงการงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาของไทย โดยใช้การวิจ ัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์แบบมาตรฐานปลายเปิด ซึ่งกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10
คน ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) และการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2558–2562 โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ช่วงปี พ.ศ.
2558–2562 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2558– 2562
3) กำหนดประเด็นและข้อคำถามในการสัมภาษณ์ และจัดทำแบบสัมภาษณ์
4) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 คน
5) วิเคราะห์เปรียบเทียบ จัดลำดับความสำคัญ และเชื่อมโยงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
การศึกษาจากเอกสารอย่างเป็นระบบ
6) นำเสนอถึงแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
และมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพื่อสรุปประเด็นสำคัญของข้อมูลและแนวทางการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562
2) จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล นำข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทุ กคน
มาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล
3) เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของข้ อ มู ล มา
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล
4) วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเข้า
ด้วยกัน เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในเชิงพรรณนา และมีการอ้างถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลทั้งจากผู้ให้สัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร
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ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร จะต้องนำมา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความเหมือนและความต่างตามข้อมูลที่มี ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งการ
วิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนา นำไปสู่คำตอบในการศึกษาและสรุปผลตามระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อมูลและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาศึกษาข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย แนวทางการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาของไทย ได้ผลการศึกษา ดังนี้
4.1 ข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
สถานภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แบ่งออกเป็นสามเรื่อง ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำทาง
โอกาส, ความเหลื่อมล้ำของทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อการศึกษา และความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทาง
การศึกษา
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย ส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาที่สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไขได้ เช่น การขยายขนาดโรงเรียน การเพิ่มจำนวนครู การให้ความรู้แก่บิดามารดา มากกว่าเป็น
ปัญหาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ความฉลาดทางสติปัญญา
ประเด็นที่มีความไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในสังคม คือ รายได้และทรัพย์สิน ในขณะที่ประเด็น
ที่ประชาชนเห็นว่าถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด คือ ความทุพลภาพ รองลงมาคือถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
ระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือ การที่สังคมมีการเลือกปฏิบัติ มีความ
ไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน ความไม่พึงพอใจในการศึกษา เพศ กลุ่มอายุ และถิ่นที่อาศัย
ที่มาของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา น่าจะมาจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งที่ 1 ความเหลื่อมล้ำจากสภาพ
ทางสังคมไทย ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว ภูมิล ำเนา สภาพแวดล้อม สภาวะและ
วัฒนธรรมในครอบครัว และแหล่งที่ 2 ความเหลื่อมล้ำจากการจัดการศึ กษาชาติ ทั้งการจัด สรร
งบประมาณและกำลังคนทางการศึกษา การจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษายังเน้นที่ตัวเอกสารหลักฐานมากกว่าการวัดเชิงคุณภาพตลอดจนการวัด
สัมฤทธิ์ผลจากผู้เรียน ข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
4.2 แนวทางของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยไว้ดังนี้ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
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ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดให้มีการร่วมมือกัน ระหว่างรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้
ความช่ว ยเหลื อ แก่ เ ด็ ก และเยาวชนซึ่ ง ขาดแคลนทุ นทรั พ ย์ จนสำเร็จ การศึ กษาขั ้น พื ้นฐานและ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ของไทยไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
1) การลดความแตกต่างด้านคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการพัฒนาสถานศึกษา
ทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียม
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ที่เปิดช่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อสร้างความเสมอภาคในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่
จำกัดรูปแบบ เวลา และสถานที่
4) การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ครอบคลุมด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ และการศึกษา
การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินงานภายใต้นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 5 เรื่อง ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้น
การสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษา และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ
3) นโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคมและเข้าถึงบริการของรัฐ
4) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เช่น
เรื่องการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน (ICU), การป้องกันติดตามเด็กออก
กลางคันและคัดกรองเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ และการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
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5) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษา สร้างอาชีพและลดความเหลื่อมล้ำและการประกัน
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายและโครงการ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 โดยมีสาระสำคัญว่า การศึกษาสร้างโอกาส ในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปจนตลอดชี วิต ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดย
พัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 980,900 คน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาไม่น้อยกว่า 829,600 คนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี แก่
ประชากรวัยเรียน รวมถึงเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกสังกัด ไม่น้อยกว่า
12 ล้านคน สนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่โรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลไม่นอ้ ยกว่า
30,400 โรง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษาโรงเรียนประชารัฐ ไม่น้อยกว่า 4,500 โรง สนั บสนุ น
ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชน และครูที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10,600 คน
ส่ ง เสริ ม สถานศึ กษาอาชี ว ศึ กษาให้ จ ั ดการเรี ยนการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี โดยมี ส ถาน
ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 46,100 แห่ ง สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในทุกระดับ ครูผู้สอน 50,000 คน
ในสถานศึ กษาขั ้นพื้ นฐานทุ ก สั ง กั ด ได้ ร ั บ การพั ฒ นาในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
คณิ ต ศาสตร์ แ ละศิ ล ปศาสตร์ (STEM & STEAM Education) จั ด การศึ ก ษาเรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 58,461 คน สร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพผ่านประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (New Engine of Growth) จำนวน
2,500 คน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,337 คน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างให้คนไทยมีศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยจิตสาธารณะ จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงาม โดยนำหลักธรรมทางศาสนา
เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
1) โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี
2) โครงการ DLTV / DLIT / ETV
(1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance learning Television : DLTV)
(2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)
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(3) สถานี ว ิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เ พื ่ อ การศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Educational
Television, Ministry of Education : ETV)
3) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
5) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้รวดเร็ว และจริงจังขึ้น โดยการ
ปรับเปลี่ยนทิศทาง ดังนี้ 1) ปรับค่านิยมทางการศึกษา จากที่เน้นเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคน
เก่งคนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพหรือเนhนเฉพาะปริญญาบัตร ต้องให้ความสำคัญกับ
จิตใจมากขึ้น โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม 2) กระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นการปฏิบัติและการนำไปใช้
แก้ปัญหามากกว่า เน้นการจำเนื้อหาสาระและทฤษฎี 3) การประเมินคุณภาพทางการศึกษา ควรมีการ
ปรับวิธีการและกระบวนการให้ตรวจประเมินได้ตรงกับสภาพจริงมากขึ้น ประเมินเชิงคุณภาพให้รอบ
ด้าน และควรมีระบบคัดสรรผู้ประเมินให้มีมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาการเมืองการปกครองของ
ประเทศ ปฏิรูปการเมืองเพื่อให้การเมืองมั่นคงและมีการดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่อง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางสังคมและประชาชนอย่างแท้จริงไม่เปลี่ยนนโยบายทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จะ
ทำให้การพัฒนาประเทศไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
ได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม การ
ปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียน ควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้มากขึ้น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
นวั ต กรรม รวมถึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ แก่ว ิช าวิท ยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพราะวิชาเหล่านี้ต่างเป็นวิชาที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับโลกแห่งการทำงานในอนาคตได้
การผลักดันระบบการศึกษาจะต้องคู่ขนานไปกับการศึกษาธุรกิจด้วยการออกแบบหลักสูตรให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตจริง การสนับสนุนให้เด็กอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ เป็นพื้นฐานที่
สำคัญที่สนับสนุนให้เด็กมีผลคะแนนสอบที่ดีมากยิ่งขึ้น และให้ความรู้แก่มารดาทั้งทางด้านการศึกษา
และการประกอบอาชีพจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางอ้ อมที่ให้ประสิทธิผลที่สูง การขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียน ให้มีขนาดที่เหมาะสมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง
โรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น
4.4 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งใน
ส่วนของการกำหนดและการกำกับติดตามนโยบายทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน ระหว่าง
วันที่ 18 – 25 เมษายน 2562 เพื่อขอข้อเสนอแนะและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ของไทย สามารถสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้
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“การศึกษา ทำให้คนไม่เป็นภาระสังคม และคนเก่งควรได้เรียนในโรงเรียนที่ดี ไม่ว่าจนหรือ
รวย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, วันที่ 19 เมษายน 2562)
“จัดสรรทรัพยากรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในเมือง บนดอย หรือกลางทะเล”
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3, วันที่ 22 เมษายน 2562)
“กระทรวงศึกษาธิการต้องสร้าง Perception และพัฒนาให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพ
และมาตรฐานเท่ากัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4, วันที่ 23 เมษายน 2562)
“ลดบทบาทของส่วนกลาง กระจายอำนาจและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 9, วันที่ 25 เมษายน 2562)
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
ที่
1

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย

ผู้ให้สัมภาษณ์

บูรณาการการทำงานทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ และระหว่าง คนที่ 1, 6, 8, 10
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้าน
สุขภาพ และด้านการศึกษาตั้งแต่ในครรภ์มารดา และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุกช่วงวัย
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ให้ทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2

มีการดำเนินนโยบายทางการศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรม คนที่ 1, 4, 5
เพื่อนำผลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกำหนดนโยบายใน
อนาคต

3

มีระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของทุกสถานศึ กษา รวมถึงข้อมูลของ คนที่ 2, 6, 7
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายแก้ไข
ปัญหาเป็นการเฉพาะตามความต้องการจำเป็นของแต่ละสถานศึกษา

4

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยการลดบทบาทของส่วนกลางให้ คนที่ 2, 9, 10
เป็นผู้กำหนด ควบคุม และกำกับนโยบายพร้อมกับกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่
ภูมิภาค รัฐเป็นผู้กำกับและติดตามนโยบายทางการศึกษา ไม่ใช่เป็นผู้จัดการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถแข่งขันจัดการศึกษาได้อย่างเสรีบนฐานของความเท่า
เทียม

5

ลดความแตกต่างด้านคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาโดยการพัฒนาสถานศึกษา คนที่ 3, 4, 8
ทุ กแห่ งให้ ม ีค ุณภาพและมาตรฐานเท่าเที ยมกันและมี ระบบการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ที่
6

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย

ผู้ให้สัมภาษณ์

จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทาง คนที่ 4, 5, 6
การศึกษาได้

7

ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา และ คนที่ 1, 7
มี ระบบส่ งต่ อกลุ ่ มเป้ าหมายเพื ่ อให้ ได้ ร ั บการศึ กษาอย่ างเหมาะสม และจั ดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

8

ผู้บริหารระดับกระทรวง สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจริงจังจริงใจใน คนที่ 3, 5
การพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

9

มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังและเห็นผลได้อย่างชัดเจน

คนที่ 7, 9

10

ให้สถานศึกษาสามารถเก็บค่าเล่าเรียนเองได้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นตาม คนที่ 2
เป้าหมายของแต่ละสถานศึกษา

5. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาของไทยในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
5.1 ข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
สถานภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประกอบด้วย ความเหลื่อมล้ำทางโอกาส, ความเหลื่อมล้ำ
ของทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อการศึกษา และความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษา ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของไทย ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ เช่น การขยายขนาด
โรงเรียนการเพิ่มจำนวนครู การให้ความรู้แก่บิดามารดา มากกว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เช่น ความฉลาดทางสติปัญญา โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา คือ การที่สังคมมีการ
เลือกปฏิบัติ มีความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สินความไม่พึงพอใจในการศึกษา เพศ กลุ่มอายุ
และถิ่นที่อาศัย และที่มาของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา น่าจะมาจากความเหลื่อมล้ำจากสภาพทาง
สังคมไทยและความเหลื่อมล้ำจากการจัดการศึกษาชาติ
5.2 แนวทางของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
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ปฐมวัยต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพและเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 980,900 คน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ไม่น ้อยกว่า 829,600 คน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี แก่ประชากรวัยเรียน ให้สามารถเข้ าถึ ง
การศึกษาในทุกสังกัด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน สนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่โรงเรียน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลไม่น้อยกว่า 30,400 โรง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ ไม่น้อย
กว่า 4,500 โรง สนับสนุนทุ นการศึ ก ษาสำหรั บเด็ ก เยาวชน และครู ที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์หรื อมี
ความสามารถพิ เศษในด้ านต่ าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึ กษา ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10,600 คน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5,337 คน ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างให้คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยจิตสาธารณะ จิตสำนึกและค่านิยมที่ดี
งาม โดยนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
1) บูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่
สุขภาพ และการศึกษา ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย
2) ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนิน นโยบายทางการศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนเห็นผล
เป็นรูปธรรม
3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหา
เป็นการเฉพาะตามความต้องการจำเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
4) ลดบทบาทของส่วนกลางและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภ าค ให้รัฐเป็น
ผู้กำกับและติดตามนโยบายทางการศึกษา ไม่ใช่ เป็นผู้จัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัด
สามารถแข่งขันจัดการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
5) พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน และมีระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทีม่ ีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
6) จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
7) ผู้บริหารทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
8) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา
อย่างจริงจัง
9) ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้มากขึ้น ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และผลักดันระบบการศึกษาคู่ขนานไปกับการศึกษาธุรกิจ ให้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตจริงได้
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5.4 อภิปรายผล
ข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำทางโอกาส, ความเหลื่อมล้ำของทรัพยากร
ที่ลงทุนเพื่อการศึกษา และความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีสาเหตุมาจากบริบทพื้นที่ สภาพสังคม และการบริหารจัดการ ซึ่ง
สามารถแก้ไขให้ความเหลื่อมล้ำดังกล่าวลดลงได้
แนวทางของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
1) โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี รัฐควรกำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรวัยเรียนทุกคน และป้องกันการทุจริตจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้
รายชื่อซ้ำซ้อน
2) โครงการ DLTV / DLIT / ETV ควรมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และควบคุมเพื่อให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเด็กได้รับความรู้อย่างแท้จริง
3) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ใน
อนาคต (กรอ.) ควรมีมาตรการในการชำระหนี้/ติดตามหนี้ของผู้กู้ยืม เพื่อให้หนี้ค้างชำระและหนี้สูญน้อย
ที่สุด และโครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย
1) การบูรณาการการทำงาน
(1) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ควรปรับโครงสร้างให้ปลัดกระทรวง มีอำนาจสูงสุดในการ
กำหนดนโยบายและบริหารจัดการการศึกษา เพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานและบรรลุผลเป็นรูปธรรม
(2) ระหว่ างกระทรวงและหน่ วยงานภายนอก ควรมี การประสานงานในรู ปแบบ
คณะทำงานเพื่อการประสานงานและการขับเคลื่อนการทำงานมีประสิทธิภาพ
2) กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินนโยบายทางการศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจน
เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่ให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลกระทบใน
การดำเนินนโยบาย
3) สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึ กษา ที่มีข้อมูลครบถ้วนและทุ กหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและใช้งานระบบร่วมกันในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ
ตามความต้องการจำเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้
4) เปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้จัดการศึกษา เป็นผู้กำหนดและติดตามนโยบายทางการศึกษา
เพื่อให้สามารถประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถการจัดการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมทั้งด้านโอกาสและ
การได้รับจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
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5) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้แต่ละสถานศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการ
ใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพปัญหาความจำเป็นของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง
6) กำหนดเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
7) กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์ในการประเมินผู้บริหารทุกระดับและทุกภาคส่วน เรื่องการให้
ความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
8) กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและเด็กตกหล่น
จากระบบการศึกษาอย่างชัดเจน โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบสารสนเทศและมีการดำเนินการ
และติดตามผลอย่างจริงจังและใกล้ชิด
9) กำหนดนโยบายและหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งการผลักดันระบบการศึกษาคู่ขนานไปกับการใช้ชีวิตและการทำงานในระบบธุรกิจ
ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางการลดความเหลื ่อ มล้ำ ทางการศึ กษาของไทยดั งกล่ าวข้า งต้น มีความ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจ แนวคิดการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา งานวิจัยและข้อมูลจากการสัมภาษณ์
5.5 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย เพื่อนำเสนอแนวทางให้เด็ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และสามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ส่วนในขั้นตอนของการดำเนินการตามแนวทางการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์บริบทปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
ผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาของไทย เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
(1) การศึกษาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ดังนั้น การศึกษาในครั้ง
ต่อไป ควรพิจารณาใช้การศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไป
(2) การศึกษาในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในการกำหนดแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไป
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ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา
ดารินี หงษ์หิรัญกุล*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้นำสงฆ์ที่มีต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านรูปแบบและกระบวนการดำเนินกิจกรรม
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรม และความสำเร็จของกิจกรรม เพื่อนำผลการศึกษา และข้อเสนอแนะของ
ผู้นำสงฆ์มากำหนดนโยบายในการบริหารองค์การต่อไป ผู้วิจัยทำการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน
โครงการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง และโดยการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาส หรือรองเจ้า
อาวาส หรือหัวหน้าคณะสงฆ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีบทบาทกับกรมการศาสนา จากการสุ่มกลุ่ ม
ตัวอย่าง จำนวน 20 รูป แล้วนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ อายุ จำนวนพรรษา ระดับ
การศึกษาทางธรรมและทางโลก ตำแหน่ง และสังกัดวัด นำมาวิเคราะห์ในประเด็นทัศนคติของผู้นำสงฆ์
ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 20 รูป เป็น
พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส จำนวน 3 รูป ผู้ช ่ว ยเจ้าอาวาส จำนวน 5 รูป ระดับผู้บริห ารโครงการ
จำนวน 5 รูป พระสงฆ์ผู้มีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกรมการศาสนา จำนวน 7 รูป
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์มี ช่วงอายุตั้งแต่ 26 – 74 ปี เฉลี่ยอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ อยู่ที่ 43 ปี จำนวน
พรรษาที่เป็นพระสงฆ์ ตั้งแต่ 7 พรรษา – 54 พรรษา ตำแหน่งทางสงฆ์ ในระดับเจ้าอาวาส จำนวน 3
รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน 5 รูป ส่วนใหญ่เป็นพระที่มีบทบาทในระดับผู้บริหารโครงการ และส่วน
หนึ่งเป็นพระผู้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการ เช่น พระอาจารย์ผู้สอนศีลธรรมใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ พระอาจารย์ส อนบาลี พระผู้เข้าร่วมการอบรมพระธรรม
วิทยากร โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น อีกทั้ง
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมวางแผน ดำเนินการ และในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ระยะเวลา
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกรมการศาสนา อยู่ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ถึง 28 ปี ส่วน
ใหญ่จะมากกว่า 10 ปี ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เกือบทั้งหมดเป็นนักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรมตั้งแต่ 3 ประโยค ถึง 9 ประโยค ระดับการศึกษาทางโลกส่วนใหญ่ในระดับปริญญาโท
รองลงมาปริญญาตรี และปริญญาเอกตามลำดับ และทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อ กิจกรรมของกรมการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Email: darinee.hon@stu.nida.ac.th
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ศาสนา ทั้งสี่ด้าน ดังนี้ ด้านรูปแบบและกระบวนการดำเนินกิจกรรมของกรมการศาสนา พระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่าดีและมีความเหมาะสม มีโครงสร้างการบริหาร และคณะทำงานที่ชัดเจน มีการบูร
ณาการกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ มีแนวทางการปฏิบัติงานและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการประชุมติดตามงาน ด้านทรัพยากร พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ
ผู้บริหารกรมการศาสนาไปในทางที่ดี โดยผู้บริหารกรมการศาสนาสามารถสนองนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรม มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ดี ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่าน
โครงการที่หลากหลาย สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ดี มีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
และมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระสงฆ์ สามารถติดต่อ
ประสานงานกับพระสงฆ์ได้อย่างเหมาะสม มีความเสียสละ มีจิตอาสา และตั้งใจทำงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย สำหรับงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความเห็นส่วนใหญ่ว่าไม่เพียงพอ
ต่อองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ มีเพียงบางส่วนที่พอใจกับงบประมาณที่กรมการศาสนา
จัดสรรให้ทางวัดในด้านความสำเร็จของกิจกรรม กรมการศาสนาสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจาก
การร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ กรมการศาสนาจะต้องมีปริมาณและความถี่ในการจัด
กิจกรรมเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น ควรลงพื้นที่ให้เข้าถึงและทั่วถึงทุกระดับ โดยการจัดกิจกรรมไม่ควรจัด
เฉพาะวัดใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียง ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปวัดเล็ก ๆ บ้าง ผู้บริหารและบุคลากรกรมการ
ศาสนา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึ กซึ้งของ และการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพระสงฆ์ บุคลากกรมการศาสนาจะต้องเป็นสื่อกลาง ระหว่างพระสงฆ์กับ
ประชาชน จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ควรมี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และบุคลการกรมการศาสนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
และกระชับความสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ กรมการศาสนา
จะต้องเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ควรมีการรวบรวมผู้มีความรู้ หรือพระที่มี
ประสบการณ์ในประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นแบบอย่ างให้พระสงฆ์รุ่นต่อ ๆ ไป และมีแนว
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการจัดทำแผน วางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พระสงฆ์ ให้เอื้อต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นำไปสู่เป้าหมาย และจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมที่จริงจัง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกจุด และเพื่อการพัฒนา ต่อยอด ต่อไป
คำสำคัญ: ทัศนคติ ผู้นำสงฆ์ กรมการศาสนา
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1. บทนำ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการทำนุบำรุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการในรูปแบบของโครงการ และกิจกรรมต่าง
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากภาคคณะสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์ระดับชั้นผู้ใหญ่หลายรูปซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นบุคคลหลักที่ช่วยสนับสนุน
และขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการศาสนาให้บรรลุผลไปได้ด้วยดี
สังคมไทยให้ความสำคัญกับบทบาทของพระสงฆ์เป็นอย่างมาก ในอดีตพระสงฆ์เป็นผู้นำทั้ง
ทางธรรมและทางโลก คือไม่เพียงให้การอบรมทางด้านศีลธรรมและการพัฒนาจิตวิญญาณเท่านั้น แต่
ท่านยังสงเคราะห์ประชาชนในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น การศึกษา วัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน
พระสงฆ์ คือ หนึ่งในองค์ประกอบหลักที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้
ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระ
บรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้ ซึ่งความสำคัญของพระสงฆ์ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1. พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญ เป็นที่มุ่งสนองประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญโดย
เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเอง และนำหลักธรรมมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นองค์ประกอบสำคั ญของพระพุทธศาสนา พระ
รัตนตรัย และเป็นสาวกผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของประพุทธเจ้า และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชน
3. พระสงฆ์เป็นต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นบุคคลที่ควรเคารพบูชา คือ ต้อง
ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการบวช และมีหน้าที่ ยึดหลักอันประกอบด้วย
ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก คือ มีทั้งการศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์
ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการศาสนาได้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินภารกิจหลัก
ด้านพระพุทธศาสนาร่วมกับผู้นำสงฆ์และพระภิกษุสงฆ์ค่อนข้างมาก โดยจะเห็นได้จากกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศ
อินเดีย – เนปาล กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กรมการศาสนาได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ ในการให้คำปรึกษาและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งโดยตลอดมา
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ
ศาสนาปฏิบัติการ มีความสนใจศึกษาทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา เพื่อสำรวจ
ความพึงพอใจและผลสะท้อนกลับของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การและนำผลการศึกษาไปปรับปรุง และพัฒนาในการบริหารองค์การ รวมทั้งเพื่อการพัฒนา
องค์การและบุคลากรให้ส ามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งนำ
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้นำสงฆ์ที่มีต่อกิจกรรมของกรมการศาสนาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บทบาทและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านรูปแบบและกระบวนการดำเนินกิจกรรม ด้านทรัพยากรที่
ใช้ในกิจกรรม และความสำเร็จของกิจกรรม
3. คำถามสำหรับการศึกษา
ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมที่กรมการศาสนารับผิดชอบเป็นอย่างไร
4. ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการสื่อสาร และมี
การใช้คำนี้กันอย่างแพร่หลาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคำว่า
ทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ เป็นคำนาม หมายถึง แนวความคิดเห็นนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ไอเซ่น (Ajzen, 1988) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ อารมณ์ ความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบที่ตอบสนองต่อวัตถุ บุคคล สถาบัน หรือเหตุการณ์
คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V. Good, 1959, p. 48) ให้คำจำกัดความไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความ
พร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่เป็นการสนับสนุน หรือ ต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง
บุคคล หรือสิ่งใด ๆ
โดยสรุป ทัศนคติ เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่
มีต่อข้อมูล ข่าวสารที่ได้รั บ มา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผ ลให้มีการแสดง
พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น
ออกมาโดยทางพฤติกรรม
การวัดทัศนคติอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ศึกษาทัศนคติโดยใช้ประสาทหูและตาเป็น
สำคัญ การสังเกตเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วนำข้อมูลที่
สังเกตนั้นไปอนุมานว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นอย่างไร (ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531 อ้างถึงใน จรรยา สิทธิ
ปาลวัฒน์, 2539)
2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาจะต้องออกไปสอบถามบุคคลนั้น ๆ ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการพูดคุย ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมวางแผนล่วงหน้าว่าจะสัมภาษณ์ในเรื่องใด
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
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ในการสัมภาษณ์นี้ สก็อตต์ (Scott, 1975) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เป็นการวัด ทัศนคติโดยอาศัย
การตอบสนองทางคำพูด (Verbal responses) และเป็นวิธีวัดที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง เพราะมีความ
สะดวกและง่ายต่อการวัด เช่น การใช้คำถามปลายเปิด (Open-ended Question) ผู้สัมภาษณ์อาจ
ตั้งคำถามว่า “คุณรู้สึกว่างานที่ท่านอธิบดีกรมการศาสนากำลังดำเนินการอยู่เป็นอย่างไร”
จะเห็นได้ว่า การใช้คำถามปลายเปิดนี้ ผู้สัมภาษณ์จะได้ข้อมูลมากมาย แต่มีข้อเสียก็คือว่า
ผู้ตอบอาจไม่ตอบตามความเป็นจริง เพราะไม่กล้าเปิดเผย หรือตอบตามความคาดหวังของสังคม
ดังนั้น การวัดทัศนคติโดยอาศัยการสัมภาษณ์จึงควรใช้วิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Vroom (1964, p. 99) ให้ทัศนะว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้
เพราะทั้งสองคำนี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้
เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง
ข้อมูลกรมการศาสนา และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของกรมการศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนาโดยการทำนุบำรุง
ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศา
สนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
2. โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4
ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล
3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
1. อายุ
2. จำนวนพรรษา
3. ระดับการศึกษาทางธรรมและทางโลก
4. ตำแหน่ง
5. สังกัดวัด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของ
กรมการศาสนา ประกอบด้วย 4 ด้าน
1. บทบาทและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. รูปแบบและกระบวนการดำเนินกิจกรรม
3. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรม
4. ความสำเร็จของกิจกรรม
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5. วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability
Sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องดำเนินการเก็บข้อมูล เป็นจำนวน 20 รูป ในที่นี้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย กล่าวคือจะต้องเป็น
ผู้นำสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาส หรือรองเจ้าอาวาส หรือหัวหน้าคณะสงฆ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มี
บทบาทกับกิจกรรมของกรมการศาสนา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบการสัมภาษณ์ ชนิดกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ
ชี้นำ (Semi-structured or guided interviews) เพื่อความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โดยนำคำสำคัญ
(Keywords) มาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ซึ่งมีการออกแบบหัวข้อคำถามในเชิงทัศนคติที่มีลักษณะ
ปลายเปิด (Open-ended Question) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ ให้สัมภาษณ์ได้ตอบคำถามที่เป็นไปตาม
ความรู้สึกนึกคิดของตน ซึ่งคำถามในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ อายุ จำนวนพรรษา ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง สังกัดวัด และประสบการณ์การทำงาน
ส่วนที่ 2 ประเด็นคำถาม ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ที่มีต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการการสัมภาษณ์
โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลักที่พบเจอ
จากการสัมภาษณ์ แล้วนำข้อมูลประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาพิจารณาแยกเป็นประเด็นย่อย
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสรุปและตีความ เพื่อเขียนรายงาน
6. สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์มีช่วงอายุตั้งแต่ 26 – 74 ปี เฉลี่ยอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ อยู่ที่ 43 ปี จำนวน
พรรษาที่เป็นพระสงฆ์ ตั้งแต่ 7 พรรษา – 54 พรรษา ตำแหน่งทางสงฆ์ ในระดับเจ้าอาวาส จำนวน 3
รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน 5 รูป ส่วนใหญ่เป็นพระที่มีบทบาทในระดับผู้บริหารโครงการ และส่วน
หนึ่งเป็นพระผู้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการ เช่น พระอาจารย์ผู้สอนศีลธรรมใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระอาจารย์สอนบาลี เป็นต้น ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เกือบทั้งหมดเป็นนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรมตั้งแต่ 3 ประโยค ถึง 9 ประโยค ระดับ
การศึกษาทางโลก ส่วนใหญ่ในระดับปริญญาโท รองลงมาปริญญาตรี และปริญญาเอก ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 ประเด็นคำถาม ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ที่มีต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา
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ประเด็นหลัก ของความคิดเห็นของผู้นำสงฆ์ที่มีต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา แบ่งออกเป็น
4 ประเด็น และประเด็นย่อย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ประเด็นหลักที่ 1 บทบาทและการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา
ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) ระยะเวลาและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน 2) กิจกรรม/โครงการ
ที่มีบทบาทและส่วนร่วม
ประเด็นหลักที่ 2 ด้านรูปแบบและกระบวนการดำเนินกิจกรรมของกรมการศาสนา
ประเด็นย่อย ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการ วิธีการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม
ประเด็นหลักที่ 3 ด้านทรัพยากร
ประเด็นย่อย ได้แก่ ด้านบุคลากร และงบประมาณ
ประเด็นหลักที่ 4 ด้านความสำเร็จของกิจกรรม
ประเด็ น ย่ อ ย ได้ แ ก่ ประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากกิ จ กรรมของกรมการศาสนาของพระสงฆ์
และฆราวาส
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพระสงฆ์ในแต่ละรูป เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการ
ศาสนา ในประเด็นต่าง ๆ สรุปความคิดเห็นร่วม ดังนี้
ประเด็นหลักที่ 1 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา
1) ระยะเวลาและประสบการณ์การทำงานร่วมกันผู้นำสงฆ์ส่วนใหญ่มีบทบาทกับกรมการ
ศาสนา ในหลาย ๆ กิจกรรม ทั้งที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมวางแผน ดำเนินการ และผู้ที่มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ระยะเวลาและประสบการณ์การทำงานจะ
แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล โดยสรุปจะมีระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง อยู่ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ถึง 28 ปี
ส่วนใหญ่จะมากกว่า 10 ปี นับได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ มีบทบาทและส่วนสำคัญในกิจกรรม
ของกรมการศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2) กิจกรรม/โครงการที่มีบทบาทและส่วนร่วม ผู้นำสงฆ์ส่วนใหญ่มีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมของกรมการศาสนาหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ประเทศอิน เดีย – เนปาลกิจ กรรมพัฒ นาสมรรถนะพระสอนศีล ธรรมตามแนวทางปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรกิจ กรรม
บรรพชาอุ ป สมบทพระภิ ก ษุ ส ามเณร กิ จ กรรมชุ ม ชนคุ ณ ธรรม กิ จ กรรมเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา งานรัฐพิธี ราชพิธี เช่น กฐินหลวง และโครงการคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้
พระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีบทบาทหลักในการร่วมคิด ร่วมวางแผน นำเสนอ และร่วมผลักดันให้ มีการริเริ่ม
กิจกรรม/โครงการของกรมฯ ในขณะที่พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งจะร่วมสนองนโยบาย โดยนำโครงการมา
ปฏิบัติตามที่กรมการศาสนาได้สนับสนุน และขอความร่วมมือมาทางวัด
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ประเด็นหลักที่ 2 ด้านรูปแบบและกระบวนการดำเนินกิจกรรมของกรมการศาสนา
โครงสร้างการบริห ารจัดการ พระสงฆ์ส ่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าดีและมีความเหมาะสม
มีโครงสร้างการบริหารจัดการ คณะทำงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการกับหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ
วิธีการดำเนินงาน พระสงฆ์ส่วนใหญ่พึงพอในกับแผนงาน และการมีแนวทางการปฏิบัติงาน
กรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการประชุมติดตามงาน
มี การประชาสั มพั นธ์ ก ิ จกรรมในช่ องทางต่ าง ๆ แต่ ย ั งไม่ มากพอ ควรจะมี ช ่ องทางการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เข้าถึงทุกระดับ สำหรับการประสานงานมีความเห็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กรมการศาสนาประสานงานไปยังวัดและพระสงฆ์ที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้
พระสงฆ์ไม่มีเวลาเตรียมการเพียงพอ จะต้องมีการประสานงานล่วงหน้า และจะต้องมีการติดตามงานอย่าง
ใกล้ชิดจริงจัง มีการประเมินผล รวบรวมปัญหาที่แท้จริง เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป
การจัดกิจกรรม พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กรมการศาสนาสามารถจัดกิจกรรมให้เกิด
เป็นรูปธรรม แต่ยังไม่เพียงพอ ควรมีกิจกรรมให้บ่อยขึ้น ลงพื้นที่ให้เข้าถึงและทั่วถึงทุกระดับ และ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม จะต้องมีความต่อเนื่องมากกว่านี้ สำหรับการจัดกิจกรรม
ในส่วนกลาง สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลาง เช่น สนามหลวง ลานคนเมือง ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร เหมาะสมดี เพราะมีพื้นที่เพียงพอและเป็นศูนย์รวม และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
ควรมีการอบรมสัมมนา เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อกรมการศาสนานำมาวิเคราะห์
และแก้ปัญหา
ประเด็นหลักที่ 3 ด้านทรัพยากร
ด้านบุคลากรกรมการศาสนา พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อผู้บริหารกรมการศาสนาไปในทางที่ดี
กล่าวคือ ผู้บริหารกรมการศาสนาสามารถสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่ดี ให้
ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านโครงการที่หลากหลาย และสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลได้ดี มีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระสงฆ์ ติดต่อประสานงานกับพระสงฆ์ได้อย่างเหมาะสม มีความเสียสละ จิตอาสา
และตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีจิตอาสา เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมในวันหยุด
ถึงแม้จะมีจำนวนบุคลากรที่น้อย แต่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งเดียวกัน
ซึ่งเป็นจุดแข็งของกรมการศาสนา ทั้งนี้ ควรเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งและ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ด้านงบประมาณงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีความเห็นส่วนใหญ่ว่าไม่
เพียงพอต่อองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ มีเพียงบางส่วนที่พอใจกับงบประมาณที่กรมการ
ศาสนาจัดสรร และสนับสนุนมาให้
พระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กรมการศาสนาควรมีคลังความรู้ องค์ความรู้ ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ให้มากขึ้น และข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมการศาสนาจะต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
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ประเด็นหลักที่ 4 ด้านความสำเร็จของกิจกรรม
กรมการศาสนาสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวันได้ เพราะ กรมการศาสนายังเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่
คุณธรรม เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผู้นำสงฆ์ต่อกิจกรรมของกรมการศาสนา” ครั้งนี้ ผู้วิจัย
สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. กรมการศาสนาจะต้องมีปริมาณและความถี่ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ลงพื้นที่ให้
เข้าถึงและทั่วถึงทุ กระดับโดยการจัดกิจกรรมไม่ควรจัดเฉพาะวัดใหญ่ๆมีชื่อเสียง ควรสับเปลี่ยน
หมุนเวียนไปวัดเล็ก ๆ บ้าง ให้ทั่วถึง
2. ผู้บริหารและบุคลากรกรมการศาสนา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความเข้าใจใน
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งของและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพระสงฆ์ บุคลากกรมการ
ศาสนาจะต้องเป็นสื่อกลาง ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของกรมการ
ศาสนาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
3. ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างบุคลากร ควรมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และบุคลการ
กรมการศาสนา เพื่อสร้างความคุ้นเคย และกระชับความสัมพันธ์ ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้
อย่างคล่องตัว
4. กรมการศาสนาจะต้องเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ควรมีการ
รวบรวมผู้มีความรู้ หรือพระที่มีประสบการณ์ในประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อจะได้มีแบบอย่างให้
พระรุ่นต่อ ๆ ไป และมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการจัดทำแผน วางกล
ยุทธ์ เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ให้เอื้อต่อการเผยแผ่ของพระสงฆ์ ให้สู่เป้าหมายมีการประชุม ปรึกษาหารือ
ร่วมรับรู้ ร่วมกันทำ สร้างความร่วมมือ และการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่จริงจัง และเป็นไป
ตามความจริง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกจุด และพัฒนาต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2550). โครงการ
ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2559). การดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง
“บวร” บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ราชการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
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การดำเนินการการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ทินกร โสภารักษ์*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่เคยร้องเรียน เป็นงานวิจัยเชิงผสม ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้าน
การประชาสัมพันธ์ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ
ในการติดต่อที่หน่วย พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านกระบวนการไกล่
เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขณะที่ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม พบว่า จำนวนเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย ตำบลพานพร้าว จำนวน
9 เรื่อง ตำบลหนองปลาปาก จำนวน 15 เรื่อง ตำบลบ้านหม้อ จำนวน 10 เรื่อง และตำบลพระพุทธ
บาท จำนวน 6 เรื่อง โดยมีประเด็นการร้องเรียน (แบ่งเป็นประเภท) เช่น ที่สาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง
หนี้นอกระบบ จำนวน 10 เรื่อง เหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 6 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ได้แก่ ทรัพย์สิน
มรดก) จำนวน 6 เรื่อง ขณะที่ วิธีการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ได้แก่ ตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ร ้ อ งเรี ย น เชิ ญ คู ่ ก รณี เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการไกล่ เ กลี ่ ย คณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอมยอมความตกลงกัน และหากมีความผิดตามข้อร้องเรียน ดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขหรือสนับสนุนของศูนย์ดำรงธรรม คือ คู่กรณีผู้ถูก
ร้องเรียนไม่ให้ความร่วมมือ การบังคับใช้กฎหมายได้ไม่เต็มอำนาจหน้าที่ และผู้ร้องขาดความรู้เรื่อง
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการใช้งบประมาณในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ
คำสำคัญ: การดำเนินการ การร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม
1. บทนำ
กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์
ของกระทรวงมหาดไทย โดยได้ ก ำหนดให้ ก องตรวจราชการและเรื ่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ส ำนั ก งาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทยเป็นหน่วยงานกลาง รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และ
เพื่อให้การปฏิบัติ ราชการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการ และ ขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทยที่ม ี การ
ปรับ ปรุงใหม่ จึงมอบอำนาจให้ห ัว หน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน
*

นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานศูนย์ดำรงธรรมแทน รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ “ศูนย์ด ำรงธรรม” ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ท ำ
หน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนทุกเรื่องทุกปัญหา ซึ่งมีทั้งส่วนกลางอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล และ
ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการประชุมเรื่อง “การจัดตั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ตามบัญชานายกรัฐมนตรีและให้กระทรวงมหาดไทย
(มท.) ดำเนินการตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังต่อไปนี้ (สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี , 2559, 7) 1) ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0307.2/ว2417 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ต่อไป แต่เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมขึ้นใน
อำเภอเป็นไปตามประกาศคณะ รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออก
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมขึ้นในอำเภอ และกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือนายอำเภอในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้ องเรียน
ร้องทุกข์ 2) ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เกลี่ยอัตรากำลังที่มีไปสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์
ดำรงธรรม อำเภอ 3) ในการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ให้แก่นายอำเภอเพื่อให้ศูนย์ด ำรงธรรมที่จัดตั้งขึ้ นสามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อ สถานการณ์ 4) เมื่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดำเนินการไประยะหนึ่ง
แล้ว ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมในการคงอยู่ระหว่างศูนย์ด ำรง
ธรรมจังหวัดกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
บทวิเคราะห์ “ศูนย์ด ำรงธรรมอำเภอ” ถือเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ โดยเพิ่มอำนาจให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ” ในแต่ละ จังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 โดย
กำหนดอำนาจหน้ า ที ่ ข องศู น ย์ ดั ง กล่ า วเพิ ่ ม ขึ ้ น ทั ้ ง ในส่ ว นกลางและระดั บ จั ง หวั ด ขึ ้ น ตรงกั บ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การบริหารงานระดับจังหวัด และการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในการบริการประชาชนมี คุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงรับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน และการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดประชุมระดับ
ผู้บริหารของกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเห็ นว่า การเพิ่มอำนาจให้กับ ศูนย์ดำรงธรรมให้กลายเป็น “ศูนย์ที่สั่ง
การเบ็ดเสร็จ” หลังจากเปิดศูนย์ด ำรงธรรมมาแล้วตั้งแต่ปี 2537 แต่ค่อย ๆ หมดบทบาทลง เมื่อ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลือกใช้ศูนย์บริการประชาชนที่ท ำเนียบรัฐบาล และร้องเรียนผ่านทาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดังนั้น รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา จึงได้มีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งดังกล่าว โดยมีเหตุผล ดังต่อไปนี้
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1) ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ ำนาจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ศูนย์ด ำรงธรรมเป็น “ศูนย์สั่งการ
เบ็ดเสร็จ” เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับม็อบพืชผลการเกษตรที่มี
อยู่ ทั่วประเทศให้จํากัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ
2) ต้องการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ให้มีการแบ่งลักษณะงานเป็น 2 ประเภท คือ งาน
ปกติ ได้แก่การรับเรื่องราวร้องทุกข์การให้คำปรึกษา การให้บริการข้อมูล การจัดตั้งบอร์ดบริหารและ
กำหนดเป็น คณะทำงาน 4 กลุ่ม และอีกประเภทหนึ่ง คือ งานกรณีพิเศษ ขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารในการ
พิจารณาเป็นกรณีไป เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยพิบัติปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดยให้ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน
3) เมื่อแต่ละจังหวัดได้จัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ
(คสช.) เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้มาก
ที่สุด ก่อให้เกิดลักษณะงานที่ปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม คือ One Stop Service รวมทั้งเป็นการวาง
นโยบาย เชิงรุกและวางยุทธศาสตร์ให้กับ ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อจัดตั้งคณะทำงานที่จะเข้าไปศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ราคาพืชผลทางการเกษตร และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาที่เผชิญอยู่ซ้ำซากทุกปีหากสามารถใช้
กลไกการประสานหน่ว ยงานราชการที่มีอยู่ ตอนนี้ อย่างเป็นองค์รวม จะช่ว ยแก้ไขปัญหาได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะพบว่า ประเด็นปัญหาที่
พบมากที่สุด จะเป็นเรื่องปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม โดยปัญหา
ดังกล่าวไม่สามารถ แก้ไขได้ ทันทีเนื่องจากจังหวัดไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมด จึงต้องส่งเรื่อง
มายังส่วนกลางโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่คิดว่าจะพบในช่วงแรก น่าจะเป็นเรื่อง
ความเข้าใจของประชาชนและ เจ้าหน้าที่ต่อศูนย์ด ำรงธรรม และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เพราะเดิม
เป็นเพียงหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่
หลังจากมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้จังหวัดกลายเป็นแกนนำหลักในการ
ขับเคลื่อนศูนย์ด ำรงธรรมในแต่ละพื้นที่เพราะสามารถสั่งการ ให้หน่วยงานข้าราชการภายใต้สังกัด
ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีซึ่งจริง ๆ แล้ว การปฏิบัติงานใน ลักษณะนี้มีอยู่แล้ว เพียงแต่
แยกส่วนงานกันทำ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นองค์รวม คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) อยาก
ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น รวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะถ้ามาศูนย์
ดำรงธรรมแล้ว สามารถจบได้ในศูนย์เดียว การขยายให้มีการตั้ง “ศูนย์ด ำรงธรรมอำเภอ” เป็นการ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มี ปัญหา ความเดือดร้อน จะได้แจ้งให้ภาครัฐได้รับรู้แล้วน ำ
ปัญหาต่าง ๆ ไปกระจายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไป แก้ไขได้โดยตรง ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ จะได้
รับรู้ปัญหาของชาวบ้าน ที่ผ่านมาประชาชนจะต้องเดินทางเข้า มาร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็มีความยากลำบาก หรือจะเข้าจังหวัดก็เช่นกัน
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ดังนั้น “การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ” ขึ้นมา ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการอำนวยความเป็น
ธรรมให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ในทุก ๆ เรื่องเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยเน้นการปฏิบัติการในเชิงรุก ทั้งนี้ หากพบ
พฤติกรรมไม่ถูกต้อง ชอบธรรม หรือมีข้อเสนอแนะดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย หรือไม่ได้รับ
ความสะดวก มีปัญหาเดือดร้อน คับข้องใจ สามารถไปศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด อำเภอ ได้ทั่วประเทศ
รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสื่อถึงกัน ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ จะสามารถ
รู้ถึงปัญหาความเดือดร้อน สภาพความเป็นไปต่าง ๆ ของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ เมื่อศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอได้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ก็จะต้องเร่งแก้ไข เยียวยา สร้างความเข้าใจด้วยการชี้แจง
ด้วยเหตุด้วยผล ซึ่งเป็นแบบอย่างที่นักปกครองต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้กับ
ประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระบบการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
2.2 เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่เคยร้องเรียนในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย
3. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2539 ได้ให้ความหมายของคำว่า “การบริการ”
หมายถึงการปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น การให้บริการ หรือการใช้บริการ เป็นต้น
การบริ ก าร ในภาษาอั ง กฤษใช้ ค ำว่ า Service ซึ ่ ง นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ อ ย่าง
กว้างขวาง ดังนี้ Kotler (1994) ได้ให้ความหมายของคำว่า “การบริการ” หมายถึง กรกระทำใด ๆ
หรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลหนึ่งไม่สามารถเสนอให้กับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งในลักษณะของการจับต้องได้
หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ การกระทำนี้อาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนก็ได้
จินตนา บุญบงการ (2539) ให้ความหมายของคำว่า “การบริการ” หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ยาก เสื่อม
สลายได้ง่าย การบริการจะทำและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที เป็นกระบวนการการ
ส่งมอบบริการไปยังผู้รับบริการ และออกมาในรูปของเวลา สถานที่ และรูปแบบ ซึ่งมีความสำคัญต่อ
การเอื้ออำนวยทางจิตใจทำให้เกิดความพึงพอใจ และตรงกับคำว่า “Service” ที่สามารถยึดเป็นหลัก
ในการให้บริการตามความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวอักษร ทั้ง 7 คือ
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S = Smiling and Sympathy การยิ้มแยม และการเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่มาขอรับบริการด้วย
ความรู้สึกที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
E = Early Response การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R = Respectful การให้เกียรติผู้รับบริการ
V = Voluntariness Manner การให้บริการด้วยความเต็มใจ
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและองค์กร
C = Courtesy ความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ
จากความหมายที่ได้กล่ าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริการเป็นการกระทำหรือกิจกรรมที่ไม่
สามารถจับต้องได้ เสื่อมสลายได้ง่าย เป็นกิจกรรมที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอและส่งมอบให้
ผู้รับบริการในทันทีหรือเกือบจะทันทีเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจและ
ความไว้วางใจในการให้บริการนั้น ๆ และไปสู่การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการนั้นอีก
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
คณะกรรมาธิการการบริหารและยุติธรรม วุฒิสภา (2540: 30-35) ได้กำหนดองค์ประกอบ
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนสำหรับหน่วยงานฝ่ายบริหาร สรุปได้ดังนี้
3.2.1 บทบาทของรัฐ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายของการให้บริการประชาชน นโยบายการ
บริการประชาชน และมาตรการในการดำเนินการของรัฐ
3.2.2 กฎระเบียบ ควรมุ่งแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทุกระดับซึ่งเป็น
อุปสรรคในกาบริ การของรัฐ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ และอาจตั้ง
คณะกรรมการร่วมระหว่างส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่เอื้อประโยชน์
ต่อการบริการประชาชน
3.2.3 ระบบงาน ควรดำเนินการดังนี้
1) เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพบริการของตน โดยการลดเงื่อนไขที่ไม่จำเป็น จัด
ระเบียบการบริการ พัฒนาระบบบริการจุดเดียว ประสานระหว่างหลายหน่อยบริการเพื่อจัดให้มีการ
บริการร่วมกันจุดเดียว
2) พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศบริการ
3) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันด้านบริการ
4) สนับ สนุนหน่วยบริการ โดยการกระจายการใช้ดุลยพินิจให้แก่ห น่วยบริการ
โดยเฉพาะระดับผู้ปฏิบัติการ โดยมีกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน และส่งเสริมความก้าวหน้าและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยบริการ
5) ส่งเสริมให้มีการประเมินประสิทธิภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการ
สำรวจระดับความพอใจของประชาชนผู้รับบริการของหน่วยบริการ และจัดทำดัชนีบ่งชี้ความพึงพอใจ
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ของผู้รับบริการ การประเมินผลความพึงพอใจประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพตามมาตรฐานการ
บริการเป็นข้อมูลเบื้องตนเพื่อส่งเสริมหรือปรับปรุงหน่วยบริการ และอาจมีคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนทำหน้าที่ประเมินคุณภาพบริการของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพิจารณากำหนดให้แยก
หน่วยงานบริการออกจากระบบราชการปกติ เช่น การทำข้อตกลงในลักษณะสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานที่
มิใช่ข้าราชการประจำและได้รับผลตอบแทนจากหน่วยบริการโดยตรง
3.2.4 ผู้ให้บริการ ควรดำเนินการ ดังนี้
1) กำหนดมาตรการที ่ ช ั ด เจนในการดำเนิ น การเมื ่ อ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนผู้รับบริการต้องมีสิทธิได้พบกับหัวหน้าหน่วยบริการหาก
เกิดปัญหาดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้
2) หน่วยบริการประเมินเจ้ าหน้าที่ของตนให้ด้านคุณภาพบริการตามมาตรฐานที่
กำหนดและให้รางวัลหรือยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเด่น
3) ใช้มาตรการที่เฉียบขาดกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกร้องผลประโยชน์หรือกลั่นแกล้ ง
ผู้รับบริการ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตน
3.2.5 ทรัพยากรสนับสนุน ควรดำเนินการดังนี้
1) ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการบริการ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
3) กำหนดมาตรฐานกายภาพของหน่วยบริการ เช่น สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค
และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4) กระจายจุดบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น
5) ส่งเสริมให้มีระบบเคลื่อนที่มากขี้น
6) สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพบริการของหน่วยบริการ
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระบบการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
- การรับเรื่อง
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- นัดหมายคู่กรณี
- กระบวนการไกล่เกลี่ย
- การยุติเรื่อง

ข้อมูลการร้องเรียน
- พื้นที่ที่มีการร้องเรียน
- ประเด็นการร้องเรียน
ความพึงพอใจ
- การประชาสัมพันธ์
- คุณภาพการให้บริการในการติดต่อที่หน่วย
- กระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
เป็น การศึ ก ษาเชิ งผสม เป็นการศึก ษาผลการดำเนิน งานของศูนย์ด ำรงธรรมอำเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยการประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และประชาชนผู้รับบริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีรายละเอียด ดังนี้
4.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
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2) ประชาชนผู้ที่เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
จำนวน 151 คน
4.3 ข้อมูลสรุประเบียบวิธีวิจัย
ตารางที่ 1 สรุประเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1) ระบบการร้องเรียนของศูนย์
ดำรงธรรม
2) ข้อมูลการร้องเรียน
3) ความพึงพอใจ

เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
สัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการตั้งแต่
รับเรื่องจนกระทั่งยุติเรื่อง
สัมภาษณ์ประเด็นการร้องเรียนและ ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ที่นำมา
พื้นที่
ซึ่งข้อร้องเรียน ข้อมูลทุติยภูมิ
จ า ก ก า ร ท ำ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ของ
ประชาชนจำนวน 151 คน

5. ผลการศึกษา
5.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่เคยใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
ต่ำกว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.
ปริญญาตรี หรือ ปวส.
สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ

จำนวน
(n=151)

ร้อยละ
(100.0)

81
70

53.6
46.4

14
38
54
24
14
7

9.3
25.2
35.8
15.9
9.3
4.5

8
24
53
54
12

5.4
15.9
35.1
35.8
7.8
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ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
โสด
สมรส
หย่าร้าง
อื่น ๆ
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป
7. อาชีพ
เกษตรกรรม
ข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ/
พนักงานราชการ
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจ
บริษัท/ภาคเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จำนวน
(n=151)
51
83
16
1

ร้อยละ
(100.0)
33.8
55.0
10.6
0.6

47
62
28
14

31.1
41.1
18.5
9.3

26
42

17.2
27.8

22
34
21
6
151

14.6
22.5
13.9
4.0
100.0

จากตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามพบว่า เพศ กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 81 คน (ร้อยละ 53.6) และเพศหญิงจำนวน 70 คน
(ร้อยละ 46.6) อายุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปีจำนวน 54 คน (ร้อยละ
35.8) รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จำนวน 38 คน (ร้อยละ 25.2) อายุ 41-50 ปี จำนวน 24 คน (ร้อย
ละ 15.9) อายุต่ำกว่า 20 ปีและอายุ 51-60 ปีจำนวนอย่างละ 14 คน (ร้อยละ 9.3) และที่น้อยที่สุด
คือ อายุมากกว่า 60 ปีจำนวน 7 คน (ร้อยละ 4.5) ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ส่ว นใหญ่มีร ะดับ การศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส. จำนวน 54 คน (ร้อยละ 35.8) รองลงมาคือ
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จำนวน 53 คน (ร้อยละ 35.1) มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จำนวน 24 คน (ร้อย
ละ 15.9) สูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 12 คน (ร้อยละ 7.8) และที่น้อยที่สุดคือ ต่ำกว่าประถมศึกษา
จำนวน 8 คน (ร้อยละ 5.4) สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
จำนวน 83 คน (ร้อยละ 55.0) รองลงมาคือ โสด จำนวน 51 คน (ร้อยละ 33.8) หย่าร้าง จำนวน 16
คน (ร้อยละ 10.6) และที่น้อยที่สุดคือ อื่น ๆ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.6) ระดับรายได้ต่อเดือน กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ มีระดับรายได้10,001 – 15,000 บาท จำนวน 62 คน (ร้อยละ
41.1) รองลงมาคือ ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 47 คน(ร้อยละ 31.1) 15,001 – 20,000 บาท
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จำนวน 28 คน (ร้อยละ 18.5) มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 14 คน (ร้อยละ 9.3) อาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ/พนักงานราชการ จำนวน 42
คน (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคือค้าขาย/ธุรกิจ จำนวน 34 คน (ร้อยละ 22.5) เกษตรกรรม จำนวน 26
คน (ร้อยละ 17.2) รับจ้างจำนวน 22 คน (ร้อยละ 14.6) บริษัท/ภาคเอกชนจำนวน 21 คน (ร้อยละ
13.9) และที่น้อยที่สุดคือ อื่น ๆ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 4.0) ตามลำดับ
5.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่เ คยใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนที่เคย
ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์
1. ศูนย์ดำรงธรรมมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เพียงพอ
2. ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้ข้อมูลทีค่ รอบคลุม
3. ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง
4. ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการข้อมูลที่ชัดเจน
5. ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการข้อมูลที่มี
ประโยชน์
6. ศูนย์ดำรงธรรมมีการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
7. ศูนย์ดำรงธรรมมีการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำการให้บริการในการติดต่อที่หน่วยด้วยสื่อ
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
8. การให้บริการด้านข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมมี
การปรับปรุงข้อมูลที่สอดคล้องและทันสมัยต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เฉลี่ย

มาก
ที่สุด
38
(25.2)
11
(7.3)
28
(18.5)
16
(10.6)
31
(20.5)
19
(12.6)
26
(17.2)

มาก
61
(40.4)
76
(50.3)
55
(36.4)
65
(43.0)
69
(45.7)
74
(49.0)
55
(36.4)

ปาน
กลาง
51
(33.8)
64
(42.4)
64
(42.4)
67
(44.4)
50
(33.1)
56
(37.1)
67
(44.4)

น้อย น้อย X S.D
ที่สุด
1
- 3.90 0.78
(0.7)
- 3.65 0.33
4
(2.6)
3
(2.0)
1
(0.7)
2
(1.3)
3
(2.0)

-

3.70 0.79

-

3.62 0.69

-

3.86 0.73

-

3.72 0.69

-

3.69 0.77

26
54
68
1
2 3.67 0.81
(17.2) (35.8) (45.0) (0.7) (1.3)
3.73 0.48

จากตารางที่ 3 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื ่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที ่ ม ากที ่ ส ุ ด คื อ ศู น ย์ ด ำรงธรรมมี การ
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เพียงพอ รองลงมาคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการข้อมูลที่มีประโยชน์ และที่
น้อยที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการข้อมูลที่ชัดเจน
ตารางที่ 4 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนที่เคย
ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ด้านคุณภาพการให้บริการใน
การติดต่อที่หน่วย
ด้านคุณภาพการให้บริการในการติดต่อที่หน่วย

มาก มาก ปาน
ที่สุด
กลาง
9. ศูนย์ดำรงธรรมมีขั้นตอนการให้บริการในการ
25
68
54
ติดต่อที่หน่วยไม่ยุ่งยากซับซ้อน
(16.6) (45.0) (35.8)
10. ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการด้วยการ
19
81
49
จัดลำดับคิวการให้บริการที่เท่าเทียมกัน เช่น ใคร (12.6) (53.6) (32.5)
มาก่อนได้ใช้บริการก่อน
11. ศูนย์ดำรงธรรมให้การบริการในการติดต่อที่
21
69
58
หน่วย ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนเพื่อความ
(13.9) (45.7) (38.4)
รวดเร็วมากน้อยเพียงใด
12. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมมีทักษะความ
25
71
52
เชี่ยวชาญในการให้บริการความรูม้ ากน้อย
(16.6) (47.0) (34.4)
เพียงใด
13. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมมีความ
23
78
45
กระตือรือร้นในการให้บริการมากน้อยเพียงใด
(15.2) (51.7) (29.8)
14. ศูนย์ดำรงธรรมมีกิรยิ าวาจาสุภาพในการ
21
88
38
ให้บริการที่เหมาะสมหรือไม่
(13.9) (58.3) (25.2)
เฉลี่ย

น้อย

น้อย X S.D
ที่สุด
3
1 3.74 0.77
(2.0) (0.7)
2
3.77 0.67
(1.3)
3
(2.0)

-

3.71 0.72

3
(2.0)

-

3.78 0.74

5
(3.3)
4
(2.6)

-

3.79 0.73

-

3.83 0.69
3.77 0.45

จากตารางที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการในการติดต่อที่ห น่ว ยพบว่า กลุ่มตัว อย่างใน
การศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มากที่สุดคือ
ศูนย์ดำรงธรรมมีกิริยาวาจาสุภาพในการให้บริการที่เหมาะสมหรือไม่ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ศูนย์
ดำรงธรรมมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมากน้อยเพียงใด และที่น้อยที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมให้
การบริการในการติดต่อที่หน่วย ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วมากน้อยเพียงใด

218

ตารางที่ 5 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนที่เคย
ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยของ
ศูนย์ดำรงธรรม
ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรม

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
15. ศูนย์ดำรงธรรมมีการรับเรื่องร้องทุกข์ และ
31
73
46
1
ร้องเรียน ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ
(20.5) (48.3) (30.5) (0.7)
16. ศูนย์ดำรงธรรมมีการประสานการไกล่เกลีย่
18
82
47
4
และแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ชัดเจน
(11.9) (54.3) (31.1) (2.6)
17. ศูนย์ดำรงธรรมมีการพิจารณา สั่งการเกี่ยวกับ 32
69
47
3
แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้อย่าง
(21.2) (45.7) (31.1) (2.0)
รวดเร็ว
18. ศูนย์ดำรงธรรมมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
24
68
56
3
ในการแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ย และแจ้งผู้ที่
(15.9) (45.0) (37.1) (2.0)
เกี่ยวข้อง (ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ) ได้อย่างชัดเจน
19. ท่านมีความพึงพอใจภาพรวมในการปฏิบัติ
31
67
51
2
หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน/ (20.5) (44.4) (33.8) (1.3)
ร้องทุกข์ จนเสร็จสิ้นการไกล่เกลี่ย
เฉลี่ย

X

S.D

3.88 0.72
3.76 0.69
3.86 0.76

3.75 0.74

3.84 0.75

3.82 0.52

จากตารางที ่ 5 ด้ า นกระบวนการไกล่ เกลี่ ยของศู นย์ด ำรงธรรมพบว่า กลุ ่ ม ตั ว อย่ างใน
การศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มากที่สุดคือ
ศูนย์ดำรงธรรมมีการรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รองลงมาคือ ศูนย์ดำรง
ธรรมมีการพิจารณา สั่งการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว และที่น้อย
ที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ย และแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง (ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
5.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
5.3.1 ประเด็นการรับเรื่อง
ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่คอยให้บริการในเวลาราชการ สามารถทำได้ตามแบบคำร้อง หรืออาจร้องเรียนผ่านผู้นำ
ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศูนย์ดำรงธรรมต่อไป (สัมภาษณ์
เชิงลึก, ปลัดอำเภอ, 2562)
5.3.2 ประเด็นการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
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หลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งทราบประเด็นความเดือดร้อนต่าง ๆ จากผู้ร้อง และลง
บันทึกไว้ตามแบบ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ร้อง ผู้รับเรื่อง และเบอร์ติดต่อ ถ้าผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ศูนย์
ดำรงธรรมจะดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ทราบปัญหา และการร้องเรียน
ดังกล่าว ซึ่งในการประสานไกล่เกลี่ย อาจติดต่อผู้เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์ หรือทำเป็นหนังสื อ
แล้วแต่กรณี เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมต่อไป รวมถึงการนัดหมายผู้ ที่
เกี่ยวข้องตามวันและเวลาราชการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางมาได้พร้อมกัน หรือมาตามวัน
เวลานั้น แล้วแต่กรณี (สัมภาษณ์เชิงลึก, ปลัดอำเภอ, 2562)
ขณะที่ ศูนย์ดำรงธรรมจะไกล่เกลี่ยตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตกลงกันให้ได้ โดยการ
เป็นสื่อกลางเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ยินยอมทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
เมื่อคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องตกลงกันได้ ศู นย์ดำรงธรรมจะทำบันทึกข้อตกลงและลงลายมือชื่อ คือ เป็น
การยุติเรื่องร้องเรียน (สัมภาษณ์เชิงลึก, ปลัดอำเภอ, 2562)
5.3.3 ประเด็นของพื้นที่ร้องเรียน
พื้นที่ที่มีประชาชนร้องเรียน กระจายอยู่ในทุกตำบลของอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอศรี
เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชายแดน ติดริมแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย การร้องเรียนมีหลายเรื่อง แต่ส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่อง ที่สาธารณะ เหตุเดือดร้อนรำคาญ มรดก และหนี้นอกระบบ เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก ,
ปลัดอำเภอ, 2562)
อำเภอศรีเชียงใหม่ อยู่ริมแม่น้ำโขง ที่สาธารณะริมตลิ่ง จะมีการใช้ประโยชน์ บริเวณที่ติดกับ
ที่ของตน กรณีเพื่อนบ้านมาลุกล้ำที่สาธารณะที่ตนใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นประเด็นโต้เถียงและวิวาทกัน
จึงให้ศูนย์ดำรงธรรมไกล่เกลี่ย โดยตามกฎหมายไม่สามารถใช้ประโยชน์ส่วนตัวในที่สาธารณะได้ ศูนย์
ดำรงธรรมจะนัดหมายมาพูดคุยทำความเข้าใจและตกลงกัน เป็นต้น (สัมภาษณ์เชิงลึก , ปลัดอำเภอ,
2562)
5.3.4 ประเด็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
ประชาชนสามารถบันทึกคำร้องได้ตามแบบ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอ หรือ
ผ่านผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เมื่อรับเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน
จากพื้นที่ โดยใช้กลไก ผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และทำหนังสือแจ้งและนัดหมายผู้เกี่ยวข้องสู่
กระบวนการต่อไป เมื่อนัดหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำการพูดคุยไกล่เกลี่ยทีละฝ่ายหรือพร้อ ม
กันแล้วแต่กรณี เพื่อหาข้อตกลงยินยอมพร้อมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงหรือหากเป็นกรณีที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือราชการที่เป็นเรื่องสำคัญ จะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเพื่อ
ดำเนินการไกล่เกลี่ย เพื่อยุติเรื่องต่อไป (สัมภาษณ์เชิงลึก, ปลัดอำเภอ, 2562)
5.3.5 สรุปผลการสัมภาษณ์
1) จำนวนเรื่องร้องเรียน ตำบลพานพร้าว
จำนวน 9 เรื่อง
ตำบลหนองปลาปาก
จำนวน 15 เรื่อง
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ตำบลบ้านหม้อ
จำนวน 10 เรื่อง
ตำบลพระพุทธบาท
จำนวน 6 เรื่อง
2) ประเด็นการร้องเรียน (แบ่งเป็นประเภท)
เช่น ที่สาธารณะ
จำนวน 8 เรื่อง
หนี้นอกระบบ
จำนวน 10 เรื่อง
เหตุเดือดร้อนรำคาญ
จำนวน 6 เรื่อง
อื่น ๆ (ได้แก่ ทรัพย์สินมรดก)
จำนวน 6 เรื่อง
3) วิธีการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
เชิญคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความตกลงกัน
หากมีความผิดตามข้อร้องเรียน ดำเนินการตามกฎหมาย
4) ปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขหรือสนับสนุนของศูนย์ดำรงธรรม
คู่กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ให้ความร่วมมือ
การบังคับใช้กฎหมายได้ไม่เต็มอำนาจหน้าที่
ผู้ร้องขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
5) ไม่มีการใช้งบประมาณในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย
6.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน
เพศ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 81 คน (ร้อยละ 53.6) และ
เพศหญิงจำนวน 70 คน (ร้อยละ 46.6) อายุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี
จำนวน 54 คน (ร้อยละ 35.8) รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จำนวน 38 คน (ร้อยละ 25.2) อายุ 41-50
ปี จำนวน 24 คน (ร้อยละ 15.9) อายุต่ำกว่า 20 ปีและอายุ 51-60 ปีจำนวนอย่างละ 14 คน (ร้อยละ
9.3) และที่น้อยที่สุดคือ อายุมากกว่า 60 ปีจำนวน 7 คน (ร้อยละ 4.5) ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส. จำนวน 54 คน (ร้อยละ 35.8)
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จำนวน 53 คน (ร้อยละ 35.1) มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จำนวน
24 คน (ร้อยละ 15.9) สูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 12 คน (ร้อยละ 7.8) และที่น้อยที่สุดคือ ต่ำกว่า
ประถมศึกษาจำนวน 8 คน (ร้อยละ 5.4) สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสจำนวน 83 คน (ร้อยละ 55.0) รองลงมาคือ โสด จำนวน 51 คน (ร้อยละ 33.8) หย่า
ร้าง จำนวน 16 คน (ร้อยละ 10.6) และที่น้อยที่สุดคือ อื่น ๆ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.6) ระดับรายได้
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ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ มีระดับรายได้10,001 – 15,000 บาท จำนวน 62
คน (ร้อยละ 41.1) รองลงมาคือ ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 47 คน (ร้อยละ 31.1) 15,001 –
20,000 บาท จำนวน 28 คน (ร้อยละ 18.5) มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 14 คน (ร้อยละ
9.3) อาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ/พนักงาน
ราชการ จำนวน 42 คน (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคือค้าขาย/ธุรกิจ จำนวน 34 คน (ร้อยละ 22.5)
เกษตรกรรม จำนวน 26 คน (ร้อยละ 17.2) รับจ้างจำนวน 22 คน (ร้อยละ 14.6) บริษัท/ภาคเอกชน
จำนวน 21 คน (ร้อยละ 13.9) และที่น้อยที่สุดคือ อื่น ๆ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 4.0) ตามลำดับ
6.1.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่เคยร้องเรียนต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มากที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เพียงพอ รองลงมาคือ
ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการข้อมูลที่มีประโยชน์ และที่น้อยที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการให้บริการ
ข้อมูลที่ชัดเจน
2) ด้านคุณภาพการให้บริการในการติดต่อที่หน่วย พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มากที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีกิริยาวาจาสุภาพในการ
ให้บริการที่เหมาะสมหรือไม่ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการมากน้อยเพียงใด และที่น้อยที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมให้การบริการในการติดต่อที่ห น่วย
ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วมากน้อยเพียงใด
3) ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มากที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการรับเรื่องร้องทุกข์ และ
ร้องเรียน ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รองลงมาคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการพิจารณา สั่งการเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว และที่น้อยที่สุดคือ ศูนย์ดำรงธรรมมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ย และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ) ได้อย่างชัดเจน
6.1.3 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประเด็นของศูนย์ดำรงธรรม
จำนวนเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย ตำบลพานพร้าว จำนวน 9 เรื่อง ตำบลหนองปลาปาก
จำนวน 15 เรื่อง ตำบลบ้านหม้อ จำนวน 10 เรื่อง และตำบลพระพุทธบาท จำนวน 6 เรื่อง โดยมี
ประเด็นการร้องเรียน (แบ่งเป็นประเภท) เช่น ที่สาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง หนี้นอกระบบ จำนวน 10
เรื่อง เหตุเดือดร้อนรำคาญจำนวน 6 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (ได้แก่ ทรัพย์สินมรดก) จำนวน 6 เรื่อง ขณะที่
วิธีการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ได้แก่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน เชิญคู่ก รณี
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย คณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความตกลงกัน และหากมี
ความผิดตามข้อร้องเรียน ดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการ
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แก้ไขหรือสนับสนุนของศูนย์ดำรงธรรม คือ คู่กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ให้ความร่วมมือ การบังคับใช้
กฎหมายได้ไม่เต็มอำนาจหน้าที่ และผู้ร้องขาดความรู้เรื่องกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการใช้
งบประมาณในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการดำเนิ น การการร้ องเรีย นของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชี ยงใหม่ จังหวัด
หนองคาย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกับงานวิจัยของ ศุภกิต เสนนอก (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ: กรณีศึกษาอำเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด รวมทั้งสิ่งที่อยาก
ให้เกิดการพัฒนาของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนามาวิเคราะห์ หาหนทาง
หรือนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับศูนย์ดำรงธรรม อำเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ดำรงธรรมอื่นต่อไปได้ วิธีการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสุ่มสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือเคย ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนอง
เสือ ตั้งแต่มีก ารก่ อตั้ ง ศูน ย์ด ำรงธรรมขึ้ น จำนวน 3 คน จากจำนวนทั้งสิ้ น 200 คน และจาก
ประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดารงธรรมอำเภอหนองเสือ ฯ ของผู้ศึกษาเอง ว่าพบ
เห็นอุปสรรค ปัญหาและข้อจำกัดอย่างไรและต้องการให้เกิดการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง ปัญหา อุปสรรค
และข้อจากัดที่พบของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คือ การดำเนินการมีความ
ล่าช้า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดและไม่มีความเป็นอิสระ
รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเสือขึ้นคือ ควรมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ศูนย์ดำรงธรรมได้ ใช้งบประมาณที่มีอยู่ของอำเภอ
(งบบูรณาการ) นำวัสดุและครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุมคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ
และตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
6.3 ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการดำเนิ น การการร้ องเรีย นของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชี ยงใหม่ จังหวั ด
หนองคาย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรมีการศึกษาภาระหรือบทบาทหน้าที่อื่นของศูนย์ดำรงธรรมด้วย เพื่อให้เห็นภาพการ
ทำงานที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับอำเภออื่น ๆ เพื่อให้เกิดเป็น Best Practice ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองจากการก่อ
การร้ายด้วยการลอบวางระเบิดบริเวณพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษา สภาพปัญหา และปัจจัยเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการก่อการร้าย (การ
ลอบวางระเบิด) พื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง 2) กำหนดแนวทางพัฒนา
มาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานในอนาคตต่อไป
การศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยเครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) และวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) จากบทความการก่อการร้าย ระเบียบ
และมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทฤษฎี หลักนิยม รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารการท่าอากาศยาน
ดอนเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองโดยได้กำหนด
แนวคิดการศึกษาเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบระหว่ าง
มาตรการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันกับมาตรการที่ต้องการในอนาคตจนทำให้ได้ผลเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคาร
ผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ ลักษณะทางกายภาพ การข่าวกรอง
ทรัพยากรบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง เครื่องมือและเทคโนโลยี
ผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถตอบคำถามวิจัยที่ได้กำหนดไว้ว่าปัจจุบันการลอบ
วางระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารยังคงเกิดขึ้นนั้นมาจากปัญหาและปัจจัยเสี่ยงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
ได้กล่าวไป รวมถึงการวิจัยครั้งนี้ยังคงทำให้ได้ผลเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เกิด จากการ
เปรียบเทียบระหว่างมาตรการในปัจจุบันกับมาตรการที่สามารถรองรับภัยคุคามที่เกิดจากการก่อการร้าย
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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1. บทนำ
เหตุการณ์โจมตีสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2011 หลายจุดนั้น แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าการก่อการร้ายในบริบทใหม่สามารถปฏิบัติการข้ามพรมแดน และมีขีดความสามารถสูงขึ้น
ส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศ และภายในรัฐจำเป็นต้องทบทวนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันการเกิดเหตุ โดยเฉพาะการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการโดยสารทางอากาศ และสายการบิน การท่าอากาศยาน จึงอาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มการ
ก่อการร้ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา ถึงแม่ว่าเป็นสถานที่มีมาตรการความ
ปลอดภัยขั้นสูงที่รัฐบาล และหน่วยงานความมั่นคงให้ความสำคัญในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการโดยไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้
การเดินทางโดยเครื่องบินนั้นนับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก และก่อให้เกิดประโยชน์
มากมายต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ และธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องพึ่งพา
สนามบิน อีกทั้งธุรกิจการบินยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สำคัญและเป็นแหล่งจ้างงานให้กับคนในประเทศ
สำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น ปัจจุบันได้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยเที่ยวบินทั้ง
ภายใน และระหว่างประเทศ โดยได้รองรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกบริเวณสนามบินโดยเฉพาะอาคารผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่า
นั้นพื้นที่อาคารผู้โดยสารยังประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการกิจการการบิน หน่วยงาน
ความมั่นคง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ทั้งของภาครัฐและเอกชนปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งมี
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารที่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ตลอดเวลา ดังนั้นการป้องกันการก่อ
การร้ายด้วยการลอบวางระเบิดบริเวณอาคารผู้โดยสารโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ ซึ่งไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่
หวงห้าม Security Restricted Area และพื้นที่ควบคุม Control Area จึงอาจเป็นเป้าหมายที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการถูกลอบวางระเบิดและอยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
การก่อการ้ายที่สำคัญต่อท่าอากาศยานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันได้สร้างความเสียหายต่อ
ชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการและยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักในการสร้าง
มูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ ผลกระทบจากการก่อการร้ายยังคงทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์โดยรวมต่อนานา
ประเทศ และสำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในอาคารผู้โดยสารที่ได้ร ับ มาตรฐานสากล จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ The
International Civil Aviation Organization, ICAO และแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรื อน
แห่ ง ชาติ National Civil Aviation Security Programme, NCASP อยู ่ แ ล้ ว นั ้ น ฝ่ า ยรั ก ษาความ
ปลอดภัยก็ไม่อาจยอมรับความเสี่ยงต่อการเกิดการก่อการร้ายจากการลอบวางระเบิดบริเวณพื้นที่
สาธารณะในอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ได้ ดังนั้น การจั ดทำบทความนี้ขึ้นจึงมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ทำการศึกษาแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยเสี่ยงมาตรการรักษาความ
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ปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง และเสนอแนวทางการพัฒนามาตรการการรักษาความปลอดภัยท่า
อากาศยานเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่อาคารผู้โดยสารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษา สภาพปัญหา มาตรการรักษาความปลอดภัยจากการก่อการร้าย (การลอบ
วางระเบิด) พื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
2.2 เพื่อศึกษา ปัจจัยเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการลอบวางระเบิดพื้นที่
สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสาร
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความปลอดภัยท่าอากาศยานในอนาคตต่อไป
3. คำถามการศึกษา
3.1 ปัจจัยใดเป็นปัญหาและความเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยการป้องกันการลอบ
วางระเบิดท่าอากาศยานดอนเมือง
3.2 แนวทางการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองในอนาคตควรเป็น
อย่างไร
4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
จากการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิด เป็นการศึกษาสภาพ ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานจากกรณีการก่อการร้ายท่าอากาศยานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ร่วมกับการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาจากแนวความคิด ทฤษฎี ระเบียบ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนำมาสร้างกรอบแนวทางการศึกษาปัญหา และนำไปกำหนดแนวทางพัฒนามาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.1 การก่อการร้าย
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการก่อการร้ายในไทย ยังปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบของกลุ่มก่อ
การร้ายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งพักพิงและเข้ามาเคลื่อนไหว เนื่องจากประเทศไทยเป็น
แหล่งผลประโยชน์ของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ชาติพันธมิตร และชาวตะวันออกกลาง
เป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่ม ก่อการร้ายต่าง ๆ นี้มีขีดความสามารถที่จะโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพ ระเบิด
รถยนต์ (Car Bomb) อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control) ในการระเบิดเป้าหมายสำคัญ
การลักพาตัว การวางเพลิง การลอบสังหาร และการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์และการที่ประเทศไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศแล้ว รัฐบาลจำเป็นต้องแสดงท่าทีและ
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บทบาทในการสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายตามที่สหรัฐอเมริการ้องขอ ทำให้ประเทศไทยอาจตกอยู่ใน
สภาพที่เป็นเป้าหมายขอการก่อการร้ายได้ (นรินทร์ ขาวเจริญ, 2559, น.5-6)
การระเบิ ดขึ ้นภายในอาคารผู้ โดยสารพื ้นที่ Check-in zone 3 และ 11 ณ ท่าอากาศยาน
Zaventem กรุงบรัสเซล เกิดจากการระเบิดพลีชีพของพี่น้อง Khalid and Brahim EI Bakraoui ส่งผล
ให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 14 คน และ บาดเจ็บ จำนวน 106 คน รวมถึงมีการตรวจพบอุปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิด
และปืนเล็กยาว AK – 47 โดยที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุบุคคลที่ 3 บริเวณใกล้เคียงใน
เวลาต่อมาซึ่งถูกพิสูจน์ทราบว่าเป็นผู้ทำการระเบิดพลีชีพสถานีรถไฟใต้ดินใกล้เคียงกับรัฐสภาประชาคม
ยุโรปจนทำให้ผู้เสียชีวิ ต จำนวน 20 คน และบาดเจ็บ จำนวน 130 คน (International Institute for
Counter-Terrorism, 2016) ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายได้ออกมาให้ความเห็นอย่าง
น่ าสนใจและเป็ น ประโยชน์ อาทิ Col. (Res) Jonathan Fighel, Senior Researcher, Head of the
Terrorism Prosecution Desk (2016) ได้วิเคราะห์ว่าการติดตามเหตุการณ์และจับกุมผู้ก่อการร้ายนั้น
จะต้องเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย การลาดตระเวน การประเมินภัยคุกคามและแจ้งเตือน
ให้กับสาธารณะทราบรวมถึงการรวบรวมข่าวกรองร่วมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศ
และหน่วยข่าวสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
ISS RISK (2016: 1-2) ได้กล่าวถึงการลอบวางระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารและบริ เวณ
โดยรอบ ท่าอากาศยาน อาตาเตอร์ก อิสตันบูล ในตุรกี เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน
44 คน และผู้บาดเจ็บ จำนวนมากกว่า 250 คน ซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ได้แก่ บริเวณชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารขาออก และ อาคารผู้โดยสารขาเข้าบริเวณ
ทางเข้าชั้น 1 โดยไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ นายกรัฐมนตรี ตุรกี ได้
แถลงการณ์เบื้องต้นว่ากลุ่ม ISIS น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าว สำหรับ Brian Michael
Jenkins (The RAND Block, น.6-9) Director John Brennan อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกลาง
สหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ แนวทางในการคัดกรองผู้โดยสาร ด้วยการขยายขอบเขตการตรวจวัตถุต้อง
สงสัยโดยเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารก่อนที่จะเข้าไปลงทะเบียนบริเวณ
เคาร์เตอร์สายการบินเพื่อรับ Boarding Pass ซึ่งเจ้าหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นไม่มีการพกพาอาวุธเพื่อ
ป้องกันตัวจึงไม่สามารถผลักดันผู้ต้องสงสัยออกไปจากพื้นที่ได้ ทำให้เกิดช่องว่าง Gap และเป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้รายงานข่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2005 เวลาประมาณ 20.30 น. เกิด
เหตุระเบิดพร้อมกันหลายแห่งที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจุดแรกเป็น สนามบินหาดใหญ่ ที่ชั้น 2
เกิดจากคนร้ายนำกระเป๋าซุกระเบิดไปวางที่ม้านั่งหน้าร้าน “เดอะแมกกาซีน” ซึ่งเป็นจุดนัดพบของผู้มาใช้
บริการ จึงมีผู้คนมานั่งบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยคาดว่ามีผู้บาดเจ็บกว่า 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย โดยใน
จำนวนผู้บาดเจ็บเป็นเด็ก 4 - 5 คน เป็นผู้หญิงขาขาด 2 คน และ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เวลาประมาณ
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20.35 น.ได้ยินเสียงระเบิดดังมาก พร้อมกับรู้สึกว่าตัวอาคารสั่นสะเทือน จากนั้นบรรยากาศผู้ที่อยู่ภายในตัว
อาคารก็โกลาหล คนวิ่งกรูกันออกมานอกอาคาร ขณะเดียวกันที่ชั้น 2 มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนอนเรียงราย
อยู่ที่พื้น ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ - ทหารได้ผลักดันผู้ใช้บริการออกนอกอาคารเพราะเกรงว่ายังมีระเบิด
หลงเหลืออยู่ โดยแรงระเบิดได้สร้างความเสียหายแก่ตัวอาคารเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ทหาร
และตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์โดยสั่งให้ผู้โดยสารออกจากตัวอาคารทั้งหมด ขณะที่เจ้าหน้าที่สนามบินฯ
ตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินทันที
4.2 ความรู้เบื้องต้นด้านการข่าว (คำมา พื้นทอง, 2559, น.7-13)
การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองต้องมีวัตถุประสงค์และหลักการเฉพาะ สำหรับยึดถือเพื่อให้ได้ข่าว
กรองที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ประโยชน์ได้ งานข่าวกรองมีลักษณะละเอียดอ่อนและยุ่งยากซับซ้อน
เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าหลักนิยมในการดำเนินงานข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการปฏิบัติงานข่าวที่ได้ผลดีตอบสนองผู้ใช้ข่าวให้สามารถแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติได้ จะต้องมี
การปฏิบัติการเชิงรุก มีความต่อเนื่อง มีความอ่อนตัว มีการมองการณ์ไกล
การให้ได้มาซึ่งข่าวสารและข่าวกรองที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจ มีหลักการ
ดำเนินการที่เรียกว่า “วงรอบข่าวกรอง” โดยมีการดำเนินงานอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผน
รวบรวมข่าวสาร ขั้นที่ 2 การรวบรวมข่าวสาร ขั้นที่ 3 การดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร ขั้นที่ 4 การใช้
และการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง การปฏิบัติตามวงรอบข่าวกรองเป็นงานที่ต่อเนื่องจึงอาจจะ
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น ในขณะที่ กำลังรวบรวมข่าวสารใหม่จากแหล่งข่าวทั้งปวงอยู่นั้น จะดำเนิน
กรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้รวบรวมมาก่อนแล้ว เพื่อผลิตเป็นข่าวกรองและกระจายต่อไป นอกจากนั้นในการ
ปฏิบัติตามวงรอบข่าวกรอง ปกติแล้วจะดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน แต่ในบางกรณีอาจมีการข้าม
ขั้นตอนได้ เช่น ข่าวสารที่รวบรวมมาได้ อาจจะกระจายไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการดำเนินกรรมวิธีให้
เป็นข่าวกรอง โดยคำนึงถึงความสำคัญและความรวดเร็วเพื่อให้ถึงมือผู้ใช้ได้อย่างทันเวลา
4.3 หลักการและความมุ่งหมายการรักษาความปลอดภัย
ระเบียบว่ าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี , 2552, น.17) ได้
กำหนดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โดยมีหลักการคือ “จงให้ศัตรูอยู่ภายนอก” หมายถึงผู้
ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของหน่วยงานจะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิหรือมีอำนาจหน้าที่หรือเป็นบุคคลที่ผ่าน
การพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นภัย โดยต้องดำเนินการ 3 ประการ คือ 1. ต้องมีการเฝ้าตรวจ (Detection) ผู้ที่จะ
เข้ามาในพื้นที่ 2. ต้องมีการพิสูจน์ทราบ (Identification) ว่าผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่นั้นเป็นใครเป็นฝ่ายตรง
ข้ามหรือฝ่ายเดียวกันมีสิทธิมีอำนาจหน้าที่หรือไม่ เป็นภัยหรือไม่ 3. ต้องมีการขัดขวาง (Interception)
ถ้าผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่เป็นศัตรูหรือไม่มีอำนาจหน้าที่
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4.4 แผนการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ทั้งหมดในท่า
อากาศยานดอนเมืองดังนี้
– วางแผน กำหนดมาตรการ และระเบียบการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานดอน
เมืองให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
– ควบคุม กำกับดูแล ตรวจตรา ดำเนินการการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
แก่ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง
– ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง และควบคุม กำกับดูแลให้
ส่วนงานท่าอากาศยานดอนเมืองให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและมาตรการรักษาความปลอดภัย
– ออกบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล รวมทั้งยานพาหนะและล้อเลื่อนที่เข้า-ออกหรืออยู่
ในพื้นหวงห้าม
– ตรวจค้น บุคคลและสัมภาระตามมาตรการการรัก ษาความปลอดภัย เพื่อค้นหาวัต ถุ
อันตรายวัตถุต้องห้ามและสัตว์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลใน
อากาศยาน
– อำนวยความสะดวก ดูแล ระงับการกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายต่อการบินพลเรือน เช่น การก่อการร้ายข้ามชาติ การข่มขู่ทางอากาศ เป็นต้น
– วิเคราะห์ช ่องทางเข้า – ออก และการกำหนดเขตพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สิน ตลอดจนอารักขาบุคคลสำคัญภายในท่าอากาศยานดอนเมือง
– ปฏิบัติงานด้านการจราจร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.5 กรอบแนวทางการกำหนดวิธีการและการบริหารความเสี่ยง (กลยุทธ์)
ศาสตราจารย์ เฮนรี ซี บาร์ทเลทท์ แห่งวิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐฯ ได้จัดทำแบบจำลอง
แสดงหลักการกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพิจารณาการกำหนด
วิธีปฏิบัติและแผนการดำเนินงานดังนี้ (วีรพล วรานนท์, 2547:66)
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย คือ สิ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายซึ่ ง
เปรียบเสมือนปลายทางที่ต้องเดินทางไปให้ถึงอีกทั้งการกำหนดสภาวะสุดท้ายที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนงาน
ได้มีภาพความสำเร็จที่ต้องเดินไปเป็นภาพเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาจพิจารณาให้เกิดสถานการณ์
หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการ เช่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองต้องทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการตลอดเวลา เป็นต้น
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง คือ สภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยานดอนเมืองที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายใน เช่น นโยบายด้านความมั่นคงภายใน
ขณะนั้นและปัจจัยภายนอก อาทิ กติกาสากล ข้อกำหนดความปลอดภัยการบินพลเรือนระหว่าง
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ประเทศ หรือ สถานการณ์ความมั่นคงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่สามารถส่งผลต่อดำเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2 ของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองนั้น ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ การรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
ร้านค้า หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมด้าน
การรักษาความปลอดภัย ทั้งการเอื้ออำนวยความสะดวก และสามารถเป็นอุปสรรค สิ่งท้าทายต่อการ
ปฏิบัติงานกานนำมาตรการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
อย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ หรือแผน คือ วิธีการหรือการปฏิบัติ (How to do?) ที่ได้เกิดจากการประเมินสภาวะ
แวดล้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อาทิ อาคารผู้โดยสาร หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุโดยการ
กำหนดวิธีหรือการปฏิบัติที่ดี มีความสมบูรณ์ที่สุดนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ และเครื่องมือที่
มีอยู่อย่างจำกัดเป็นสำคัญและแน่นอนว่าความต้องการทรัพยากรหรือเครื่องมือจากการกำหนดเป้าหมาย
ย่อมไม่สอดคล้องกับทรัพยากร หรือเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น การกำหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชาชนผ่านเข้าออกหนาแน่นตลอดเวลาอีกทั้งยังเป็นพื้นที่
สาธารณะจึงเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำรงไว้ซึ่ง
ความปลอดภัยตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นั้น แนวความคิดการรับมือกับความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่
หรือที่เรียกว่า Mis-match นั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้อง ประเมิน
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเกิด
สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะการลอบวางระเบิด เป็นต้น
เครื่องมือ และ ทรัพยากรอันจำกัด คือ ปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายของยุ ทธศาสตร์ที่องค์กร หรือ ฝ่ารักษาความปลอดภัยได้กำหนดขึ้น สำหรับเครื่องมือที ่มี
ความสำคัญและมีความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่องค์กรจำเป็นต้องจัดหามีไว้เพื่อนำมาใช้หรือปฏิบัต ิ ให้
สอดคล้องกับภารกิจจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อาทิ กำลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ กฎหมาย เป็นต้น
4.6 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง, Security Risk Management (SRM)
การบริหารจัดการความเสี ่ยงด้ านความมั ่นคง Security Risk Management (SRM) Manual
(2015:3-4) คื อ กระบวนการคาดการณ์และพิ ส ู จน์ ทราบเหตุ การณ์ท ี ่กำลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่ ง
ปรากฏการณ์นั้นอาจจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือความสำเร็จ
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยขององค์กร ปัจจัยความเสี่ยงนั้นจะเกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเป้าหมายกับเครื่องมือหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ผลกระทบจากความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้ นจะ
นำไปสู่การตัดสินใจการนำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และทันสถานการณ์
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงประกอบด้วย ความเป็นไปได้ของภัยคุกคาม
และผลกระทบต่อองค์กรที่ตามมา สำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์
ทราบตระหนักรู้ ประเมินค่า อย่างเป็นระบบต่ออุปสรรคของความสำเร็จ ดังนั้นเครื่องมือความมั่นคง
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และความปลอดภัยที่มีอยู่นั้นจะสามารถป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ โดยสรุป
การบริการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง หมายถึง การสร้างความตระหนักรู้ล่วงหน้าต่อการรักษา
ความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
โดยการนำเครื่องมือ และการกำหนดแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (คำมา พื้นทอง, 2559, น.23-24)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หมายถึง กระบวนการ
หรือกรรมวิธี ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ในการเปลี่ยนแปลงคนให้มีความสามารถ ความพร้อม ทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อันนำไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนาและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
องค์การหรื อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ โดยกระบวนการหรือกิจกรรมนั้น หมายรวมทั้ง
การศึกษา ฝึกอบรม การสอนงาน การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การและ
กระบวนการพัฒนาตนเอง ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ จะบรรลุว ัตถุประสงค์ได้ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น
4.8 แรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
นิศากร สุขะกาศี (2548, น.13) ได้กล่าวถึง ความสำคัญและวิธีสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรุป
ได้ว่า ผู้บังคับบัญชา จะต้องตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ และมุ่งหวังอยากจะ
ได้ หากผู้บังคับบัญชาสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง จะก่อให้เกิดแรงจูงใจส่งผลถึงการแสดงพฤติกรรม
ไปในทางที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างกัน เป็น
เหตุให้แต่ละคนเต็มใจที่จะใช้พลังความสามารถในการทำงานมากน้อยต่างกัน การจูงใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
โดยปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติงานของบุคคล ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน คือ 1. การจูงใจในการ
ทำงาน (Motivation) เป็นแรงปรารถนาที่บุคคลต้องการที่จะทำงาน 2. ความสามารถในการทำงาน (Ability)
เป็นความสามารถที่บุคคลจะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จได้ 3. สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Work
Environment) เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาสนับสนุนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจัยทั้งสาม ล้วนเป็นแรงผลักดันให้งานประสบความสำเร็จทั้งสิ้น โดย ความสามารถในการทำงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งสองปัจจัยนี้สามารถมองเห็นและเสริมสร้างให้ดีขึ้นได้ เช่น การเพิ่ม
ความสามารถในการทำงานโดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หรือการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทำงาน
เป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น แต่การแก้ปัญหาการขาดแรงจูงใจในการ
ทำงานนั้นเป็นสิ่งที่ ค้นหาได้ยาก เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์มีความซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ เพราะ
แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มองไม่เห็น
4.9 ความสำคัญของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของขวัญไว้ตอนหนึ่งว่า มิ่ง
มงคล สิริ ความดี เช่น ขวัญข้าว ขวัญเรือน สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิต ของคนตั้งแต่
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เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออก
จากร่างไป ซึ่ง เรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผล ร้าย ต่าง ๆ เรียกผู้ตกใจ
ง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหาย บ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ
เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง กำลังใจดี เช่น ขวัญดี
Ralph C. Davis (1995, อ้างถึงใน สมบัติ สวงโท, 2537, น.39) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับขวัญ
กำลังใจในการปฏิบ ัติงานของสมาชิกในองค์การว่า ถ้าขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานสูง (High
Morale) สมาชิกจะมีความสนใจและเชื่อมั่นในองค์การมาก มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ให้
ความร่วมมือแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็ว และเต็มใจ มีความเสียสละ มีการเข้าพบผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวบ่อยครั้ง ในด้านการบริหารงานก็มีปริมาณสูง และมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่ำ (Low Morale) สมาชิกจะไม่ชอบการ
บริหารงานของผู้บังคับบัญชา ไม่มีความเชื่อมั่น ในวัตถุประสงค์ขององค์การ มีความรู้สึกถูกทอดทิ้ง
ไม่ได้รับสิทธิที่พวกเขาควรได้รับ รู้สึกท้อแท้และยุ่งยากใจ
4.10 วิวัฒนาการเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยพื้นที่
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ในปัจจุบันนั้นได้มี
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น การรักษาความ
ปลอดภัยโดยการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวมาช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ที่บุคคลสำคัญพำนักอยู่นั้น สามารถช่วยในการตรวจสอบ สกัดกั้น บุคคลที่จะ
ลอบประทุษร้าย โจรกรรม จารกรรม และก่อวินาศกรรม ต่อบุคคลสำคัญ ซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ใี ช้ใน
การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ (นรินทร์ ขาวเจริญ, 2559:54-55) ได้แก่ กล้องวงจรปิด (Close Circuit
Television /CCTV) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรเข้าออก เครื่องสแกนม่านตา ระบบป้องกัน
ขโมย และ VDO PHONE เครื่องจำกัดการผ่านแบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบมือถือ และ
แบบเดินผ่าน เครื่องสแกนวัตถุใต้ท้องรถ เครื่อง X-RAY ตรวจสอบวัตถุระเบิดแบบเคลื่อนที่ เป็นต้น
5. วิธีวิจัยและแนวความคิดการศึกษา
ในการดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง : การ
ป้องกันการก่อการร้ายพื้นที่สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสาร (การลอบวางระเบิด) โดยภาพรวมของการ
กำหนดระเบี ย บวิ ธ ี การวิ จ ั ย (Methodology) เป็ นกระบวนวิ ธ ี การวิ จ ั ยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
research) โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) จากบทความ
การก่อการ้าย ระเบียบและมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทฤษฎี หลักนิยม รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้บริหารการท่าอากาศยานดอนเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง โดยได้กำหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัย ตลอดจนนำเหตุผลประการ
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สำคัญในการนำระเบียบวิธีการวิจัย ดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดแนวความคิดการศึกษา ด้วยการ
กำหนดให้ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น แล้วจึงนำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
ความต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยในอนาคตและนำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยเครื่องมือการ
แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ผลออกมาเป็นแนวทางการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกกำหนด
เป็นตัวแปรตาม ผ่าน แนวความคิดการศึกษาดังนี้
5.1 แนวคิดการศึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง
ตัวแปรอิสระ
ปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
กรณีศึกษา และปัจจุบัน
-

ลักษณะทางกายภาพ

-

การข่าวกรอง

-

ทรัพยากรบุคคล

-

เครื่องมือ

-

หลักการรักษาความปลอดภัย

-

มาตรการรักษาความปลอดภัย

-

การบูรณาการการปฏิบัติงาน

-

ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว

ตัวแปรตาม
ข้อเสนอแนะการพัฒนามาตรการ
รักษาความปลอดภัย
• ด้านทรัพยากรบุคคล
• ด้านมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
• ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี
• ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย/
ผู้ปฏิบัติ และผู้วิจัย

เครื่องมือการแก้ไขปัญหา
• หลักการบริหารจัดการ 4 Ms
การศึกษาเปรียบทียบ

• การหำหนดแผนยุทธศาสตร์

-มาตรการท่าอากาศยาน

• SWOT

ปัจจุบนั

• มาตรการรักษาความปลอดภัย

-มาตรการเชิงป้องกันใน

• การข่าวกรอง

อนาคต

• ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ
• การบูรณาการร่วม
• การบริหารความเสี่ยง
• *การสัมภาษณ์เชิงลึก

ภาพที่ 1 แนวคิดการศึกษามาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง
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6. ผลการศึกษา
6.1 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพพื้นที่สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสั มภาษณ์เชิ งลึกจากผู ้อ ำนวยการฝ่ายรัก ษาความ
ปลอดภัยกับ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัย
เสี่ยงด้านกายภาพพื้นที่สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง ทำให้ได้ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา อุปสรรคและความเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ กล่าวคือ เมื่อพิจารณา
ขนาดของพื้นที่สาธารณะของอาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2 โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ลานจอดรถหน้า
อาคารเข้ามาจนกระทั่งพื้ นที่สำหรับ Check in เพื่อเดินทางในขาออก และพื้นที่สาธารณะบริเวณ
ผู้โดยสารขาเข้าหลังจากรับกระเป๋าและสัมภาระเพื่อเดินทางออกมายังลานจอดรถของทั้ง 2 อาคาร
ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนั้น เต็มไปด้วย
พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก สำนักงานสายการบิน และมีช่องทางอิสระที่สามารถเชื่อมต่อ
จากทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้หลายช่องทาง ซึ่งไม่รวมกับพื้นที่ควบคุมและพื้นที่หวงห้ามที่มี
มาตรการคัดกรองที่เข้มงวดซึ่งจะอนุญาตให้ผ่านเข้าไปเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องมีหนังสือเดินทางและ
บัตรโดยสารสำหรับขึ้นเครื่องบินเท่านั้น จากลักษณะทางกายภาพ ตามภาพที่ 14 และ 15 สามารถ
วิเคราะห์และนำสู่การพิจารณาได้ว่าพื้นที่สาธารณะนั้นมีขนาดกว้างขวาง และมีความซับซ้อนของ
ช่องทางภายในมากจึงเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากอาคารท่า
อากาศยานดอนเมืองนั้นได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานอีกทั้งยังมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
ผู้โ ดยสารอยู่บ ่อยครั้งจึงเป็นปัญหาโดยสภาพภายในอาคารอยู่แล้ว และยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ลาดตระเวน และสุ่มตรวจค้นได้อย่างเต็มขีดความสามารถ เนื่องจากบางช่วงเวลามีผู้โดยสารจำนวน
มากก็จะเป็นการยากต่อการสุ่มตรวจโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนที่ผู้โดยสารต้องเร่งรีบที่จะดำเนินการด้าน
เอกสาร บัตรโดยสาร และบัตรผ่านเพื่อขึ้นเครื่องจึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้ทั้งยามปกติ และขณะที่มีการแจ้งเตือนการเพิ่มความรุนแรงของภัยคุกคามใน
อนาคต ดังนั้นปัญหาทางกายภาพที่กล่าวมาจึงทำให้เกิดอุปสรรคกับข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภั ย ถึงแม้ว ่าจะยังคงมีโทรทั ศน์วงจรปิด CCTV คอยเฝ้าติ ดตาม
ภาพเคลื่อนไหวและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการป้องกันการลอบวางระเบิด
และนำวัตถุต้องสงสัยเข้ามายังพื้นที่สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 ได้โดยง่าย ในขณะที่
ผู้ก่อการร้ายมีการเตรียมการและศึกษาข้อบกพร่องและช่องว่างระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยมา
เป็นอย่างดี
6.2 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการข่าวกรอง
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยกับ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัย
เสี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองจึงได้ทราบ
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ว่าการข่าวกรองเป็น ปัจจัยที่สำคัญต่อการป้องกันการลอบวางระเบิดจากการก่อการร้ายได้ ด้ว ย
แนวความคิดการป้องกันเชิงลึกในลักษณะการแบ่งพื้นที่เป็นชั้น ประกอบด้วย ชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปสรรคและความยากลำบากให้กับผู้ก่อการร้ายในการเข้าพื้นที่
ปฏิบัติการ การบูรณาการด้านการข่าวร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและหน่วยงานใน
พื้นที่ อาทิ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคง สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กรมสารวัตรทหารอากาศ สำนัก งาน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในปัจจุบันฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองยังไม่มี
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในองค์กรที่สามารถทำหน้าที่ การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ตามวงรอบ การดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร การใช้และการกระจายข่าวสารและข่าวกรองไปยังส่ว น
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการขาดแคลนที่ได้กล่าวมานั้นจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองได้เพิ่มเติมขีดความสามารถด้านการข่าวกรองด้วยการสร้าง
ประชาคมภายในกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และเกี่ ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองที่
สำคัญและทันเวลาต่อการตัดสินใจในการยกระดับสถานการณ์รวมถึงการเพิ่มมาตรการร่วมกับความ
เข้มงวดกวดขันการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นยังมีความจำเป็นต้อง
ขอรับ การสนับ สนุน จากหน่วยข่าวกรองที่ มีอยู่ในประเทศแบบบูรณาการทำงานร่วมกันกับภาค
ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสร้างความร่วมมือ
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการรวบรวมข่าวสารเบื้องต้น แต่อาจพบกับอุปสรรคและ
ข้อจำกัดที่ไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่เป็นชั้นความลับและการเข้าถึงได้ทั้งหมด ปัญหาเหล่านี้ก็อาจเป็น
ปัจจัยเสี่ยงในการรับมือกับสถานการณ์การก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดในเรื่องการไม่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจเกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ประกอบกับการขาดความเชื่อ
ใจในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งปัจจั ยที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นยังคงเป็นปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อการ
รักษาความปลอกภัยที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
6.3 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสั มภาษณ์เชิ งลึกจากผู ้อ ำนวยการฝ่ายรัก ษาความ
ปลอดภัยกับ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้
ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหาและนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย
จากการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดโดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
การคัดเลือกบุคลกร ด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง โดยปกติจะมี
มาตรฐานเป็น ไปตามข้อกำหนดตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ และ
ประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานซึ่งถึงแม้ว่ามีการ
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กำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน คุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์ และผ่ านการเป็นทหารกองหนุนมาแล้วก็
ตาม แต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ยังคงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่าง
กัน ประกอบกับความไม่เพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยท่า
อากาศยานดอนเมืองที่ต้องเข้าเวร - ยามตลอด 24 ชั่วโมงจึงอาจเป็นปัญหา และอุปสรรคต่อขีด
ความสามารถของการปฏิบ ัติงาน เนื่องจากภัยคุกคามการก่อการร้ายด้ว ยการลอบวางระเบิดมี
วิวัฒนาการไปไกลเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานปกติจะสามารถจัดการได้
อย่างมีป ระสิทธิภาพ มีขีดความสามารถป้องกันการเกิดความสูญเสียต่อชีว ิตและทรัพย์ส ินของ
ผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวได้ ปัจจัยความไม่เพียงพอเหล่านี้จึงเป็นปัญหาต่อการบริหาร
จัดการบุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเหตุระเบิดที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งพื้นที่สาธารณะอาคาร
ผู้โดยสารมีขนาดกว้างขวางมากไม่เหมาะสมกั บจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรยามสำหรับการลาดตระเวน
ตรวจตรา ตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดช่องว่างและความเสี่ยงในอนาคตและ
อาจทำให้ภารกิจการป้องกันเหตุตามมาตรการเกิดความล้มเหลวลงได้ ดังนั้นการบริหารจัดการบุคลากรที่
มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหา
จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอแล้วนั้น การพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ความรู้จากการฝึกอบรมโดย
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาความปลอดภัยด้านการก่อการร้ายจึงมีความจำเป็นต่อการรักษา
ความปลอดภัยในภาพรวมและยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป
สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่สร้างปัญหาให้กับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยและมีแนวโน้ม
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปฏิบัติงานในอนาคต อาทิ ปัญหาการขาดแรงจูงใจ และขาดขวัญ
กำลังใจซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ความพึง
พอใจส่วนบุคคล ศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อองค์กร ความเป็นธรรมในการเสนอให้บำเหน็จและ
ผลงานความดีความชอบ การจัดให้มีสิทธิกำลังพลและสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ
สภาพจิตใจในการปฏิบัติงาน และการเจริญเติบโตในสายงานี่เกี่ยวข้องในอนาคต เป็นต้น ซึ่งปัญหา
เหล่านี้อาจเกิดจากการปฏิรูปและพัฒนาองค์กรในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรและอาจทำให้เกิดการไม่จงรักภักดีต่อองค์กรและอาจ
ถูกชักจูงหรือโน้มน้าวจากผู้ไม่หวังดีร่วมกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายไปกระทำการอย่างใดเพื่อทำลายหรือ
ลดทอนขีดความสามรถมาตรการรักษาความปลอดภัยจนนำไปสู่การเปิดโอกาสให้กับกลุ่มก่อการร้าย
ได้ลอบวางระเบิดได้ง่ายขึ้นโดยเกิดจากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือ
บุคลากรภายในองค์กรเองก็เป็นไปได้
6.4 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยกับ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหา
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และนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยจากการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดโดยมี
ประเด็นที่สำคัญดังนี้
ระเบียบมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำมาปฏิบัติในปัจจุบั นนั้นได้กำหนดให้เป็น
แนวทางเพื่อยึดถือตั้งแต่อดีตจึงทำให้การนำมาตรการ อาทิ การติดตาม การตรวจค้น การพิสูจน์ทราบ
และจับกุมเป้าหมายอาจจะมีความล้าหลัง ไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบันจึงทำให้
เกิดเป็นปัญหาและอุปสรรค ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยเข้ากับสภาวะแวดล้อม
ความมั่นคงและภัยคุกคามการก่อการร้ายในปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงต้องติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเพื่อป้องกันการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตีด้วยการ
ลอบวางระเบิดเพราะกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ได้เฝ้าคอยติ ดตาม และหาโอกาสที่จะปฏิบัติการโจมตีเมื่อ
วิธีการ มาตรการ และเครื่องมือของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเกิดความหละหลวม ขาดความพร้อม
และมีจุอ่อน จุดล่อแหลมเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการป้องกันอาคารผู้โดยสารในอนาคต แต่กลับ
เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถปฏิบัติการได้สะดวกมากขึ้น และสำหรับแนวความคิดการ
รักษาความปลอดภัยโดย “จงให้ศัตรูอยู่ภายนอก” ก็สามารถนำมาปฏิบัติได้แต่คงไม่เกิดประสิทธิภาพ
เต็มที่ทั้งหมด เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอน
เมืองนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงอิสระ เสรีภาพ ตามสมควรของผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว และบุ
คลทั่ว ไปที่มีความต้องการเข้ามายังพื้นที่ส าธารณะ ความต้องการอิส ระในการทำกิจกรรมของ
ผู้โดยสารจึงเป็นปัญหาต่อการรักษาความปลอดภัยโดยรวม ซึ่งการห้ามหรือปฏิเสธการเดินทางเข้า
มายังอาคารผู้โดยสาร รวมถึงการห้า มทำกิจกรรมบริเวณภายในท่าอากาศยานอย่างเด็ดขาดนั้นจึงไม่
สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์และอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ต้องขาดความ
ไว้วางใจจากนานาประเทศได้
ปัญหาที่เกิดจากมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการ ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ พิสูจน์ทราบ ทำการขัดขวาง ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ โดย
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยพื้นที่ ปัจจัยจำนวนเจ้าหน้าที่และการเข้าเวร – ยาม ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจัย
เครื่องมือ และความเข้าใจในการปฏิบัต ิงานตามมาตรฐานสากลของผู ้ปฏิบั ติง านแล้ว นั้น การ
ปฏิบัติการเพื่อค้นหา พิ สูจน์ทราบเป้าหมายหรือบุคคลและวัตถุต้องสงสัยในการลอบวางระเบิดจึง
สามารถพิจารณาได้ว่าวิธีต่าง ๆ อาจเป็นองค์ประกอบของปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทาง
เทคนิคได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้า การขาดความรู้ความชำนาญ การนำมาตรการ
รักษาความปลอดภัยมาปฏิ บัติโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น การขาด
วุฒิภาวะ และความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งในอดีตเคยเกิดปัญหาขึ้นมากมาย อาทิ การใช้มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่รุนแรงเกินความจำเป็น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ยังคง
ถือได้ว่ามีความจำเป็นและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่จะทำให้ความปลอดภัยภายในอาคารผู้โดยสารไม่
ถูกแทรกแซงด้วยการก่อการร้ายและการลอบวางระเบิด
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6.5 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและ
เทคโนโลยี
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสั มภาษณ์ เชิงลึ กจากผู้ อ ำนวยการฝ่ ายรั ก ษาความ
ปลอดภัยกับ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้
ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหาและนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย
จากการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่าอากาศยานด้วยบุคคลและเครื่องมือนั้นได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วโดยการอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายได้มี การพัฒนาการปฏิบัติการลอบวาง
ระเบิดอยู่เสมอเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดตาม ตรวจสอบ ตรวจค้น พิสูจน์ทราบจนนำไปสู่การจับกุมของฝ่าย
รักษาความปลอดภัยซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการลงพื้นที่จึงได้ทราบว่าการพึ่งพาเครื่องมือที่มีอยู่ใน
ประจำการของฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันการลอบวาง
ระเบิด อาทิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่อาจจะไม่เพียงพอและไม่สามารถครอบคลุมในบางพื้นที่จึงเกิด
ความเสี่ยงต่อการลอบวางระเบิดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่คับแคบจึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
ดำเนินการในบางพื้นที่ประกอบกับเครื่องมือในการติดตามบุคคลต้องสงสัยแบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ท่าทางและปฏิกิริยานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้ประจำการโดยอาจเริ่มการตรวจจับพฤติกรรมตั้งแต่
ประตูทางเข้าหลังจากผู้โดยสารลงจากยานพาหนะและเดินทางเข้ามายังอาคารผูโ้ ดยสาร เพื่อเป็นการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและพร้อมที่จะสร้างอุปสรรคต่อผู้ต้องสงสัยให้ชะลอการเคลื่อนที่โดยไม่รบกวนเสรีภาพการ
ใช้บริการท่าอากาศยานในยามปกติจนนำไปสู่การตรวจค้นอย่างละเอียดและจับกุมในที่สุด
เมื่อพิจารณาช่องทางการสัญจรของยานพาหนะที่เดินทางผ่านและมีจุดหมายเพื่อเข้ามายังพื้นที่
อาคาผู้โดยสารนั้นการจัดให้มีเครื่องมือสแกนยานพาหนะขณะเคลื่อนที่ และบังคับทิศทางจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการคัดกรองวัตถุระเบิดหรือสารประกอบระเบิดเบื้องต้นก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายเข้ามายังพื้นที่
สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง สำหรับในปัจจุบันเครื่องมือตรวจวัตถุระเบิดหรือ
สารประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสำหรับคัด
กรองร่วมกับเจ้าหน้าที่ EOD นั้นทางท่าอากาศยานดอนเมืองยังไม่ได้รับการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย
เหล่านี้เข้าประจำการ สำหรับการปฏิบัติงานและเครื่องมือมี่มีอยู่นั้น ไม่มีความทันสมัยเพียงพอที่จะรับมือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันทางฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจค้นและพิสูจน์
ทราบเบื้องต้นเท่านั้น และก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์เนื่องจากมี
ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่จะส่งผลต่อการดมกลิ่นของสุนัขเอง รวมถึงในขณะเวลาเร่งด่วนผู้ใช้บริการ
สนามบินก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นเท่าที่ควรโดยเฉพาะ กรณีผู้ถูกตรวจค้นเป็นชาวมุสลิม
แล้วนั้น การไม่ให้ความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานการรักษาความปลอดภัย
และนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์โจมตีในที่สุด
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6.6 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ
ผู้โดยสารนักท่องเที่ยว
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยกับ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริ การ ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่า
อากาศยานดอนเมืองนั้น ทำให้ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหาและนำไปสู่ปัจจัย
เสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยจากการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
จากกรณีศึกษาการก่อการร้ายทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง และในประเทศไทยในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ท่าอากาศยานโดยเฉพาะอาคารผู้โดยสารอาจจะมี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา อุปสรรค รวมถึงการเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภั ย
ต่อการป้องกันการก่อเหตุด้วยการลอบวางระเบิด เนื่องจากการให้บริการท่าอากาศยานตลอดเวลา 24
ชั่วโมง จึงทำให้บางเวลามีจำนวนผู้โดยสารปริมาณมากทำให้เกิดความหนาแน่นมากและอาจมีกลุ่มก่อ
การร้ายแฝงตัวอยู่ในพื้นที่จึงทำให้การเฝ้าติดตามความผิดปกติเป็นไปได้ยากและเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย ประกอบกับการปฏิบัติงานที่อาจจะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของ
นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารที่มีทัศนะคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบางกลุ่ม
ก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกกรณีนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติ วัฒนธรรม เชื่อชาติ และศาสนา
เป็นต้น ดังนั้นการกระทำการใด ๆ เพื่อที่จะติดตาม ตรวจสอบ ตรวจค้น พิสูจน์ทราบความผิดปกติของ
ผู้ใช้บริการโดยไม่กระทบกระเทือนจิตใจ เสรีภาพนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากการ
ปฏิ บ ั ต ิ การตามมาตรการที ่ปราศจากการทำความเข้ าใจและเกิ นขอบเขตนั ้ น จะส่ งผลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ของประเทศด้านการท่องเที่ยว และรายได้จากการให้บริการท่าอากาศยานโดยปัญหาที่เกิด
จากผู้ใช้บริการนั้นจะนำความเสี่ยงมาสู่มาตรการรักษาความปลอดภัยจนทำให้เกิดสู่ความสูญเสียที่
รุนแรงเช่นเดียวกับกรณีการก่อการร้ายในต่างประเทศได้ ดังนั้นการใช้ศาสตร์และศิลปะในการดำเนิน
มาตรการต่อนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารต่างประเทศของในพื้นที่จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะ
ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้บริการท่าอากาศยานเกิดความเข้าใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อกำหนดและมาตรการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. แนวทางการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
7.1 การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
การพัฒ นามาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย อาคารผู้โ ดยสารท่า อากาศยานดอนเมื อ งนั้ น
จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบของปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็น
สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการป้องกันการ
ลอบวางระเบิดพื้นที่สาธารณะประกอบด้วยแนวทางที่สำคัญ ดังนี้
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การสรรหาบุคลากรให้เป็น ไปตามความต้องการตามขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ควรมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ การวางแผนการสรรหาและคัดเลือก การ
กำหนดคุณลักษณะของลักษณะงาน/ คุณสมบัติของพนักงาน การสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สมัคร การคัดสรรอย่างถี่ถ้วนในทุกมิติ มีความเสมอภาค ความเป็นกลาง และมีคุณธรรมเพื่อให้ได้มา
ซึ่งพนักงานที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุด
การบริหารบุคลากรที่ดีควรเริ่มต้นหลังจากการจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงาน
ในตำแหน่งที่ตรงกับคุณลักษณะงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกั บขีดสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละตำแหน่งและหน้าที่ สำหรับการ
เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและการปรับย้ายภายในฝ่ายรักษาความปลอดภัยนั้นควรพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานประจำปีว่ามีผลงานดีเด่น หรือสร้างความเสียหายให้ กับองค์กรด้วย
การกระทำความผิดทั้งทางวินัย และการทำผิดกฎหมายอาญา ดังนั้นการบริหารบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ
ควรที่จะคำนึงถึงจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอต่อภาระงานในยามปกติและสภาวะการขาด
แคลนบุคลากรเพื่อให้ภาระงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค
การพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ความรู้ที่ได้จากการอบรม การจัดสัมมนาโดยหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานจึง
มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานร่วมกันเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน และยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่อันจะทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความภาคภูมิใจ การทำให้จงรักภักดีต่อองค์กร และการสนับสนุน
ให้เจริญในหน้าที่การงาน มีความสำคัญต่อการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างยิ่ง เนื่องจาก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานรักษาความปลอดภัยมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังต้องเสียสละอย่าง
มากสำหรับการทุ่มเทแรงกาย แรงใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงซึ่งงานรักษาความปลอดภัยถือได้ว่า
เป็น งานที่ตรากตรำและต้องอดทนต่อความกดดันจากผู้ใช้บริการ ผู้โ ดยสาร และนักที่องเที่ยว
ตลอดเวลา รวมถึงต้องเข้าเวร – ยาม ตลอด 24 ชั่งโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทุกท่านย่อม
คาดหวังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมทั้งความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวซึ่ง
เมื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารได้ดำเนินการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วก็จะส่งผลให้มาตรการรักษาความปลอดภัยได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในที่สุด
7.2 การพัฒนาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง
การพัฒนามาตรการด้วยการประเมินภัยคุกคามการก่อการร้ายร่วมกับการจัดทำข้อมูลข่าว
กรองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันมีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและโจมตีเป้าหมายต่าง
ๆ รวมถึงการระเบิดพลีชีพทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ การระเบิด พลีชีพใน
ประเทศฟิลิปปินส์ และการระเบิดพลีชีพพร้อมกันหลายจุด ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่ง
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หลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบให้ท่าอากาศยานภายในประเทศและระหว่างประเทศได้
ตัดสินใจยกระดับความรุนแรงของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นตามมารวมถึงยังได้เพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าติดตามด้านการข่าว และการประเมินสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากเหตุการณ์ระเบิดในกรณีศึกษาเหล่านี้ทำให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ดอนเมืองสามารถนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการที่มีอยู่แล้วจึงนำไปปรับใช้โดยการเพิ่มวงรอบของทุก
ส่วนงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ เพิ่มวงรอบของชุดตรวจผสมตระเวนตรวจพื้นที่โดยรอบท่าอากาศ
ยานและในเขตการบิน การตระเวนระงับเหตุ การรักษาการณ์ การจราจร เพิ่มการตรวจค้นสัมภาระ
ติดตัวผู้โดยสารและสัมภาระบรรทุก การตระเวนสุ่มตรวจของหน่วยทำลายวัตถุระเบิด รวมทั้ งการ
ออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะ พร้อมทั้งยกเลิกการจอดรถหน้าชานชาลาทุกประเภท งดออก
บัตรอำนวยความสะดวกทุกประเภท และเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอดเวลา อีกทั้ง ลอบ
วางระเบิดหรือระเบิดพลีชีพด้วยบุคคลบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมาตรการ
เหล่านี้เป็นผลจากการประเมินสภาวะแวดล้อมและที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
สามารถคาดการณ์อนาคตได้บนพื้นฐานของสมมติฐานและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
วงรอบข่าวกรองที่สมบูรณ์ร่วมกับการประเมินภัยคุกคามมาตลอด ซึ่งการพัฒนาการปฏิบั ติเหล่านี้เป็น
ประจำแล้วนั้นก็จะส่งผลให้มาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารโดยรวมเกิด
ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการฝึกฝน และพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานไปในคราวเดียวกัน
การทบทวนหลักนิย ม แนวทางปฏิบัติ มาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อนำไป
ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องและทันสมัย สามารถรับมือกับภัยคุกคามและการลอบวางระเบิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับกั บนานาประเทศอยู่แล้วนั้น แต่ยังคงมีมาตรการบางส่วนที่ได้
นำมาจากระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานความปลอดภัยและหน่วยงานความมั่นคงในอดีตมาปฏิบัติใน
ปัจจุบัน ประกอบกับการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของผู้ก่อการร้าย ความหนาแน่นและความต้องการ
เสรีภาพในการใช้ท่าอากาศยานของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว มาตรฐานและกติกาสากลที่ได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา วิวัฒนาการเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นต้น ปัจจัย
เหล่านี้จะเป็นส่วนที่ส่งผลกระทบให้เกิดการพัฒนาและกรับปรุงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในอนาคต
เพื่อรับมือและป้องกันการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดได้ดีขึ้นดังนั้นการทบทวนแนวทางปฏิบัติทั้ง
ในระดับนโยบายและแผน ระดับผู้ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำให้มาตรการ
โดยรวมได้ถูกพัฒนาควบคู่กันไปโดยที่จะทำให้ความพร้อม และขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจนทำให้
ประสิทธิภาพของมาตรการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
การจัดทำแผนการฝึกทบทวน การฝึกแผนเผชิญสถานการณ์และต้องถูกตรวจสอบอยู่เสมอนั้น
เป็นการปฏิบัติที่สำคัญยิ่งสำหรับงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งในยามปกติและยามประกาศ
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สถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการเพิ่มระดับภัยคุกคามและความรุนแรง ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่สามารถนำมา
มาตรการมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการ
ป้องกันการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดได้อยู่แล้วแต่การฝึกตามแผนเผชิญสถานการณ์เสมือนจริง
นั้นจะเป็นเสมือนการทดสอบมาตรการ และขีดความสามารถที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยมีอยู่ว่ามีความ
พร้อมและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ได้สมมติขึ้นได้อย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการ
สถานการณ์และการป้องกันความเสี่ยงจากการลอบวางระเบิดโดยการควบคุมบังคับบัญชา ณ ที่เกิดเหตุ
นั้นมีประสิทธิภาพถึงขั้นยอมรับได้โดยมีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุดหรือไม่มีความสูญเสียเกิด
ขึ้นกับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวเลย ก็จะแสดงให้เห็นว่าการทบทวนแผนการฝึกและแผน
เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นอีกแนวทางที่จะพัฒนามาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจะยังคงเป็นที่ยอมรับในสายตานานาประเทศต่อไปได้
การบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง โดยปัจจุบันฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ประสานสอดคล้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สารวัตรทหารอากาศ ตำรวจสันติบาล กองกำลังทหารในพื้นที่ ตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยวและ
บริษัทรักษาความปลอดภัยจากภายนอก เป็นต้น ดังนั้นการที่จะทำให้การบูรณาการทำงานร่วมกัน
จากหลายหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มีความราบรื่น ไร้อุปสรรคระหว่างหน่วยงานนั้น การปรับทัศนคติ
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ประกอบการทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
การรักษาความปลอดภัยร่วมกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเกิดจากความเสียสละ ความตั้งใจ
ความมุ่งมั่น รวมถึงมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติเหล่านี้จะทำให้
มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของท่าอากาศยานมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและสามารถเผชิญ
ภัยคุกคามการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศได้
7.3 การพัฒนาด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารผู้โดยสาร
เมื่อพิจารณาความพร้อมของเครื่องมือและเทคโนโลยีของฝ่ายรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 แล้วพบว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยมีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาขึ้นจากการประเมินสภาวะแวดล้อมภัย
คุกคามการก่อการร้ายท่าอากาศยานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการพัฒนายุทธวิธีและ
การปฏิบัติของกลุ่มปฏิบัติการด้วยการลอบวางระเบิด และระเบิดพลีชีพ ซึ่งปัจจุบันทางฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยได้มีเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานอยู่แล้วนั้น แต่ก็มีบางส่วนมีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานและผลิตจากเทคโนโลยีที่ล้าหลัง เครื่องมือบางประเภทไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ทางยุทธวิธีภายใต้สภาพพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น ผู้โดยสารมีความต้องการอิสระในการใช้บริการ
หรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องมือสำหรับติตาม ตรวจการณ์ที่ทำให้เกิดความอึดอั ดไม่สบายใจของ
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ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคจนทำให้ขีดความสามารถในการติดตาม
ตรวจจับ ตรวจค้น พิสูจน์ทราบลดลงส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นผู้วิจัยจะขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาใน 2 ประเด็นที่สำคัญ ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนงาน
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนี้
ดำเนินการจัดหาเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองงานการรักษาความ
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก ต่างประเทศ และ ภายในประเทศ ด้วยการเสนอหน่วยงานใน
สายการบังคับบัญชาระดับสูงเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ/
จ้างที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาศึกษา ปรับใช้ในสภาวะแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ดอนเมืองให้เกิดความเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทำข้อเสนอแนะให้กับผู้บังคับบัญชากรมการท่าอากาศยานสำหรับหาความร่วมมื อในการ
ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยซึ่งสถานบัน
การศึกษา สถาบันด้านการรักษาความปลอดภัย และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขีดความสามารถ อาทิ
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถ เป็นต้น เนื่องจากเครื่องมือที่มีอยู่ประจำการบางประเภท
อาจจะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันดังนั้นเพื่อทำให้การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศ
ยานมีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีด้วยการนำกระบวนการ
ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น จะทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานได้ถูกพัฒนาไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อีกทั้งยังสามารถพึ่งพา
ตนเองและยังเป็นการส่งเสริมการผลิตในภาคอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
8. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อมาตรการป้องกันการถูกลอบวางระเบิด
ภายในพื้นที่สาธารณะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองที่ได้นั้น สามารถนำผลการศึกษามา
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงร่วมกับกรอบแนวทางการศึกษาที่ได้กำหนดขึ้นซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยพิจารณาร่วมกับการลอบวางระเบิดในกรณีศึกษาที่เกิด
ขึ้นกับท่าอากาศยานต่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และสภาพแวดล้อมท่าอากาศยานดอนเมือง
ในปัจจุบันอย่างละเอียด จะพบว่าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงจากองค์ประกอบของปัญหา
และปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานที่สามารถนำมาตรวจสอบและยืนยัน
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อตอบคำถามการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างสอดคล้อง มีความสมบูรณ์
เป็น สภาพตรรกะวิทยาดังว่า ปัจ จัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ การข่าวกรอง
ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ หลักการรักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย การบูรณา
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การการปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวนั้น เป็นสาเหตุของปัญหาและเป็นอุปสรรคที่ทำ
ให้ขีดความสามารถของมาตรการรัก ษาความปลอดภั ยและประสิ ทธิภ าพมาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภัยลดต่ำลง หรือทำให้เกิดความผิดพลาดและบกพร่องได้ อีกทั้งปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน
ยังสามารถแปรสภาพเป็นความเสี่ยงต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะทำให้ขีดความสามารถและ
ประสิทธิภ าพของมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ าอากาศยานดอนเมืองเกิดจุดอ่อน เกิดความ
หละหลวม เกิดความอ่อนแอจนทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถฉกฉวยโอกาสและหาหนทางจากความ
บกพร่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติการลอบวางระเบิดภายใน
อาคารผู้โดยสารจนอาจลุกลามนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่หวงห้ามรวมถึงพื้นที่
ปฏิบัติการทางอากาศยานตามลำดับต่อไป ซึ่งภายหลังการวิเคราะห์ ผลการศึกษาอย่างครบถ้วนแล้ว
นั้นทำให้ทราบว่าการป้องกันการลอบวางระเบิดพื้นที่สาธารณะท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยมาตรการ
และเครื่ องมื อรัก ษาความปลอดภั ยที่ ม ี อยู่น ั้ น ไม่ส ามารถทำให้ ความปลอดภัย ของสถานที ่ แ ละ
ผู้ใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ร้อยละ 100 ตลอดเวลา ดังนั้น
หลังจากการเปรียบเทียบกันระหว่างมาตรการปัจจุบันกับความต้องการของขีดความสามารถมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในอนาคตจึงทำให้ส ามารถกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการยอมรับได้ภายใต้งบประมาณ
ที่มีอยู่จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้
สภาวะแวดล้อมด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารผู้โดยสารเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความ
ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศต่อไป
8.2 ข้อเสนอแนะ
8.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.2.1.1 การท่าอากาศยานดอนเมืองควรสำรวจความพร้อมของขีดความสามารถ
มาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารผู้โดยสารร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยอยู่เป็นประจำเพื่อ
รับ ทราบปัญหา อุป สรรค ข้อบกพร่ องและนำไปประกอบการพิจ ารณาภายใต้ ความพร้ อ มของ
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วจึงนำไปกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางในการปรับปรุงมาตรการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การรักษาความปลอดภัยอาคารผู้โดยสารต่อไป
8.2.1.2 การท่าอากาศยานดอนเมืองควรทบทวนนโยบายการสร้างขวัญกำลังใจและสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและฝ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อทำให้
เจ้ าหน้ าที ่ ม ีความตั ้งใจในการทำงานและจงรั กภั กดี ต ่อองค์ กรอั นจะส่งผลให้ ข ี ดความสามารถและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องประสบกับ
ภาระงานที่หนักโดยจะต้องปฏิบัติงานและเข้าเวร - ยาม ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องใช้ความอดทนอย่างสูงใน
การทำงานที่ต้องเผชิญกับผู้ใช้บริการ และผู้โดยสารที่มีทัศนคติแตกต่างกันและส่วนใหญ่จะไม่ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
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8.2.1.3 ควรการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การบรรจุพนักงานที่ปฏิบัติงานมาเป็น
เวลานานและเข้าเกณฑ์การปฏิบัติงานดีเด่นควรได้รับการส่งเสริมตามระเบียบขององค์กรให้ได้เลื่อน
สถานะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ รวมถึงการส่งเสริมให้ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอันจะทำให้บุคลากรมี
ความจงรักภักดีและตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป
8.2.1.4 การท่าอากาศยานดอนเมืองโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาคารผู้โดยสาร
ควรนำข้อมูลการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
ได้รับการยอมรับจากท่าอากาศยานทั่วโลกว่ามีคุณภาพและมีมาตรฐานการป้องกัน การลอบวางระเบิด
อาคารผู้โ ดยสารให้ กั บ หน่ว ยงานระดับสู งเพื่ อ พิ จารณาจัดหามาใช้ ในการปฏิบ ัติ งานให้เ กิ ด ขี ด
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป
8.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน
8.2.2.1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองควร เชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในประเทศและต่างประเทศ มาบรรยาย ให้ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรใน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้น ลาดตระเวน และจับกุมอีกทั้งยังจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและยังเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอีกด้วย
8.2.2.2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองควรเสนอแนะฝ่ายทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในการกำหนดมาตรการ
หรือเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบบุคคลทั่วไปที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์การมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานซึ่งมีความจำเป็นต้องเผชิญกับผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร และ
นักท่องเที่ยวที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันและบางกลุ่มอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งการได้มาซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ
วุฒิภาวะวิสัย ที่ดีต่อการปฏิบัติงานและบุคคลรอบข้าง จึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
8.2.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.3.1 ควรลงพื้นที่สำรวจทัศนคติของผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มงวดและเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาว่า
มีความพึงพอใจหรือไม่ และควรที่จะแก้ไข ปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างไร
8.2.3.2 ควรเพิ่มเติมการศึกษาปัญหา อุปสรรค และสิ่งท้าทายที่อาจเกิดจากความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการข่าวร่วมกันว่ามี
ผลกระทบต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานอย่างไร
8.2.3.3 ควรศึกษากรณีความพยายามการก่อการร้ายด้วยการลอบวางระเบิดและ/
หรือกรณีที่มีการปฏิบ ัติการในพื้นที่ท่าอากาศยานที่ใกล้เคียงกับการวางระเบิดว่ามีมูล เหตุจู งใจ

246

จากสิ่งใด และผู้ก่อเหตุการณ์นั้นมียุทธวิธีการฝ่าฟันอุปสรรคจากมาตรการการรักษาความปลอดภัย
เพื่อเข้ามาในพื้นที่อาคารผู้โดยสารได้อย่างไรโดยเฉพาะกรณีการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองเอง
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ผลสัมฤทธิ์โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามตัวแบบประเมิน
CIPIEST: กรณีศึกษา โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
บ้านวังวารีหมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา
ธัญลักษณ์ ยศพลเสนีย์*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ตัวแบบ
ประเมิน CIPEST วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยการลงเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่ทำการศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุบ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานจาก
กรณีศึกษา เพื่อประกอบการสนับสนุนผลการวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบการประเมินตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตามตัว
แบบประเมิน CIPIEST และศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาระบบ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้เป็นรูปธรรม
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสุขภาพอาศัย
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ 5 ประการ คือ
1) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Proactive public relations) การให้ข้อมูล/ข่าวสารเชิงรุก
แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงรูปแบบวิถีชีวิต เพื่อให้ประชาชนชนทุกกลุ่ม ได้รับ ข้อมูล
อย่างครอบคลุมและเพียงพอ ทำให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมี
คุณภาพ
2) กลยุทธ์การสร้างค่านิยม (Core Value) เริ่มด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน ให้เกิดความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล ในการสร้าง
อุดมการณ์และค่านิยมร่วมกัน จูงใจให้ร่วมสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานสาธารณสุข ลดความ
ขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด
3) กลยุทธ์การสร้างคุณค่า (Create Value) พัฒนากิจกรรมบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่
คำนึงถึงความจำเป็น ตรงความต้องการ ของชุมชน และเป็ นกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ให้ความพึงพอใจ
แก่ประชาชน เพื่อดึงดูดใจให้อยากมีส่วนร่วม และรับประโยชน์ร่วมกัน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Email: thanyalag@hotmail.co.th
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4) กลยุทธ์การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) การให้การศึกษาอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดความ
เข้าใจ เกิดทักษะ ด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพด้วยตนเอง นำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (รู้จัก สนใจ สอบถาม ตัดสินใจปฏิบัติ แนะนำบอกต่อ)
5) กลยุทธ์ข้อตกลงร่วม (Collective agreement) โดยใช้ข้อตกลงร่วมกันด้านสุขภาพของ
ชุมชนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายสุขภาวะที่ดีของชุมชน เช่น ชุมชนปลอดเหล้า
เข้าพรรษา
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตัวแบบประเมิน CIPIEST
1. บทนำ
“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญและ
จำเป็น ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ สะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐ
แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory Governance) และแนวคิ ด ธรรมาภิ บ าล (Good Governance)
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส ่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิ ข อง
ประชาชนด้านการมีส่วนรวม และกำหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วม
นอกจากนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยังกำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
เช่นกัน เนื่องด้วยประชาชนคือฐานของประเทศ ถ้าประชาชนในชุมชนเข้มแข็งทุกด้านอย่างบูรนาการ
ฐานของประเทศก็จะแข็งแรงและรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง ฉะนั้นประชาชนคือยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
ความท้าทายของสาธารณสุขอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายจริงในทาง
ปฏิบ ัติ (Meaningful Public Participation) หรือ พูดง่าย ๆ คือทำอย่างไรให้เกิดการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ น “เรื่องที่คนมักเห็นด้วยโดยหลักการว่า
สำคัญแต่มีปัญหาเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ” (Good in principle but bad in practice) อาทิเช่น ประเด็น
ใดควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนบางส่วนอยากเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ แต่ในความเป็นจริง
เพียงเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพราะเห็นว่าประชาชนอาจไม่สามารถตัดสินใจแบบมีเหตุมีผล
ส่วนประชาชนมักมีความรู้สึกว่าภาครัฐ หรือผู้มีอำนาจไม่จริงใจในการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรม ความยากของการนำการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปสู่การปฏิบัติยังถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ทรัพยากรและบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การจะเกิดต้นแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้นั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจึงถือเป็นหัวใจหรือ
เป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับข้อมูลที่ดี ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเองย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือและความยั่งยืน ในการขยายผลสู่ชุมชนและสังคม
ก่อให้เกิดชุมชนแห่งสุขภาวะ ชุมชนหรือสังคมที่มีสุขภาวะย่อมง่ายต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องรับภาระค่ารั กษาพยาบาลรวมของประเทศ
จำนวนมากเมื่อประชาชนเจ็บป่วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชนคือหัวใจของการ
พัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของคนในชุมชน จะก่อให้เกิดความ
มั่นคง ยั่งยืน ทางสุขภาพ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสุขภาพ คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนกำหนดวิ ถ ี ช ี ว ิ ตและสุ ข ภาวะของชุม ชนโดยคนในชุม ชน โดยมี เ ป้ า หมายให้ เ กิด การ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความ
โปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน และ
เสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน จึงต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อจัดทำกรอบการประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการดู แล
สุขภาพผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนบ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุกอ.จักราช จ. นครราชสีมา
2. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม “หลักสูตรการ ดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ” และ อาสาสมัครที่ผ่านการอบรม “หลักสูตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ” ตามโครงการชุมชน
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน และ ผู้นำชุมชน
จำนวน 6 คน
ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึงสรุปผลการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน( 1 มีนาคม 2562 – 1
มิถุนายน 2562)
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ขอบเขตเชิงเนื้อหา
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ตัวแบบประเมิน
CIPEST
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 มีกรอบการประเมินและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนิน
โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
4.2 ทราบแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของชุมชน
4.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการทบทวนการ
ดำเนินโครงการ การพัฒนาหรือขยายโครงการต่อไป
5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา
เนื่องจากหัวข้อวิจัยนี้ คือ “ผลสัมฤทธิ์โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตาม ตัว
แบบประเมิน CIPIEST : กรณีศึกษา โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบ้านวังวารี หมู่ 5
ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา” ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ตามโครงการที่ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ 5 ระดับ ดังนี้
1) การมีส ่วนร่วมในระดับ การสื่ อสารบอกต่ อ อันหมายถึง ภาครัฐเป็นเพียงผู้สนั บสนุ น
กระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจได้ด้วย
2) การมีส่วนร่วมในระดับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันหมายถึง ประชาชนและภาครัฐจะทำงาน
ร่วมกันในกระบวนการของการปฏิบัติการทางสุขภาพ ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3) การมีส่วนร่วมในระดับตัดสินใจเลือกแนวทาง อันหมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างภาครัฐ
กับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมา
ในทางเลือกต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ อำนาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของ
ภาครัฐ
4) การมีส่วนร่วมในระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันหมายถึง เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ประชาชนมีบทบาทใน
ฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
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5) การมีส่วนร่วมในระดับเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ อันหมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับเพียงแต่รับทราบข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐเท่านั้น
แนวทางการส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ เห็นเป็นรูปธรรมจึงอ้างอิงถึ ง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของท่าน ศ.ดร.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งได้นำเสนอถึง
แนวทางในการขับเคลื่อนการระบบสุขภาพว่าจำเป็นต้องอาศัยพลังจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พลังทาง
การเมือง (ภาครัฐ) พลังทางวิชาการ (องค์ความรู้) และพลังทางสังคม (ประชาชน) ในงานวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษาในส่วนพลังทางสังคมคือประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้โดยอาศัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ 5
ประการ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลวิชาการ และข่าวสารเชิงรุกแก่ประชาชน หัวใจสำคัญ คือ การให้ข้อเท็จจริง
ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อทำให้ ประชาชนได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมี
คุณภาพ
2. การชี้นำสาธารณะ หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน
3. การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดมาพัฒนากิจกรรมรณรงค์ในด้านต่าง ๆ ทางสังคม
จัดกิจกรรมให้บริการ (Service) ที่คำนึงถึงความจำเป็น (Need) ตรงความต้องการ (Want) ของชุมชน
และเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ให้ความพึงพอใจแก่ประชาชน
4. การส่งเสริมพลังอำนาจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพด้วยตนเอง
5. การกำกับดูแลโดยใช้ระเบียบแบบแผนที่ตกลงร่วมกันของชุมชนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ตัวแบบการประเมิน CIPIEST (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และคณะ, 2560, น.
40-41) ด้วยการกำหนดคำถามในการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
C (Context) – บริบท หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิด
ปัญหาความจำเป็นในการเกิดโครงการ และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
I (Input) – ปัจจัยนำเข้า หมายถึง ทรัพยากรที่จำเป็น ทั้ง 4-M (ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน
วิธีการ และเครื่องมือ) ตลอดจน แผนกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กร
P (Process) – กระบวนการ หมายถึง การนำโครงการลงสู่การปฏิบัติ ตามแผนและกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
P (Product) – ผลผลิต หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
ความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาประเด็นดังนี้
I (Impact) – ผลกระทบ หมายถึง ประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับจากโครงการที่นอกเหนือไปจาก
เป้าหมายความต้องการพื้นฐาน

252

E (Effectiveness) – ประสิทธิผล หมายถึง การที่โครงการสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องระหว่างทรัพยากร ผลผลิต และเป้าประสงค์ขององค์การ
โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักคือ
1) ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนของชุมชน และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชน
2) ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ ประเมินจากการดำเนินกิจกรรมตามกรอบระยะเวลา
และการใช้งบประมาณ
3) ประสิทธิผลการดำเนินโครงการ ดูจากระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม
S (Sustainability) – ความยั่งยืน หมายถึง ความต่อเนื่องของกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน หลังโครงการสิ้นสุดลง
T (Transportability) – การถ่ายทอดส่งต่อ หมายถึง การนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
โครงการไปประยุกต์ หรือปรับปรุงใช้ในบริบทอื่น ๆ
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
ประชาชนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และหลักสูตร
อาสาสมัครผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ

เป้าหมายโครงการชุมชนต้นแบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
1. คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
2. การขับเคลื่อนชุมชน
3. รูปแบบการดูแลผูส้ ูงอายุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลสัมฤทธิ์โครงการชุมชนต้นแบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามตัวแบบประเมิน CIPIEST
C (Context) – บริบท
I (Input) – ปัจจัยนำเข้า
P (Process) – กระบวนการ
I (Impact) – ผลกระทบ
E (Effectiveness) – ประสิทธิผล
S (Sustainability) – ความยั่งยืน
T (Transportability) – การถ่ายทอดส่งต่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
จากกรอบแนวคิดตามตัวแบบ CIPEST นำมากำหนดวิธีการสร้างเครื่องมือและดำเนินการ
วิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยวิธีการดังนี้
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การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ข้อมูลแนวโน้มของโครงสร้างพื้นฐานประชากร
โลก เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับพื้นที่ที่ทำการศึกษา วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับนโยบายการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาและของ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี (2559-2579) และ เอกสารการดำเนินโครงการ
การสั ง เคราะห์ แ ละคั ด เลื อ กตั ว ชี ้ ว ั ด ผลงาน เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประสิ ท ธิผ ล
(Effectiveness) ในประเด็นผลลัพธ์การดำเนินโครงการตามเป้าหมายของสำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามั ย พิ ท ั ก ษ์ สภากาชาดไทย ความยั ่ ง ยื น ( Sustainability) การถ่ า ยทอดส่ ง ต่ อ
(Transportability) และผลกระทบของโครงการ(Impact) ได้แก่
1. ผลการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สงอายุของสถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเป้าหมายคือ มิติด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มิติด้านการ
ขับเคลื่อนของชุมชน และมิติด้านรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชน
2. การวิเคราะห์สร้างตัวชี้วัดที่ เหมาะสมในหัวข้อนี้ผู้วิจัยคำนึงถึง ความชัดเจนของสิ่งที่
ต้องการวัด สามารถวัดได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นไปได้ของการจัดเก็บข้อมูล
ความสอดคล้องกับเป้าหมายผลลัพธ์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาด
ไทย ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการวัดประเมิน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่มุ่งสำรวจเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามนี้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการมี
ส่วนร่วมในการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุ สภาพความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของประชาชน ลักษณะคำถามปลายเปิด มีข้อคำถาม 1 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาศัย
แบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยจะจัดทำหนังสือขออนุญาตทำการวิจัยในพื้นที่
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บจากผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และ
หลักสูตรอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของฝ่ายประสานงานสถานีกาชาดสำนักงานบรรเทาทุก ข์และ
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ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เมื่อผู้ว ิจ ัย ได้เก็บ รวบรวมแบบสอบถามจำนวน 40 ชุด และนำแบบสอบถามที่ได้มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการวิจัยเอกสาร และจากกรณีศึกษา โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเอกสาร เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ
2. ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis) แล้วสรุปผลเป็นความเรียงประกอบความถี่ (Frequency)
3. ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลข้อเท็จจริง จำนวน 40 ชุด
ทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด
7. ผลการศึกษา
7.1 บริบทด้านสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานประชากร
เกณฑ์การประเมิน อัตราส่วนจำนวนผู้สูงอายุเทียบกับประชากรวัยอื่น ๆ เกินกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนประชากรทั้งหมดของชุมชน
ผลการประเมิน สอดคล้องกับบ้านวังวารี ม.5 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา ซึ่งมีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 958 ราย หญิง 460 ราย ชาย 498 ราย มีหลังคาเรือนทั้งสิ้น 243 หลังคาเรือน
จำนวนผู้สูงอายุ 126 ราย แบ่งเป็น ผู้สูงอายุหญิง 62 ราย ผู้สูงอายุชาย 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.15
ของประชากรทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 2 นโยบายสนับสนุนด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
เกณฑ์การประเมิน ความชัดเจนและสอดคล้องกันระหว่างนโยบายของสถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา และนโยบายของชุมชนในการสนับสนุนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
ผลการประเมิน
จากการเก็บข้อมูล พบว่า
1) ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาดโดยสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มีนโยบายให้ความสำคัญ
ในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับครอบครัวและผู้ดูแล มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวโดยมีภาคีเครือข่ายและชุมชนเป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ
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โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ
2) ในส่วนองค์การ/หน่วยงาน/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ มีนโยบายและกลยุทธ์ส นับสนุนด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) หน่วยงานสาธารณสุข มียุทธศาสตร์ในการพัฒนารูปแบบโครงสร้างและการจัดบริการ
ปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัว ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
(2) ยุทธศาสตร์ดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัย โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง และกลุ่มติดสังคม
(3) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุทุกตำบล และพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพให้มีคุณภาพ
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักกิจกรรม 5 คือ การสร้างกลุ่ม กรรมการ กติกา
กิจกรรมต่อเนื่อง และการตั้งกองทุน
รูปแบบกิจกรรมทั้งสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาและองค์กรในท้องถิ่นมีรูปแบบที่คล้ายกันคือการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางสังคม
7.2 ปัจจัยนำเข้า
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนบุคลากรของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาในการดำเนินกิจกรรมใน
ชุมชนแต่ละครั้ง
เกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นพยาบาล
ผลการประเมิน จากการศึกษาเอกสารการดำเนินโครงการพบว่าในการออกดำเนินกิจกรรมชุมชน
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุทุกครั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จะเป็นพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 คนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ระดับอื่น ๆ อีก 2 คน ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะกิจกรรมที่จัดและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 4 ทุนในการดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน แหล่ง/จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กับโครงการชุมชน
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
ผลการประเมิน ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณของสภากาชาดไทย โดยได้รับเป็น
จำนวนเท่ า กั น ทุ ก สถานี ก าชาดที ่ ร ั บ ดำเนิ น โครงการปี ง บประมาณ 2561 สถานี ก าชาดที ่ 4
นครราชสีมา ได้รับงบประมาณจำนวน 44,000 บาท
7.3 กระบวนการ
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานการดำเนินโครงการ ข้อมูลปฐมภู มิจากการ
ใช้สัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 5 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้กำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างรอบด้านอย่างน้อย 3 ด้าน ใน 8 ด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย ได้แก่
1) ผู้สูงอายุได้รับการอบรมในการดูแลตนเองที่บ้าน
2) อาสาสมัครและสมาชิกในครัวเรือน ได้รับการอบรมในการดูแลผู้สูงอายุ
3) ผู้สูงอายุ/อาสาสมัครได้รับการอบรมเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุ
4) กายภาพบำบัด (ได้รับบริการ /อบรม / มีอาสาสมัคร)
5) ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจวัดสายตา หรือได้รับแว่นสายตา
6) การออกกำลังกาย
7) การแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
8) ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์จากสภากาชาดไทย
ผลการประเมิน จากการศึกษาแผนงานและผลการดำเนินโครงการพบว่า สถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบทั้ง 8 ด้านตามเกณฑ์ของ
สภากาชาดไทย
ศักยภาพในการสร้างอาสาสมัครในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 6 สนับสนุนชุมชน/อาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
เกณฑ์การประเมิน
1) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ
2) อาสาสมัครได้รับการอบรม ประชุม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผลการประเมิน สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาได้มีกิจกรรมมอบรถเข็นผู้พิการ และเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ สูงอายุพิการยากไร้ และจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 20 คน
รวมถึงจัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอ
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ศักยภาพในการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จ
ตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา เอกสารหนังสือขอความร่วมมือ และจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ พบว่า หลังจาก
การดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
7.4 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของ
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ประกอบด้วยประเด็นผลลัพธ์การดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพของ
การดำเนินโครงการ และประสิทธิผลการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการเป็นปี
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แรก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพจึงใช้การวิเคราะห์การดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา และการ
บริหารงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรเป็นหลัก โดยในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสาร
การดำเนินโครงการ และแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลข้อเท็จจริง ได้ผลดังนี้
1. จากจำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน เป็น
เพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นเพศหญิง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75
2. จากจำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุ 21-40 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
อายุ 41-60 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 อายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
57.5
3. จากจำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน ไม่ได้
เข้ารับการศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
4. จากจำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน มา
จากครอบครัวเดี่ยว จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มาจากครอบครัวขยาย จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.5
5. จากจำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน มี
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 7 ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงการที่ผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี นั่นคือผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมกับสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตามหลักสูตรการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 3 วัน ต้องมีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่มีคุณค่า
และในปริมาณที่เหมาะสมกับตนเองในทุกมื้ออาหาร ออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์
ขึ้นไป และมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริง
ถึงพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการประเมิน จากจำนวนผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมที่ผ่านการอบรมจำนวน
40 คน พบว่า
1. มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่มีคุณค่าและในปริมาณที่เหมาะสมกับตนเองในทุกมื้ออาหาร
จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่มีคุณค่าและในปริมาณที่เหมาะสม
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กับตนเองในบางมื้อจำนวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5 และมีพฤติกรรมไม่ได้เลือกอาหารที่มีคุณค่า
และในปริมาณที่เหมาะสมกับตนเองเลยจำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.5
2. มีพฤติกรรมการไม่ได้ออกกำลังกาย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีพฤติกรรมการออก
กำลังกายครั้งละ 30 นาที น้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.5 และมี
พฤติกรรมการออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ
57.5
3. มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์/เครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 มี
พฤติกรรมไม่ดื่มแอลกอฮอล์/เครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5
5. มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 มีพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ จำนวน
38 คน คิดเป็นร้อยละ 95
ตัวชี้วัดที่ 8 การขับเคลื่อนของชุมชน
เกณฑ์การประเมิน จำนวนภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ
ผลการประเมิน
(1) เครือข่ายให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่ผู้สูงอายุนึกถึงเมื่อต้องการ
ความช่วยเหลือเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาล เพื่อน และพึ่งตนเองตามลำดับ
(2) เครือข่ายให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในชุมชนที่ผู้สูงอายุนึกถึงเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล กองทุนตำบล
สวัสดิการผู้สูงอายุตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และอำเภอตามลำดับ
ตัวชี้วัดที่ 9 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชน
เกณฑ์การประเมิน มีแผนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุของชุมชน ทั้งกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางสังคม
ผลการประเมิน จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ พบว่า ทุกหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่มีกิจกรรม
ที่สอดคล้องกัน และครอบคลุมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางสังคม
ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
1) แกนนำผู้สูงอายุได้รับการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
2)จำนวนแกนนำผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เข้ารับการ
อบรมครบหลักสูตรทั้ง 3 วัน อย่างน้อยร้อยละ 80
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3) แกนนำผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ มีผลการทดสอบ
ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80
ผลการประเมิน จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ และแบบฟอร์มข้อมูล
ข้อเท็จจริง พบว่า
1) แกนนำผู้สูงอายุได้รับการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจำนวน 20 คน
2) แกนนำผู้สูงอายุจำนวน 20 คนเข้ารับการอบรมครบหลักสูตรทั้ง 3 วัน
3) ผลการทดสอบความรู้แกนนำผู้สูงอายุ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมจำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 11 การส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
1) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้รับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการดูแลผู้สูงอายุ จำนวนไม่
น้อยกว่า 20 คน
2) จำนวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการดูแลผู้สูงอายุ
เข้ารับการอบรมครบหลักสูตรทั้ง 3 วัน อย่างน้อยร้อยละ 80
3) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการดูแลผู้สูงอายุ มีผลการ
ทดสอบความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80
ผลการประเมิน จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ และแบบฟอร์มข้อมูล
ข้อเท็จจริง พบว่า
1) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้รับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 20 คน
2) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจำนวน 20 คนเข้ารับการอบรมครบหลักสูตรทั้ง 3 วัน
3) ผลการทดสอบความรู้แกนนำผู้สูงอายุ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมจำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 12 การส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุของชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
1) มีคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุของชุมชนอย่างเป็นทางการ
2) มีการการกำหนดบทบาทของกรรมการ
3) มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ
4) มีแผนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุของชุมชน
ผลการประเมิน จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ และแบบฟอร์มข้อมูล
ข้อเท็จจริงประกอบการทำ Focus Group พบว่า
1) มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุของชุมชน
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2) มีการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการตามเอกสาร คณะกรรมการรับรู้บทบาทหน้าที่
ของตน
3) มีการกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติ จะประชุมเมื่อมีกิจกรรม
หรืองานสำคัญที่ต้องอาศัยมติ ข้อคิดเห็นหรือความร่วมมื อ ในภาวะปกติใช้หอกระจายข่าวในหมู่บา้ น
ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน หรือใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ Line ในการติดต่อระหว่าง
คณะกรรมการ
4) มีแผนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนทั้ง 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นเทศกาลงานบุญต่าง ๆ งาน
ประจำปีของหมู่บ้าน ส่วนองค์กรภาครัฐจะแจ้ งขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็น
ครั้งคราวผ่านคณะกรรมการและผู้นำชุมชน ในปี 2562 ชุมชนได้ขอทำแผนกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ตำบล 1 แผน ผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนสุขภาพ
ตำบลเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและความไม่แน่นอนทางการเมือง
ตัวชี้วัดที่ 13 ประสิทธิภาพการบริหารเวลาและการใช้งบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
1) การดำเนินกิจกรรมได้ตามกรอบระยะเวลา
2) การบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร
ผลการประเมิน จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ พบว่า
1) มีการดำเนินกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ
2) สามารถบริห ารงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบการเงินของ
สภากาชาดไทย มีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบ
7.5 ประสิทธิผลการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 14 การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกณฑ์การประเมิน ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ/สุขภาวะของชุมชนอย่างน้อยในระดับที่ 4 ปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผลการประเมิน จากแบบฟอร์มข้อมูลข้อเท็จจริง สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ/สุขภาวะของชุมชนส่วนใหญ่ในระดับ 4 ระดับปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ หมายถึง การที่ประชาชนปฏิบัติการทางสุขภาพไปในทิศทางที่พึงประสงค์ อันจะ
ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของตนเอง ไม่ครบร้อยละ 100
7.6 ความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 15 โครงสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
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เกณฑ์การประเมิน จำนวนครั้งในการแนะนำผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังเครือข่าย
สุขภาพอื่นในชุมชน
ผลการประเมิน พบว่า แกนนำที่รับทราบข่าวผู้สูงอายุที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ได้ให้การ
ช่วยเหลือทุกครั้งทุกราย ทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้นในชุมชน การพาไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และเมื่อมีการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน ในชุมชนได้มีการตกลงจัดให้มีอาสาสมัครบริการรถรับส่งผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลโดยเป็นรถและคนในชุมชนเอง
7.7 การถ่ายทอดส่งต่อ
ตัวชี้วัดที่ 16 การนำผลของการปฏิบัติจนเกิดผลของปัจเจกบุคคล ถ่ายทอดสู่ครอบครัว/
ชุมชน โดยสามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างกลมกลืน
เกณฑ์การประเมิน จำนวนครั้งในการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญาสู่บุคคลอื่นในชุมชน
ผลการประเมิน จากการศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริง และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการพบว่า แกนนำทุกคนแสดงความจำนงในการแบ่งปันข้อมูลความรู้ ข้อมูลสุขภาพ
ให้แก่ชุมชนเมื่อมีโอกาส
7.8 ผลกระทบของโครงการ
เชิงเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 17 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การประเมิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุลดลงจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
ผลการประเมิ น ผู ้ ว ิ จ ั ย ใช้ ก ารอนุ ม านความสอดคล้อ งระหว่ า งทรัพ ยากร ผลผลิ ตและ
เป้าหมาย และเปรียบเทียบโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายเทียบกับค่าบริการสาธารณสุข ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิง สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม
ข้อมูลของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 31
มกราคม 2561 กำหนดให้กองทุน Long Term Care ไว้ 5,000 บาท / ผู้สูงอายุพึ่งพิง / ปี นั่น
หมายความว่า หากเราสามารถชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุให้ยาวนานออกไป จะทำให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขได้จำนวนไม่น้อย
เชิงพฤติกรรมและทัศนคติ
ตัวชี้วัดที่ 18 ผลกระทบเชิงพฤติกรรมและทัศนคติต่อโครงการ
เกณฑ์การประเมิน
1) ทัศนคติต่อรูป แบบกิจ กรรมที่ดำเนินงานในโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
2) ท่าทีของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน
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ผลการประเมิน จากการศึกษารายงานการดำเนินงานพบว่าได้มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รพ.สต.สีสุก ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน พบว่า ผลการประเมินกระบวนการ
ดำเนินงานตามกระบวนการ และผลการประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ความพึง
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 81 ขึ้นไป) ยกเว้นผลการประเมินด้านทรัพยากรที่ใช้ ในหัวข้อความเหมาะสม
ของงบประมาณ อยู่ในระดับ 1 (ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50) และหัวข้อปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน / โครงการ อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป (ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ร้อยละ 66 ขึ้นไป)
ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
จำนวน 6 ท่ า น ได้ แ ก่ นายอำเภอจั ก ราช นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลสี ส ุ ก ผู ้ อ ำนวยการ
โรงพยาบาลจักราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล
สีสุก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังวารี ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
(1) ความคิดเห็นต่อรูปแบบการดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของ
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
พบว่า ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ากิจกรรมชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ดี จัดได้เหมาะสมทั้ง 4 มิติ คือด้านส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอาชีพ และส่งเสริมด้านสังคม ศาสนา และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สามารถช่วยส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานมี
ความมุ่งมั่นทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและบุคลากรมีจำนวนน้อย
(2) ความคิดเห็นในการสนับสนุนชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวคิดในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบ ในด้านการ
ประสานให้ความร่วมมือ และทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และเอื้อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรม เสริมพลัง
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริม Health Literacy ให้ประชาชน
(3) ความคิดเห็นข้อปัญหา และอุปสรรค ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และแนวทางแก้ไข
ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัญหาอุปสรรคคือการขาดความรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผู้สูงอายุยังต้องประกอบอาชีพหารายได้จุนเจือ
ครอบครัว ปัญหาทางสังคมที่ลูกหลานอยู่ไกลไม่มีผู้นำผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม เหล่านี้จึงทำให้เกิด
ความไม่ครอบคลุมของสมาชิกผู้สูงอายุ ปัญหาความต่อเนื่องของกิจกรรมในชุมชน และงบประมาณ
อันจำกัดของท้องถิ่นการเสนอแนวทางแก้ปัญหาคือการรวมกลุ่มบริหารกันเองในชุมชน เป็นกองทุน
และให้การสงเคราะห์จัดคณะทำงานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่า ภายใต้งบประมาณที่จำกัด แต่อยากให้กิจกรรมต่อเนื่องใน
ชุมชนโดยสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเจ้าของ และอยากให้สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาจัดกิจกรรม
ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยขยายไปให้ครอบคลุมทุกชุมชน
8. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
การศึกษาวิจัยหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามตัวแบบ
ประเมิน CIPIEST: กรณีศึกษา โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุก
อ.จักราช จ. นครราชสีมา” เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยใช้กรอบการประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของสถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตามตัวแบบประเมิน CIPIEST ซึ่งประกอบไปด้วย (1) บริบท Context (2) ปัจจัย
นำเข้า Input (3) กระบวนการ Process (4) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ Effectiveness and Efficiency
(5) ความยั่งยืน Sustainability (6) การถ่ายทอดส่งต่อ Transportability (7) ผลกระทบ Impact
8.1 บริบท (Context) โครงสร้างพื้ นฐานประชากร แนวโน้มประชากรโลก ประชากรของ
ประเทศไทย ตลอดจนประชากรของพื้นที่เป้าหมายบ้านวังวารี หมู่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ล้วนไปในทิศทางเดียวกันคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุไทยได้เปลี่ยนไปมาก ในอดีตครัวเรือนไทยมีขนาดใหญ่ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่มีคนหลายรุ่นวัย
อาศัย อยู่ด้วยกัน ขนาดครัวเรือนไทยได้เล็กลงจากเฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนเมื่อ 50 ปีก่อนเหลือ
เพียง 3 คนในปัจจุบัน ประเด็นท้าทายคือสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว และอยู่ลำพังกับคู่สมรส
มีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ ของสถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมาที่พบว่าปัจจุบันครัวเรือนในชุมชนมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าเป็น
ครอบครัวขยาย
ด้านนโยบายสนับสนุนด้านสุขภาพของผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ฝ่าย
ประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่นทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้
ความสำคัญต่อการจัดแผนงานเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางสังคมตามขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต่างมีเป้าประสงค์เดียวกันคือ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ โดยการมีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชน
8.2 ปั จ จั ย นำเข้ า (Input) จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานของสถานี ก าชาดที ่ 4
นครราชสีมา พบว่า สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมามีภาระงานหลายด้านทั้งด้านการรักษาพยาบาล
ในลักษณะเดียวกับสถานบริการปฐมภูมิของสาธารณสุข รวมทั้งบทบาทการบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ด้อย
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โอกาสและผู้ประสบภัย การส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตตามนโยบายของสภากาชาดไทย ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ และหลักการกาชาด ทั้งนี้พบว่า ด้านอัตรากำลังเทียบกับปริมาณงาน ตลอดจนด้าน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กับโครงการ แม้ไม่เพียงพอแต่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่นทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุได้
8.3 กระบวนการ (Process) การประเมินกระบวนการของโครงการชุมชนต้นแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ใช้ทฤษฎี Work Process Evaluation (Frye and
Hemmer, 2012) เป็นหลักคิดในการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ โดยนำทฤษฎีดังกล่าวมา
เชื่อมโยงให้เหมาะสมสำหรับการประเมินศักยภาพการดำเนินงานตามลักษณะองค์กรใน 3 มิติ คือ
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ศักยภาพในการสร้างอาสาสมัครในชุมชน และ
ศักยภาพในการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จ สรุปได้ดังนี้
1) มิติศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาได้จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ครบทั้ง 8 ด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย
2) มิติศักยภาพในการสร้างอาสาสมัครชุมชน สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมาอบรมอาสาสมัครการ
ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย ทำให้มีแกนนำในชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 20 คน ครบตาม
เป้าหมายของโครงการในปีแรก การสร้างอาสาสมัคร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ช่วยในการ
ขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (2562) จากการที่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 2 คน ดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย 126 ราย (คิดเป็น เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 63 ราย) เมื่อมีการอบรมอาสาสมัครการ
ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 3 วันของสภากาชาดไทย ทำให้มีแกนนำในชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 20 คน (คิดเป็น
อาสาสมัคร 1 คนดูแลผู้สูงอายุประมาณ 6-7 ราย) ซึ่งเป็นคนในชุมชนเอง อยู่ใกล้ชิดในชุมชนซึ่งถือเป็นจุด
แข็งของกระบวนการทำงาน
3) มิ ต ิ ศ ั ก ยภาพในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื ่ อ สร้ า งโอกาสความสำเร็ จ สถานี ก าชาดที ่ 4
นครราชสีมา มีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ เครือข่ายที่มีสามารถสนับสนุนให้บรรลุเกณฑ์ การ
ประเมินในตัวชี้วัดที่ 6 คือการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น รถเข็นผู้พิการ
เครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน และอื่น ๆ
8.4 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) จากผลการศึกษา
ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย พบว่า เพศหญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมาก
ว่าเพศชาย อยู่ในวัยสูงอายุเป็นส่วนมาก ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา และมา
จากครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย และทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ 1 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คูฟแมน (Koufman, 1949 p.7) ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท
พบว่า อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น
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มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โครงการ อ้างอิงทฤษฎีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) โดย
มุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักคือ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ
8.4.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่มีคุณค่าและใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับตนเองในทุกมื้ออาหารร้อยละ 75 พฤติกรรมการออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที
3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 57.5 มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี ร้อยละ 100 มีพฤติกรรม
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์/เครื่องดื่มชูกำลัง ร้อยละ 77.5 และมีพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 95 ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระบุว่าทั้งแกนนำผู้สูงอายุและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เนื่องจากเป้าหมายคือการสร้างแกนนำสุขภาพ แกนนำจำเป็นต้องมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน ดังนั้นสรุปได้ว่า
โครงการยังไม่บรรลุผลลัพธ์ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
8.4.2 ผลลัพธ์ด้านการขับเคลื่อนชุมชนมีหน่วยงานและกลไกของชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพ และด้านสวัสดิการสังคมในชุมชน
8.4.3 ผลลัพธ์ด้านรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชน กิจกรรมที่องค์กรในชุมชนเป็นผู้
วางแผนและดำเนิน กิจ กรรมเพื่ อผู ้ส ูง อายุ ในชุ มชน ครอบคลุมทั้ง กิจ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย
สุขภาพจิต และกิจกรรมทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญญา วงษ์พรพม และคณะ
(2558) ทำงานวิจ ัย เรื่ อง “การมีส ่ว นร่ว มของชุ มชนเพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพชี ว ิตผู้ส ู ง อายุ ” โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบ ัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ที่พบว่า
ผู้สูงอายุมีความสุขความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสนองตอบต่อคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ
คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา/การเรียนรู้ อันจะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหากจะให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมต้องดำเนินการต่อเนื่องโดยชุมชนที่ประกอบด้วย แกนนำผู้สูงอายุ คนวัยอื่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
8.4.4 ด้านประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของ
ผู้ส ูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด การส่งเสริม
ศักยภาพการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุของชุมชนมีคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุของชุมชน
อย่างเป็นทางการ และมีการกำหนดบทบาทชัดเจน กรรมการรับรู้บทบาทตน ประชุมหรือติดต่อ
ประสานงานกันสม่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อประสานงาน ส่วนแผนกิจกรรม
ประจำปีเป็นที่รับรู้ร่วมกันในชุมชน ประสิทธิภาพการบริหารเวลาและการใช้งบประมาณ สามารถ
บริหารงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ถูก ต้องตามระเบียบการเงินของสภากาชาดไทย มีเอกสาร
ครบถ้วนตามระเบียบ รวมถึงบริหารกิจกรรมได้ตามกรอบระยะเวลา
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8.4.5 ด้านประสิทธิผลการดำเนินโครงการ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นแกนนำบางส่วนยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ อันจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อสุข
ภาวะที่ดีของตนเอง หมายถึง ผู้สูงอายุและอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ/
สุขภาวะของชุมชนในระดับ 4 ไม่ถึงร้อยละ 100
8.5 ความยั่งยืน (Sustainability) การประเมินในหัวข้อนี้เน้นในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในชุมชน โดยเครือข่ายสุขภาพในชุมชน โครงสร้างเครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชน ของบ้านวังวารี หมู่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่แกนนำที่ได้รับการ
อบรมจากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เป็นด่านแรกในการเข้าถึงผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
ช่วยเหลือ และเชื่อมต่อไปยังสถานบริการสุขภาพในชุมชน และอื่น ๆ ต่อไปตามระบบของสาธรณสุข
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการภายในชุมชน เมื่อมีการเจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน ในชุมชนได้มีการตก
ลงจัดให้มีอาสาสมัครบริการรถรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยเป็นรถและคนในชุมชนเอง
8.6 การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) การประเมินการขยายผลถ่ายทอดส่งต่อใน
ชุมชน เป็นการนำผลของการปฏิบัติจนเกิดผลของปัจเจกบุคคล และถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว/ชุมชน
โดยแกนนำที่ได้รับการอบรมจากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา แม้ยังไม่อาจวัดได้ชัดเจน แต่จาก
การศึกษาพบว่า แกนนำทุกคนแสดงความจำนงในการแบ่งปันข้อมูลความรู้ ข้อมูลสุขภาพให้แก่
ชุมชนเมื่อมีโอกาส
8.7 ผลกระทบ (Impact) กล่าวถึงการศึกษาของผลกระทบของโครงการ ในการศึกษาครั้งนี้
มุ่งประเด็นที่ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบเชิงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการดำเนินโครงการ
เชิงเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างอายุของประชากรโลกและของประเทศต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่มีอายุสูงขึ้น ปรากฏการณ์การสูงวัยของประชากรย่อมมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในแต่ละประเทศ สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับความเจริญด้านการแพทย์และยารักษาโรค ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง ผู้สูงอายุมีอายุ
ยืนยาวขึ้น ในขณะเดียวกันความเปราะบางทางสุขภาพย่อมตามมาพร้อมอายุขัยที่มากขึ้น นั่นคือ
ช่วงเวลาของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงย่อมยาวนานขึ้นด้วย ประเด็นท้าทายทางสาธารณสุข จำต้อง
หากลยุทธ์ที่จะยืดเวลาก่อนการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุให้ยาวนานออกไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
การดูแลรักษาพยาบาลลง นั่นย่อมหนีไม่พ้นการให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของตน จากตัวอย่างการอนุมานอายุขัยเฉลี่ยของคน 70 ปี ช่วงเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงเมื่ออายุ 65 ปี
หมายความว่าผู้สูงอายุ 1 คน มีช่วงเวลาอยู่ในภาวะพึ่งพิง 5 ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล ปีละ
5,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิง สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ตามข้อ มู ล ของกองเศรษฐกิ จสุข ภาพและหลั กประกั นสุ ขภาพ สำนักงานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อ 31 มกราคม 2561 กำหนดให้กองทุน Long Term Care ไว้ 5,000 บาท / ผู้สูงอายุ
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พึ่งพิง / ปี) รวม 5 ปีเป็นเงิน 25,000 บาท หากสามารถยืดระยะเวลาการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงให้เหลือ
เพียง 4 ปี คิดค่าใช้จ่ายในการดูแลเป็นเงิน 20,000 บาท นั่นคือค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขลดลง 5,000
บาท เมื่ออนุมานกับการดำเนินโครงการนี้หากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 40 คน มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถยืดระยะเวลาการเข้าสู่ภ าวะพึ่งพิงคนละ 1 ปี คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุ ขที่ลดลงถึง 200,000 บาท สรุปได้ว่าจากผลการศึกษาโดยใช้การอนุมาน
ข้างต้น ทำให้ค่อนข้างเชื่อได้ว่า การสร้างให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์จะส่งผล
กระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุลงได้
เชิงพฤติกรรมและทัศ นคติ ทัศนคติข องผู้มีส ่ว นได้ส ่วนเสียต่อการดำเนินโครงภายใต้
งบประมาณอันจำกัด ไปในทิศทางที่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดำเนินโครงการ และแสดงออก
ด้วยการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม การสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังทุน และกำลังสติปัญญาใน
การให้ข้อคิดเห็น และร่วมดำเนินโครงการทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสใน
การพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนต่อไป
9. บทสรุป และข้อเสนอแนะ
9.1 บทสรุป
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทุกหน่วยงานมีความตื่นตัว
เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2559 - 2579) เพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนได้นั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ สุด จากแนวคิด "Human Capital" หรือ
ทุนมนุษย์ คือ การรวมของทักษะ ความรู้ สุขภาพ และค่านิยมในตัวคนคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถแยกออก
จากกัน ได้ ดังนั้น การลงทุนหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับมนุษย์ ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม
สวัสดิการ และอื่น ๆ ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้ ได้ผลตอบแทนคือรายได้ของประเทศชาติ ด้านการ
สาธารณสุขจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ใน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด โดยใน
โครงการที่ 4 เป็นโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศัก ยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ โดยกำหนดตัวชี้วัด
ให้มีชุมชนที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และมี Healthy
Ageing ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรม Care Giver โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า เป็นต้น เมื่อ
พิจารณากับโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จะเห็น
เป้าหมาย และรูปแบบกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ “การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” อันเป็นนโยบายหนึ่งของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในบทบาทเป็นผู้สนับสนุนงานด้านการบรรเทาทุกข์ การประชานามัย
พิทักษ์ และการฝึกอบรมความรู้การปฐมพยาบาล และความรู้ด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นงานที่สอดรับกับ
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งานของรัฐ ตลอดจนมุ่งหาแนวร่ว มและเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติ งาน
เช่น เดีย วกัน กับ องค์กรภาครัฐอีกหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของการมีส ่ว นร่วมของภาค
ประชาชน หากแต่ยังไม่มีความชัดเจนถึงรูปธรรมของแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบท
ขอบเขตงานของแต่ละองค์กร
ดังนั้น ประเด็นสำคัญของการศึกษาวิจัยหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์โครงการชุมชนต้นแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุตามตัวแบบประเมิน CIPIEST : กรณีศึกษา โครงการชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุบ้านวังวารี หมู่ 5 ต.สีสุก อ.จักราช จ. นครราชสีมา” คือ การศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นรูปธรรม
โดยใช้กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการ
ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตามตัวแบบประเมิน
CIPIEST ซึ่งเป็นการประเมินที่ช่วยให้มองเห็นรายละเอียด และข้อพิจารณาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
ได้มากกว่าการประเมินผลการดำเนินโครงการทั่วไป ที่ผลการประเมินมักจะออกมาในแนวการบรรลุ
ตามเป้าหมาย แต่ความเป็นจริงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนเนื่องจากไม่สามารถสาวถึงต้นตอ
ของปัญหาที่แท้จริงได้
ผลการศึกษาชี้ให้โอกาสด้านบริบทที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ กระบวนการที่มีศักยภาพ
แนวโน้มความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อไปในทิศทางที่ดี ตลอดจนการศึกษาผลกระทบก็เป็นไปใน
ทางบวก แม้ป ัจ จัย นำเข้าด้านบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงานจะน้อย เมื่อพิจารณา
รายละเอียดด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการพบว่า ด้านผลลัพธ์และประสิทธิผลไม่บรรลุ
ตามเกณฑ์การประเมินเนื่องจากการมีส่วนร่วมในระดับปัจเจกบุคคลยังพร่องอยู่ ปัญหาอุปสรรคของ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่พบจากการศึกษาคือการขาดความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผู้สูงอายุยังต้องประกอบอาชีพหารายได้จุนเจือครอบครัว
ปัญหาทางสังคมที่ลูกหลานอยู่ไกลไม่มีผู้นำพาผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม เหล่านี้จึงทำให้เกิดความไม่
ครอบคลุมของสมาชิกผู้สูงอายุ ปัญหาความต่อเนื่องของกิจกรรมในชุมชน และงบประมาณอันจำกัด
ของท้องถิ่น
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสุขภาพ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
ผู้วิจัยจึงอ้างอิงถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของท่าน ศ.ดร.นพ.ประเวศ วะ
สี ซึ่งได้น ำเสนอถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการระบบสุขภาพว่าจำเป็นต้ องอาศัย พลังจาก 3
องค์ประกอบ ได้แก่ พลังทางการเมือง(ภาครัฐ) พลังทางวิชาการ(องค์ความรู้) และพลังทางสังคม
(ประชาชน) เพื่อมุ่งสร้างชุมชนที่เข้ามามีปฏิบัติการร่วมกัน ให้สามารถมาร่วมพัฒนากลไกของพื้นที่ใน
การดูแลจัดการเชื่อมโยงกับประเด็นสุขภาวะองค์รวมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมใน
ชุมชนนั้น ๆ โดยอาศัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ 5 ประการ ดังนี้
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1. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Proactive public relations) การให้ข้อมูล/ข่าวสารเชิงรุก
แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงรูปแบบวิถีชีวิต เพื่อให้ประชาชนชนทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่าง
ครอบคลุมและเพียงพอ ทำให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ
ตัวอย่างเช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเหมาะสำหรับประชาชนวัยสูงอายุที่อยู่บ้านเป็นประจำ
การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารในกลุ่มวัยรุ่น/วัยทำงาน เป็นต้น
2. กลยุทธ์การสร้างค่านิยม (Core Value) เริ่มด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน ให้เกิดความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล ในการสร้าง
อุดมการณ์และค่านิยมร่วมกัน จูงใจให้ร่วมสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานสาธารณสุข ลดความ
ขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด
3. กลยุทธ์การสร้างคุณค่า (Create Value) พัฒนากิจกรรมบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่
คำนึงถึงความจำเป็น ตรงความต้องการ ของชุมชน และเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ให้ความพึงพอใจ
แก่ประชาชน เพื่อดึงดูดใจให้อยากมีส่วนร่วม และรับประโยชน์ร่วมกัน
4. กลยุทธ์การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) การให้การศึกษาอบรมอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดความ
เข้าใจเกิดทักษะ ด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพด้วยตนเอง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมาก
ขึ้น และนำไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (รู้จัก สนใจ สอบถาม ตัดสินใจปฏิบัติ แนะนำ
บอกต่อ)
5. กลยุทธ์ข้อตกลงร่วม (Collective agreement) โดยใช้ข้อตกลงร่วมกันด้านสุขภาพของชุมชน
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายสุขภาวะที่ดีของชุมชน ตัวอย่างเช่น ชุมชนปลอดเหล้ า
เข้าพรรษา
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการจัดการสุขภาพของตน เพื่อทำให้สุขภาพระดับปัจเจกบุคคลดีขึ้น และสามารถที่
จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของตน เนื่องด้วยสุขภาพมีมิติทั้งส่วนที่เป็นทรัพยากรส่ว น
บุคคลและของสังคม ครอบคลุมตั้งแต่ลีลาชีวิตส่วนบุคคล อันเปี่ยมด้วยสุขภาพไปจนถึงความอยู่ดีกินดี
รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิต บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง และเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน ให้ประชาชนทุกคนใน
ประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหลักประกันความ มั่นคงของชาติ
9.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
งบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการจัดสรรจากเงิน
งบประมาณของสภากาชาดไทย โดยได้รับเป็นจำนวนเท่ากันทุกสถานีกาชาดที่รับดำเนินโครงการ
เพื ่ อ เป็ น การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งาน ควรใช้ ก ารจั ด สรรงบประมาณตามแนวคิ ด
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งบประมาณฐานศู น ย์ (Zero-Base Budgetting) ซึ ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณถู ก ต้ อ ง
สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น และสามารถจัดสรรงบประมาณในขณะที่มีปัญหาข้อจำกัดทางทรัพยากรได้
เหมาะสมกว่า
ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงานสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
1) สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ควรมีแผนที่ชัดเจน และต้องทบทวนแผนงานทุกปี เพื่อให้
มีทิศทางการทำงานที่ตอบสนองนโยบายของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
2) สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ควรบูรณาการกระบวนการทำงานของสถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมากับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินงาน โดยอาจจัดทำแผนงานร่วม เพื่อลดความ
ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมช่วยประหยัดงบประมาณ หรือการจัดทำหลักสูตรการ
อบรมด้านสุขภาพร่วมกับแกนนำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการตามบริบท
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ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธีระพงษ์ ตรีรัตน์วดี*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเก็บ
แบบสอบถามกับผู้นำชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องประชากร 40,725 คน ในอำเภอผักไห่ โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของประชาชนต่อการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา 1) เพศ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) อายุ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3) ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 4) สถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ที่อยู่
ปัจจุบัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) รายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7) อาชีพ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 8) การถือครองที่ดิน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติของประชาชนต่อการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง 1) เพศ พบว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) อายุ พบว่ า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) สถานภาพสมรส พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 5) ที่อยู่ปัจจุบัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7) อาชีพ
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 8) การถือครองที่ดิน พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นต้น
คำสำคัญ: ทัศนคติ การบริหารจัดการน้ำ ปัญหาอุทกภัย
1. บทนำ
การชลประทานและการจัดการน้ำไม่อาจแบ่งแยกจากบริบททางสังคมของมนุษย์ได้ กล่าวคือ
รูปแบบ การชลประทานเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการสร้างรัฐและก่อให้เกิดความ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่นำพามนุษย์มุ่งไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ (จักรกริช สังขมณี, 2555, น.95) โดย
น้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มากถึง 3 ใน 4 ส่วน น้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสมดุล
ของโลก รวมถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำในหลายด้านด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บริโภค การเกษตรและปศุสัตว์ การคมนาคมขนส่ง และการรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม (Chen et al, 2012) ปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดความต้องการ
ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบกับ
ปัญหาขาดแคลนน้ำก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็น อย่างมาก เช่น
เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชผลได้ทั้ง ๆ ที่ถึงฤดูกาลหรือการผลิตมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะน้ำมีปริมาณ
น้อยลง แต่หากมีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการปริมาณน้ำใช้และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้
จะทำให้สามารถลดความเสียหายลงได้ ปัจจุบันปริมาณความต้องการน้ำมีสูงถึง 151,750 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี แต่ความสามารถจัดสรรน้ำได้เพียง 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้นจะเห็นว่าความ
ต้องการน้ำยังมีมากกว่าความสามารถในการจัดสรรน้ำถึง 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (พิมรัตน์
มาตยานุมัตย์, 2560, น.1)
ด้วย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 189,008 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 41,349 คน เป็นชาย 19,977 คน และหญิง 21,372 คน จำนวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 13,935 ครัวเรือน ประชากรโดยประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 20
ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่นร้อยละ 10 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว์ /การประมง โดยลักษณะพื้นที่ของอำเภอผักไห่ มีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
ต่ำ มีแม่น้ำหลักที่สำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย โดยในแต่ละปี ในห้วงตั้งแต่เดือนกันยายน –
ธันวาคม เป็นฤดูน้ำหลาก ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อน และเกิด
ความเสียหายทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ที่ สำคัญคือด้านการเกษตรที่จะได้รับความเสียหายอย่าง
มาก จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีนโยบายโครงการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบอุทกภัยซ้ำซาก และเป็นการจัดระบบ
การปลูกข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
ทันต่อกำหนดการเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รับการระบายน้ำ ซึ่งเป็นช่วงของการปล่อยน้ำเข้านา ให้ไหล
เข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับการระบายน้ำ จำนวน 7 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบ้านแพน ทุ่งบางบาล ทุ่ง
เจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งบางกุ้ง โดยพื้นที่ของอำเภอผักไห่ มีพื้นที่ทุ่งรับน้ำ จำนวน 2 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่ง
ผักไห่ (เนื้อที่ 124,879 ไร่) และทุ่งป่าโมก (20,854 ไร่)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปี 2561 ในฤดูกาลปลูกข้าวนาปรัง (ปีการผลิต 2560/61 รอบที่ 2) และฤดูนาปี ปี
การผลิต 2561/62 รอบที่ 1 ดังนี้
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ระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
1. รอบการปลูกข้าวนาปรัง (ปีการผลิต 2560/2561 รอบที่ 2)
เริ่มปลูก 1-31 ธันวาคม 2560 (โดยพื้นที่เริ่มปลูกวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คือพื้นที่ลุ่มต่ำที่
ระบายน้ำออกได้ก่อน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เริ่มปลูกตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป)
เก็บเกี่ยว วันที่ 15 มีนาคม 2561 – 15 เมษายน 2561
2. รอบการปลูกข้าวนาปี (ปีการผลิต 2561/62 รอบที่ 1)
เริ่มปลูก 16 เมษายน 2561-20 พฤษภาคม 2561 (โดยพื้นที่เริ่มปลูกวันที่ 16 เมษายน 2561
คือพื้นที่ริมตลิ่ง/นอกคันกั้นน้ำ/ใกล้แหล่งน้ำ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับการระบายน้ำ เริ่ม
ปลูกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป)
เก็บเกี่ยว วันที่ 15 สิงหาคม 2561 - 15 กันยายน 2561
3. การใช้พันธุ์ข้าวในการปลูกตามระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
ต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว อายุ 110-120 วัน
4. การจัดสรรน้ำและการส่งน้ำ เพื่อใช้ในการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน จัดสรรน้ำและจัดส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมายเพียงพอในการปลูกข้าวตามระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา และทันตามกำหนดระยะเวลาปลูก
5. การปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง
เริ่มปล่อยน้ำ วันที่ 16 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักงานประมงจั งหวัด
พระนครศรีอยุธ ยา จั ดหาพัน ธ์ป ลาโตเร็ว นำมาปล่อยในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด (โดยวันที่ 16
กันยายน 2561 เริ่มกระจายน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ำประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในแต่ละทุ่งเพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เวลาอาจแปรผันตามการระบายน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน)
6. ประโยชน์ที่จะได้จากการดำเนินการดังกล่าวมีมากมาย เช่น การได้ประกอบอาชีพเสริม
ทางด้านการประมง/ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ/กำจัดวัชพืช/ได้อาหารโปรตีนจากปลา กุ้ง/กำจัดหนู/ตอซัง
เกิดการเน่าเปื่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพดินในการทำนารอบต่อไป
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นำประเด็นปัญหาสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากำหนดเป็นแนวทางในการตั้งคำถามการศึกษาวิจัย คือ ประชาชาชน มี
ทั ศ นคติ ใ นการบริ ห ารจั ด การน้ ำ เพื ่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย อำเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อทราบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.2 เพื่ออนุมานแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาครั้งนี้จะทำให้สามารถทราบถึงทัศนคติของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพั ฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนต่อไป
4. สมมุติฐานการวิจัย
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ที่อยู่
ปัจจุบัน ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ การถือครองที่ดิน มีผลกับทัศนคติของประชาชนต่อรูปแบบการ
จัดการน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา ที่แตกต่างกัน
4.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ที่อยู่
ปัจจุบัน ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ การถือครองที่ดิน มีผลกับทัศนคติของประชาชนต่อรูปแบบการ
จัดการน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ที่แตกต่างกัน
5. ทบทวนวรรณกรรม
การนำเสนอกรอบแนวคิดของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษานั้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ย วข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ความหมาย วัตถุประสงค์การใช้น้ำเพื่อประชาชน และ
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ 12 ปี แนวคิดและทฤษฎีต่อมาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
และสุดท้ายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าในงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศ และสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้เกิดขึ้นเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้ นที่
ทุรกันดารทุกภูมิภาคของประเทศนั้น ทรงทราบว่าราษฎรในชนบทประสบปัญหาสภาวะยากจนอัน
เนื่องมาจากการที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ดังพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่ อวันที่ 17
มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า “หลักสำคัญต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรเพาะปลู ก
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เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่
ไม่ได้” (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2548, น.
74) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติที่มี
ในแต่ละท้องถิ่น
1. การพัฒนาแหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใด ต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
2. การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีใน
แต่ละท้องถิ่น
3. พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไป
สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2548, น. 1)
5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
ประภาส ปิ่นตบแต่ง (2552, น.21-29) กล่าวว่า การให้นิยามความหมาย รวมทั้งการให้
คุณค่าต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผันแปรไปตามบริบทของสังคมการเมือง โดยสามารถแบ่ง
ทฤษฎีได้เป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ
1) ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior Theory) เกิดขึ้นภายใต้บริบท
ของสังคมที่ผู้คนเผชิญกับความขัดแย้งในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พฤติกรรมรวมหมู่ หมายถึง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมที่ไม่ปกติ มีลักษณะไร้โครงสร้างไม่มีแบบแผนที่แน่นอน
ไม่ได้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคม หรือความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีระเบียบแบบแผน ไร้เหตุผล ไร้
ทิศทาง เช่น ความคลั่งนิยมชั่วขณะ การทำตามสมัยนิยม ฝูงชนหรือฝูงชนบ้าคลั่ง การจลาจล นิกาย
ลัทธิพิธี ซึ่งก็คือการมองว่าเป็นปรากฎการณ์ส่วนเกินหรือมะเร็งร้ายของสังคมนั่นเอง ขบวนการทาง
สังคมจึงเป็นปรากฎการณ์ที่ถูกมองในแง่ลบ เป็นการกระทำรวมหมู่แบบไร้เหตุผล อย่างไรก็ตาม การ
วิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ มีพัฒนาการการให้ความหมายโดยแยกฝูง
ชนออกจากพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทอื่น ๆ และมองขบวนการทางสังคมในฐานเป็นผู้กระทำการที่แม้
จะเกิดท่ามกลางสภาวะว้าวุ่นทางสังคม แต่นำไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือองค์กรทางสัง คม
รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ทฤษฎีร ะดมทรั พยากร (Resource Mobilization) เกิดขึ้นในช่ว งทศวรรษที่
1960 เป็นบริบทการเติบโตขึ้นของขบวนการทางสังคมที่ลุกขึ้นมาท้าทายสภาพสังคมที่ดำรงอยู่ เช่น
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง ขบวนการต่อต้านสงครามขบวนการสิ่ง แวดล้อม เป็นต้น
ความหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงอยู่ในมิติของการเมืองที่มองขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในฐานะการกระทำรวมหมู่อย่างมีเหตุมีผล นักทฤษฎีการระดมทรัพยากรให้ความหมาย
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมว่า คือ ชุดความเห็นหรือความเชื่อของกลุ่มก้อนผู้คนที่นำเสนอเพื่อเป็น
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ทางเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงมิติบางอย่างของโครงสร้างสังคม และเพื่อให้ได้มาซึ่งการกระจาย
ผลประโยชน์ของสังคมซึ่งเป็น การนิยามที่คล้ายคลึงกับกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันตรงที่
พิจารณาว่าหน้าที่ส ำคัญของกลุ่มคือการรวบรวมผลประโยชน์ และใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือต่ อรอง
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน นอกจากนั้นทฤษฎีระดมทรัพยากร ยังมองขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในฐานะตัวกระทำทางสังคมที่มุ่งเปลี่ยนสัมพันธ์ทางอำนาจเดิมที่ลงรากปักฐานอยู่ในสถาบันทาง
สังคมด้วยเช่นกันแต่ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างทฤษฎีนี้กับกลุ่มผลประโยชน์ คือ ขบวนการทางสังคม
มีพื้นที่อยู่ตรงชายขอบหรือนอกระบบการเมืองปกติ และมียุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ คือ ยุทธวิธี
ท้าทายขัดขวางระบบการเมืองปกติ (Disruptive) หรือปฏิบัติการท้าท้ายซึ่งหน้า
3) ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ให้ความหมายของขบวนการทางสังคมในฐานะ
เป็นตัวกระทำการทางสังคม หรือตัวแสดงในลักษณะการกระทำรวมหมู่เพื่อตอบโต้กับปัญหาและ
ความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมหลังอุตสาหกรรมและนำไปสู่สังคมที่ดีกว่า ขบวนการทางสังคมแบบ
ใหม่ จึงหมายถึง การกระทำรวมหมู่ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงระดับสังคม นั่นคือการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม ระเบียบใหม่ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงราก
ของสังคม ทั้งมิติค่านิยมวัฒนธรรม และการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาเป็นทางเลือก
5.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสารสอง
ทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมการดำเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มด้วย (สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550, น.26)
ในการศึกษาทัศนคติของประชาชาชนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้อ งกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ที่มีความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
United Nation (1998) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ คือ
1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง เป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้น
เองเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มของตนเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก โดยมีรูปแบบที่เป็น
เป้าหมาย
2) การมีส่วนร่วมแบบชักนำ เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปในประเทศที่กำลังพัฒนา
3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดำเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่
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ผู้ดำเนิน การได้ร ับ ผลทัน ที แต่ ไม่ได้รับผลระยะยาวและมีผ ลเสีย คือไม่ได้รับการสนับสนุ น จาก
ประชาชน
ขณะที่ ถวิลวดี บุรีกุล (2548) ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 3 ด้าน คือ
1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งๆ
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้า
ร่วมหรือไม่
2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรม
ว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่
3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจำกัดโดยกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการมีส่วน
ร่วมอยู่แล้วโดยพื้นฐาน
นอกจากนี้ อรทัย พระทัด (2558) ได้กล่าวถึง รูปแบบของการมีส่วนร่วมข้างต้นแล้วเห็นว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนนั้นแบ่งออกเป็น
1) การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจและร่วมเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2) การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยมีบุคคลอื่นมาชักจูงและบังคับแล้วจึงจะเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงหรือผ่านองค์กรผู้แทนหรือกรรมการกลุ่มหรือชุมชน
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้จนเกิดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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7. ระเบียบวิธีวิจัย
การดำเนินการวิจัยในเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) จากการเก็บรวมรวมแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงระดับความ
คิดเห็นของผู้นำและประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
7.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลและศึกษา
จากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น
1) พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐ มนตรี และหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
2) หนังสือทางวิชาการ บทความ และวิทยานิพนธ์
3) นโยบายการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.1.2 แบบสอบถามจากผู้นำชุมชนและประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
น้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา และการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อย
ปลาเข้าทุ่ง) เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของประชาชนในในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเก็บแบบสอบถามกับผู้นำชุมชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จากประชากร 40,725 คน ในอำเภอผักไห่ และทำการเทียบกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บในครั้งนี้คือ จำนวน 400 คน
7.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัว แปรต้น คือ รูป แบบการจั ด การน้ำ ที่เ ปลี่ย นไป ได้แก่ 1) การปลูกข้าวเหลื่ อ มเวลา
ประกอบด้วย 1.1) การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ 1.2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชาวบ้าน 1.3) ความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน 1.4) กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง 2) การปล่อย
น้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ประกอบด้วย 2.1) การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ 2.2) การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน 2.3) ความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน 2.4) กระบวนการในการจัดการ
ความขัดแย้ง เป็นต้น และลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ
ที่อยู่ปัจจุบัน ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ การถือครองที่ดิน เป็นต้น

282

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.4 เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้วิจัยกำหนดความหมายของคะแนนของข้อคำถามแบบมาตรประมาณค่าแบบทัศนคติความ
พึงพอใจคือ ใช่ หรือไม่ใช่ ผ่านระดับคะแนน 1 และ 0 ตามลำดับ
7.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ ร้อยละ
(Percentage) โดยใช้สถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่ างของกลุ่มที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป คือ
Analysis of Variance (ANOVA) จ า ก Parametric Tests of Differences แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ
ความสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi -Square) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระจากกัน
7.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามการวิจัย ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ การหาค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติทดสอบที (t-test dependent)
8. สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
อำเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น การศึ ก ษาที ่ ใ ช้ ร ู ป แบบการวิ จ ั ย แบบเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative research) ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามผลการศึกษา ได้
ผลลัพธ์ดังนี้
8.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของชาวบ้านที่ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด สถานภาพ ที่อยู่ปัจจุบัน ระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ การถือครองที่ดิน จำนวน 400 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1) เพศ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 213 คน (ร้อย
ละ 53.3) และเพศหญิงจำนวน 187 คน (ร้อยละ 46.7)
2) อายุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปีจำนวน 155 คน
(ร้อยละ 38.8) รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปีจำนวน 125 คน (ร้อยละ 31.3) อายุ 31-40 ปีจำนวน 71
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คน (ร้อยละ 17.8) อายุ 21-30 ปีจำนวน 30 คน (ร้อยละ 7.5) และที่น้อยที่สุดคืออายุ 61 ปีขึ้นไป
จำนวน 19 คน (ร้อยละ 4.6) ตามลำดับ
3) ระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จำนวน 203 คน (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส.
จำนวน 93 คน (ร้อยละ 23.3) ระดับประถมศึกษาจำนวน 92 คน (ร้อยละ 23.0) ระดับปริญญาโทจำนวน
8 คน (ร้อยละ 2.0) และที่น้อยทีส่ ุดคือ อื่น ๆ หมายถึง การศึกษาระดับกศน. จำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.9)
ตามลำดับ
4) สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
จำนวน 266 คน (ร้อยละ 66.5) รองลงมาคือ โสดจำนวน 113 คน (ร้อยละ 28.3) และที่น้อยที่สุดคือ
หย่าร้างจำนวน 21 คน (ร้อยละ 5.2) ตามลำดับ
5) ที่อยู่ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีที่อยู่ในตำบลผักไห่
จำนวน 59 คน (ร้อยละ 14.8) รองลงมาคือ ตำบ้านใหญ่ จำนวน 48 คน (ร้อยละ 12.0) ตำบลนาคู
จำนวน 38 คน (ร้อยละ 9.5) ตำบลหนองน้ำใหญ่ จำนวน 31 คน (ร้อยละ 7.8) ตำบลท่าดินแดง และ
ตำบลกุฎี จำนวนอย่างละ 28 คน (ร้อยละ 7.0) ตำบลอมฤต และตำบลลาดชิด จำนวนอย่างละ 24 คน
(ร้อยละ 6.0) ตำบลจักราช จำนวน 21 คน (ร้อยละ 5.3) ตำบลตาลาน จำนวน 20 คน (ร้อยละ 5.0)
ตำบลบ้านแค จำนวน 19 คน (ร้อยละ 4.8) ตำบลหน้าโคก จำนวน 18 คน (ร้อยละ 4.5) ตำบลดอน
ลาน และตำบลลำตะเคียน จำนวนอย่างละ 13 คน (ร้อยละ 3.3) ตำบลลาดน้ำเค็ม จำนวน 9 คน
(ร้อยละ 2.1) และที่น้อยที่สุดคือตำบลโคกช้าง จำนวน 7 คน (ร้อยละ 1.6) ตามลำดับ
6) ระดับรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า
10,000 บาท จำนวน 254 คน (ร้อยละ 63.5) รองลงมาคือรายได้ 10,001-15,000 บาทจำนวน 84
คน (ร้อยละ 21.0) รายได้ 15,001-20,000 บาทจำนวน 36 คน (ร้อยละ 9.0) และที่น้อยที่ส ุดคือ
รายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไปจำนวน 26 คน (ร้อยละ 6.5) ตามลำดับ
7) อาชีพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จำนวน 146 คน (ร้อยละ 36.5) รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างจำนวน 112 คน (ร้อยละ 28.0) ข้าราชการ/
ลูกจ้างภาครัฐ/พนักงานราชการจำนวน 77 คน (ร้อยละ 19.3) ค้าขาย/ธุรกิจจำนวน 59 คน (ร้อยละ
14.8) และที่น้อยที่สุดคือ อาชีพอื่น ๆ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 1.4) เช่น แม่บ้าน ตามลำดับ
8) การถือครองที่ดิน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินจำนวน 232
คน (ร้อยละ 58.0) รองลงมาคือ มีที่ดินจำนวน 1-5 ไร่จำนวน 69 คน (ร้อยละ 17.3) มีที่ดินมากกว่า
20 ไร่จำนวน 41 คน (ร้อยละ 10.3) มีที่ดิน 6-10 ไร่จำนวน 26 คน (ร้อยละ 6.5) มีที่ดิน 11-15 ไร่
จำนวน 21 คน (ร้อยละ 5.3) และที่น้อยที่ส ุดคือมีที่ ดิน 16-20 ไร่จำนวน 11 คน (ร้อยละ 2.6)
ตามลำดับ
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8.2 รูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
1) การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำ
ที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา ด้าน
การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาของภาครัฐท่านรับรู้ถึงข้อมูลใช่หรือไม่ รองลงมาคือ ข้อมูลที่
ได้รับจากการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อชุมชน
ของท่านใช่หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับของการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาท่าน
คิดว่ามีความถูกต้องใช่หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับของการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว
เหลื่อมเวลาท่านคิดว่ามีความครอบคลุมใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ข้อมูลที่ได้รับ จากการบริหาร
จัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาท่านคิดว่ามีความชัดเจนใช่หรือไม่ ตามลำดับ
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อม
เวลา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน มากที่สุด คือ การบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาท่านคิดว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลใช่ หรือไม่ รองลงมาคือ
กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ/ประกาศ ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของการบริหารจัดการน้ำที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาใช่หรือไม่ ตามลำดับ
3) ความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไป
ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา ด้านความ
เป็นธรรมต่อชาวบ้าน มากที่สุด คือ ผู้นำชุมชนของท่านมีมาตรการในการควบคุมดูแลระบบการ
ทำงานของภาครั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปลู กข้าวเหลื่ อมเวลาใช่ห รื อ ไม่
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาของภาครัฐมีความ
โปร่งใสด้านงบประมาณใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ชาวบ้านในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาใช่หรือไม่ ตามลำดับ
4) กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
น้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็น
ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา ด้าน
กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง มากที่สุด คือ ชาวบ้านในชุมชนของท่านได้ให้ความตระหนัก
ถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีในการทำเกษตรกรรมใช่หรือไม่ รองลงมาคือ ผู้นำในชุมชนของ
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ท่านมีความสามัคคีและพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งใช่หรือไม่ ความเข้าใจใน
สื่อกลางระหว่างภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนของท่านกับการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
ข้าวเหลื่อมเวลามีความชัดเจนใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ภาครัฐสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและ
ให้ข้อมูลที่เป็นธรรมต่อชาวบ้านในชุมชนของท่านที่ได้รับผลกระทบใช่หรือไม่ ตามลำดับ
8.3 รูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
1) การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำ
ที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านา
ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ด้านการเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำมากที่สุด คือ ข้อมูลที่ได้รับจากการบริหาร
จัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนของท่าน
ใช่หรือไม่ รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำ
เข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งของภาครัฐท่านรับรู้ถึงข้อมูลใช่หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับของการบริหารจัดการน้ำ
ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งท่านคิดว่ามีความถูกต้องใช่หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับ
ของการบริห ารจัดการน้ำที่เกี่ย วข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งท่ านคิดว่ามีความ
ครอบคลุมใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ข้อมูลที่ได้รับจากการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อย
น้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งท่านคิดว่ามีความชัดเจนใช่หรือไม่ ตามลำดับ
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
น้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อย
ปลาเข้าทุ่ง ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน มากที่สุด คือ การบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้อง
กับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ท่านคิดว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลใช่หรือไม่ รองลงมา
คือ กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ/ประกาศ ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนของท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการใช่
หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของการบริหารจัดการน้ ำที่
เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งใช่หรือไม่ ตามลำดับ
3) ความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไป
ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้า
ทุ่ง ด้านความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน มากที่สุด คือ ผู้นำชุมชนมีมาตรการในการควบคุมดูระบบการทำงาน
ของภาครัฐในการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งใช่หรื อไม่
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งของ
ภาครัฐมีความโปร่งใสด้านงบประมาณใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ ชาวบ้านในชุมชนของท่านมีส่วนร่วม
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ในการตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งหรือไม่
ตามลำดับ
4) กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
น้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับใช่ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการน้ำที่เปลี่ยนไปของการปล่อยน้ำ
เข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ด้านกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง มากที่สุด คือ ชาวบ้านในชุมชน
ของท่านได้ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีในการทำเกษตรกรรมใช่หรือ ไม่
รองลงมาคือ ผู้นำในชุมชนของท่านมีความสามัคคีและพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งใช่หรือไม่ ความเข้าใจในสื่อกลางระหว่างภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนของท่านกับการบริหาร
จัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งมีความชัดเจนใช่หรือไม่ และน้อยที่สุดคือ
ภาครัฐสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและให้ข้อมูลที่เป็นธรรมต่อชาวบ้านในชุมชนของท่านที่ได้รับ
ผลกระทบใช่หรือไม่ ตามลำดับ
8.4 การทดสอบความแตกต่ า งของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของชาวบ้ า นกั บ ทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ
8.4.1 การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา
1) เพศ ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามเพศของชาวบ้าน พบว่า เพศของชาวบ้าน
กับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า เพศของชาวบ้านกับทัศนคติของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน เป็นต้น
2) อายุ ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามอายุของชาวบ้าน พบว่า อายุของชาวบ้าน
กับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า อายุของชาวบ้านกับทัศนคติของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน เป็นต้น
3) ระดับการศึกษาสู งสุด ผลการทดสอบทัศนคติ ของประชาชนที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของ
ชาวบ้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
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บริหารจัดการน้ำของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดของชาวบ้านกับ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน
เป็นต้น
4) สถานภาพสมรส ผลการทดสอบทั ศ นคติ ข องประชาชนที ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามสถานภาพสมรสของ
ชาวบ้าน พบว่า สถานภาพสมรสของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า สถานภาพสมรสของชาวบ้านกับ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการ
น้ำ และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน เป็นต้น
5) ที่อยู่ปัจจุบัน ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามที่อยู่ปัจจุบันของชาวบ้าน พบว่า
ที่อยู่ปัจจุบันของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของ
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า ที่อยู่ปัจจุบันของชาวบ้านกับ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชาวบ้าน ความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน และกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น
6) รายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามระดับรายได้ต่อเดือนของชาวบ้าน
พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื ่ อ แยกเป็ น รายด้ า นทั ้ ง 4 ด้ า นพบว่ า ระดั บ รายได้ ต ่ อ เดื อ นของ
ชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อม
เวลา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) อาชีพ ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามอาชีพของชาวบ้ าน พบว่า อาชีพของ
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ชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อม
เวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า อาชีพของชาวบ้านกับทัศนคติ
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง
เป็นต้น
8) การถือครองที่ดิน ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จำแนกตามการถือครองที่ดินของชาวบ้าน พบว่า
การถือครองที่ดินของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของ
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า การถือครองที่ดินของชาวบ้านกับ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน เป็นต้น
8.4.2 การปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
1) เพศ ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามเพศของชาวบ้าน พบว่า เพศ
ของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำ
เข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า เพศของชาวบ้านกับทัศนคติของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อ ยปลาเข้าทุ่งพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) อายุ ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามอายุของชาวบ้าน พบว่า อายุ
ของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำ
เข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า อายุของชาวบ้านกับทัศนคติของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง
เป็นต้น
3) ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการทดสอบทัศนคติ ของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุดของชาวบ้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่
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ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็ นรายด้ านทั้ ง 4 ด้านพบว่า ระดับการศึ ก ษาสู งสุ ด ของ
ชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านา
ปล่อยปลาเข้าทุ่ง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) สถานภาพสมรส ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามสถานภาพสมรสของ
ชาวบ้าน พบว่า สถานภาพสมรสของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า สถานภาพสมรสของชาวบ้านกับ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลา
เข้าทุ่ง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารจัดการน้ำ เป็นต้น
5) ที่อยู่ปัจจุบัน ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามที่อยู่ปัจจุบันของ
ชาวบ้าน พบว่า ที่อยู่ปัจจุบันของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า ที่อยู่ปัจจุบันของชาวบ้านกับทัศนคติ
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในด้านการเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้าน และด้านความเป็นธรรมต่อชาวบ้าน เป็นต้น
6) ระดับรายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้ าทุ่ง จำแนกตามระดับ
รายได้ต่อเดือนของชาวบ้าน พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื ่ อ แยกเป็ น รายด้ า นทั ้ ง 4 ด้ า นพบว่ า ระดั บ รายได้ ต ่ อ เดื อ นของ
ชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านา
ปล่อยปลาเข้าทุ่ง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7) อาชีพ ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามอาชีพของชาวบ้าน พบว่า
อาชีพของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการ
ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า อาชีพของชาวบ้านกับทัศนคติ
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8) การถือครองที่ดิน ผลการทดสอบทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง จำแนกตามการถือครองที่ดินของ
ชาวบ้าน พบว่า การถือครองที่ดินของชาวบ้านกับทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน้ำของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
โดยเมื่อแยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า การถือครองที่ดินของชาวบ้านกับ
ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ ของการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลา
เข้าทุ่ง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของชาวบ้าน เป็นต้น
9. อภิปราย และข้อเสนอแนะ
9.1 อภิปราย
การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา
เตชะมานิ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคนิคการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุด มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการปล่อยน้ำที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำ
ท่วมในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้ได้มากที่สุด โดยใช้แบบจำลองการหาค่าที่เหมาะสมที่สุ ด
งานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการศึกษาผลของเวลาการเดินทางของน้ ำต่อความ
ถูกต้องของแบบจำลอง โดยเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลองที่พิจารณาเวลาการเดินทางของน้ำจากต้น
น้ำมายังปลายน้ำกับผลที่ได้จากแบบจำลองที่ไม่พิจารณาเวลาการเดินทางของน้ำ จากการเปรียบเทียบ
พบว่า เวลาการเดินทางของน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อความถูกต้องของแบบจำลอง ดังนั้ น แบบจำลองที่
พิจารณาเวลาการเดินทางของน้ำจึงถูกเลือกใช้ต่อในงานวิจัยส่วนที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือใน
การบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยมีการวิเคราะห์ความไวของแบบจำลองจาก
การสร้างสถานการณ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการรับมือและบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยสถานการณ์ที่นำมาศึกษาได้แก่ การรณรงค์การประหยัดน้ำ การจำกัดพื้นที่
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เกษตรกรรม และการสร้างโครงสร้างทางน้ำเพิ่มเติม ผลจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าการกำหนดแนว
ทางการปล่อยน้ำโดยใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา พีรวงศ์สกุล (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบอ่างเก็บน้ำภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในลุ่มน้ ำแม่กลอง วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้คือการพัฒนาแบบจำลองการบริหารจัดการระบบอ่างเก็บน้ำ (multi - reservoir) โดยการหา
แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับเป้าหมาย (objective function) ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนา
เศรษฐกิจของลุ่มน้ำ ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต (Input – Output Table) และความต้องการใช้น้ำ ของ 3 ภาคส่วนเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาคส่วน
เกษตรกรรม ภาคส่วนอุตสาหกรรม และภาคส่วนบริการ ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการพิจารณามูลค่าของน้ำ
สามารถหาผลประโยชน์ทั้งทางตรง ทางอ้อม และกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานอุปสงค์ของระบบเศรษฐกิจ
ตามความต้องการใช้น้ำของแต่ละภาคส่วนได้ โดยแบบจำลองของระบบอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่กลองเป็น
ปัญหาแบบไม่เป็นเชิงเส้นจำนวนผสม (MINLP) การศึกษานี้ได้พัฒนาแบบจำลองการบริหารจัดการระบบ
อ่างเก็บน้ำในโปรแกรม GAMS ใช้โปรแกรมแก้ปัญหาสำเร็จรูป BONMIN โดยจะพิจารณาการบริหาร
จัดการน้ำในปี พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งเป็นปีน้ำปกติ และน้ำน้อยตามลำดับ มีสมการเป้าหมาย (objective
function) ที ่ พ ิ จ ารณาผลประโยชน์ ท างเศรษฐศาสตร์ ข องน้ ำ ที ่ ส ่ ง ไปให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ดั ง นี้
น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการประปาโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ น้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำ น้ำเพื่อภาค
บริการในลุ่มน้ำ และพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนที่พิจารณา จากการศึกษาพบว่าการ
บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำร่วมกันสามารถลดการขาดน้ำของภาคเกษตรได้ถึงร้อยละ 80 สามารถผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้มากขึ้นร้อยละ 0.70 และสามารถเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเทียบ
กับการบริหารจัดการจริงได้ถึงร้อยละ 10.10 ในปีน้ำปกติ ส่วนในปีน้ำน้อยสามารถลดการขาดน้ ำของ
ภาคเกษตรได้ถึงร้อยละ 58.56 สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้มากขึ้นร้อยละ 16.15 และสามารถ
เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ได้ถึงร้อยละ 4.36
และสอดคล้องกับ วัชรินทร์ เจตนานนท์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน)
อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำ
การใช้น้ำในพื้นที่ทั้งอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์การใช้น้ำในอนาคต และการเสนอแนะแนวทางที่มี
ความเหมาะสมในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า (1) ทรัพยากรดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบรู ณ์ต่ำ
จะต้องมีการปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (2) ทรัพยากร
น้ำ คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพะยังเป็นน้ำมีคุณภาพดี มีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม ปริ มาณการ
เก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำสูงสุด 4,000,000 ลบ.ม. ระหว่างปี พ.ศ.2545-2551 มีปริมาณการเก็บกักน้ำ
เฉลี่ย 3,030,831 ลบ.ม./ปี ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อการเพาะปลูกตามฤดูกาล 4,600 ไร่ ปริมาณ
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ความต้องการใช้น้ำเท่ากับ 3,889,844 ลบ.ม./ฤดูกาล และพื้นที่เพาะปลู กนอกฤดูกาลจำนวน 376 ไร่
ปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 637,642 ลบ.ม./ฤดูกาล ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณน้ำ ไม่เพียงพอสำหรับการ
ทำการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในช่วงแล้ง (3) ประชากร จากการคาดการณ์สำหรับอนาคต จะมีประชากร
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะไม่มีผลกระทบในอนาคตอันใกล้ จากการศึ กษาพบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็น
ปัญหาหลักของพื้นที่ สามารถปรับปรุงได้โดยนำหลักการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้
สำหรับพื้นที่เพาะปลูกทุกแปลง สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษาได้ ผลการศึกษานี้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นที่มีปัญหาใกล้เคียงกันได้
9.2 ข้อเสนอแนะการวิจัย
การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย อำเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ข ้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและ
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งถัดไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบการบริหารจัดการน้ำในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง
การศึกษาในรูปแบบ Best Practice เพื่อให้เกิดการนำตัวอย่างที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ
2. ควรมีการศึกษาที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม (Qualitative research) จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากผู้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการน้ำช่วงก่อน-หลัง ที่จะมีการดำเนินโครงการปลูกข้าว
เหลื่อมเวลา และการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพื่อให้เห็นถึงผลดี -ผลเสีย ที่เกิดขึ้นของ
โครงการอย่างชัด
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การประเมินผลโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
กรณีศึกษา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
นภัสวรรณ ป้อมกสันต์*
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้งนี้มีจ ุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการประชารั ฐ
สวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทั้งด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)ผู้วิจัยใช้การประเมินนโยบายโดย
ใช้ตัวแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่มคือ (1) ข้าราชการระดับอำเภอ และทีมปฏิบัติการตำบล
ไทยนิยมยั่งยืนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
จำนวน 10 คน (2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอ
วิเศษชัยชาญ จำนวน 15 คนผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินผลโครงการในการดำเนินโครงการ
ประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) (1) ด้านบริบทโครงการบัต รสวัสดิการแห่งรัฐมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
วางไว้คือการเน้นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย ในด้านความต้องการโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในพื้นที่มีความต้องการอย่างมากกับ กลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มคน
ว่างงานซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากเป็นกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ จึงมีความต้องการใน
การได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อช่วยในการดำรงชีพ (2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input
Evaluation) พบว่า ด้านความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ
คน วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ เวลา ระเบี ย บขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน การอำนวยความสะดวกและ
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และ ความพึงพอใจต่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ
ธนาคารกรุงไทยนั้นผู้ได้รับบัต รสวัสดิการแห่งรัฐมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ทุกขั้นตอนแต่ยังพึงไม่พอใจต่อมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากยังไม่ตรงกับความต้องการ
(3) การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) ด้ า นกระบวนการรั บ ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามคุณสมบัติที่กำหนดผลการดำเนินงานการรับลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมีการทำงานประสานงานกันได้อย่างคล่องตัว
แต่ปัญหาที่พบในการดำเนินงานมีในด้านของคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของโครงการที่ต้องมีการปรับปรุง
ของข้อจำกัดบางอย่าง ที่ผู้มีรายได้น้อยซึ่งบางคนไม่อาจเข้าถึงสิทธิได้ (4) การประเมินผลผลิ ต
(Product Evaluation) โดยเป็ น การประเมิ น ผลโดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ด้ า นความ
*

นักศึกษาคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Email : benz1689@gmail.com
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เปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าคุณภาพชีวิตของ ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่
เรื่องช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นในระดับหนึ่งด้านรายได้
จากการประกอบอาชีพหลักไม่ได้เพิ่มขึ้นโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับในกลุ่มของผู้พกิ าร
ผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือคนชรา ผู้ยากไร้ คุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป สำหรับผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประชารัฐสวัสดิการ
(บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในด้าน ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการนั้น เก็บข้อมูลจากผู้ได้รับ บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ด้านความเปลี่ยนแปลงจากการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับช่วยเหลือ
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นในด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ให้ข้อมูลเฉลี่ยต่อ
เดือนผู้ให้ข้อมูลมีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 บาทต่อเดือนนั้น ส่วนใหญ่สามารถช่วยแบ่งเบา
ค่าครองชีพภาระค่าใช้จ่ายของใช้ในครัวเรือนจากวงเงินที่ได้รับสำหรับรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนอกจาก
รายได้ที่รัฐให้เป็นรายเดือน ด้านความพึงพอใจต่อโครงการประชารัฐสวัสดิการ(บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ
และวงเงินที่ได้รับและสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการทั้ง
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การใช้บัตร
สวัสดิการ สำหรับในส่วนของวงเงินที่ได้รับและสิทธิที่ได้รับจากโครงการมีความพึงพอใจมากเพราะได้
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้ เนื่องจากบางท่านเป็นคนพิการหรือเป็นคนชราที่ไม่
มีร ายได้ สำหรับ ความพึงพอใจต่ อผลการดำเนินงานตามมาตรการพัฒ นาคุ ณภาพชีว ิตผู ้มี บ ั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐเช่นมาตรการด้านการมีงานทำ, การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา, การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ และ การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานนั้นพบว่าโครงการยังไม่มีความพึงพอใจต่อมาตรการ
ดังกล่าวเพราะไม่สามารถช่วยในการพัฒนาเรื่องรายได้และคุณภาพชีวิตได้จริง
คำสำคัญ : การประเมินผลนโยบาย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ CIPP Model
1. บทนำ
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาความเลื่อมล้ำทางรายได้
ของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ซึ่งวัดได้จากสถิติสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2560 ในปี พ.ศ.2531 ค่าสัมประสิทธิ์
จีนี่ (Gini coefficient) เท่ากับ 0.49 และในปีพ.ศ.2560 มีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ อยู่ที่ 0.45 (ค่าสัมประสิทธิ์
จีนี่เป็นค่าซึ่งแสดงการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1
ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไรแสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น) จากค่าดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าปัญหาในเรื่องความไม่เสมอภาคของรายได้ของประเทศไทย ตั้งแต่ในปีพ.ศ.2531-2560
ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะความไม่เสมอภาคทางรายได้ไม่ได้เปลี่ยนแลงมากนักในช่วง
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ระยะ 30 ปี ทั้งที่มีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดในรัฐบาลปัจจุบัน (ปีพ.ศ.2562) โดยการนำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น มีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาความจนและความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้ โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายยุ ทธศาสตร์ชาติ ผ่านนโยบายที่เรียกว่าโครงการ
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามรายงานของวารสารสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน ปีพ.ศ.2561 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ในรอบเกือบ 3
ทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ความยากจนในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยสัดส่วนความ
ยากจน ลดลงจาก 65.17 ในปี2531 เหลือร้อยละ 8.6 คิดเป็นจำนวนคนจน ประมาณ 5.81 ล้านคน
ในปี 2559 และมี“คนเกือบจน” (Near Poor) จำนวน 5.79 ล้านคน เมื่อรวม “คนจน” กับ “คน
เกือบจน” พบว่า จำนวน 11.6 ล้านคนหรือร้อยละ 17.2 ของประชากรทั้งหมดและเมื่อพิจารณา
ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap) และความรุนแรงของปัญหาความยากจน พบว่า มีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา โดยช่องว่างความยากจน ลดลงจากร้อยละ7.80 ในปี 2545 เหลือ
ร้อยละ 1.42 ในปี 2559 แต่ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.14 ในปี 2558 ส่วนความรุนแรงของปัญหาความ
ยากจน ลดลงจากร้อยละ 2.69 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 0.38 ในปี 2559 โดยที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
0.30 ในปี 2558 ปัญหาความยากจนที่เป็นความยากจนมาก หรือ ความยากจนเรื้อรัง (Chronic
Poverty) มีแนวโน้มลดลง โดยสะท้อนจากสัดส่วนคนจนมาก ที่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ17.98
ของประชากร ทั้งประเทศในปี 2545 เหลือร้อยละ 2.88 ในปี2559 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.24 ในปี
2558 จึงทำให้รัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ปัญหา ในเรื่องการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ในกลุ่มเป้าหมายคนยากจนเรื้อรัง เพราะยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหลุดจากภาวะความยากจนได้ยากมาก
ซึ่งควรต้องมีการค้นหาเป้าหมาย และการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (Targeting) ให้กับกลุ่ม
นี้เพื่อให้ความยากจนหมดไปในอนาคต รัฐบาลจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการ
พื้นฐานให้สามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม และต้องเปิด
โอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและใช้ได้อย่างเป็นธรรม เพื่อพยายามลด
ช่องว่างของความยากจนให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น โครงการประชารัฐ
สวัสดิการ เป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยปีล ะ
30,000–100,000 บาท และต่ำกว่าเส้นยากจน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่ อ
ได้รับ สิทธิ์ผ่านกระทรวงการคลัง โดยมีกรมบัญชีกลาง, ธนาคารของภาครัฐ , กระทรวงพาณิช ย์
ดำเนินการในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ โดยร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงโดยการให้เงินช่วยเหลือผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เช่น เป็นผู้ว่างงาน หรือมี
รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปีพ.ศ.2559 เป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร,
สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว
จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งในปี 2559 เป็นต้น มาขึ้น

297

ทะเบียนกับกระทรวงการคลัง เพื่อผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพ ทั้งการซื้อสินค้า และการเดินทางโดยมุ่งหวังให้การ
ช่ว ยเหลือจากภาครัฐ ถูกกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์ส ู งสุด จากข้อมูล ของกรมบัญชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ามีผู้มีสิทธิ์ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.5 ล้านคน คิดจากจำนวน
ประชากร 66 ล้านคนของประเทศไทย คิดเป็นอัตราถึง 22% จากประชากรทั้งหมด งบประมาณ
จัดสรรให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการอย่างน้อยเฉลี่ยเดือนละ 300 ต่อ 1 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินเดือนละ
4,350 ล้านบาท ด้วยจำนวนงบประมาณรายจ่าย ที่ค่อนข้างสูงหากนโยบายดังกล่าวสามารถแก้ปัญหา
ความยากจนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ก็จะทำให้ส่งผลดีต่อด้าน
ต่ า ง ๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาด้านสาธารณสุขแต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้
งบประมาณที่ต้องจ่ายไปกับโครงการดังกล่าว จะไม่เกิดความคุ้มค่าและไม่ได้แก้ปัญหาความยากจน
และความเลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดนั้น รัฐ บาลได้
มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยในการรั บ ลงทะเบี ย นโครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ในการ
ลงทะเบียนรอบที่ 2 และติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐแล้วในรอบที่ 1 โดยให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
ตำบล เป็นผู้ดำเนินการ ทีมขับเคลื่อนฯดังกล่าวเป็นการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการจากหลาย
ส่วนราชการในระดับอำเภอ บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่มีเป้าหมายลง
พื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการในระดับอำเภอ 1 ทีมตำบล อย่างน้อย 10 คนประกอบไปด้วยส่วนราชการ
การระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น และระดับท้องที่ และจิตอาสา ซึ่งทีมขับเคลื่อนฯเป็นแกนหลักในการ
ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่ยังไม่ได้เขาร่วมโครงการ
ลงทะเบียนฯปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถ มาลงทะเบียนในปี
2560 และสอบถามประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
อาชีพโดยใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดกรองผู้เข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อ
ลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนั้นทีมขับเคลื่อนระดับตำบลนั้นจะเป็นผู้รับทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
และประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการ ซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของรัฐบาลเพื่อให้
สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจเป็นต้นแบบให้กับ
นโยบายอื่น ๆ ที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคตในการเข้าถึงประชาชนของบริการสาธารณะ จากนโยบาย
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำทางรายได้ให้กับประชาชนของรัฐบาลและทำให้เกิดมี
โครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) นั้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจในประเด็นผลการ
ดำเนินการโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทั้งในทั้งด้านบริบท ปัจ จัยนำเข้า
กระบวนการ และผลผลิต นั้นเป็นอย่างไร ในด้านของการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐในการทำงาน
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แบบบูรณาการนั้นมีผลเป็นอย่างไรและในด้านของผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือ หลังจากผู้มีรายได้น้อย
ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ มีรายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและ
โครงการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เพียงใด โดย
ผ่านการศึกษาผ่านตัวแบบการประเมินนโยบายสาธารณะ เพื่อนำผลจากการศึกษามาเป็นประโยชน์
กับการดำเนินงานในพื้นที่และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อ งกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจนในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ทั้ง
ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ตัวแบบการประเมินผลนโยบายตามตัวแบบ CIPP
Model ของ Stufflebeam โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ข้อมูลงานวิจัย และเอกสารทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารที ่ ทีม
ปฏิบัติการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล อำเภอวิเศษชัยชาญได้ดำเนินการและใช้การศึกษาเชิงสำรวจโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ โครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองได้แก่ข้าราชการระดับอำเภอ และทีมปฏิบัติการตำบลไทย
นิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
และผู้เข้าร่วมโครงการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (1) ข้าราชการ
ระดับอำเภอ และทีมปฏิบัติการตำบลไทยนิยมยั่งยืนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
ประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 10 คน โดยเป็นข้าราชการระดับอำเภอ 3 คน และ
เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เป็นทีมปฏิบัติการตำบลไทยนิยมยั่งยืน 7 คน
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ
จำนวน 15 คน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกตำบลในอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งมีทั้งหมด 15 ตำบล ตำบล
ละ 1 คน รวม 15 คนเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยมีกรอบการวิจัยในการศึกษาดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ที่มา : ดัดแปลงจาก ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ (2558) ; Stufflebeam and Shinkfield (2007)
4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการประเมินผลการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ด้าน บริบท ปัจจัยนำเข้า และผลผลิต
4.1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)
จากการประเมินด้านบริบทกับผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด มีความเห็นว่าโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ คือ การเน้นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความเห็นไว้ว่า “โครงการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยจริง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีรายได้ประจำ” ใน
ด้านบริบทความต้องการภายในพื้นที่ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ให้
ข้อมูลว่า ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 5,400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ไม่
มีรายได้ประจำ ส่วนใหญ่มีรายได้เป็นรายวัน รับจ้างทั่วไป กลุ่มคนว่างงานซึ่งไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้เพราะเป็นกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ จึงมีความต้องการในการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
เพื่อช่ว ยในการดำรงชีพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล ของตำบลและหมู่บ้านที่ผ ู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช ่วย
ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่
บางคนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานดูแลหรือเป็นคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
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สำหรับการประเมินด้านบริบทเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน
15 คน ด้านบริบทของโครงการประชารัฐสวัสดิการผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน
ว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ มีความจำเป็นมากในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำและไม่สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำได้
สำหรับ โครงการบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ ต่อความต้อ งการของผู้ให้ส ั มภาษณ์แต่ล ะคนให้
ความเห็นว่า ตรงกับความต้องการของผู้ให้สัมภาษณ์เพราะต้องการเงินช่วยเหลือจากรัฐทุกคนแต่มี
บางคนได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหากปรับเปลี่ยนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีจะสามารถทำให้ผู้มีรายได้
น้อยนำไปใช้จ่ายในส่วนที่มีความจำเป็นอื่น ๆ ได้ด้วยโดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่อยู่ตำบลหัวตะพานได้เสนอ
ความต้องการเพิ่มเติมว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นตรงกับความต้องการของตัวเองแต่หากได้เป็นเงินจะ
สามารถนำไปซื้อของได้ทุกร้านเพราะบางร้านในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีเครื่องรูดบัตรที่เข้าร่วมโครงการ หรือ
ต้องการจะนำไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกก็ไม่สามารถทำได้เพราะร้านไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะมี เพียงแต่
ร้านที่ขายของประเภทอุปโภคบริโภคเท่านั้น
4.1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
จากการประเมินด้านปัจจัยนำเข้ากับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดได้ผลการศึกษาดังนี้
ก. ความเข้าใจร่ว มกัน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัตรสวัส ดิก ารแห่งรัฐ ในการ
ดำเนินการในพื้นที่ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานนั้น จากการให้สัมภาษณ์ทั้งผู้รับผิดชอบ
ระดับ อำเภอและ ผู้น ำท้องที่ให้ข้อมูล ในแนวทางเดียวกันว่า การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ
สวัสดิการหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอและคณะกรรมการใน
ระดับตำบลผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืนในปี 2559 และผ่านการประสานงานร่วมกันระหว่างการ
ทำงานของอำเภอ ธนาคารในพื้น ที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมหารือในการ
ดำเนินการดังกล่าวเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแผนงานและขั้นตอนการทำงานทำให้ ทุกฝ่ายเกิด
ความเข้าใจและประสานงานกันได้ง่ายขึ้น โดยในการลงทะเบียนรอบแรก ธนาคารออมสินได้ลงไปรับ
ลงทะเบียนให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงที่หมู่บ้านโดยได้รับความร่วมจากผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาทั้งกับหน่วยงานและผู้ต้องการลงทะเบียนลดการแออัดในธนาคาร ส่วนในการ
ลงทะเบียนรอบสองและรอบสามอำเภอได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือในการ
รับลงทะเบียนในพื้นที่ และ การดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ จะใช้การประสานงานระหว่างหน่วยงานโดย
มีผู้นำท้องที่เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เข้าหาประชาชนซึ่งทำให้ การดำเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐไม่
พบปัญหาอุปสรรค
ข. ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ เวลา ระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลดังนี้
- ด้านงบประมาณเนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ดำเนินการในพื้นที่มาพร้อมกับ
โครงการไทยนิยมยั่งยืนทำให้มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
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ประชาคมในระดับหมู่บ้าน เบี้ยเลี้ยงสำหรับวิทยากร และงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้
การดำเนินงานไม่พบอุปสรรคปัญหาใดและทำให้การลงพื้นที่เข้าหาประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
- ด้านบุคลากร โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานต้อง
ทำงานร่วมกัน ซึ่งด้านความพร้อมของบุค ลากรมีค่อนข้างมากเนื่องจากอำเภอได้มีการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การเริ่มรับลงทะเบียนและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการขอความร่วมมือกับธนาคารในพื้นที่ สำหรับในปีพ.ศ.2560
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคือทีมไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลลงประชุมประชาคม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลเป็นผู้ดำเนินการโดยประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอหรือปลัดอบต.
ปลัดเทศบาลตำบลเป็นหัวหน้าทีมและมีผู้ร่วมที มคือหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจ สาธารณสุข
อำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ กศน.อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จึงทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนบุคลากร
- ด้านระเบียบขั้นตอนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่เป็นระเบียบขั้นตอนที่มา
จากนโยบายของรัฐบาลโดยตรงผู้ปฏิบัติไม่พบปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติที่ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์นั้น พบว่า เป็นขั้นตอน
ดังกล่าวที่ไม่ส ะดวกสำหรับ ผู้ลงทะเบียนเนื่องจากทำไม่เป็น ไม่มีความรู้ ผู้นำในพื้นที่ต้องเป็น
ผู้ดำเนินการให้
จากการประเมินด้านปัจจัยนำเข้ากับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดได้ผล
การศึกษาดังนี้
ก. ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรับทราบรายละเอียด
ขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนให้ ข้อมูลตรงกันว่ามีความเข้าใจ
และความพึงพอใจดี ทั้งผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนทั้งรอบแรกและรอบสองและสามเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ธนาคารออมสิ น ได้ ม าออกมารั บ ลงทะเบี ย นถึ ง หมู ่ บ ้า นทำให้ ท ราบรายละเอี ย ดขั ้ นตอนในการ
ลงทะเบียนเป็นอย่างดี ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและทำให้
ประหยัดค่าใช้จ ่ายในการเดิ น ทาง ผู้ให้ข้อมูล อีกส่ว นหนึ่ง ที่ล งทะเบียนรอบสองได้ ให้ ข้อ มู ล ว่ า
ผู้ใหญ่บ้านได้มาอำนวยความสะดวกถึงที่บ้าน
ข. ความพร้อมด้านเวลา สถานที่ ช่องทางในการรับลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าด้านเวลาสถานที่มีความพร้อม
สะดวกสบายดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ส ามารถชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนให้เข้าใจได้ดี สถานที่ที่รับ
ลงทะเบียนสะดวกสบายสำหรับผู้ให้ข้อมูลมากเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่อื่น สามารถลงทะเบียน ณ

302

ศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือ วัดประจำหมู่บ้านแล้วแต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยรัฐจะจัดไว้โดยมีผู้นำท้องที่
เช่นผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อใด ทำให้สะดวกต่อผู้ลงทะเบียน
ค. สำหรั บ ความรู ้ แ ละการอำนวยความสะดวกและการปฏิ บ ั ต ิ ง านเจ้ า หน้ า ที ่ ธ นาคาร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(ทีมไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่า
เจ้าหน้าที่มีความรู้และถ่ายทอดรายละเอียดขั้นตอนได้ดีเกิดความเข้าใจต่อขั้นตอนต่าง ๆ อีกทั้งยังให้
คำแนะนำให้และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ดีมากและเกิดความ
ประทับใจกับผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาให้บริการถึงในหมู่บ้านทำให้ผู้มี
รายได้น้อยที่เป็นคนพิการหรือคนชราไม่ต้องเดินทางไกลเพราะบางคนเป็นคนชราที่ไม่มีลูกหลานดูแล
ถ้าหากต้องเดินทางต้องจ้างรถไปไกล
ง. เรื่องความสะดวกและความพึงพอใจต่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ
ธนาคารกรุงไทยผู้ให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงินนั้น สำหรับร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถใช้สิทธิ์
ได้ใกล้บ้านได้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับทุกร้านในหมู่บ้าน ร้านค้าอำนวยความสะดวกเรื่องการใช้สิทธิตาม
วงเงินช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำดี แต่มีผู้ให้ข้อมูลบางท่านได้ให้ข้อมูลว่า ร้านค้าบางร้านได้มีการ
คิดราคาแพงกว่าร้านทั่วไปในสินค้าบางประเภทบ้างแต่ไม่ได้แพงมาก สำหรับธนาคารกรุงไทยเป็นผู้
ให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับวงเงินในบัตรเช่นการกดเงินสดและการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หาก
บัตรหาย ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าธนาคารกรุงไทยให้บริการดีตลอดจน
เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ให้ความสะดวกดีมากแต่มีข้อจำกัดด้านตู้เอทีเอ็มที่ให้บริการกดเงินหรือตรวจสอบ
ยอดเงินมีจำกัดมีแค่ในตัวเมืองอำเภอเพียงสองหรือสามแห่งซึ่งต้องเดินทางไปไกลหรือต้องจ้างญาติไป
กดเงินหรือคนอื่นๆ เพราะผู้ได้รับสิทธิบางคนไม่สามารถเดินทางไปเองได้ที่ธนาคารและได้ให้ข้อมูลว่า
กดไม่เป็นจึงต้องมีการจ้างหรือวานญาติไปกดให้แต่ทราบว่าหากใช้บัตรดังกล่าวไม่เป็นจะมีเจ้าหน้าที่
คอยทำให้แต่ผู้ให้ข้อมูลบางท่านไม่สามารถเดินทางไปได้เองจึงต้องให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
จ. ความสนใจและความพึงพอใจต่อมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่น
มาตรการด้านการมีงานทำ, การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา ,การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ
การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยนั้น ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรับให้ความเห็นว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่น่าสนใจมาก
นักเช่นโครงการพัฒนาอาชีพมีความกังวลว่าจะต้องเดินทางไปอบรมนอกหมู่บ้านและจะไม่สามารถ
เดินทางไปอบรมได้และกังวลว่าหากเข้าร่วมอบรมและเลิกทำกลางคันจะถูกตัดเงินหมดจึงไม่สมัครเข้า
ร่วม อีกเหตุผลอีกประการหนึ่งคือบางโครงการยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐตามความถนัดที่ตนมีเช่นผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งเป็นผู้ชายต้องการฝึกอาชีพด้านช่างไม้แต่มีเพียง
โครงการอบรมทำขนมให้เลือก จึงทำให้ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้
ให้ข้อมูลเป็นสองส่วนว่าหากเป็นโครงการเกี่ยวกับการทำขนม การทำยาดม จะมีการอบรมทั้งหมด
สามวันและไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อแต่สำหรับประเภทงานด้านการปลูกพืชผักบางคนได้รับการ
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อบรมแต่บางคนหน่วยงานได้ให้สมัครไปแต่ยังไม่มี การดำเนินการใดๆ ต่อจากนั้น ทำให้มาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่ได้รับความสนใจมากนักจากผู้ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและไม่สามารถช่วยเรื่องการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เพราะโครงการไม่ต่อเนื่อง
4.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
จากการประเมินด้านกระบวนการกับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดได้ผลการศึกษาดังนี้
ก. การดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกระบวนการรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามคุณสมบัติที่กำหนดผลการดำเนินงานผู้ให้ข้อมูล ได้ให้ข้อมูลว่าการรับ
ลงทะเบี ย นบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั บ รอบแรกมี ธ นาคาร3 แห่ ง เป็ น ผู ้ ด ำเนิ น การเป็ น หลั ก ได้ แ ก่
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ส่วนรอบที่ 2 ให้ทีม
ปฏิบัติการไทยนิย มยั่งยืน ระดับ ตำบลเป็นผู้ดำเนินการซึ่งก่อนการเริ่มรับลงทะเบียนอำเภอโดย
นายอำเภอได้เรียกประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ประสานงานกันได้อย่าง
คล่องตัวโดยส่วนใหญ่ การดำเนินการร่วมกับผู้นำท้องที่และจัดทำแผนการลงรับลงทะเบียนในแต่ละ
ตำบล ปัญหาที่พบในการดำเนินงานมีในด้านของคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของโครงการเช่นต้องเป็นผู้
ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2559 และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นั้น ซึ่งมีผู้สนใจ
ลงทะเบียนตามโครงการร้องเรียนอยู่บ้างเนื่องจากบางคนมีทรัพย์สินเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงแต่เป็นคน
แก่ที่อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแลไม่มีรายได้ บ้านได้มาจากมรดกตกทอด ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน มองว่า
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกต้องมีการปรับปรุง ข้อจำกัดบางอย่างที่ผู้มีรายได้
น้อยบางคนไม่อาจเข้าถึงสิทธิได้
ข. กระบวนการการแจกบัตรฯ การชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้บัตรฯให้ผู้ได้รับสิทธิบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐการดำเนินงานส่วนใหญ่อำเภอขอความร่วมมือให้ผู้นำท้องที่ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ การแจกบัตรฯมีการเน้นย้ำและมีเอกสารกำกับให้ผู้รับบัตร
ฯเป็นเจ้าของบัตรฯเพื่อป้องกันการตกหล่นและบัตรไม่ถึงมือผู้รับพร้อมต้องมีลายมือชื่อพร้อมเอกสาร
ของเจ้าของบัตรฯรวบรวมนำมาส่งอำเภอ เพื่ออำเภอจะได้ประสานให้สำนักงานคลังจังหวัดเปิดใช้งาน
บัตรฯให้ผู้ถือบัตรฯสามารถใช้ได้ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานค่อนข้างรัดกุมและไม่พบการร้องเรียนเรื่อง
บัตรตกหล่นหรือไม่ได้รับบัตรจากที่อำเภอ การชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้สิทธินั้นผู้ใหญ่บ้านจะใช้การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ช่วยแนะนำการใช้บัตรฯให้และเจ้าหน้าที่
ธนาคารเป็นผู้คอยให้คำแนะนำหากมีการนำบัตรฯไปใช้ที่ตู้เอทีเอ็มที่ธนาคาร ทำให้ขั้นตอนการรับบัตร
และความเข้าใจในการใช้บัตรไม่พบปัญหามากนัก แต่จะมีบ้างในกรณีที่ เป็นคนชราไม่สามารถทำอะไร
ด้วยตนเองได้หรือเป็นคนพิการที่อยู่ตัวคนเดียว ผู้ใหญ่บ้านหรือญาติก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้แทน
ค. กระบวนการติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการพัฒนาอาชีพให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการนั้น กระบวนการติดตามจากส่วนกลางมีเพียงการติดตามผลคุณภาพชีวิ ตของ
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ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพแต่ไม่มีกระบวนการติดตามผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพผู้ปฏิบัติงานมองว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือ
โดยไม่ได้ผูกเงื่อนไขตั้งแต่แรกทำให้กระบวนการติ ดตามคุณภาพชีวิตไม่ค่อยมีประสิทธิผลมากนักหาก
จะมีการติดตามคุณภาพชีวิตโดยให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิได้พัฒนาอาชี พหรือ
คุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ก็ควรจะเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติการลงทะเบียนตั้งแต่แรกจะทำให้
กระบวนการติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประสิทธิผลมากขึ้น การติดตามเฉพาะ
เพียงผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพไม่ครอบคลุมผู้ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมดเพราะผู้เข้าร่ว ม
โครงการพัฒนาอาชีพมีจำนวนน้อยกว่า หน่วยงานส่วนกลางอาจต้องปรับปรุงกระบวนการในส่วนนี้
จากการประเมินด้านกระบวนการกับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ทั้งหมดได้ผลการศึกษาดังนี้
ก. ความพึงพอใจด้านการจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพรข้อมูลข่าวสารโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า
หน่วยงานมีการจัดลำดับขั้นตอนไว้ อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ
ขั้นพอสมควรจึงมีความพึงพอใจไม่พบปัญหาอุปสรรคในการติดต่อดำเนินการเช่นการรับลงทะเบียนมี
การประชาสัมพันธ์กันเองในหมู่บ ้านให้รับทราบขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนหากใครประสงค์ ไป
ลงทะเบียนเองที่ธนาคารก็สามารถกระทำได้ แต่ส่วนใหญ่ได้ลงทะเบียนในหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านช่วย
ดำเนินการให้ทำให้พึงพอใจต่อการจัดการ การรับบัตรฯได้รับบัตรฯเองจากที่ผู้ใหญ่เอามาแจกและที่
ไปรับที่ธนาคารเองโดยรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจดีในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ได้รับทราบจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสียงตามสายและสื่อจากโทรทัศน์
ข. ด้านกระบวนการติดตามและประเมินผลคุณภาพชีว ิตผู้เข้าร่ว มโครงการที่ได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำผลไปปรับปรุง/พัฒนาการแก้ไขนั้นผู้ให้ข้อมูลส่ว นใหญ่ให้ข้อมูลว่า ไม่ มี
กระบวนการมาติดตามหลังจากได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ให้ข้อมูลเพียงสองคนที่ได้เข้าร่ว ม
โครงการพัฒนาอาชีพที่ได้รับการติดตาม หลังจากได้บัตรมาแล้วมีเพียงการมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับการ
ไปอบรมพัฒนาอาชีพแต่ยังไม่มีการติดตามในด้านอื่น ๆ
ค. ความสนใจและความพึงพอใจต่อกระบวนการของโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 15 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 6 คน และได้
เข้าร่ว มโครงการจริงประมาณ 4 คน เหตุผ ลที่ส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าร่วมให้เหตุผลว่าโครงการมี
กระบวนการที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่ตอบสนองผู้มีบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐเพราะอาชีพที่มีให้เลือกยังไม่
อยู่ในความสนใจและมีความกังวลว่าต้องไปอบรมนอกสถานที่ซึ่งไม่สะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้
บางท่านยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพและเป็นคนชราที่ไม่สามารถทำงานได้แล้วและบางท่านมีภาระต้อง
ดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพไม่สามารถเดินทางไปได้จึงทำให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อมาตรการ
ดังกล่าวและให้ข้อเสนอแนะว่าหากหน่วยงานรัฐต้องการให้มีรายได้เพิ่มกับคนที่มีรายได้น้อยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอาจเป็นงานที่ร่วมกับเอกชนที่สามารถรับงานมาทำได้ที่บ้านและนำไปส่งจะ

305

สามารถเข้าร่วมได้ เพราะการฝึกอาชีพเช่นการทำขนม การทำยาดม ต้องมีเงินทุนและไม่มีกลุ่มลูกค้า
ที่ซื้อเนื่องจากไม่สามารถไปขายเองได้ที่ตลาดซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้าน
4.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ในส่วนแรกนี้จะใช้การประเมินผลผลิตจากผู้ปฏิบัติงานทั้ง 10 คน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
ก. ด้านความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ของครอบครัว รายได้) นั้ น
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ให้ ข ้ อ มู ล เป็ น แนวทางเดี ย วกั น ว่ า คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของผู ้ ไ ด้ ร ั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่
เปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่เรื่องช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนื่องจากสามารถใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐนำไปซื้อของได้ ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดี ขึ้นมากนักเนื่องจาก
รายได้จากการประกอบอาชีพหลักไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่การได้รับวงเงินจากบัตรสวัสดิการทำให้ผู้ได้รับบัตร
ฯและครอบครัวมีเงินไปซื้อของจำเป็นพื้นฐานที่ต้องใช้ในครัวเรือนในทุกเดือนเช่น ข้าวสาร น้ำปลา
น้ำตาล ปลากระป๋องและมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรั บในกลุ่มของผู้พิการ ผู้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้เนื่องจากเป็นคนชราเนื่องจากทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่น กรณีตัวอย่าง ผู้
พิการคนหนึ่งได้ร ับ เบี้ย คนพิการ 800 บาท ได้รับเบี้ยยังชีพอีก 600บาทและได้ว งเงินจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท ทำให้ต่อเดือนก็สามารถอยู่ ได้โดยไม่เดือนร้อนมากนัก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประโยชน์มากกับกลุ่มผู้พิการ ผู้ยากไร้และคนชราที่ไม่มี
รายได้ประจำ แต่คุณภาพชีวิตด้านอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะวงเงินที่ให้เป็นวงเงินจำนวนไม่เยอะ
มากนักจึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในประเด็นการหลุดพ้นจากความยากจน อาจจะไม่ได้ทำ
ให้หลุดพ้นจากความยากจนแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากกว่า
ข. ความสำเร็จของโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น
มาตรการด้านการมีงานทำ, การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา ,การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ
การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานแห่งรัฐ)ในภาพรวม นั้น ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่าโครงการยังไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่าที่ควรยังไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีว ิตจากการสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับบัตร
สวัสดิการได้จริงและผู้ได้รับบัตรสวัสดิการยัง ขาดแรงจูงใจและยังไม่มีความต้องการในการพัฒนา
อาชีพและรายได้มากนักเนื่องจากปัจจัยทางกายภาพและความคิดเห็นส่ว นตัว ของผู้ได้รับบัตร
สวัสดิการซึ่งปรับเปลี่ยนได้ยากผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ารัฐควรสร้างเงื่อนไขการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่ม
รับลงทะเบียนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้นจริง
4.2 ผลการศึกษาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ)ในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
4.2.1 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)

306

ก. ด้านความเปลี่ยนแปลงของจากการได้รับบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับช่วยเหลื อเมื่ อ
เปรียบเทียบกับก่อนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเป็นแนวทางเดียวกันแบ่งเป็น
ประเด็นได้ดังนี้
- ในด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ให้ข้อมูลเฉลี่ยต่อเดือนผู้ให้ข้อมูล มีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ
4,000-5,000 บาทต่อเดือน ประกอบไปด้วย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เดือนละ 2,0003,000 บาท และมีบางท่านต้องชำระหนี้เป็นรายเดือนด้วยประมาณ 500-1,000 บาทต่อเดือน ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่สามารถช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพภาระค่าใช้จ่ายของใช้ในครัวเรือนไปได้
บ้างจากวงเงินที่ได้รับจากบัตรคือทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดนำไปรูดซื้อสินค้าตามร้านค้าประชารัฐในแต่ละเดือน
- ด้านรายได้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนอกจากรายได้ที่รัฐให้เป็นรายเดือนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้วงเงินแตกต่าง
กันไปในวงเงิน 200, 300 และ 500 แต่รายได้ทางอื่นไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะทั้งผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมยังไม่ได้รับการพัฒนาอาชีพหรือการมีรายได้เสริมทางอื่นจากโครงการ
ข. ความพึงพอใจต่อโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวงเงินที่ได้รับ
และสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นโดยส่วนใหญ่ผู้ ให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นที่ตรงกันว่ามีความพึง
พอใจต่อโครงการทั้งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐได้รับความสะดวกสบายดี สำหรับ
ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การใช้บัตรสวัสดิการก็รูสึกพึงพอใจในส่วนของวงเงินที่ได้รับและ
สิทธิที่ได้รับจากโครงการรู้สึกพึงพอใจมากเพราะได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไป
ได้บ้าง เนื่องจากบางท่านที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นคนพิการหรือเป็นคนชราที่ไม่มีรายได้ประจำ การได้รับ
เงินสงเคราะห์จากรัฐก็ช่วยเหลือให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองและลดการพึ่งพาคนอื่นไปได้
ค. ความพึงพอใจต่อโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น
มาตรการด้านการมีงานทำ, การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา, การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ
การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานนั้นผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าโครงการยังไม่สามารถเข้าถึงผู้มี
บัตรสวัสดิการได้เช่นโครงการพัฒนาอาชีพไม่ตรงกับความต้องการ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีความ
พร้อมในการเข้ารับการอบรมเนื่องจากสภาพร่างกายและภาระของครอบครัว อีกทั้งความต่อเนื่อ งของ
โครงการมีการอบรมเพียงไม่กี่ครั้งทำให้การฝึกฝนไม่ต่อเนื่องจึงไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับการ
ประกอบอาชีพ
4.2.2 การประเมินด้านผลลัพธ์
ก. ความเปลี ่ ย นแปลงในระยะยาวของคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของผู ้ ไ ด้ ร ั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่งรัฐ
ครอบครัว จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะเวลาเกือบ2ปีผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อมูล ว่าสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไป ณ ปัจจุบันคือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนซึ่งก็ช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูลไปได้
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ไม่มีรายได้ กลุ่มคนพิการและคนชรา ที่เห็นได้เด่นชัดซึ่งไม่น่าจะทำให้คุณภาพชีวิต

307

หรือความเป็นอยู่ของผู้ได้ รับบัตรสวัสดิการดีขึ้นมากจนแตกต่างจากก่อนได้รับบัตรสวัสดิการเพราะ
รายได้ที่ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จากรายได้ของตนเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้น หากจะช่วยเหลือแล้ว
คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอาจต้องให้จำนวนเงินที่มากขึ้นและเพิ่มสิทธิประโยชน์บางอย่างเช่นการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ การให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษากับบุตรของผู้ไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ หรือราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกลง ค่าแรงขั้นต่ำที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เป็นต้น ในอนาคตหากรัฐบาลมีนโยบายที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการในด้านอื่ น ๆ
ด้วยเช่นการพัฒนาอาชีพหรือการเสริมรายได้นั้นต้องเป็นโครงการที่จูงใจผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ
เข้าใจบริบทของความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยแต่ละคนที่สามารถเข้าร่วมได้
ข. ผลกระทบหากโครงการบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐถูกยกเลิกกับผลกระทบต่อผู้ได้รับ บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและครอบครัวนั้นจากจำนวนผู้ให้ข้อมูล15 คน มีจำนวน 10 ท่าที่ให้ข้อมูลตรงกันว่า
คงได้รับผลกระทบแต่คงไม่มากนักหากโครงการถูกยกเลิกก็อาจต้องปรับตัวและอาจจะต้องพึ่งพาญาติ
พี่น้องและประหยัดค่าใช้จ่ายลง อีกจำนวน 5 คน ให้เหตุผลว่าคงได้รับผลกระทบมากเพราะเป็นคนไม่
มีรายได้และเป็นคนชราพอได้รับบัตรสวัสดิการญาติพี่น้องที่เคยให้การช่วยเหลือได้ให้การช่วยเหลือ
น้อยลงจึงไม่อยากให้โครงการถูกยกเลิกเพราะตนต้องเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปอภิปรายผล
การประเมินผลโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) โดยใช้ตัวแบบการ
ประเมินประเมิน CIPP Model ทำให้ได้ผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
ดังกล่าวตามแนวคิดของ stufflebeam ที่อธิบายไว้ว่า การประเมินผลนโยบายโดยใช้ตัวแบบ CIPP
จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เพื่อ
พิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนำไปใช้ในโอกาสต่อไปจากผลการวิจัยพบว่า การ
ประเมินทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต นั้นในแง่การดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พบปัญหาอุปสรรคจึงทำให้มีความพร้อมและเกิดความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานต่อผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับด้านผลสัมฤทธิ์ของนโยบายพบว่าการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยรวมไม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ นอกจากการช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และมีความเห็นว่าหากคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นต้องได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือ
ได้รับสวัสดิการด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่นการรักษาพยาบาล อาชีพที่มั่นคง ซึ่งโครงการประชารัฐ
สวัสดิการ เป็นโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Cash Transfer :
UCT) ซึ่งช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้และกลุ่มคนชรา คนพิการซึ่งจากการศึกษาการให้
ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของต่างประเทศแบบไม่มีเงื่อนไข เช่น ประเทศอินเดียมีการช่วยเหลือ
ให้กับผู้มีรายได้น้อยแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นกันแต่ช่ วยเหลือเฉพาะกลุ่มคนยากจนที่ไม่มีรายได้ ซึ่ง
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โครงการให้เงินโดยไร้เงื่อนไขที่ประเทศอินเดีย ให้กับรัฐมัธยประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดใน
อินเดีย มีภาวะขาดสารอาหารในเด็กและการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงเป็นจำนวนมาก ประชากร
วัยผู้ใหญ่หลายพันคนในทั้งสองหมู่ บ้านและอีกเจ็ดหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับเงิน 2-3 ปอนด์ในทุกเดือน
โดยไร้เงื่อนไขผูกพัน เมื่อปี 2011-2013 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร UNICEF และดำเนินการ
โดยสหภาพแรงงานผู้หญิงที่เป็นนายตัวเองในอินเดีย (SEWA) พบว่าโครงการนี้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกคักขึ้น สุขภาพโดยรวมของผู้คนดีขึ้น การเข้าเรียนและผลการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น คนในชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้น (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคาร
ออมสิน, 2560) ดังนั้นประเทศไทยอาจต้องมีการปรับคุณสมบัติของผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้
คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยดีขึ้นอย่างแท้จริงและอาจปรับเกณฑ์การช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับ
ประเทศบราซิลที่มีการแจกบัตรบอลซ่าแฟมิเลียให้กับผู้มีรายได้น้อยเช่นกันโดยการตั้งเงื่อนไขของบัตร
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการแก้ไขโดยบราซิลได้ทำโครงการบอลซ่า แฟมิเลีย (Bolsa
Familia) หรือ เบี้ยเลี้ยงครอบครัว เริ่มดำเนินโครงการในปี 2546 ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากจน
และความไม่เท่าเทียมกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษาและสุขภาพของเด็ก เป็นต้น
โดยแต่ล ะครัวเรือนจะได้รับ การช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามรูปแบบและความจำเป็นของแต่ละ
ครัวเรือนผลของโครงการทำให้คนบราซิลราว 36 ล้านคนได้เลื่อนสถานะจากคนยากจนขึ้นมาเป็นชน
ชั้นกลาง รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 27 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโตราว
3 เปอร์เซ็นต์ รายได้ของคนจน (ประชากร 20 เปอร์เซ็นต์ล่างที่จนสุด) กลับเติบโตถึง 6 เงื่อนไขด้าน
สุขภาพและการศึกษาที่ผูกมากับโครงการยังส่งผลอย่างชัดเจน อัตราการเข้าถึงวัคซีนเพิ่มขึ้นจนใกล้
จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อัตราการตายของทารกลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนเยาวชนที่ต้องออก
จากโรงเรียนไปทำงานลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคาร
ออมสิน ,2560) ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการประชารัฐสวัสดิการยังไม่สามารถทำให้ความยากจนลดลงได้
อย่างเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกับในประเทศบราซิลเนื่องจากจำนวนเงินที่น้อยและไม่ได้ทำให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการประชารัฐสวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)กรณีศึกษา
อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง มี ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒ นาโครงการประชารัฐ
สวัสดิการ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ดังนี้
5.2.1 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐจัดโครงการ
ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีข้อบกพร่อง ต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินการ การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อมาตรการดังกล่าวจะมีประโยชน์กับผู้ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในการช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง
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5.2.2 ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิการลงทะเบียนรับสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐให้กับกลุ่มกลุ่มผู้พิการ คนชรา และกลุ่มที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า
เป็นกลุ่มที่ต้องการได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเนื่องจากไม่มีรายได้ประจำและไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกายและขาดญาติพี่น้องดูแล
5.2.3 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ควรใช้ได้กับธนาคารทุกแห่งเนื่องจากบางพื้นที่อยู่ห่างไกล
ธนาคารที่รัฐกำหนด
5.2.4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงและมีผลในระยะยาวจึงควรมีการวางเงื่อนไขในการให้สิทธิจาก
นโยบายของรัฐเหมือนกับกรณีของประเทศบราซิลซึ่งมีนโยบายเพื่อลดความยากจนและความไม่เท่า
เทียมกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษาและสุขภาพของเด็ก เป็นต้น โดยแต่ละ
ครัวเรือนจะได้รับการช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามรูปแบบและความจำเป็นของแต่ละครัวเรือน ได้มี
การแจกบัตรบอลซ่า แฟมิเลีย เป็น การโอนเงิน แบบมีเ งื ่ อนไข (conditional cash transfer) ให้
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 56 ดอลล่าร์ต่อเดือน (เส้นแบ่งความยากจน) โดยมีการตั้งเงื่อนไข 3 ข้อ
คือ (1) เด็กในครอบครัวที่อายุ 6–15 ปี จะต้องเข้าเรียนสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 85 เปอร์เซ็นต์ของเวลา
เรียนทั้งหมด) (2) เด็กในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 7 ปี ต้องเข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันโรค และ (3) แม่และ
ลูกต้องเข้ารับการตรวจร่างกายตามกำหนด ส่วนแม่ที่มีทารกก็ต้องให้นมบุตรซึ่งการวางเงื่อนไข
ดังกล่าวทำให้คนบราซิลราว 36 ล้านคนได้เลื่อนสถานะจากคนยากจนขึ้นมาเป็นชนชั้นกลาง รายได้
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 27 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโตราว 3 เปอร์เซ็นต์
รายได้ของคนจน (ประชากร 20 เปอร์เซ็นต์ล่างที่จนสุด) กลับเติบโตถึง 6 เงื่อนไขด้านสุขภาพและ
การศึกษาที่ผูกมากับโครงการยังส่งผลอย่างชัดเจน อัตราการเข้าถึงวัคซีนเพิ่มขึ้นจนใกล้จะเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ อัตราการตายของทารกลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนเยาวชนที่ต้องออกจากโรงเรียน
ไปทำงานลดลง 14 เปอร์เซ็นต์
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ผลกระทบจากการหมุนเวียนงานของบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นริศรา เสนารินทร์*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนงานของบุคลากร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพสำมะโนประชากรจากบุ คลากรกองยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีความถี่ของการหมุนเวียนงานตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน
จำนวน 18 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีส่งแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถามทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลผลกระทบจากการหมุนเวียน
งาน วิเคราะห์ด้วยการสรุปความจากแบบสอบถามปลายเปิด
ผลการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 เป็นเพศ
หญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี และปฏิบัติงาน
มาแล้ว มากกว่า 10 ปี โดยส่วนใหญ่ได้รับการหมุนเวียนงาน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาได้รับ
การหมุนเวียนงาน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 สำหรับผลกระทบของการหมุนเวียนงาน ด้านความรู้และ
ทักษะ พบว่า บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น สามารถเชื่อมโยงงานและมองภาพรวมในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การได้ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน พบว่า ลดลงในช่วงแรกหลังการ
หมุนเวียนงานเนื่องจากเป็นช่วงที่บุคลากรศึกษางานใหม่ ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า ไม่มี
ปัญหาในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สามารถปรับตัวได้ และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้ทำงานที่ท้าทาย บุคลากร
บางส่วนได้รับการเลื่อนเป็นหัวหน้างาน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มีข้อจำกัดในสภาพการจ้างงาน จึงไม่มี
ความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยในการศึกษาได้เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้วยการหมุนเวียนงาน คือ
ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงานที่ชัดเจนโดยประกาศเป็นนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
คำสำคัญ: หมุนเวียนงาน ผลกระทบ
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The impact of job rotation of officer in Strategy and Planning Division,
Permanent Secretary for Public Health
Narisara Sanarin*
Abstract
The study of the impact of job rotation of officer in Strategy and Planning
Division, Permanent Secretary for Public Health. The objectives is to study the impact
of job rotation of officer in Strategy and Planning Division, Permanent Secretary for
Public Health. To use the information as a guideline for human development to
increase the efficiency of the operation. In this study is a quality research. The census
population of 1 8 officer in Strategy and Planning Division, Permanent Secretary for
Public Health with a frequency of 2 or more job rotations and they are still in operation
today. Collect data by using questionnaire submission method. Data analysis, In the
personal information is analyzed by descriptive statistics and information on the impact
of job rotation analyzed by summarizing the results from questionnaires.
Result of the study. There were 16 respondents in this research (88.89%), is all female.
Most graduated with a bachelor's degree. Aged between 41 - 50 years and have been in
operation for more than 10 years. Most of them received 2 job rotation (56.25%), followed by
3 job rotation (25.00%). The Knowledge and skills impact, Officer were knowledgeable and
more skills, Can to link the work and look for overall of the operations within the organization.
In the performance and effectiveness impact, It was decrease in the first period after job
rotation because it is the time of learning in the new job. Part of relationships impact, Found
that there was no problem in relation to colleagues, Can to able to adapt And well accepted.
And the career path impact, Officer are motivated to work, have a challenging job, and some
officer has been promote to ahead of job but there were some limitations in terms of
employment and there is no progress. In this study present to guidelines for human
development with job rotation, organization should to set clear criteria and declaring a policy
for all officer to be informed and practiced in general.
Keyword: Job rotation, Impact
*
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1. บทนำ
การหมุนเวียนงาน ( Job Rotation ) คือ การโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อจะได้เรียนรู้
งานทุกด้านในองค์การ และรู้ปัญหาในการทำงานของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นวิธีการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติงาน
ทำให้พนักงานได้เรียนรู้งานหลายๆด้านหมุนเวียนกันไป ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติ
ในงานด้านต่าง ๆ กว้างขวางมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตัวพนักงานในองค์การ ช่วยให้พนักงาน
ใหม่เข้าใจความหลายหลายของงาน และความสัมพันธ์ต่อกันและกันของพนักงานในองค์การ (สุจิตรา
ธนานันท์, 2555)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 64 ก วันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา ขับเคลื่อน รวมทั้งกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศ โดยมีผลงานสำคัญในหลายด้าน อาทิ แผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผน
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศสถาบันทางการแพทย์ สถาบันการศึกษาระดับประเทศ (5 - 10 ปี)
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 6 กระทรวงในการพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำและ
บริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และกำกับติดตาม
และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร และมีนโยบายการหมุนเวียนงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้งานที่
หลากหลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ และไม่ให้บุคลากรยึดติดกับงานที่ได้รับ
มอบหมายมากจนเกินไป โดยในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการหมุนเวียนงานระหว่างกลุ่มงานของบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ทำให้การปฏิบัติงานในช่วงแรกหยุดชะงักเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่บุคลากรเรียนรู้งานใหม่ และในบางครั้งทำ
ให้เกิดข้อผิดพลาดในงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูง อาทิ งานด้านงบประมาณ เป็นต้น และยังทำให้เกิดแรง
ต้านจากบุคลากรที่ต้องหมุนเวียนงาน รวมถึงทำให้บุคลากรดังกล่าวขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้เกิดการลาออก โยกย้าย ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นอีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผ ู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุ คลากรขององค์การ มีความสนใจศึกษา
ผลกระทบจากการหมุนเวียนงานของบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรนั้น ส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหรือไม่ และการหมุนเวียนงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้หรือไม่
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนงานของบุคลากร กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 ความหมายของการหมุนเวียนงาน
การหมุนเวียนงาน เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งเป็นวิธีการฝึกอบรม
โดยการลงมือปฏิบัติ (On the Job Training) นั่นคือ การอบรมในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ โดยมี
การให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
สุมิตร สุวรรณ (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การหมุนเวียนงานเป็นหนึ่ งในวิธีของการ
ฝึกอบรมในงาน เพื่อให้ผู้อบรมมีประสบการณ์ตรงกับงานที่ต้องการให้เรียนรู้
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้งานในส่วน
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ๆ
สุจิตรา ธนานันท์ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อ
จะได้เรียนรู้งานทุกด้านในองค์การ และรู้ปัญหาในการทำงานของทุกฝ่าย
อนัน ต์ช ัย คงจัน ทร์ (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การให้พนักงานได้รับประสบการณ์
เพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างกันในองค์การ
สุธินี ฤกษ์ขำ (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การโยกย้ายให้พนักงานไปปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบอื่น เพื่อให้ได้เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยให้บุคลากร
หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่การทำงานกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของความรู้และความสามารถ
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การให้พนักงานเปลี่ยนจากงานหนึ่งไป
อีกงานหนึ่ง เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานที่ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น
สุมิตร สุวรรณ (2561) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การให้พนักงานได้มีโอกาสหมุนเวียนไปทำงาน
แผนกอื่น เพื่อให้มีประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งการหมุนเวียนงานจะต้องเป็นไปตามคุณวุฒิหรือ
ความรู้ความสามารถของพนักงานโดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกัน
กล่าวโดยสรุป การหมุนเวียนงาน หมายถึง การสับ เปลี่ยน โยกย้ายให้พนักงานไปปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ครอบคลุมยิ่งขึ้น
3.2 ขั้นตอนของการหมุนเวียนงาน
สำหรับขั้นตอนของการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ได้มีผู้ได้กล่าวถึงไว้แตกต่างกันออกไป
ดังนี้
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สุจิตรา ธนานันท์ (2555) ได้กล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติ (On the Job
Training) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวของผู้เรียน (Prepare the Learner) โดยให้พนักงานทำตัวตามสบายเพื่อลด
ความตึงเครียด อธิบายว่าทำไมเขาจึงได้รับการสอน อธิบายถึงภาพรวมของงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงการ
ฝึกอบรมกับสิ่งที่พนักงานรู้อยู่แล้ว และให้พนักงานสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ และ
คำศัพท์ที่ใช้ในงาน
ขั้นที่ 2 การนำเสนอวิธีการปฏิบัติงาน (Present the Operation) โดยการอธิบายถึงปริมาณ
และคุณภาพที่ต้องการ แล้วจึงนำเข้าสู่การปฏิบัติงานปกติโดยใช้วิธีการสาธิตการปฏิบัติงานอย่างช้า ๆ
หลาย ๆ ครั้ง ร่วมกับการอธิบายงานในแต่ละขั้นระหว่างการทำงาน
ขั้นที่ 3 การทดลองปฏิบัติงาน (Do a Tryout) เริ่มต้นโดยให้พนักงานปฏิบัติงานนั้น ๆ หลาย ๆ
ครั้ง อย่างช้า ๆ และอธิบายแต่ละขั้นตอนให้พนักงานฟัง มีการแก้ไขข้อผิดพลาด และถ้าจำเป็นให้ปฏิบัติ
ขั้นที่ซับซ้อน 2-3 ครั้ง ต้องไม่ให้ทำงานหลายอย่างมากเกินไป เพราะอาจเกิดความสับสนได้
ขั้นที่ 4 ติดตามผล (Follow up) มีการตรวจสอบงานเป็นช่วง ๆ เพื่อดูคุณภาพและปริมาณ
งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควรจัดให้มีการแก้ไขงานที่ผิดรูปแบบ ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในงานและแก้ไข
ก่อนที่พนักงานจะทำเป็นนิสัย อีกทั้งให้การยกย่องและกระตุ้นพนักงานจนกระทั่งเขาสามารถทำงาน
ตามคุณภาพและปริมาณที่เป็นมาตรฐานได้
สมิต สัชฌุกร (2555) ได้กล่าวถึงวิธีการดำเนินการหมุนเวียนงานไว้ใน วารสาร TPA News
ฉบับที่ 120 เดือนกันยายน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ฝ่ายจัดการต้องกำหนดเป็นนโยบายโดยชัดแจ้งว่างองค์การจะนำเทคนิคการหมุนเวียนงาน
มาใช้เพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงาน
3) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพนักงานเพื่อพิจารณาเรื่องการหมุนเวียนงานระดับองค์ การ
และการหมุนเวียนงานข้ามสายงาน หรือกลุ่มงาน
4) ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสนับสนุนและพิจารณาการจัดทำแบบกำหนดทางก้าวหน้าของสาย
อาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาการหมุนเวียนงาน
5) ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสายงานเป็นผู้อนุมัติหมุนเวียนงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส าย
งานของตน
6) ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง เป็นผู้พิจารณาการหมุนเวียนงานโดยวางแผนงานและเสนอตัว
บุคคลที่จะได้รับการหมุนเวียนงาน
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2556) ได้เสนอขั้นตอนของการหมุนเวียนงาน (Job Rotation Roadmap) ไว้ 3
ขั้นตอน ดังนี้

316

ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนการหมุนเวี ยนงาน ประกอบด้วย 1) การแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งต้องเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน ซึ่งมีบทบาทในการพิจารณาถึงกลุ่มพนักงานที่ต้องหมุนเวียนงาน
และมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาการเรียนรู้งานของกลุ่มพนักงาน 2) การ
คัดเลือกพนัก งานกลุ่ มเป้าหมาย อาจคัดเลือกมาจากผู้ ที่ มีผ ลงานดีและมีศ ักยภาพ (Talented
People) หรื อ ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามพร้ อ มในการเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา และ 3) การกำหนดระยะเวลาในการ
หมุนเวียนงานในแต่ละงานซึ่งระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคน โดยต้องกำหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้งานให้ชัดเจน และจะต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ของกลุ่มงานที่จะย้ายไปโดยพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่ใช้ความสามารถใกล้เคียงกันหรือสามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย
ขั้นตอนที่ 2 : ระหว่างการหมุนเวียนงาน ประกอบด้วย 1) การจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นองค์การจะต้องจัดเตรียมเอกสาร รายงาน
คู่มือ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานกับผู้ที่ต้องเรียนรู้งานนั้น ๆ
รวมถึงจัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานมากขึ้น และ 2) การติดตามและให้คำปรึกษา
เป็นระยะ จะทำให้พนักงานเกิดความผ่อนคลายและสามารถปรับตัวกับงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนได้
โดยจัดให้มีพี่เลี้ยง (Mentor) ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และให้คำปรึกษากับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ขั้น ตอนที่ 3 : หลังการหมุนเวียนงาน ประกอบด้ว ย 1) การจัดทำรายงานสรุป เป็นการ
สรุปผลจากงานที่พนักงานได้เรียนรู้จากการหมุ นเวียนงาน เนื้อหาในรายงานจะต้องประกอบด้วย
ขอบเขตงานที่ได้เรียนรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากงานใหม่ที่เรียนรู้ และการนำไปปรับใช้กับงานที่
รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และ 2) การตรวจสอบจากคณะกรรมการ โดยตรวจสอบประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของพนักงานพร้อมทั้งการทบทวนแผนการหมุนเวียนงานระยะยาวต่อไป
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางปฏิบัติใน
การหมุนเวียนงานไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาลักษณะงานที่มีความสำคัญ และควรมีการหมุนเวียนงานเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาตำแหน่งงานที่สามารถจัดให้มีการหมุนเวียนงานได้
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดตัวผู้หมุนเวียนงาน และงานที่จะต้องรับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาที่จะ
หมุนเวียนงาน โดยหากผู้บังคับบัญชาคนละคนกัน ผู้บังคับบัญชาทั้งสองหน่วยงานควรทำความตกลง
กันก่อน
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการหมุนเวียนงาน โดยมอบหมายงานใหม่ ให้ผู้หมุนเวียนงานรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดผู้รับผิดชอบสอนงาน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล เพื่อปรับปรุงงาน
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สำหรับการหมุนเวียนงานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการหมุนเวียนงานทั้งสิ้น 9 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม
ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติของการหมุนเวียนงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
3.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการหมุนเวียนงาน
ดนัย เทียนพุฒ (อ้างถึงใน ลิตา สมรภูมิพิชิต และคณะ (2546)) กล่าวถึง ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการหมุ น เวีย นงาน หรือการสับ เปลี่ ยนหน้ าที่ ก ารงานของพนั กงาน โดยควรมี ก าร
สับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานทุก ๆ 3 – 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งปีที่ 1 เป็นปีที่
ต้องการศึกษาเรียนรู้ ปีที่ 2 เป็นปีแห่งการวางระบบงานและปรับปรุงงาน ปีที่ 3 เริ่มดำเนินการตามที่
วางไว้ในปีที่ 2 และปีที่ 4 ดำเนินการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของการดำเนินงานที่ผ่านมา
ลิตา สมรภูมิพิชิต และคณะ (2546) กล่าวถึง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมุนเวียนงานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ 5 ปี เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้งานได้ดีและเกิดความชำนาญใน
งานพอสมควร
3.4 ปัจจัยที่ทำให้การหมุนเวียนไม่สำเร็จ
1) งานที่ย้ายไปไม่ตรงกับความสนใจกับพนักงาน เนื่องจากการหมุนเวียนงานเป็นการ
เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ไม่ตรงกับความสนใจของพนักงานจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง และอาจทำให้งานขาดประสิทธิภาพ
2) ไม่แจ้งพนักงานก่อนการหมุนเวียนงาน ถึงแม้จะเป็นการย้ายภายใน แต่ในมุมของ
บุคลากรนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะงานใหม่ เพื่อนใหม่ หัวหน้าใหม่ เป็นการออกนอก comfort zone
เดิม และต้องเรียนรู้ใหม่ ดังนั้นการบอกเจ้าตัวให้รู้ก่อน เพื่อเตรียมตัว และเตรียมใจ จึงเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้บุคลากรมีเวลาเตรียมความพร้อมของตัวเองในด้านต่าง ๆ
3) ไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการหมุนเวียนงาน ทำให้ไม่มีการเตรี ยมพร้อมพร้อมใน
ประเด็นที่จำเป็นสำหรับงานใหม่ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานใหม่เพิ่มขึ้น
4) ไม่มีระบบสนับสนุนหลังจากหมุนเวียนงาน นั่นคือ ไม่มีระบบที่จะช่วยให้เขาเรียนรู้งาน หรือมีการ
สอนงานอย่างเป็นระบบ ปล่อยให้เรียนรู้เอง ทำให้พนักงานหมกแรงจูงใจในการทำงาน
3.5 ข้อดี ข้อเสีย ของการหมุนเวียนงาน การหมุนเวียนงานมีข้อดี ดังนี้
1) ช่วยให้พนักงานมีการเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีโอกาสทำงานในตำแหน่งอื่น ๆ
จะทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายและมากยิ่งขึ้น
2) งานที่ได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ
หมุนเวียนงานไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้
3) ช่วยป้องกันการแตกร้าวระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ ทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจกันดี
ไม่มีการถือพวกพ้องและให้ความสำคัญแก่งานของตนมากเกินไป
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4) ช่วยให้บุคลากรได้ความคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่ได้รับจากงานแต่ละฝ่ายที่ไม่
เหมือนกัน
5) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำพนักงานออกจากการทำงานปกติเพื่อเข้ารับการฝึกหัดงาน และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ฝึกอบรมจากภายนอก เนื่องจากบุคลากรภายในสามารถถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกันได้
6) ทำให้พนักงานได้ค้นพบงานที่ชอบและช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซาก จำเจ น่าเบื่อ
7) ป้องกันการสร้างอาณาจักรหรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
การหมุนเวียนงานมีข้อเสีย ดังนี้
1) ทำให้งานหยุดชะงักเนื่องจากผู้ที่เข้ามาทำงานใหม่ไม่มีความชำนาญพอ
2) พนักงานต้องเสียเวลาในการปรับตัวและต้องเรียนรู้การทำงานให้หน้าที่ใหม่
3) การหมุนเวียนงานแต่ละครั้ง ทำให้ต้องเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา อาจทำผู้ใต้บังคับบัญชาเสียขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานได้
4) ไม่เหมาะกับตำแหน่งทางเทคนิคหรือตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีความเป็น
วิชาการมาก
ถึงแม้ว่า การหมุนเวียนงานจะมีข้อดีในหลาย ๆ ด้าน แต่ในทางปฏิบัติการหมุนเวียนงานเป็น
เรื่องที่ทำได้ยากในองค์การ เนื่องจากหัวหน้ามักจะหวงลูกน้องที่ทำงานดี ส่วนตัวของพนักงานเองก็มักไม่
เต็มใจที่จะหมุนเวียนงานเพราะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและเกรงว่าจะทำไม่ได้หรือทำให้ผลงานแย่ลง
รวมทั้งกลัวว่าหัวหน้าคนใหม่จะไม่ดีเหมื อนคนเดิม นอกจากนี้พนักงานยังคิดว่าการหมุนเวียนงานเป็น
การลงโทษ และมักจะเกิดขึ้นกับพนักงานที่มีผลงานไม่ดี หรือแม้แต่การกลัวถูกกลั่นแกลงจนต้องลาออก
ในที่สุด ซึ่งการหมุนเวียนงานของบุคลากรในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลีดกระทรวง
สาธารณสุขเกิดขึ้นได้ด้วยข้อสั่งการจากผู้บริหารสูงสุดขององค์การ พนักงานบางกลุ่มยินดีและเต็มใจที่จะ
หมุนเวียนเรียนรู้งานในหน้าที่อื่น แต่ก็มีบางกลุ่มที่คิดว่าถูกกลั่นแกล้งเช่นกัน
4. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่คาดว่า
มีผลกระทบต่อการหมุนเวียนงานของบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง/ระดับ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ ความต้องการที่ จะ
เปลี่ยนงาน) และตัวแปรตาม (ผลกระทบของการหมุนเวียนงานได้แก่ ความรู้ ทักษะในการทำงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน ประสิ ท ธิ ผ ลในการทำงาน ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ เพื ่ อ นร่ ว มงาน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ) สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตำแหน่ง/ระดับ
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ
6. ความต้องการที่จะเปลี่ยนงาน

ตัวแปรตาม
ผลกระทบของการหมุนเวียนงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ความรู้ ทักษะในการทำงาน
ประสิทธิภาพในการทำงาน
ประสิทธิผลในการทำงาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากรในการวิจ ัย เป็นการสำมะโนประชากร (Census) โดยผู้วิจัยทำการเก็บข้อมู ลจาก
บุคลากรที่มีความถี่ของการหมุนเวียนงานตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน
18 คน เพื ่ อความสบายใจของผู ้ ให้ ข ้ อมู ล จึ งใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื ่ องมื อในการเก็ บข้ อมู ล ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 เป็นการ
สอบถามเพื่อให้ทราบถึงความรู้ และทักษะ ประสิทธิภาพในการทำงาน ประสิทธิผลในการทำงานที่
เพิ่มขึ้น/ลดลง หลังจากการหมุนเวียนงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความก้าวหน้าใน
อาชีพ หลังจากการหมุนเวียนงาน โดยมีลักษณะเป็นข้อคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระเต็มที่ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการหมุนเวียนงานของบุคลากรกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิธีการดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นำข้อมูลมาหาค่าร้อยละ แล้วเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการ
พรรณนาข้อมูล และ ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลผลกระทบของการหมุนเวียนงานจากแบบสอบถาม นำข้อมูลมา
สังเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
5. ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นเพศหญิง จำนวน 16 คน (ร้อยละ 88.89) ส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 56.25) มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี (ร้อยละ 31.25) โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 37.50) ในด้านสภาพการจ้างงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 68.75) และปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ร้อยละ 87.50) ใน
ระดับชำนาญการพิเศษ/อาวุโส และระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน (ร้อยละ 31.25) ในส่วนของความต้องการ
ก่อนการหมุนเวียนงาน ส่วนใหญ่ไม่ต้องการหมุนเวียนงาน (ร้อยละ 75.00) และในด้านของการได้รับการ
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หมุนเวียนงาน ส่วนใหญ่ได้รับการหมุนเวียนงาน 2 ครั้ง (ร้อยละ 56.25) และได้รับการหมุนเวียนงาน 3 ครั้ง
(ร้อยละ 25.00)
ผลกระทบด้านความรู้ และทักษะ หลังจากการหมุนเวียนงาน บุคลากรมีความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เข้าใจลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การ สามารถมองภาพรวมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์การได้แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็น
ระบบ เนื่องมากจากข้อจำจัดในการปฏิบัติงาน โดยมีข้อเสนอเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของบุคลากร
หลังการหมุนเวียนงาน คือ ควรมีการหมุนเวียนงานอย่างเป็นระบบ และควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการหมุนเวียนงานในแต่ละครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบใหม่จน
เกิดเป็นทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
ตารางที่ 1 แสดงข้อสรุปจากการตอบแบบสอบถาม ด้านความรู้ ทักษะหลังจากหมุนเวียนงาน
ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

1. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ ายกลุ่ม หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีความรู้
งาน ทำให้ท่านมี ความรู้ในการทำงาน เพิ่มขึ้น ซึ่งความรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นความรู้ที่เกิดเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ใหม่ที่รับผิดชอบ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์
กระทรวง ความรู้ด้านการสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน ก่อให้เกิดเครือข่าย
การทำงานนั้น ๆ ขึ้น อีกทั้งการหมุนเวียนงานยังช่วยลดความจำเจจาก
การปฏิบัติงานเดิมเป็นเวลานาน และมีข้อเสนอว่าควรมีระยะเวลาที่
เหมาะสมต่ อ การหมุ น เวี ย นงานในแต่ ละครั ้ ง ยิ ่ งระยะเวลาในการ
หมุนเวียนงานสั้นก็ยิ่งได้รับความรู้น้อยลง เนื่องจากในแต่ละงานต้องใช้
ระยะเวลาในการเรี ย นรู ้ พ อสมควรโดยเฉพาะงานที ่ ต้ อ งการความ
เชี่ยวชาญเชิงลึก และงานที่มีระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น งานการเงินและ
งานพัสดุ
2. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ ายกลุ่ม หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีทักษะ และ
ง า น ท ำ ใ ห ้ ท ่ า น มี ท ั ก ษ ะ แ ล ะ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใน
ประสบการณ์ ใ นการทำงานเพิ ่ ม ขึ้ น กลุ่มงานใหม่ มีรูปแบบการทำงานและเครื่องมือที่ใช้แตกต่างไปจากงาน
หรือไม่ อย่างไร
เดิมที่เคยปฏิบัติมา ทำให้มีทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้นในหลายๆ
ด้าน เช่น ทักษะด้านการปรับตัว ด้านการประสานงาน ด้านการวิเคราะห์
และจัดการข้ อมู ล ด้านการตัดสิ นใจ ด้านงานวิ จั ย ด้านการนำเสนอ
ข้ อมู ล/ผลิตสื่ อ ด้ านการพั ฒนาคุณภาพองค์ กร และด้ านการทำงาน
ร่วมกับภาคเอกชน โดยมีข้อเสนอเพื่อให้เกิดทักษะ และประสบการณ์ใน
การทำงานเพิ่ มขึ้ น ควรมีระยะเวลาในการหมุ นเวี ยนงานที่เหมาะสม
เพราะแต่ละงานต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้งานใหม่ เพื่อให้เกิดทักษะ
และประสบการณ์ในการทำงาน
3. การที่ท่านได้มีโอกาสหมุนเวียนงาน/ หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีความเข้าใจ
ย้ายกลุ่มงาน ทำให้ท่านเข้าใจงานใน งาน และรูปแบบการทำงานภายในองค์การเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ทราบ

321

ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

หลายลักษณะของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน และช่ ว ยให้ ท ่ า นสามารถ
เชื่อมโยงงานได้อย่างเป็นระบบ หรือไม่
อย่างไร

รายละเอี ย ดในการปฏิ บ ั ติ งานของแต่ ล ะกลุ ่ มงาน ในส่ ว นของการ
เชื่อมโยงงาน หลังการหมุนเวียนงานสามารถเชื่อมโยงงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์การได้มากขึ้น มองภาพรวมในการทำงานได้มากขึ้น
แต่อาจยังไม่สามารถเชื่อมโยงงานได้อย่างเป็นระบบมากนัก เพราะ
ลักษณะการปฏิบัติงานของกองยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน มีทั้งงาน
ยุทธศาสตร์และงานประจำ โดยมีข้อเสนอว่าควรมีการหมุนเวียนงาน
อย่างเป็นระบบและมีเวลาที่เหมาะสมในแต่ละครั้งของการหมุนเวียน
งาน

ผลกระทบด้านประสิทธิภาพในการทำงาน หลังจากการหมุนเวียนงานในระยะแรกบุคลากรไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดความสับสน ปรับตัวไม่ทัน และยังไม่เข้าใจ
งานใหม่ที่ได้ร ับ มอบหมาย ทำให้งานเกิดความล่าช้า และผิดพลาด เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่
บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ เข้าใจระบบงาน สามารถวางแผนการปฏิบัติงานรวมถึงกำหนดกรอบเวลา
ในแต่ละขั้นตอนได้จึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อเสนอว่า ควรมีระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการหมุนเวียนงานในแต่ละครั้ง เพื่อปรับตัวและศึกษา เรียนรู้งานใหม่ โดยเฉพาะงาน
เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อสรุปจากการตอบแบบสอบถาม ด้านประสิทธิภาพในการทำงานหลังจากหมุนเวียนงาน
ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

4. หลังจากหมุนเวียนงาน/ย้ายกลุ่มงาน
ท่ า นสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ไ ด ้ ถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม ที่
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายหรื อ ไม่
อย่างไร

หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรให้ข้อเท็จจริงที่ตรงข้ามกันโดยส่วน
หนึ่งให้ข้อมูลว่า หลังการหมุนเวียนงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เนื่องจากการหมุนเวียนงานในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ไม่มีระยะเวลาใน
การศึกษา เรียนรู้งานใหม่ เกิดความสับสน ปรับตัวไม่ทัน ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ และบุคลากรอีกส่วนหนึ่งให้ขอ้ มูลว่า
หลังการหมุนเวียนงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องหากเป็นงานที่เคย
ปฏิบัติหรือมีทักษะอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเป็นงานใหม่ก็เกิดความผิดพลาด
ในช่วงแรก ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานและเมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีข้อเสนอว่าควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม
ต่อการหมุนเวียนงานในแต่ละครั้ง เพื่อปรับตัวและศึกษา เรียนรู้งาน
ใหม่
หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานที่มีพื้นฐานความรู้ หรือเคยปฏิบัติมาแล้ว แต่ถ้าหากเป็นงานใหม่ใน
ระยะแรกมีบางงานที่ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน ซึ่ง
เมื่อได้เรียนรู้งานก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา โดยมีการ

5. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ ายกลุ่ม
งาน ท่ า นสามารถปฏิบ ัติ งานที่ได้รับ
มอบหมายได้ ท ั น ตามกำหนดเวลา
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือไม่
อย่างไร
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วางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอน รวมถึง
การสอนงานของผู้บังคับบัญชาด้วย เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และละเอียดรอบคอบ ใน
ระยะแรกของการปฏิบัติงานจึงมีความล่าช้า

ผลกระทบด้านประสิทธิผลในการทำงาน หลังจากการหมุนเวียนงาน ในระยะแรกบุคลากรไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานใหม่ ไม่ได้รับการส่ง
ต่อ แนะนำการปฏิบัติงานจากผู้ปฏิบัติงานคนเดิม หรือได้รับเพียงแฟ้มเอกสาร หัวหน้างานบางท่านมี
ภาระงานมากจึงไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรจะเป็น จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ อีกทั้งบุคลากรต้อง
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เรียนรู้งานใหม่ เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่บุคลากรเข้าใจงานใหม่ ที่
รับผิดชอบ ได้รับการดูแล และสอนงานจากหัวหน้างาน ก็สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ เกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อสรุปจากการตอบแบบสอบถาม ด้านประสิทธิภาพในการทำงานหลังจากหมุนเวียนงาน
ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

6. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ า ยกลุ่ ม
งาน ท่ า นได้ ร ั บ การส่ ง ต่ อ แนะนำ
วิธีการปฏิบัติงานจากผู้รับผิดชอบงาน
คนเดิมหรือไม่ อย่างไร

หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรให้ข้อเท็จจริงที่ตรงข้ามกันโดยส่วน
หนึ่งให้ข้อมูลว่า หลังการหมุนเวียนงานไม่ได้รับการส่งต่อ แนะนำ
วิธีการปฏิบัติงานจากผู้รับผิดชอบงานคนเดิม เนื่องจากบางงานเป็น
งานใหม่ ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องตนเอง และผู้รับผิดชอบงานเดิมมีภาระ
งานมาก บางคนก็ถูกหมุนเวียนงานเช่นกันจึงไม่สามารถส่งต่อ แนะนำ
วิธีการปฏิบัติงานได้ หรือหากมีการส่งต่อก็มีเพียงไฟล์เอกสาร แฟ้ม
เอกสาร โดยไม่ได้อธิบายหรือแนะนำการปฏิบัติงาน และบุคลากรอีก
ส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่า หลังการหมุนเวียนงานได้รับการส่งต่อ แนะนำ
วิธีการปฏิบัติงานจากผู้รับผิดชอบงานคนเดิมเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหา
อุปสรรคก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการดูแล และสอนงาน
จากหัวหน้างาน และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ในกรณีที่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน แต่หากเป็นงานใหม่ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับหัวหน้างาน และ
บุคลากรอีกบางส่วนไม่ได้รับการดูแล และสอนงานจากหัวหน้ างาน
เนื่องมาจากหัวหน้างานมีภาระงานมาก อีกทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาบางท่าน
มีความอาวุโสและประสบการณ์เท่ากันหรือมากกว่าหัวหน้างาน จึงทำ
ให้ต้อง เรียนรู้งานเอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ใช้ประสบการณ์ที่อยู่
ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ โดยต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม

7. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ า ยกลุ่ ม
งาน หั ว หน้ า งานดู แ ล และสอนงาน
ตามที ่ ท ่ า นได้ ร ั บ มอบหมายหรื อ ไม่
อย่างไร

8. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ า ยกลุ่ ม
งาน ท่ า นสามารถปฏิบ ัต ิงานที่ได้รับ
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ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ ส ำ เ ร ็ จ ไ ด ้ ต า ม ที่ การสนับสนุนเชิงนโยบาย การวางแผนการทำงาน การมีเครือข่ายการ
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายหรื อ ไม่ ทำงานทีด่ ี และมีผู้ที่คอยแนะนำ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน แต่บาง
อย่างไร
งานที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ การส่ งต่ อ งานที ่ ต ้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ไม่
สามารถปฏิบัติได้สำเร็จในช่วงแรก เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ได้ศึกษา
เรียนรู้งานก็สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ

ผลกระทบด้ านความสั มพั นธ์ ก ั บเพื ่ อนร่ ว มงาน หลั ง จากการหมุ น เวี ย นงานบุ ค ลากรมี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหลังจากหมุนเวียนงานในทางที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานกลุ่มใหม่ ได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงานกลุ่มใหม่ และได้รับการให้ความช่วยเหลือแนะนำ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการหมุนเวียนงานภายในองค์การ บุคลากรส่วนใหญ่รู้จัก และคุ้นเคย
กัน เคยทำกิจกรรมต่าง ๆ และติดต่อประสานงานกัน หลังการหมุนเวียนงานจึงไม่มีปัญหาในด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อสรุปจากการตอบแบบสอบถาม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหลังจากหมุนเวียนงาน
ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

9. หลั งจากหมุ น เวี ย นงาน/ย้ า ยกลุ่ ม
งาน ท่ า นสามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
เพื่อนร่วมงานในกลุ่มงานใหม่ได้หรือไม่
อย่างไร

หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรทุกคนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานในกลุ่มงานใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรู้จัก คุ้นเคย เคยทำ
กิจกรรมร่วมกัน และเคยติ ดต่อประสานงานกัน จึงไม่มีปัญหาในเรื่อง
ของการปรับตัว ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของช่วงวัย แต่ก็ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน
หลั ง การหมุ น เวี ย นงาน บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ
จากเพื ่ อ นร่ ว มงานในกลุ ่ ม งานใหม่ เ ป็ น อย่ า งดี เนื ่ อ งจากในการ
ปฏิบัติงานต้องใช้ความถนัดในหลายๆด้าน ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงาน
เป็นอย่างดี เกิดการยอมรับในศักยภาพและความสามารถของแต่ละ
บุคคล
หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการ
ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการทำงานจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มงาน
ใหม่ ในกรณี ท ี ่ เ กิ ด ปั ญ หาจากการปฏิ บ ั ต ิ ง านก็ ส ามารถขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้

10. หลังจากหมุนเวียนงาน/ย้ายกลุ่ม
งาน ท่านได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี
จากเพื ่ อ นร่ ว มงานในกลุ ่ ม งานใหม่
หรือไม่ อย่างไร
11. หลังจากหมุนเวียนงาน/ย้ายกลุ่ม
งาน ท่านได้รับการช่วยเหลือและให้
คำแนะนำในการทำงานจากเพื ่ อ น
ร่วมงานในกลุ่มงานใหม่หรือไม่ อย่างไร

ผลกระทบด้านด้านความก้าวหน้าในอาชีพ หลังจากการหมุนเวียนงานบุคลากรมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากมองว่าเป็นการทำงานที่ท้าทาย ได้แสดงศักยภาพ และพิสูจน์ความสามารถ
ของคนเอง นอกจากนี้บุคลากรบางส่วนได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยการแต่งตั้งเป็น
หัวหน้างาน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่มีข้อจำกัดในสภาพการจ้างงาน จึงไม่มีความก้าวหน้าทางอาชีพ และมี
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ข้อเสนอว่าควรมีการสอบถามความต้องการก่อนการหมุนเวียนงานก่อนจะมีคำสั่งหมุนเวียนงาน
เนื่องจากแต่ละบุคคลอาจมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในบางกรณี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อสรุปจากการตอบแบบสอบถาม ด้านความก้าวหน้าในอาชีพหลังจากหมุนเวียนงาน
ประเด็นคำถาม

ประเด็นคำตอบ

12. หลังจากหมุนเวียนงาน/ย้ายกลุ่ม หลังการหมุนเวียนงาน บุคลากรส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีแรงจูงใจใน
งาน ท่ า นมี แ รงจู ง ใจในการทำงาน การทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ซ้ำซาก จำเจกับงาน
เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
เดิม มีเพื่อนร่วมงานใหม่ ถือเป็นความท้าทายในการปฏิบัติงาน และ
เป็นการพิสูจน์ความสามารถและศักยภาพของตนเอง แต่มีบุคลากร
บางส่วนที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหลังจากการหมุนเวียนงาน
เนื่องจากมีการหมุนเวียนงานในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ต้องเรียนรู้งาน
ใหม่บ่อยครั้ง เป็นงานที่ไม่ถนัด และมีข้อจำกัดส่วนตัวในการปฏิบัติงาน
ใหม่ เช่น การเดินทางออกต่างจังหวัด แต่ก็รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ เพราะเป็นการหาเลี้ยงชีพ และจิต
สึกนึกในความเป็นบุคลากรของรัฐ โดยมีข้อเสนอให้มีการสอบถาม
ความต้องการก่อนการหมุนเวียนงานก่อนจะมีคำสั่งหมุนเวียนงาน
เนื่องจากแต่ละบุคคลอาจมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในบางกรณี
13. หลังจากหมุนเวียนงาน/ย้ายกลุ่ม หลั งการหมุ น เวี ยนงาน บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ได้ ร ั บ การมอบหมายให้
งาน ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญ
สำคั ญ ที ่ ม ี โ อกาสได้ ร ั บ การเลื ่ อ นสู่ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูง บุคลากร ส่วนหนึ่ง (ข้าราชการ)
ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร
หมุนเวียนงานแล้วได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน และบุคลากร
บางส่วน (พนักงานราชการ) ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจากไม่มี
การเลื่อนระดับทางวิชาการ และนโยบายของผู้บริหาร จึงไม่ได้รับการ
เลื่อนตำแหน่ง

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรจากกลุ่มตัว อย่างทั้ง 16 คน เป็นเพศหญิง โดยบุคลากรส่ว นใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งจบ
การศึกษาสูงสุดในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ต้องการหมุนเวียนงาน ซึ่งน่าจะพอสรุปได้ว่า เมื่อมีการ
หมุน เวีย นงาน (Job rotation) ในองค์การอาจจะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ตามมา
ด้านความรู้ ทักษะหลังจากหมุนเวียนงาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เข้าใจลักษณะของการปฏิบัติงาน สามารถมองภาพรวมในการปฏิบัติงาน และ
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สามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์การได้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของคุณวิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ
คณะ ซึ่งพบว่าการหมุนเวียนงานช่วยให้พนักงานมีความรอบรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และงานวิจัย
ของ Kurtulus Kaymaz ซึ่งได้พบว่า การหมุนเวียนงานสามารถเพิ่มความรู้ทักษะและความสามารถ
ของพนักงานได้
ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน พบว่า ในระยะแรกบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือเกิดความผิ ดพลาดและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิดความสับสน
ปรับตัวไม่ทัน และยังไม่เข้าใจงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย หลังจากที่บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ มีความ
เข้าใจงานใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ คุณชยาพล
สุนทรวิวัฒนา และ ดร. มณฑล สรไกรกิติกูล พบว่า การหมุนเวียนงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ความสำเร็จของหน่วยงาน และงานวิจัยของ Isam Fayez Ibrahim Alquraan ซึ่งพบว่า การหมุนงานมี
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพพนั ก งาน รวมถึ ง งานวิ จ ั ย ของ DORA ADJEI ซึ ่ งพบว่ า การ
หมุนเวียนงานเป็นโปรแกรมสำคัญที่ช่วยให้พนักงานได้รับทักษะใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงาน
ด้า นประสิทธิผลในการทำงานหลังจากหมุน เวียนงาน พบว่า ในระยะแรกบุคลากรไม่
สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ เพราะเป็นงานใหม่ และไม่ได้รับการส่งต่อ แนะนำการปฏิบัติงานจาก
ผู้ปฏิบัติงานคนเดิม เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่บุคลากรเข้าใจงานใหม่ที่รับผิดชอบ ได้รับการดูแล และ
สอนงานจากหัวหน้างาน ก็สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาวิจัย
มีความคิดเห็นว่า หน่วยงานควรมีการจัดการความรู้ภายในองค์การ และควรมีการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งหัวหน้า
งานควรดูแล มอบหมายงาน และสอนงานให้กับบุคลากรด้วย จึงควรปฏิบัติตามแนวคิดของคุณ
กมลวรรณ รามเดชะ ซึ่งระบุว่า การสอนงานที่จะประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการทำงาน แรงสนับสนุนส่วนตัว และความท้าทายส่วนบุคคล ซึ่ง
ประสานกันได้ด้วยความเข้าใจระหว่างผู้จัดการ/ผู้สอนงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้เรียนงาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของช่วงวั ยภายใน
กลุ่มงาน แต่ก็ไม่เกิดปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ และได้รับการให้ความช่วยเหลือ
แนะนำในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการหมุนเวียนงานภายในองค์การ บุค ลากรส่วนใหญ่รู้จัก และ
คุ้นเคยกันเคยทำกิจกรรมต่าง ๆ และติดต่อประสานงานกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kurtulus
Kaymaz ที่พบว่า การหมุนเวียนงานช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านความก้า วหน้าในอาชีพ พบว่า การหมุนเวียนงานทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมองว่าเป็นการทำงานที่ท้าทาย ได้แสดงศักยภาพ และพิสูจน์ความสามารถของ
คนเอง และมีบุคลากรบางส่วนได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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Kurtulus Kaymaz ซึ่งพบว่า การหมุนเวียนงานมีผลกระทบในทางบวกต่อแรงจูงใจ โดยสามารถลด
ความน่าเบื่อ เพิ่มความรู้ทักษะและความสามารถ และการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม งานวิจัยของ
DORA ADJEI พบว่า การหมุนเวียนงานเป็นโปรแกรมสำคัญที่ช่วยให้พนักงานได้รับทักษะที่จำเป็น
สำหรับ ความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต และงานวิจัยของ Murad Mohammed Al-Nashmi1,
Amani Abdullah Ahmed Almoayad ซึ ่ ง พบว่ า การหมุ น เวี ย นงานมี ค วามสำคั ญ เชิ ง บวกกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามการหมุนเวียนงานควรมีการสอบถามความสมัครใจ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของสายงานด้วย
จากการศึกษาวิจ ัย ดังกล่าว พบว่า การหมุนเวียนงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เนื่องจาก
หลังจากการหมุนเวียนงานบุคลากรมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิผ ล เกิ ด ความสั ม พั นธ์ก ั บ เพื ่ อ นร่ ว มงานกลุ ่ มใหม่ และมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงระบบการหมุนเวียนงาน คือ กองยุทธศาสตร์
และแผนงานควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการหมุนเวียนงานให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะระยะเวลาใน
การหมุนเวียนงานแต่ละครั้ง ควรมีความเหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้งาน และควรพิจารณา
ความเหมาะสมของตำแหน่งกับงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถของบุคคล (put the right man on the right job) อีกทั้งควรปรับปรุงขั้นตอนของ
การหมุนเวียนงานเพื่อให้บุคลากรที่ต้องหมุนเวียนงานได้เตรียมความพร้อมก่อนการหมุนเวียนงาน
และควรมีการประเมินผลการหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหมุนเวียนงานให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานขององค์การ
ในภาพรวมอีกด้วย
6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากการหมุนเวียนงานของบุคลากร กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรกำหนดหลักเกณฑ์
ในการหมุนเวียนงานที่ชัดเจน โดยประกาศเป็นนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน
2) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
หากมีผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นของการหมุนเวียนงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษา
ในประเด็นต่อไปนี้
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1) ศึกษา สำรวจความคิดเห็น/ทัศนคติ และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ก่อนการนำระบบการหมุนเวียนงานมาใช้
2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการหมุนเวียนงาน
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ความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจกั ร)
นวุตม์ กิจโพธิญาณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา สถานีเดินรถ
โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
รถตู้โดยสารสาธารณะต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ และ 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้กับการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในลักษณะคล้ายกันใน
อนาคต
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลในพื้นที่ หรือการวิจัยสนาม
(Field research) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีเดินรถโดยสาร
ขนาดเล็กที่มีต่อสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคำถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check –
list) ส่วนที่ 2 เป็นคำถามวัดความพึงพอใจต่อสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ส่วนที่ 3 มี
ลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดระเบียบรถ
ตู้โดยสารสาธารณะ
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ให้บริการรถตู้
โดยสารสาธารณะ ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กที่มีต่อสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กนั้น ประกอบ
ไปด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี
ซึ่งหากมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จะทำให้สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก
(จตุจักร) ได้รับการพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสำหรับการใช้งาน มีมาตรฐาน และตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้มาใช้บริการสถานี
ดังกล่าว
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก
(จตุจักร) เพื่อการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ประกอบการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รถตู้โดยสารสาธารณะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะอย่าง
ถูกต้อง และยังไม่เห็นถึงประโยชน์อย่างแท้จริงของการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิ บัติตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ และขาดการสนับสนุนให้ความรู้
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การพัฒนาสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ ก
(จตุจักร) เพื่อการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
คำสำคัญ: รถตู้ การจัดระเบียบรถตู้ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก
1. บทนำ
ระบบการขนส่งผู้โ ดยสารภายในประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส ่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เนื่องจากระบบการขนส่งผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย
และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทั้งประเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการเดินทางมากขึ้น มีการเดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวมากขึ้น มีความสะดวกในการซื้อขายสินค้าหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น ส่งผลให้
ความเจริญกระจายไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ระบบขนส่งผู้โดยสารเข้าถึง
ปัจจุบันการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะมีหลากหลายรูปแบบ และประชาชนที่มารับ
บริการของระบบขนส่งสาธารณะก็มีความหลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ อายุ รายได้ รวมไป
ถึงทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีความต้องการในการบริการของระบบขนส่ง
สาธารณะที่แตกต่างกันออกไป รถตู้โดยสารสาธารณะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการโดยสารสาธารณะ
สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการถึงพื้นที่และจอดรับส่งผู้โดยสารได้หลายจุดมากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งที่จอดรับส่งจำกัดจุดการให้บริการ และรถทัวร์ปรับอากาศ
ชั้นสองที่ไม่ตอบสนองในเรื่องความเร็ว มักจอดแช่เป็นระยะเวลานานในบางจุด ส่งผลให้ผู้โดยสารถึงที่
หมายช้า สร้างความไม่พอใจให้แก่ผ ู้โดยสาร ดังนั้น รถตู้โดยสารจึงสามารถเป็นทางเลือกให้แ ก่
ผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี การเติบโตของรถตู้โดยสารอย่างไร้ระเบียบและการควบคุม ส่งผล
ต่อคุณภาพในการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดนโยบายสาธารณะการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ขึ้น นโยบายสาธารณะนับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐในการบริหารประเทศ นโยบายสาธารณะ
ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผู้ศึกษาสนใจ
ทำการศึกษาผลของการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานบริเวณใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
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ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่คล้ายกัน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ้ ป ระกอบการรถตู ้ โ ดยสารสาธารณะต่ อ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้น ฐานบริเวณใต้ทางด่ว นฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โ ดยสารกรุ งเทพฯ (จตุจักร) เพื่อ
ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการนำนโยบายไปปฏิบั ติ เพื่อนำไปใช้กับการจัดระเบียบรถโดยสาร
สาธารณะในลักษณะคล้ายกันในอนาคต
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานบริเวณใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ประกอบด้วย การเลือกสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง การออกแบบคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จริง
การก่อสร้างได้มาตรฐาน การบริหารจัดการดีมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย มีการแบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วนลดการจราจรแออัดภายในและโดยรอบพื้นที่ ด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การ
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือกสถานที่ตั้ง การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหาร
จัดการพื้นที่การยอมรับและปฏิบัติตามกฎและข้อบั งคับในการใช้พื้นที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ประกอบด้วย ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการจุด /ช่อง การให้บริการ
มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวกความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ
ห้องน้ำ จุดขึ้นลงรถ จุดจอดรถสำรองวิน ฯลฯ ส่วนตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
รถตู้โดยสารสาธารณะต่อสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
จากตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม สามารถกำหนดเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาได้
ดังภาพ
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ตัวแปรต้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดระเบียบ
รถตู้โดยสารสาธารณะ
- การเลือกสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
- การออกแบบคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จริง
- การก่อสร้างได้มาตรฐาน
- การบริหารจัดการดีมีความสงบเรียบร้อย
ปลอดภัย
- มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
- ลดการจราจรแออัดภายในและโดยรอบ
พื้นที่
ด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ

- การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถตู้
โดยสารสาธารณะต่อสถานี
-

เลือกสถานที่ตั้ง

- การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

-

บริหารจัดการพื้นที่

- การยอมรับและปฏิบัตติ ามกฎและ
ข้อบังคับในการใช้พื้นที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานีมีที่ตั้งที่เหมาะสม เอื้อต่อ
การเดินทางของผู้โดยสาร
สถานที่มีความสะอาด
มีสุขอนามัยทีด่ ี มีความสงบ
เรียบร้อย และปลอดภัย
ลดการเดินทางหลายต่อ ลด
ระยะเวลาในการเดินทางเข้าถึง
สถานี
มีการบริหารที่ดีจากภาครัฐ ลด
ปัญหาการจราจรแออัดภายใน
และโดยรอบพื้นที่

- ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ

- จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสม
และเข้าถึงได้สะดวก

- ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
เช่น ที่นั่งรอรับบริการ ห้องน้ำ จุดขึ้นลงรถ
จุดจอดรถสำรองวิน ฯลฯ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
ที่ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) บริเวณใต้ทางด่วนฝั่ง
ตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ซึ่งสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) มีรถตู้
ให้บริการจำนวน 3,494 คัน มีผู้ประกอบการรวม จำนวน 3,643 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการคำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการของ
Taro Tayamane (1973) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 360 คนจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดย
มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ (Gender)
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ (Frequency)
179
221
400

ร้อยละ (Percentage)
44.8
55.2
100.0

จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศชาย
(Male) จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และผู้หญิง(Female) 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2
รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน
อายุ (Age)
ต่ำกว่า 18 ปี
18 – 25 ปี
26 – 40 ปี
41 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ (Frequency)
72
112
96
60
60
400

ร้อยละ (Percentage)
18.0
28.0
24.0
15.0
15.0
100.0

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 อายุ
18 – 25 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุ 26 – 40 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
24.0 อายุ 41 – 60 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน
การศึกษา (Education)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส. – อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม

ความถี่ (Frequency)
56
138
122
60
24
400

ร้อยละ (Percentage)
14.0
34.5
30.5
15.0
6.0
100.0
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ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
14.0 มัธยมศึกษาจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ปวช.จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5
ปวส. – อนุปริญญา จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.0 รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน
สถานภาพ
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ น้อยกว่า 3 ปี
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 3 – 5 ปี
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 5 – 7 ปี
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 7 – 9 ปี
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 9 ปี ขึ้นไป
รวม

ความถี่ (Frequency)
160

ร้อยละ (Percentage)
40.0

168

42.0

40

10.0

16

4.0

16

4.0

400

100.0

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้ว ย ผู้ประกอบการรถตู้โ ดยสารสาธารณะ น้อยกว่า 3 ปี
จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 3 – 5 ปี จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 5 – 7 ปี จำนวน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 7 – 9 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 9 ปี ขึ้นไป จำนวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.0 รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน
4.2 ความพึงพอใจรายด้าน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณใต้ทาง
ด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะ โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้ว พบว่า
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจปานกลางทุกข้อ โดย
เรียงลำดับความพึงพอใจดังนี้ 1) โครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่ว ถึง 2) โครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะมีว ัตถุประสงค์ที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 3) โครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้
จริง 4) โครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นที่ต้องการและยอมรับของประชาชน
ด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจดังนี้ 1) ภาครัฐเปิด

335

โอกาสให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการออกแบบและจัดสรร
พื้นที่ 2) ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการ
บริหารจัดการพื้นที่ 3)ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการเลือก
สถานที่ 4) ภาครัฐมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะก่อนดำเนิน
โครงการ
ด้านความพึงพอใจต่อสถานี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 2 ข้อ ได้แก่ การออกแบบและก่อสร้างภายในพื้นที่ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับการใช้งาน และมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว และบริหารจัดการพื้นที่ให้
สามารถให้บริการขนส่งผู้โดยสารได้อย่างเป็นระเบียบ มีความพึงพอใจปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ สถาน
ที่ตั้งมีความเหมาะสมในการเดินทางมาใช้บริการ และสถานที่ตั้งมีความสะอาด ปลอดภัย และมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจค่อนข้ างมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจดังนี้ 1) จุด/ช่อง
การให้ บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสมและเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวก 2) ความชั ด เจนของป้ า ย สั ญ ลั ก ษณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 3) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ งรอรับบริการ
ห้องน้ำ จุดขึ้นลงรถ จุดจอดรถสำรองวิน 4) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ด้านความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความพึงพอใจดังนี้
1) ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงสถานีได้หลากหลายรูปแบบ 2) พื้นที่ตั้งของสถานีเอื้อต่อการ
เดินทางเข้าถึง 3) ความสะดวกเนื่องจากสถานีเชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะอื่น 4) การจัดการของ
ภาครัฐทำให้การจราจรโดยรอบสถานีไม่แออัด
ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณใต้ทาง
ด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) เพื่อดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะ โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจค่อนข้างมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสถานี
ดังกล่าวมีการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้ว นแก่ผู้มาใช้บริการ ประกอบกับสถานี
ดังกล่าวยังเป็นสถานีที่ใหม่อยู่ ทำให้สภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกยังน่าใช้งาน ด้านความพึงพอใจ
ต่อสถานีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา อาจเป็นเพราะการออกแบบและก่อสร้างภายในพื้นที่ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับการใช้งาน และมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว และบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็น
ระเบียบ มีความสะอาด ปลอดภั ย และมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ รองลงมาคือด้านความ
สะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ และมีความพึงพอใจต่อการสร้างความรู้
ความเข้าใจโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะลำดับสุดท้าย
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4.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นลำดับแรก รองลงมา
คือด้านความพึงพอใจต่อสถานีด้านความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ด้านการนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
และมีความพึงพอใจต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะลำดับ
สุดท้าย แสดงให้เห็นว่าการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริหารจัดการภายใน
สถานีดีอยู่แล้ว ควรรักษามาตรฐานการให้บริการไว้ อย่างไรก็ดี การนำนโยบายไปปฏิบัติค วร
ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะรับทราบมากขึ้น
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ปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการซื้อประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอนิชัวรันส์)
นันท์ติกานต์ มณธีนาพงศา*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค เกี่ยวกับ
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ ในอัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 365 บาท (ไมโคร
อินชัวรันส์) กรณีศึกษากลุ่ม OTOP ที่ออกบูทในงานเมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร
บี จังหวัด นนทบุรี 2) ศึกษาการปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้และเข้าถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ ใน
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) กรณีศึกษากลุ่ม OTOP ที่ออกบูทในงานเมือง
ทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี จังหวัด นนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
1. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพ โสด มีการศึกษาระดับ อนุปริญญาตรี/
เทียบเท่า คุณสมบัติทั่วไปด้านอาชีพ เจ้าของกิจการ ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่า 10,000 – 20,000 บาท
2. มีระดับการรับรู้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกันอุบัติเหตุ ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัว
รันส์) เบี้ยประกัน 365 บาทต่อปี โดยรวมอยู่ ในระดับต่ำมาก คือ ผู้ที่รับรู้โครงการส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจำนวน 44 คน และ ผู้หญิง จำนวน 16 คน รวมผู้ที่เคยรับรู้โครงการรวมทั้งหญิงและชาย จำนวน
60 ท่านคิดเป็นร้อยละ 15 ที่รับรู้จากผู้กรอกแบบสอบถาม 400 ราย
3. มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ คปภ. และบริษัทประกัน
ต่าง ๆ สำหรับโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไมโครอินชัวรันส์ 100 บาท และ 222 บาท ของผู้มา
ออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผ่านหลายช่องทาง และมีการได้รับ
ข่าวสารของโครงการดังกล่าว ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยช่องทางการ
การออกบูธในช่วงเทศการร้อยละ 12 และกิจกรรมวันสัปดาห์ประกันภัย ร้อยละ 3 ส่วนที่ไม่รับรุ้เลยสูง
ถึงร้อยละ 85
4. มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการสื่อที่ผู้บริโภคต้องการให้ทำบริษัท ทำการประชาสัมพันธ์ ที่
แตกต่างกันในระดับที่ต่างกัน คือ ช่องทาง สูงสุดถึงร้อยละ 58 ต่ำสุดตคือการสื่อสารทางวิทยุร้อยละ 5
5. มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการทราบข้อมูลและข่าวสารของความหมายของไมโครอินชัวร์รันส์
และสิทธิประโยชน์ของโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
ต่ำสุดร้อยละ 0 คือไม่มีการรับรู้ความหมายและสิทธิประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวเลยถึง 400 ราย
*

นักศึกษาคณะรัฐศาสนประศาสาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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6. มีระดับการซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลด้านการ ตลาดแบบบูรณา ส่วนที่ไม่เคยซื้อ
ประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ 56 หรือ 225 ราย ส่วนที่เคยซื้อ ร้อยละ 16 และ 15 ตามลำดับเป็น
การซื้อให้ตัวเองและคนในครอบครัว
7. เคยซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีปัจจัย ด้านการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านช่อง
ทางการขายแบบพนักงานขายทางโทรศัพท์ ร้อยละ 21 และพนักงาน ธนาคาร ร้อ ยละ 13 และ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร้อยละ 10 ตามลำดับ
8. มีความต้องการรับข้อมูลโดยมีปัจจัย ด้านการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านช่องทากสารสื่อที่
มีความหลากหลายและสิ่งที่ต้องการเหมือ น กันสูงสุดคือการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เฉพาะกลุ่ม สูงสุดร้อยละ 30 และรองมาคือการทำโฆษณา On Line/Off Line ร้อยละ 26 รวมถึง
กิจกรรมการส่งเสริมการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตามลำดับ
9. ความเข้าใจข้อมูลของความคุ้มครองตามโบชัวร์แผ่นพับ โดยมีปัจ จัย ด้านการตลาดแบบ
บูรณาการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้อ่านโบวชัวร์แผ่นพับที่มีความคุ้มครองและวงเงินรับประกัน
โดยมีความเข้าใจถึงความคุ้มครองตามโบชัวร์แผ่นพับร้อยละ 86 และส่วนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจจำนวน
55 คน ร้อยละ 14 เป็นผู้ชาย 15 และผู้หญิง 40 คนเนื่องจากอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
10. เกี่ยวกับทัศนคติ ที่มีต่อโครงการอุบัติเหตุ เกี่ยวกับค่าเบี้ยประกัน 365 บาท โครงการนี้มีความ
เหมาะสมในระดับสูง ร้อยละ 80 และบริษัทที่ขายประกันมีผลกับการตัดสินใจในระดับร้อยละ 78 และผู้
กรอกแบบสอบถามมีความเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อคนเองและคนในครอบครัวในระดับร้อยละ 72
รวมถึงโครงการดังกล่าวจะช่วยลด หรือแบ่งเบาภาระของกลุ่มเป้าหมายในระดับใดร้อยละ 67 และตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในระดับร้อยละ 65 และส่วนคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวงเงิน
100,000 บาท ร้อยละ 48 เห็นว่ามความเหมาะสม รวมถึงการใช้บริการในสถานพยาบาลเพื่อความสะดวก
รวดเร็วเห้นด้วยกับการไม่แสดงบัตรประกัน และเปลี่ยนเป้นการโชว์ Mobile Application มีความสะดวก สุ
งสุดระดับ ร้อยละ 81 ด้านการความสนใจและต้องการซื้อประกันโครงการดังกล่าวในระดับใด 73 และใช้
ช่องทางการซื่อประกันผ่าน LINE Application (ไลน์ แอพพลิเคชั่น) มีความสะดวกในระดับ ร้อยละ 81
คำสำคัญ: การรับรู้ การซื้อประกันอุบัติเหตุ ภาคสมัครใจ 365 บาท
1. บทนำ
จากสถิติสาเหตุการเสียชีวิตของคนในประเทศไทยประจำปี 2560 โดยการจัดทำรายงานการ
เสียชีวิตจำแนกตามสาเหตุตามบัญชี ตารางพิเศษขององค์การอนามัยโลกใน “บัญชีจำแนกโรค
ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข้ ครั้งที่ 10” ประเทศไทยได้เปลี่ยนการให้รหัสสาเหตุการป่วย และเสียชีวิต
จาก บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข้ ครั้งที่ 9 เป็น บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับ
แก้ไข้ ครั้งที่ 10 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 สถิติสาเหตุการเสียชีวิต วิเคราะห์จากฐานข้อ มูล ทะเบียน
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ราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำการให้
รหัสสาเหตุการเสียชีวิตเป็นรายบุคคลตามบัญชี จำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไข้ ครั้งที่ 10 จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุการเสียชีวิต ยังมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สาเหตุการเสียชีวิตใน
กลุ่ม “ไม่ทราบสาเหตุ” มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตทั้งหมดในการ
เสียชีวิตที่ทราบสาเหตุ ก็ยังมีบางรายการไม่ชัดแจนและไม่ มันใจว่าจะถูกต้องก็มี ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ
การให้สาเหตุการเสียชีวิตยังเป็น Mode of Death ไม่ใช่ Cause of Death ความผิดพลาดและไม่
ครบถ้วนของสาเหตุการเสียชีวิตจึงเกิดขึ้นจากการให้สาเหตุ การเสียชีวิต ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากผู้ให้สาเหตุการเสียชีวิตไม่ใช่แพทย์ก็จะทำให้สาเหตุการแจ้งข้อมูลของการเสียชีวิตผิดพลาดได้มาก
ยิ่งขึ้น สาเหตุการเสียชีวิตจากข้อมูลมรณะบัตรในปี พ.ศ. 2560 พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ
ได้แก่ อุบัติเหตุจากการคมนาคม ขนส่งทางบก และจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็งทุกชนิด,โรคหลอด
เลือดในสมอง,โรคปอดอักเสบ, โรคหัวใจขาดเลือด
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย องค์การอนามัยโลก
พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนของไทยแจ้งสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
โลกประจำปี 2561 จากข้อมูลสมาชิก 175 ประเทศทั่วโลก พบว่าทั่วโลกยั งคงเผชิญปัญหาความ
รุนแรงจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุบนถนนซึ่งประเทศไทยมีจะมีอันดับการเกิด
อุบัติเหตุที่ลดลง จากเดิมประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ในปี 2558 ของโลก และในปี 2561 ดีขึ้นการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง จึงอยู่ในเป็นอันดับ 9 ของโลก ส่วนในระดั บอาเซียน ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บ สูงเป็น อัน ดับ 1 นายแพทย์ แดเนียล เอ เคอร์เทสซ์ องค์การอนามัยโลก พร้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
โลกปี 2018 ระบุว่า ประมาณการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของประเทศไทยปี 2018 อยู่ที่ 22,491
ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงจากรายงานในปี 2015 ที่
ประมาณการผู้เสียชีวิต 24,237 ราย คิดเป็น 36.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน
ในส่วนของภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญโดยมีนโยบาย ในการสนับสนุน และการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศการของไทย กรมการประกันภัยได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยขอความร่วมมือ
กับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ที่มีความมั่นคงและมีมาตรฐานในการให้บริการตาม
ข้อกำหนด ร่วมจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุทุกกรณีเพื่อคนไทย โดยเรียกโครงการดังกล่าวว่า “ไม
โครอินชัวรันส์ ” ซึ่งมีการจำหน่ายเฉพาะช่วงเทศการสำคัญๆ เช่น ช่วงสงการณ์ ปีใหม่ โดยมีเบี้ย
ประกันภัย ราคา 100 บาท 200 บาท และ 222 บาทต่อปี เป็นโครงการประกันอุบัติเหตุ(ภาคสมัคร
ใจ) แต่สิ่งที่คนไทยไม่ทราบหรือทราบกันน้อยหรือเฉพาะกลุ่ม คือโครงการประกันโครงการประกัน
อุบัติเหตุ 365 บาท โดยให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี รวมถึงให้
ความคุ้มครองทั่วโลก 24 ชั่วโมง สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 5-75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็น
โครงการพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มประเทศ AEC โดยแรงงานต่างด่าวที่เข้ามาทำงานใน
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ประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย และ ขยายคอบคุมถึงคนไทยที่มีรายได้น้อยทุกระดับชั้นอาชีพ ซึ่ง คปภ.
ได้มีการขอความร่วมมีจากบริษัทประกันภัย จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองและรองรับนโยบายของรัฐ
ด้านแรงงาน เนื่องจากธุรกิจประกันภัยสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถช่วยลด
ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม
เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้น
ในส่วนภาคธุรกิจได้เปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยสามารถทำแผนประกันโดยมีความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสมโดยทุกบริษัทที่จะขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ต้องผ่านการอนุมัติ แบบประกันจาก
กรมการประกันภัย หรือ คปภ. ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติแผนประกันภัยดังกล่าว
และได้ขยายกลุ่มลูกค้าให้คนทั่วไปได้ทุกระดับชั้นอาชีพสามารถซื้อประกันโครงการประกันอุบั ติเหตุ
ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ในอัตราเบี้ยที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละบริษัทจะเห็น
ว่าเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยจะขอศึกษาเฉพาะโครงการที่มีอัตราเบี้ยประกันที่ 365 บาทเท่านั้น เนื่องจาก
เป็นเบี้ยที่เฉลี่ยวันละ 1 บาท ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยเป็น อย่างดี โครงการประกันอุบัติเหตุ นี้
จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันภัยต่าง
แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายครอบคลุม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม และมี ช ่ อ งทางการขายที ่ ห ลากหลาย รวมทั ้ ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การแข่งขันในธุรกิจประกันมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าโลกจะมี
การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมามากขนาดไหน บริษัทประกั นต้องปรับตัวในการให้บริการที่ดีและสะดวก
ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทใดสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าสูงสุดก็ย่อมมีโอกาสประสบ
ความสำเร็จในธุรกิจของตน
จากนโยบายภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม OTOP Start up และ
SME เข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน การสนับสนุนและรณรงค์ด้านความปลอดภัย หรือเป็นการแบ่ง
เบาภาระนอกจากจะมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคแล้ว การสนับสนุนให้ทำประกันอุบัติเหตุ ภาค
สมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ด้วยเบี้ย 365 บาท จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนอย่างจริงจังซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ที่ควรได้รับประโยชน์และการเข้าถึงโครง การดังกล่าว เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมี
คนงานไม่มากนัก และปัจจุบันเริ่มมีการทำธุรกิจ On line เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างส่วนใหญ่
ต้องการมีสวัสดิการที่ดี โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล บางหน่วยงานอาจมีประกันสังคม
แต่ถ้าเป็นกลุ่ม OTOP, Start up และ SME ส่วนใหญ่จะไม่มีสวัสดิการใด ๆ ให้กับคนงาน เพราะ
การทำประกันกลุ่มถือเป็นรายจ่ายต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ถ้า เป็นแรงงานคนไทยจะใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลของรัฐเป็นหลักหรือที่เรียนว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และกลุ่มแรงงานต่างดาว
จะให้พนักงานดูแลตัว เองหรืออาจมีการขายยาในโรงงาน กรณีที่เจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเกิด
อุบัติเหตุหรือมีการเสียชีวิต จะไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ กรณีที่ไม่มีการซื้อประกันชีวิต หรือประกัน
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อุบัติเหตุ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเบี้ยประกันจะมีราคาสูง และไม่มีความจำเป็น เพราะต้องนำเงินไป
ลงทุน หรือใช้ในสิ่งที่จำเป็นก่อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตหรือทุพลภาพ เข้าเหล่านั้นก็จะต้องดูแล
ตัว เองตามสภาพ หรือบางกลุ่มอาจจะต้ องปิด กิจการเนื่ องจากขาดผู้ นำหรื อขาดคนทำงานที ่ มี
ความสามารถจากจำนวนผู้ขึ้นทะเบีย น OTOP ทั่วประเทศ ปี 2561 จำนวน 23,650 ราย และรวม
ทั้งหมด ตั่งแต่ปี 2557-2561 มีจำนวน สูงถึง 80,076 ราย ซึ่งเป็นสิ่งที่หน้าทำการศึกษา
ผู้วิจัยจึงมองเห็นช่องทาง โอกาศที่จะให้ผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่ม Start Up, Otop และ SME
ได้เข้าถึงโครงการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำและคุ้มค่าด้านความคุ้มครองหรือ
ผลตอบแทน อย่างประกันอุบัติเหตุภาคสมัครใจ เบี้ยประกันภัย 365 บาทต่อปี (ไมโครอินชัวรันส์)ที่
เราจะได้ทำการศึกษาถึงปั จจัยการรับรู้ และส่วนผลมทางการตลาดเข้ามาเป็นแนวทางในการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำนวนกกลุ่ม OTOP ทั่วประเทศมีจำนวนสุงสุดถึง 80,000 กว่ากลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม
มีจะนวนไม่ต่ำกว่า 10 ราย จึงถือว่าเป็นจำนวนที่มาและเป็นสิ่งที่ต้องรีบดำเนินการสร้างการรับรู้ให้
เป็นผลสำเร็จต่อไปใรอนาคต
เนื่องด้วยระยะเวลาการทำวิจัยที่จำกัดผู้วิจัยจึงขอศึกษา กลุ่ม OTOP ที่ออกบูทในงานเมือง
ทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัด นนทบุรี เป็นกลุ่มกรณีศึกษาในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำ
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการในการทำการตลาดและผลักดันโครงการดังกล่าวให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับของกกลุ่มเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค เกี่ยวกับโครงการประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล ภาคสมัครใจ ในอัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์ ) กรณีศึกษากลุ่ ม
OTOP ที่ออกบูทในงานเมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี จังหวัด นนทบุรี
2.2 เพื่อศึกษาการปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้และเข้าถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัค รใจ ใน
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) กรณีศึกษากลุ่ม OTOP ที่ออกบูทในงานเมือง
ทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี จังหวัด นนทบุรี
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา
3.1 แนวคิดและทฤษฎีกี่ยวกับการรับรู้
ชนัญชิดา คามินเศก (2553) และ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที่
คนเราจะเข้าใจสิ่งเร้าหนึ่งที่ปรากฏกับประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา การรับ หรือ การสัมผัสเป็น
เพียงข้อมูลดิบการรับรู้ยังเป็นสิ่งที่ กำหนดความต้องการ แรงจูงใจ และทัศนคติของผู้รับสารอีกด้วย การ
รับรู้เป็นกระบวนการในการตีความข่าวสาร เพื่อให้เกิด ความเข้าใจ การรับรู้เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ซ้ือ
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และผู้ขายสามารถสื่อสารกันได้ดี และผู้บริโภคจะทำการเลือกรับรู้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า
กระบวนการรับรู้ประกอบด้วย การเลือกรับข้อมูลกระตุ้นของสิ่งเร้าที่เข้ามาจะทำให้ผู้บริโภค นั้นเลือกสิ่ง
เร้าที่จะเปิดรับเช่น การเปิดรับรู้ข้อมูลของประกัน อุบัติเหตุภาคสมัครใจ เบี้ย 365 บาท (ไมโครอินชัว
รันส์) การการสังเกตุผู้กรอกแบบสอบถามเมื่อรู้ว่าเบี้ยประกัน วันละบาท หรือ 365 บาทต่อปี ส่วนใหญ่
ให้ความสนใจเปิดรับข้อมูล จากราคาสินค้าที่ถูก โดยต่อมาก็เริ่มการให้ความสนใจในเนื่องหาเงื่อนไข
ความคุ้มครองของประกัน และเลือกสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะแปลความหมาย
หรือตีความเข้าใจที่ได้รับและการเลือกจดจำ ผู้บริโภคจะจดจำเฉพาะข่าวสารบางอย่างหรือบางส่วนที่มี
ลักษณะเด่นเฉพาะทำให้จดจำได้หรือข่าวสารที่ตรงกับความสนใจความผู้บริโภคจะทำการให้ความหมาย
แก่สิ่งเร้าโดยอาศัย 2 องค์ประกอบ
1. การจัดประเภทของการรับรู้ ผู้บริโภคสามารถแปลความหมายของ สิ่งเร้าได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หากได้พบ กับสิ่งเร้าที่ลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งตรงกับความต้องการ
2. การหาข้อสรุปจากสิ่งเร้า การหาข้อสรุปจากสิ่งเร้าเป็นการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์แบบ
ง่ายๆของสิ่งเร้าเก่า ที่ผู้บริโภครับรู้ อยู่แล้วเข้ากับสิ่งเร้าใหม่ที่ผู้บริโภคเปิดรับ เพื่อให้เกิด เป็น
ความหมายในการรับรู้ของผู้บริโภค เช่น เมื่อรู้ข้อมูลราคา และความคุ้มครอง ของโครงการประกัน
อุบัติเหตุ ภาคสมัครใจ เบี้ย 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) ก็เห็นความสำคัญและเปิดการรับรู้โครงการ
และให้ความสนใจในการลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันดังกล่าวเพราะได้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนง่าย
ต่อการรับรู้
กระบวนการรับรู้ประกอบด้วย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารที่สำคัญได้แก่ทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวน
การในการเลือกรับสาร (Selective Processes) ซึ่งการรับรู้ของผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างเป็น ระบบ โดย
แต่ละบุคคลจะเลือกสรรต่อสิ่งกระตุ้นที่สามารถจำได้ และจะจัดระเบียบสิ่งกระตุ้นโดยใช้ จิตำสำนึก
ตามหลักจิตวิทยา และให้ความหมายต่อสิ่งกระตุ้นโดยปรับความคิดเห็นส่วนตัวให้สอดคล้อง กับความ
ต้องการ การคาดหวังและประสบการณ์ บุคคลรับรู้ถึงตัวกระตุ้นต่าง ๆ ผ่านเข้ามาทาง ประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ซึ่ง โจเซฟ ทีแคลปเปอร์ , 1960 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 63-64 ได้กล่าวไว้ว่า
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารใน การรับรู้ของ
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลำดับ ดังนี้
1) การเลือกรับข้อมูล (Perceptual Selection)การเปิดรับ (Exposure) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)ของผู้บริโภคทำงานโดยการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่เข้ามา
จะทำให้ผู้บริโภค นั้นเลือกสิ่งเร้าที่จะเปิดรับ
2) การให้ความสนใจ (Attention) คือการให้ ความสนใจกับสิ่ งเร้ า อย่า งหนึ ่ง ในช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้บริโภคสังเกตโฆษณาในโทรทัศน์หรือสินค้าใหม่ที่อยู่บนชั้ นวางสินค้า หรือป้าย
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ไฟโฆษณาตามสถานีรถไฟฟ้า ความสนใจจะเกิดขึ้นแต่ความสนใจนั้น ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการ
เปิดรับในทุกครั้ง ซึ่งในบางครั้งผู้บริโภคมีการเปิดรับ แต่อาจให้ความสนใจกับสิ่งเร้าเพียงเล็กน้อย
3) การเลือกตีความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง เมื่อ ผู้บริโภคเลือกสนใจที่จะรับรู้
ข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะแปลความหมายหรือตีความเข้าใจข่าวสารที่ได้รับไปตามทัศนคติความ
เชื่อแรงจูงใจและประสบการณ์ของตนเองเป็นสำคัญซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนไม่ตรงตามเจตนาของผู้ส่งข่าวสาร
ก็อาจเป็นได้
4) การเลือกจดจำ(Selective retention) หมายความถึง สิ่งโฆษณาหรือ ข่าวสารต่าง ๆ ที่
ได้ยินได้อ่านและผ่านกระบวนการรับรู้มาถึงขั้นตีความหมายทำความเข้าใจแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่า
ผู้บริโภคจะจดจำข่าวสารทั้งหมด ตรงกันข้ามผู้บริโภคจะจดจำเฉพาะข่าวสารบางอย่างหรือบางส่วนที่
มีลักษณะเด่นเฉพาะทำให้จดจำได้หรือข่าวสารที่ตรงกับความสนใจความ ต้องการของตนเองเท่านั้น
เพื่อที่จะนำไปใช้ในโอกาสต่อไป และมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจมากนัก
สรุปการรับรู้ในที่นี้ คือ กระบวนการที่ผู้บริโภคเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจและให้ความสนใจ
กับสิ่งเร้านั้น ๆ จากนั้นจึงทำการจัดระเบียบกับสิ่งเร้าเหล่านั้นเพื่อที่จะทำการแปลความหมายต่อไป
การตีความของแต่ละบุคคลจากสิ่งกระตุ้นโดยอาศัยความคาดหวังจากประสบการณ์ในอดีตเพียง
เล็กน้อยการอธิบายที่มีเหตุผลซึ่งสามารถตีความได้สิ่งกระตุ้นและความสนใจในช่วงเวลาของการ การ
รับรู้เป็น กระบวนการของบุคคล บุคคลจะมีการเลือกสรรต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น และจัดระเบียบสิ่ง
กระตุ้น โดยอาศัยหลักเกณฑ์ด้านจิตวิทยาการตีความของสิ่งกระตุ้นมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์สำหรับ
แต่ละบุคคลผู้บริโภคจะมีองค์ป ระกอบของปัจจัยนำเข้าประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างกัน เช่น
ปฏิกิริยา ด้านสังคมอาจช่วยให้กำหนดความคาดหวังซึ่งช่วยจัดประเภททางเลือกโดยบุคคลใช้ในการ
ตีความ สิ่งกระตุ้นประสบการณ์ของบุคคลยิ่งแคบข้อจำกัดของการเข้าถึงประเภททางเลือกยิ่งมี
ข้อจำกัดมากขึ้น
3.2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณการการ
ศิริวรรณ (2541) (อ้างอิงถึงใน โบวี่ และคณะ, 1995, p.5) ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด แบบผสมผสาน(Integrated Marketing Communication, IMC)หมายถึง การที่บริษัท
หนึ่งสามารถผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์ก รและ
ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันและจับใจลูกค้า เสรี วงษ์มณฑา (2540,
น.28-29) ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่า
หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้าง พฤติกรรมของกลุ่ มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts)
เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนำไปสู่ความรู้ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นในสินค้า ยี่ห้อ
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ใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการสำรวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่มี
ความหมาย
เสรี วงษ์มณฑา (2547, น.93-94) กล่าวถึงว่าแนวคิด 2+2 = 5 หมายถึงแต่ละองค์ประกอบ
ของเครื่องมือ IMC ต่างก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้คุณค่าของเนื้อหาสาระที่สื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีผลกระทบและมีประโยชน์มากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
การทำกิจกรรมและการสื่อสารต่าง ๆ ต้องเกิดการสร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งเดียว โดยมีความคงที่และ
สม่ำเสมอของเนื้อหาที่ต้องการสื่อหรือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย การทำสื่อประชาสัมพันธ์
ทางการทำตลาดต้องทำให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมกับสถาน
การในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาะและประสิทธิผล รวมทั้งถูกต้องและแม่นยำ ประหยัดค่าใช้จ่าย
และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้าง พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts)
เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนำไปสู่ความรู้ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นในสินค้า ยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการสำรวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่มี
ความหมาย “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการการ” เป็นกลยุทธ์วิธีการสื่อสารแนวใหม่ที่หลายภาค
ธุรกิจนิยมนา ได้มีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการการจะ
ใช้ทุกรูปแบบของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้น หรือ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเปิดรับ
การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่สามารถส่งนา ข่าวสารไปสู่ ผุ้
รับสารได้อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชน อันได้แก่โทรทัศน์ หนังสือพิ มพ์ วิทยุ
นิตยสารและสื่อเฉพาะกิจได้แก่ป้ายโฆษณากลางแจ้งโบชัวร์แผ่นพับโปสเตอร์
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การติดต่อสื่อสารขององค์การกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าโดยมีวัตถุ
ประสัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติความเชื่อ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ตลอดจน
เป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเครื่องมือระยะสั้น เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการซื้อ หรือ
ขายผลิตภัณฑ์หรือเป็นสิ่งที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น หน่วยงานขาย, ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้บริโภค
คนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด (Belch & Belch, 2001, p.11) หรือเป็น
เครื ่ องมื อกระตุ ้ นความ ต้ องการซึ ่ งที ่ ใช้ สนั บ สนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้ พนั กงานขาย
(E tzel , walker & Stanton, 15 2001, p.11) ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทำให้เกิดการ ทดลองใช้
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หรือการซื้อโดยลูกค้าคน สุดท้ายหรือบุคคลอื่น ๆ ในช่องทางการจัดจำหน่าย การขายโดยพนักงานขาย
(Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้สั่งสาร ไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงอาจ
เรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสารจะ สามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้รับข่าวสาร
ได้ทันที การขายโดยพนักงานขายถือเป็นสื่อที่สำคัญ มาก (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิ เล็กทรอนิกส์ (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายหนึ่งซึ่งติดต่อเชื่องโยงกันเป็นเครือข่ายใหญ่และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่าง
กว้างขวาง
การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) หรือปากต่อปาก การตลาดแบบไวรัส คือ เทคนิค
ทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ใช้ Social Network ที่มีอยู่ก่อนแล้วมาเสริมสร้างให้เกิดการพบเห็นตรา
สินค้า (Brand Awareness) หรือทำเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทางการตลาด โดยลักษณะการกระจาย
ข่าวสารในแบบ Viral Marketing จะเป็นลักษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปากเพียงแต่ว่าในยุคสื่อ
อินเทอร์เน็ต เอื้อให้การตลาดแบบไวรัส กระจายตัวได้เร็วกว่า แต่ก่อนมาก Viral Marketing นั้นมี
พลังมีน้ำหนักในการสร้างความเชื่อถือ มากกว่าโฆษณาแบบอื่น ๆ เพราะว่ามีการยืนยันโดย เพื่อนๆ
ของผู้รับเอง เพราะมักจะเป็นการส่งต่อหรือบอกต่อโดยใช้อีเมล์การไป Post ไว้ใน Blog หรือ Social
Network ของตนเอง พอเพื่อนมาเห็น ก็ค่อนข้างจะยินยอมที่จะดูอ่าน หรือฟังข้อความ หรือข่าวสาร
นั้น ๆ เอง Viral Marketing ไม่จา เป็นที่จะต้องใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ยังสามารถเผยแพร่
กระจายไปตามสื่อ Traditional Media เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ได้เช่นกัน
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อสื่อสารของบริษัทไปยังลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายโดยตรงเพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือการซื้อสินค้า การตลาดทางตรงไม่ได้มี เพียงแต่การ
ส่งจดหมายทางตรงหรือ สั่งแคตตาล็อก สั่งสินค้าทางไปรษณีย์ แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ หลากหลาย
อาทิ การจัดการฐานข้อมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท์การโฆษณาที่ตอบสนองโดยตรงผ่าน
จดหมายทางตรงอิน เตอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์อื่น ๆ บางบริษัทไม่ได้ใช้ช ่อ งทาง
การตลาดอื่น ๆ นอกจากใช้ช่ องทางการขายอิสระในการขายสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้า (Kotler,
2002, p.631)
การตลาดโดยการจัดการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event marketing) เช่น การประกวด ,การ
แข่งขัน ,การฉลอง,การเปิดตัว สิน ค้าใหม่ซึ่งเป็นวิธ ีที่นิยม มากในปัจจุบันเพราะเป็นการสื่อสาร
การตลาดที่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้และสามารถวัดผลได้ด้วยจำนวนของผู้ที่ เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น (เสรีวงษ์มณฑา, 2547) การใช้ ผลิตภัณฑ์
เป็นสื่อ (Merchandising) เป็นการจัดทำวัสดุสิ่งของขึ้นมา ซึ่งวัสดุสิ่งของเหล่านั้นมี ข่าวสารเกี่ยวกับ
สิน ค้าอยู่ด้วยอาจ จะเป็น โลโก้ตราสินค้า คำขวัญ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นเสมือน สื่อเคลื่อนที่
(Moving - Media) ซึ่งก่อให้เกิดการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contact) ได้เป็นอย่างดี (เสรี วงษ์
มณฑา, 2547)
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอสรุปเพื่อนำมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ เบี้ยประกันภัย 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ด้านการรับรู้
1.การเลือกรับรู้ (Selective Perception)
2.การให้ความสนใจ (Attention)
3.การเลือกรับรู้(Selective Perception)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
1. การโฆษณา (Advertising)
2. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling)
3. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion)
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
(Publicity and public relation)
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing)
6. การตลาดแบบปากต่อปาก
7. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4. วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Method and Matreial)
ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 ร้านค้า โดยร้านค้าละ 2 ชุดรวมเป็น
400 ชุดและการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ 5 คน และลูกจ้าง 5 คน และเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์เท่านั้น
ภายใน 3 ชั่วโมง ต่องาน ผู้กรอกแบบสอบถามจะนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาส่งพร้อมรับของที่ระลึกคือ
พวงกุญแจไฟฉาย จึงทำให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ครบ 100 % งานแสดงสินค้า และสถามที่ ดังนี้
Impact เมืองทอองธานี
1. มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ณ Hall 10-12
จำนวน 50 ร้านค้า และ สัมภาษณ์ เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน/ลูกจ้าง 1 คน
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2. งาน Bangkok Expo ระหว่ า งวั นที ่ 9-17 มี น าคม 2562 ณ Hall 5-8 จำนวน 40
ร้านค้าสัมภาษณ์ เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน/ลูกจ้าง 1 คน
3.Thailand COFFEE FEST 2019 14-17 มีนาคม 2562 Hall 1-2 จำนวน 50 ร้านค้า
สัมภาษณ์ เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน/ลูกจ้าง 1 คน
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
1. One Tambon One Product 1-5 เมายน 2562 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 30
ร้านค้าสัมภาษณ์ เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน/ลูกจ้าง 1 คน
2. One Tambon One Product 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จำนวน 30
ร้านค้าสัมภาษณ์ เจ้าของกิจการ 1 คน พนักงาน/ลูกจ้าง 1 คน
โดยนำแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบค่าเฉลี่ยร้อยละ
และการวิเคราะห์ Statistical Package for Social Sciences หรือ SPSS
5. ผลการศึกษา
การศึกษาปัจจัยการรับรู้โครงการประกันอุบัติเหตุภาคสมัครใจ (365 บาท) ไมโครอินชัวรันส์
กรณีศึกษา ประชากรกลุ่ม (OTOP ,Start UP,SME) ที่ร่วมออกบูท งานแสดงสินค้า ณ เมืองทองธานี และ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ (Qualitative Research) และเชิง
ปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถาม (Quantitative Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
OTOP จำนวน 400 ตัวอย่าง เพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม SPSS โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน และกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโคร
อินชัวรันส์) จากลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการมีจำนวน 15 ข้อ ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์
ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูท ในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365
บาท (ไมโครอินชัวรันส์) ทางด้านการรับรู้ ปรากฏดังตารางที่ 4.1

349

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูท ในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365บาท
(ไมโครอินชัวรันส์) ทางด้านเพศ ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ
ลักษณะทั่งไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน(คน)
118
282
400

ร้อยละ
30%
71%
100%

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน
282 คน คิดเป็นร้อยละ 71% และเป็นเพศชาย จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30%
1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และ
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365บาท
(ไมโครอินชัวรันส์) ทางด้านอายุปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
1.น้อยกว่า 30 1ปี
2. อายุ 31-40 ปี
3.อายุ 41-50 ปี
4.อายุ 51-60 ปี
5. อายุ 60 ขึ้นไป
รวม

จำนวน
80
102
111
68
39
400

ร้อยละ
20%
26%
28%
17%
10%
100%

ชาย
23
32
29
25
9
118

หญิง
57
70
82
43
30
282

จากตารางที่ 2 พบว่า มีผ ู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่ว นใหญ่มีอายุ 41-50 ปี
จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28% รองลงมาผู้ที่มีอายุ 31-40 ปีจำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ
26 % และอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20% ผู้ที่มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 68
คน คิดเป็นร้อยละ 17% และผู้ที่มีอายุ 60 ขึ้นไปจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10%
1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโคร
อินชัวรันส์) ทางด้านสถานภาพ ปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านสถานภาพ
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
รวม

จำนวน
123
120
74
83
400

ร้อยละ
31%
30%
19%
21%
100%

ชาย
52
20
28
18
118

หญิง
71
100
46
65
282

จากตารางที่ 1.3 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
จำนวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 31% ลองลงมามีสถานภาพสมรส จำนวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ
30% และมีสถานภาพแยกกันอยู่ จำนวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 21% รวมถึงมีสถานภาพหย่าร้าง/
หม้าย จำนวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 19%
1.4 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโคร
อินชัวรันส์) ทางด้านการศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในระดับการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
การศึกษา อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน
89
196
109
6
400

ร้อยละ ชาย หญิง
22% 27 62
49% 67 129
27% 22 87
2%
2
4
100% 118 282

จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
อนุป ริญญาตรี/ เทีย บเท่าจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36%รองลงมามีผ ู้ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน60 คน คิดเป็น
ร้อยละ15 % ต่ำกว่ามัธยมศึกษาจำนวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 13% มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 43
คน คิดเป็นร้อยละ11% ปริญญาโทจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8% สูงกว่าปริญญาโทจำนวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 2%
1.5 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท
(ไมโครอินชัวรันส์) ทางด้านอาชีพ ปรากฏดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านอาชีพ
ลักษณะทั่งไปของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพ
ลูกจ้าง
อาชีพอิสระ
เจ้าของกิจการ
รวม

จำนวน
128
40
232
400

ร้อยละ
32%
10%
58%
100%

ชาย
52
16
50
118

หญิง
76
24
182
282

จากตารางที่ 1.5 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เจ้าของ
กิจการ จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58% ลองลงมาคือกลุ่มลูกจ้างจำนวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32% และ อาชีพอิสระ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10%
1.6 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโคร
อินชัวรันส์) ทางด้านรายได้ต่อเดือน ปรากฏดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านรายได้ต่อเดือน
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,000-30,000 บาท
30,000-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม

จำนวน
92
205
55
27
21
400

ร้อยละ
23%
51%
14%
7%
5%
100%

ชาย
25
62
12
11
8
118

หญิง
67
143
43
16
13
282

จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อคนต่อ
เดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51% ลองลงมาคือต่ำกว่า
10,000 บาท จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23% และรายได้ระหว่าง 20,000-30,000 บาท จำนวน
55 คนคิดเป็นร้อยละ 14% รายได้ระหว่าง 30,000-40,000 บาทจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7%
กลุ่มรายได้มากกว่า 40,000 บาทจำนวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5 %
ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากโครงการประกันอุบัติเหตุ
1.7 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับรู้ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการการรับทราบข้อมูลโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาค
สมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ ปรากฏดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านการรับรู้ข้อมูล โครงการ
ประกันอุบัติเหตุ ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกัน 365 บาท
ลักษณะทั่งไปของกลุ่มตัวอย่าง
เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกันอุบัติเหตุ
ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกัน
365 บาท หรือไม่
รวม

จำนวน ร้อยละ
เคย 60
15%
ไม่เคย 340
85%
400

100%

ชาย
44
74

หญิง
16
266

118

282

จากตารางที่ 7 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) ผู้ที่รับรู้
โครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 44 คน และ ผู้หญิง จำนวน 16 คนรวมผู้ที่เคยรับรู้โครงการ
รวมทั้งหญิงและชาย จำนวน 60 ท่านคิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 2) ผู้ที่ไม่
เคยรับรู้โครงการเลยเป็นเพศชาย จำนวน 74 คน และหญิง 266 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้กรอก
แบบสอบถามทั้งหมด
1.8 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ คปภ.
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ คปภ. และบริษัทประกันต่าง ๆ สำหรับ
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไมโครอินชัวรันส์ 100 บาท และ 222 บาท ของผู้มาออกบูทในงาน
OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผ่านหลายช่องทาง และมีการได้รับข่าวสารของ
โครงการดังกล่าว ผ่านช่องทางใด ปรากฏดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากโครงการประกันอุบัติเหตุ
คำถามการวิจัย
ท่านได้รับข่าวสาร
ของโครงการ
ดังกล่าว ผ่าน
ช่องทางใด

รายละเอียด
สื่อสิ่งพิมพ์
โทรทัศน์
วิทยุ
จุลสารของ คปภ.
On line
กิจกรรมวันสัปดาห์ประกันภัย
บูทกิจกรรมขาย ไมโครอินชัวรันส์
ในช่วงเทศการ ปีใหม่และสงการณ์ ณ.สถานี
รถไฟหัวลำโพงและหมอชิด โดยมีระยะใน
การขาย 5 วันทำการ
ไม่เคยทราบโครงการมาเลย
Total

จำนวน ร้อยละ
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
12
3%
48
12%

340
400

85%
100%

ชาย

หญิง

12
32

0
16

74
118

266
282

353

จากตารางที่ 8 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่จะไม่รับรู้ข้อมูลสูงถึง
ร้อยละ 85 หรือ 340 คนโดยมีผู้ชาย 74 คนและหญิง 266 คน และมีผู้ที่รับรู้โครงการ 2 ช่องทางคือ
1) การออกบูทกิจกรรมขาย ไมโครอินชัวรันส์ ในช่วงเทศการ ปีใหม่และสงการณ์ ณ.สถานีรถไฟหัว
ลำโพงและหมอชิด โดยมีระยะในการขาย 5 วันทำการ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีเพศ
ชายมากกว่าถึง 32 คน และหญิง จำนวน 16 คน 2) งานกิจกรรมวันสัปดาห์ประกันภัย จำนวน 12
คนคิดเป็น ร้ อยละ 3 ของผู้ส อบแบบสอบถามทั ้ง หมด เนื่องจากเป็น SME ที่มาส่งสิ น ค้ าให้ กั บ
หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมในงานเช่น ส่งหมวกกันน็อค หรือ เสื้อสะท้อนแสงที่แจกในงาน
1.9 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการสื่อที่ผู้บริโภคต้องการให้ทำบริษัท ทำ
การประชาสัมพันธ์
ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นการสื ่ อ ที ่ ผ ู ้ บ ริ โ ภคต้ อ งการให้ ท ำบริ ษ ั ท ทำการ
ประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผ่านช่องทางใด โดยให้
ตอบตามใช้ในการรับข้อมูลมากที่สุดและสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ปรากฏดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านสื่อที่ต้องการให้ทำบริษัทฯ
ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่โครงการประกันอุบัติเหตุ
คำถามการวิจัย
สื่อที่ท่านต้องการให้ทำ
บริษัท ทำการระชา
สัมพันธ์โครงดังกล่าว
ผ่านช่องทางใด ตอบ
ตามที่ท่านใช้มากที่สุด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

รายละเอียดช่องทางสื่อโฆษณา จำนวน ร้อยละ
สื่อสิ่งพิมพ์
48
12%
โทรทัศน์
101
25%
วิทยุ
21
5%
ช่ อ งทาง On line เช่ น Line 230
58%
Add /Facebook
Total
400
37%

ชาย
22
31
11
54

หญิง
26
70
10
176

118

282

จากตารางที่ 9 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ต้องการให้ทำประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านช่องทางตามลำดับมากสุด ถึงน้อยสุด ดังนี้ 1) ช่องทาง On line เช่นLine/Facebook ซึ่งมี
จำนวนถึง 230 ท่าน ร้อยละ 58 ซึ่งมี ผู้หญิง จำนวน 176 คน มากกว่าผู้ชาย ที่มีจำนวน 54 คน 2)
ช่องทางสื่อโฆษณาทางทีวี จำนวน 101 คน ร้อยละ 25 โดยมีผู้หญิง 70 คน มากกว่าผู้ชายที่มีจำนวน
31 คน 3) ช่องทางตามสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีผู้หญิง 26 คน และผู้ชาย
22 คน 4) ช่องทางสื่อโฆษณาทางวิทยุ จำนวน 21 คน ร้อยละ 5 โดยมีผู้หญิง 10 คน มากกว่าผู้ชายที่
มีจำนวน 11 คน
1.10 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถามด้ า นการทราบข้ อ มู ล และข่ า วสารของ
ความหมาย

354

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทราบข้อมูลและข่าวสาร ของความหมาย ของ ไมโครอิน
ชัวร์รันส์ และ สิทธิประโยชน์ของโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัว
รันส์) ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านข้อมูลและข่าวสารของ
ความหมายของไมโครอินชัวร์รันส์ และสิทธิประโยชน์ของโครงการประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)
คำถามการวิจัย
ท่านทราบข้อมูล
และข่าวสาร
ดังต่อไปนี้หรือไม่

รายละเอียด
จำนวน ร้อยละ
1.ความหมายของไมโครอินชัวร์รันส์
0
0%
2.สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
0
0%
โครงการประกันอุบัตเิ หตุภาค
สมัครใจ 365 บาท/ปี
ไม่เคยทราบโครงการมาเลย
400 100%
Total
12 100%

ชาย
0
0

หญิง
0
0

118
118

282
282

จากตารางที่ 10 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่จะไม่รับรู้ข้อมูลและ
ข่าวสารของความหมายของไมโครอินชัวร์รันส์ และสิทธิประโยชน์ของโครงการประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์)เนื่องจากข้อจำกัดของการทำประชาสัมพันธ์ของ
คปภ. เพราะไม่มีความจริงจังกับการทำประชาสัมพันธ์ เนื่องจากไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการนอกจาก
ให้บริษัทประกันดำเนินการจัดการด้านการขานและการทำประชาสัมพันธ์เองโดยตรง
1.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเคยมีหรือซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทราบข้อมูล ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมือง
ทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถึงการเคยมีหรือซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล หรือไม่ ซึ่งได้
ปรากฏดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านเคยมีหรือซื้อประกัน
อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
คำถามการวิจัย

รายละเอียด

จำนวน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

ท่านเคยมีหรือซื้อประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล หรือไม่

เคย

53

13%

18

35

ไม่เคย
ซื้อให้ตัวเอง
ซื้อให้คนใน
ครอบครัว
Total

225
60
62

56%
15%
16%

60
19
21

165
41
41

400

100%

118

282

355

จากตารางที่ 11 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ไม่ เคยมีหรือซื้อ
ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองมาคือ และ จากสถิติคนเคยซื้อ
ประกันทุกกรณี มีจำนวน 175 คนคิดเป็นร้อยละ 44 โดย แยกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ซื้อให้คนใน
ครอบครัว จำนวน 62 คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนที่ 2 ซื้อให้ตัวเอง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15
และส่วนที่ 3 และต่ำสุดเคยซื้อกับบัตร ATM 53 คน ร้อยละ 13
1.12 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการเคยซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ผ่านช่องทางการขายแบบใด
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทราบข้อมูล ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมือง
ทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถึงการเคยมีหรือซื้อประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ผ่านช่อง
ทางการขายแบบใด ปรากฏดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านเคยมีหรือซื้อประกัน
อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ผ่านช่องทางการขายแบบใด
คำถามการวิจัย
รายละเอียด
จำนวน ร้อยละ
ท่านเคยซื้อประกันอุบัติเหตุ 1.พนักงานขายทางโทรศัพท์
82
21%
ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ
2.พนักงานธนาคาร
53
13%
ผ่านช่องทางการขายแบบใด
3.ตัวแทน/นายหน้า
0
0%
4.เจ้าหน้าที่บริษัทประกัน/
40
10%
สาขาใกล้บ้าน
5. ไม่เคยซื้อ
225
56%
Total
400 100%

ชาย
52
13
0
11

หญิง
30
40
0
29

42
118

183
282

จากตารางที่ 12 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ไม่ เคยมีหรือซื้อ
ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด สูงสุดคือ พนักงานขายทางโทรศัพท์ มีจำนวน 82 คน
หรือร้อยละ 21 รองมาคือ พนักงานธนาคาร จำนวน 53 คน ร้อยละ 13 น้อยสุดคือ เจ้าหน้าที่บริษัท
ประกัน/สาขาใกล้บ้าน จำนวน 40 คน ร้อยละ 10 และไม่เคยซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านตัวแทนนายหน้า
เลย แต่ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ไม่เคยมีการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเลย จำนวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 56
1.13 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต้องการรับข้อมูลผ่านช่องทากสารสื่อทางใด
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทราบข้อมูล ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมือง
ทองธานี และศูน ย์ร าชการแจ้งวัฒ นะ ถึงการความต้องการรับข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์หรือโครงการพิเศษเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านช่องทากสารสื่อทางใดมากที่สุด
ดังตารางที่ 13

356

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ด้านต้องการรับข้อมูล และ
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือโครงการพิเศษเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทางสารสื่อทางใดมากที่สุด
คำถามการวิจัย

ท่านต้องการรับ
ข้อมูลและ
ข่าวสารเกีย่ วกับ
สิทธิประโยชน์
หรือโครงการ
พิเศษเกี่ยวกับ
ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทากสารสื่อ
ทางใดมากที่สุด

รายละเอียด

1.โฆษณา On
Line/Off Line
2.ระชาสัมพันธ์
ตลาดตรง (OTOP,
Start UP, SME)
3. กิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย
4.การจัดการ
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
5.การตลาดเน้น
กิจกรรมเฉพาะกลุม่
(Otop, Start UP,
SME)

จำนวน ร้อยละ

ลำดับความสำคัญ

(คน)

(%)

มากสุด
คะแนน
4

มาก
คะแนน
3

ปานกลาง
คะแนน
2

น้อย Grand
คะแนน Total
1

90

23%

90

120

30%

20

100

120

50

13%

42

8

50

20

5%

20

120

30%

100

20

400

100%

272

128

90

20

120

0

0

400

จากตารางที่ 13 พบว่ า มี ผ ู ้ ตอบแบบสอบถามทั ้ งหมด 400 คน ส่ ว นใหญ่ ต ้ องการให้ ทำ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้ ลำดับสูงสุด ประชาสัมพันธ์ตลาดตรง (OTOP ,Start
UP,SME) และ การตลาดเน้นกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (OTOP ,Start UP,SME) ที่มีจำนวนเท่ากัน คือ 120 หรือ
ร้อยละ 30 ลำดับ 2 คือช่องทางการโฆษณา On Line/Off Line จำนวน 90 ท่าน ร้อยละ 23 ลำดับ 3 คือ
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย จำนวน 50 คน ร้อยละ 13 ลำดับที่ 4 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
จำนวน 20 หรือร้อยละ 5
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจข้อมูลของความคุ้มครอง
1.14 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน ความเข้าใจข้อมูลของความคุ้มครองประกัน
ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับ ข้อมูล ด้านความเข้าใจข้อมูล ของความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ข อง
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกัน 365 บาทต่อปี
กรมธรรม์ ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ปรากฏดัง
ตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามใน ความเข้าใจข้อมูลของความ
คุ้มครองประกันเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คำถามการวิจัย
รายละเอียด จำนวน ร้อยละ ชาย
เมื่อท่านได้อ่านข้อมูลความคุ้มครองตาม
เข้าใจ
345
86%
103
ตารางด้านล่างนี้แล้ว ท่านคิดว่าข้อมูลเข้าใจ ไม่เข้าใจ
55
14%
15
งายหรือไม่
400 100% 118

หญิง
242
40
282

จากตารางที่ 14 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ที่ได้อ่านตาราง
ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ แล้วเกิดความเข้าใจ ถึงเนื้อหาและความคุ้มครอง สูงถึง 345 คนหรือ
ร้อยละ 86 โดยมีผู้ชาย 103 และผู้หญิง 242 คน ส่วนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจจำนวน 55 คน ร้อยละ 14
เป็นผู้ชาย 15 และผู้หญิง 40 คนเนื่องจากอายุมาก
ส่วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อโครงการประกันอุบัติเหตุ
1.15 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านทัศนคติที่มีต่อโครงการอุบัติเหตุ
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้าน ทัศนคติที่มีต่อโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส่วนบุคคล (ไม
โครอินชัวรันส์) ภาคสมัครใจ 365 บาทของผู้มาออกบูทในงาน OTOP Start Upและ SME ที่เมือง
ทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ปรากฏดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลด้าน ทัศนคติที่มีต่อโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คำถามการวิจยั

รายละเอียด

ร้อยละ
(%)

ทัศนคติที่มีต่อ
โครงการอุบัตเิ หตุส่วน
บุคคล ส่วนบุคคล
(ไมโครอินชัวรันส์)
ภาคสมัครใจ 365
บาท

1.ท่านคิดว่าโครงการดังกล่าว
มีประโยชน์ต่อท่านและคนใน
ครอบครัวในระดับใด
2.ท่านคิดว่าค่าเบี้ยประกัน
365 บาท โครงการนี้
เหมาะสมในระดับใด
3. ท่านคิดว่าบริษัทที่ขาย
ประกันโครงการดังกล่าวมีผล
กับการตัดสินใจเพียงใด
4. ท่านคิดว่าโครงการ
ดังกล่าวตรงตามความ
ต้องการของท่านในระดับใด

ลำดับความสำคัญ
มากสุด มาก ปานกลาง น้อย Grand
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน Total
4
3
2
1

72%

288

89

18

5

400

80%

320

80

-

-

400

78%

310

69

21

65%

259

141

400

400
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5. ท่านคิดว่าโครงการนีจ้ ะ
ช่วยลด หรือแบ่งเบาภาระ
ของท่านในระดับใด
6. ท่านคิกว่าความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุใน
วงเงิน 100,000 บาท
เหมาะสมหรือไม่
7. ท่านคิดว่าผลประโยชน์ใน
ความคุ้มครองกรณีค่ารักษา
พยาบาลเหมาะสมหรือไม่
8. ท่านมีความสนใจและ
ต้องการซื้อประกันโครง การ
ดังกล่าวในระดับใด
9. ท่านคิดว่าซื่อประกันผ่าน
LINE Aplication
(ไลน์ แอพพลิเคชั่น)
มีความสะดวกหรือไม่
10. ท่านคิดว่าการใช้บริการ
ในสถานพยาบาลโดยไม่ต้อง
แสดงบัตรประกัน แต่โชว์
Mobile Application
มีความสะดวกในระดับใด

67%

269

131

400

48%

190

164

46

22%

89

158

130

73%

290

110

400

81%

325

75

400

81%

325

75

400

400

23

400

จากตารางที่ 15 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนให้ความสำคัญและมีความ
สนใจในโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกัน 365 บาทต่อปี
กรมธรรม์ โดยมีอัตราเฉลี่ย สูงเกินร้อยละ 70 ตามีสิ่งที่มีความคิดเห็นว่า ผลประโยชน์ในความคุ้มครองกรณี
ค่ารักษาพยาบาลไม่เหมาะเหมาะสม (น้อยเกินไป) มีจำนวน 23 คน ถือเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนผู้กรอก
แบบสอบถามทั้งหมด
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับอนุปริญญา
ตรี/เทียบเท่า คุณสมบัติทั่วไปด้านอาชีพ เจ้าของกิจการ ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกันอุบัติเหตุ ภาค
สมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกัน 365 บาทต่อปี โดยรวมอยู่ ในระดับต่ำมาก คือ ผู้ที่รับรู้
โครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 44 คน และ ผู้หญิง จำนวน 16 คน รวมผู้ที่เคยรั บรู้โครงการ
รวมทั้งหญิงและชาย จำนวน 60 ท่านคิดเป็นร้อยละ 15 ที่รับรู้จากผู้กรอกแบบสอบถาม 400 ราย
3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ คปภ.
และบริษัทประกันต่าง ๆ สำหรับโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไมโครอินชัวรันส์ 100 บาท และ 222
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บาท ของผู้มาออกบูทในงาน OTOP ที่เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผ่านหลายช่องทาง และมี
การได้รับข่าวสารของโครงการดังกล่าว ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยช่อง
ทางการการออกบูธในช่วงเทศการร้อยละ 12 และกิจกรรมวันสัปดาห์ประกันภัย ร้อยละ 3 ส่วนที่ไม่รับรู้เลย
สูงถึงร้อยละ 85
4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ เกี่ยวกับการสื่อที่ผู้บริโภคต้องการให้ทำบริ ษัท
ทำการประชาสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันในระดับที่ต่างกัน คือ ช่องทาง สูงสุดถึงร้อยละ 58 ต่ำสุดตคือการ
สื่อสารทางวิทยุร้อยละ 5
5. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม ี ร ะดั บ การรั บ รู้ เ กี ่ ย วกั บ การทราบข้ อ มู ล และข่ า วสารของ
ความหมายของไมโครอินชัวร์รัน ส์ และ สิทธิประโยชน์ของโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจ 365 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) ต่ำสุดร้อยละ 0 คือไม่มีการรับรู้ความหมายและสิทธิ
ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวเลยถึง 400 ราย
6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการซื้อประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลด้านการ ตลาดแบบ
บูรณา ส่วนที่ไม่เคยซื้อประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ 56 หรือ 225 ราย ส่วนที่เคยซื้อ ร้อยละ 16
และ 15 ตามลำดับเป็นการซื้อให้ตัวเองและคนในครอบครัว
7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเคยซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีปัจจัย ด้านการตลาด
แบบบูร ณาการ ผ่านช่องทางการขายแบบพนักงานขายทางโทรศัพท์ ร้อยละ 21 และพนักงาน
ธนาคาร ร้อยละ 13 และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ร้อยละ 10 ตามลำดับ
8. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลโดยมีปัจจัย ด้านการตลาดแบบบูรณาการ
ผ่านช่องทากสารสื่อที่มีความหลากหลายและสิ่งที่ต้องการเหมื อน กันสูงสุดคือการทำการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม สูงสุดร้อยละ 30 และรองมาคือการทำโฆษณา On Line/Off Line
ร้อยละ 26 รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตามลำดับ
9. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีความเข้าใจข้อมูลของความคุ้มครองตามโบชัวร์แผ่นพับ โดยมีปัจจัย
ด้านการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้อ่านโบวชัวร์แผ่นพับที่มีความคุ้มครองและวงเงิน
รับประกัน โดยมีความเข้าใจถึงความคุ้มครองตามโบชัวร์แผ่นพับร้อยละ 86 และส่วนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ
จำนวน 55 คน ร้อยละ 14 เป็นผู้ชาย 15 และผู้หญิง 40 คนเนื่องจากอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
10. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกี่ยวกับทัศนคติ ที่มีต่อโครงการอุบัติเหตุ เกี่ยวกับค่าเบี้ยประกัน
365 บาท โครงการนี้มีความเหมาะสมในระดับสูง ร้อยละ 80 และบริษัทที่ขายประกันมีผลกับการ
ตัดสินใจในระดับร้อยละ 78 และผู้กรอกแบบสอบถามมีความเห็นว่าโครงการมี ประโยชน์ต่อคนเอง
และคนในครอบครัวในระดับ ร้อยละ 72 รวมถึงโครงการดังกล่าวจะช่วยลด หรือแบ่งเบาภาระของ
กลุ่มเป้าหมายในระดับใดร้อยละ 67 และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในระดับร้อยละ
65 และส่วนคุ้มครองกรณีเ สียชีวิตจากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท ร้อยละ 48 เห็นว่ามความ
เหมาะสม รวมถึงการใช้บริการในสถานพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วเห้นด้วยกับการไม่แสดงบัตร
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ประกัน และเปลี่ยนเป้นการโชว์ Mobile Application มีความสะดวก สุงสุดระดับ ร้อยละ 81 ด้าน
การความสนใจและต้องการซื้อประกันโครงการดังกล่าวในระดับใด 73 และใช้ช่องทางการซื่อประกัน
ผ่าน LINE Application (ไลน์ แอพพลิเคชั่น) มีความสะดวกในระดับ ร้อยละ 81
6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
มีหลากหลายคำถาม ที่ถามว่าการทำประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
คปภ. หรือบริษัทประกันเจ้าของผลิตภัณฑ์ จากความคิดในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
และผู้ซื้อประกันในฐานะเจ้าของกิจการ SME รวมถึงผลการตอบแบบสอบถาม กลุ่มกรณีศึกษา มอง
ว่า การทำประชาสัมพันธ์ควรเป็นหน้าที่ของทั้ง คปภ.และ บริษัทประกันที่เป็นผู้ได้รับการอนุมัติให้
ขายโครงการดังกล่าว เนื่องจากว่ากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่มีการได้รับข้อมูลใด ๆ ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องควรใช้ผลการวิจัยในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดทางธุรกิจ
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกัน 365 บาทต่อปีกรมธรรม์ จึงขอชี้แจงด้านจุดอ่อน และจุด
แขงของส่วนงานที่มีผลโดยตรงกับโครงการดังกล่า คือ คปภ. หรือ กรมการประกันภัยดังนี้
จุดอ่อน
1. ขาดประสิทธิภาพในการทำประชาสัมพันธ์ ของ คปภ.
2. งบประมาณ ที่จำกัด
3. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง
4. เป้าหมายการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
จุดแข็ง
1. คปภ. เป็นผู้กำกับดูแลและอนุมัติแบบประกันภัย
2. คปภ. สามารถขอความร่วมมือจากบริษัทประกันได้อย่างถูกต้องด้านการส่งเสริมและการ
ทำประชาสัมพันธ์
3. เป็นผู้กำหนดกฎระเบียบ ต่าง ๆ โดยตรง
ทางด้านผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการทำโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานไทย และ คนไทย ทุกชั้นอาชีพ ที่มี รายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงโครงการ
หรือสามารถผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยคนจนโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของคนไทย
1. ด้านการส่งเสริมโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ทาง คปภ. ควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่
ได้รับการอนุมัติขายแผนประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ต้องทำ
การตลาดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
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2. คปภ.ควรเปิ ดโอกาสให้ บริ ษ ั ทประกั นภั ยเป็ นผู ้ นำแนวทางการเลื อกสถานที ่ ทำบู ท
ประชาสัมพันธ์โครงการ ช่วงเทศการต่าง ๆ เอง เพื่อเพิ่มยอดขายและช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า
3. บริษัทประกัน ควรทำโครงการเพื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง
4. ควรเปลี่ยนแปลงการทำประชาสัมพันธ์แบบเดิม ๆ และให้นำหลักการตลาดแบบผสมผสาน IMC
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อประหยัดงบประมาณ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้
5. ปัจจุบันการซื้อสินค้าและบริการสามารถทำ Online ได้ดีจึงควรนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
มาผสมผสานและใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
6. สามารถรถปัญหาการถูกโกงจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และสมาคมต่าง ๆ ที่เปิด
แบบผิดกฎหมาย ซึ่ง ไม่ได้มีอยู่ในการกำกับดูแลของ คปภ.
7. ควรทำประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลให้ประชาชนอย่างจริงจังโดยใช้ภาครัฐเป็นสื่อกลาง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจฝ่ายปฏิบัติงาน
สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร
นันทภพ นิติภูมิไตรลักษณ์*
บทคัดย่อ
อาชีพตำรวจถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูงมากอาชีพหนึ่ง เพราะมีเหตุปัจจัยหลาย ๆ
อย่างมารุมเร้ารอบด้าน จะเห็นได้ว่าเราจะได้ยินข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเครียดจัดยิงตัวตายอยู่บ่อย ๆ
ทางโรงพยาบาลตำรวจได้เคยให้สถิติเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตำรวจมีหลายประการ เช่น ปัจจัยเรื่องงาน เรื่องเศรษฐกิจ
อาชีพตำรวจนั้นส่วนมากต้องออกพื้นที่ อยู่ในพื้นที่ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,วัฒนธรรมองค์กร,
การโยกย้าย ไม่ได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะที่อยากย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่ออุปการะครอบครัว และ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,การเปลี่ยนหน้าที่ ไปทำหน้าที่ที่ไม่ถนัด ไม่เคยทำ บางคนทำใจไม่ได้
ปรับตัวไม่ได้, ปัญหาสุขภาพ, การทำงานที่เสี่ยงอันตราย ทั้งสายตรวจ และสายสืบ ที่เมื่อออกไป
ปฏิบัติหน้าที่ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับบ้าน เสื้อเกราะ อาวุธปืน กุญแจมือ เป็นต้น
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชตำรวจฝ่ายปฏิบ ัติ งาน สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานครกลุ ่ม ตัว อย่ า งคื อ
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัยสังกัดกองบังคับการนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจ
นครบาล จำนวน 200 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจฝ่ าย
ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัยกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก 1 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (x̅= 3.52) อยู่ ในระดับมาก ด้านโอกาสความก้าวหน้า (x̅ = 3.22)
ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (x̅ = 3.18) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (x̅ = 3.02) ด้านลักษณะ
งาน (x̅ = 3.38) อยู่ในระดับปานกลาง
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ข้าราชตำรวจ

*

นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ตำรวจเป็นสถาบันหนึ่งของรัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
การป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้น และการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคมเป็นการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน (กองบัญชาการตำรวจนครบาล, 2530, น.1) และยิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้นเพียงใด ภาระหน้าที่ในการจัดระเบียบสังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคมยิ่งตกอยู่กับตำรวจ มากขึ้น
เท่านั้น (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ , 2524, น.3) เป็นที่ ยอมรับกันว่าปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ของตำรวจมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก และตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยได้ก ำหนดอำนาจหน้าที่ของตำรวจ
ไว้ 4 ประการ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2525, น.1) คือ มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและ
ภายนอกเพื่อประโยชน์ของประชาชน, รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีอาญา,
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
อาชีพตำรวจถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูงมากอาชีพหนึ่ง เพราะมีเหตุปัจจัยหลาย ๆ
อย่างมารุมเร้ารอบด้าน จะเห็นได้ว่าเราจะได้ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจเครียดจัดยิงตัวตายอยู่บ่อย ๆ
ทางโรงพยาบาลตำรวจได้เคยให้สถิติเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดของตำรวจมีหลายประการ เช่น ปัจจัยเรื่องงาน ที่มีการสั่งการเข้ามามากมาย โดย
เฉพาะงานธุรการ ที่มีเรื่องต้องรายงานมากมาย รายงานทุกวันไม่มีวันหยุด(ในโรงพักบางแผนกงานมี
ธุรการคนเดียว) เรื่องเศรษฐกิจ อาชีพตำรวจนั้นส่วนมากต้องออกพื้นที่ อยู่ในพื้นที่ มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง การกิน วัฒนธรรมการเลี้ยงลูกน้อง ประกอบกับเงินเดือนที่ไม่สมดุลกับภาระการใช้จ่ายสั่ง
การโดยไม่มีงบประมาณ เช่น สั่งให้ไปหาข้อมูลกลุ่มมวลชน
วัฒนธรรมองค์กร การโยกย้าย ไม่ได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะที่อยากย้ายกลับภูมิลำเนา
เพื่ออุปการะครอบครัว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเปลี่ยนหน้าที่ ไปทำหน้าที่ที่ไม่ถนัด ไม่
เคยทำ บางคนทำใจไม่ได้ ปรับตัวไม่ได้ ปัญหาสุขภาพ อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ใช้สุขภาพสิ้นเปลือง
มาก ทั้งการนอน การกิน ที่ไม่เป็นเวลา, การสูดดมควัน การทำงานที่เสี่ยงอันตราย ทั้งสายตรวจ และ
สายสืบ ที่เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับบ้าน เสื้อเกราะ อาวุธปืน กุญแจมือ
ต้องหาซื้อเอง
ดังนั้น การศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจฝ่าย
ปฏิบัติงาน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะศึกษาปัญหาที่แท้จริง และนำ
ปัญหาเหล่านั้นมาหาแนวทางแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ข้าราชตำรวจทำงานในฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปฏิบัติงานในด้านใดที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการพึงพอใจ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจฝ่ายปฏิบัติงาน
สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของเนื้อหา สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย แบ่งงานออกเป็น5 ด้าน คือ งานอำนวยการ
งานป้องกันและปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน และงานจราจร
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจ สถานี
ตำรวจนครบาล โชคชัย กรุงเทพมหานคร
4.2 แนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
•
•
•
•
•

โอกาสความก้าวหน้า
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
การสนับสนุนจากองค์กร
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ลักษณะงาน

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตำรวจ

คะแนนประเมิน 70%
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

(ปานกลาง)

6. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร การบริหารให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงสุดโดยพิจารณาถึง
วิธีการในเชิงระบบ (system) ก็ดี และเชิงกระบวนการ (process) ก็ดี นำมาใช้เป็นประโยชน์ซึ่งในแง่
ของระบบ (system) ด้วยการพิจารณาลักษณะของการผนึกความเป็นปึกแผ่นระหว่างส่วนประกอบ
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ต่าง ๆ ภายในองค์กร การจัดระเบียบของวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเข้าและนำออก (input - output
process) อย่างเป็นกระบวนการในสภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของทรัพยากรที่รับเข้าสู่ ระบบ
และทรัพยากรที่ออกจากระบบสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วนในแง่กระบวนการ (process) จะพิจารณา
จากข้อมูลย้อนกลับ (feedback) โดยการควบคุม การรายงาน หรือการสื่อสาร ในลักษณะของความ
ต่ อ เนื ่ อ งหมุ น เวีย นเรื ่ อ ยไป ซึ ่ ง จะมี ความสำคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห าร อั น ถื อ ว่ า เป็น
กระบวนการทางสังคม (social process) อย่างหนึ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งคนและสั ง คม ซึ ่ ง จะสามารถ อำนวยให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารนำองค์ ก รไปสู ่ ส ภาพความสมดุ ล
(equilibrium) กับ สิ่งแวดล้อม (environment) คือการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับระบบภายนอก รวมทั้งการนำมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
องค์กรถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ของมนุษย์ และช่วย
สร้างประสิทธิผลขององค์กร เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถตอบสนองความพึงพอใจร่วมกันได้อย่างดีที่สุด
ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและการบริหารในเชิงระบบและกระบวนการ (system and process )
จึงเป็นการพิจารณาการบริหารในลักษณะของระบบและกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกัน แนวคิด
เกี่ยวกับองค์การแบบราชการดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539, น. 132-133) ได้กล่าวถึง องค์กรแบบ
ราชการมีลักษณะ 7 ประการที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
(equitable service) โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมา ทุกคนเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้น
หมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งกฎหมาย และการเมืองการให้บริการของรัฐ
จะต้องไม่แบ่งเชื้อชาติ ผิวหรือความยากจนตลอดจนสถานะทางสังคม 2) การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันต่อเวลา (timely service) จะไม่มีผลงานทางสาธารณะใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพหากไม่ตรงต่อเวลา
หรือทันเหตุการณ์ เช่น รถดับเพลิงมาถึงหลังจากไฟไหม้ หมดแล้ว การบริการนั้นก็ถือว่าไม่เป็นสิ่ งที่
ต้องการและน่าพอใจ 3) การให้บริการอย่างพอเพียง (ample service) นอกจากให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องคำนึงถึงจำนวนคนที่เหมาะสม จำนวนความต้องการในสถานที่ที่
เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) คือการ
ให้บริการตลอดเวลาต้องพร้อม และเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่นการทำงานของตำรวจจะต้องบริการตลอด 24 ชั่ วโมง 5) การให้บริการ
อย่างก้าวหน้า (progressive service) เป็นการบริการที่มีความเจริญ คืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงาน
และคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแบบราชการ ลักษณะทั้ง 7 ประการของระบบงานราชการนี้ ถ้าได้รับ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้ว จะ ทำให้งานราชการมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการทำงานแบบอื่น ๆ ใน
โลกปัจจุบัน กล่าวโดยสรุป องค์กร หมายถึง การรวมกลุ่มของมนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการต้านต่าง ๆ ของมนุษย์และเป็นการรวมกันอย่างมีรูปแบบ มีการประสานงาน
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ตลอดเวลาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร คำว่า การบริหาร ภาษาอังกฤษใช้คำว่า administration หรือคำที่
ใช้แทนกันได้คือคำว่า management ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ทางวิชาการจะเลือกใช้คำว่า
administration มี เหตุผล 2 ประการคือเหตุผลประการแรกเมื่อไม่ต้องการใช้คำที่มีความหมายหนักใน
ทางการจัดการธุรกิจของเอกชน และเหตุผลประการที่สอง คือไม่ต้องการใช้คำที่จะให้เกิดความสับสน
เพราะคำว่า “การจัดการ management” นั้นใกล้เคียงกับคำว่า “ ผู้จัดการ (manager)” ซึ่งมีความหมาย
แคบจำกัดลงไปว่า เป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง เท่านั้น
ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่ว ๆ ไปหรือการบริหารราชการจึงนิยมใช้คำว่า “administration”
ได้แก่
1) การแบ่งงาน องค์กรแบบราชการจะมีการแบ่งงานชิ้นใหญ่ออกเป็นงานชิ้นย่อยให้ผู้ปฏิบัติแต่
ละกลุ่มและแต่ละคนทำ เมืองานถูกแบ่งส่งมาถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละคนงานนั้นจะมี ลักษณะเรียบง่าย
ชัดเจน และต้องทำซ้ำเป็นประจำ ซึ่งอาจทำให้ลูกน้องเบื่อหน่ายในความจำเจ และขาดลักษณะริเริ่ม
สร้างสรรค์ ถ้าผู้ปฏิบัติมีอุปนิสัยที่ตรงกับสายงานที่ตนเองทำอยู่ จะช่วยให้เกิด ความพอใจและมีผลงานดี
ได้มาก และการทำงานในสภาพที่ตนพอใจจะช่วยให้ข้าราชการผู้น้อย รักษาคุณภาพที่ดีทางจิตใจของ
ตนเองไว้ได้
2) ลำดับอำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อน หน่วยงานราชการที่มีการแบ่งอำนาจหน้าที่หลายระดับ มากกว่า
องค์กรประเภทอื่น ๆ จึงเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างทางด้านตั้ง นั่นคือมีคนหลายตำแหน่งต่อยอดกันขึ้นไป ผู้
ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า จะอยู่ภายใต้การดูแลควบคุม ของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงขึ้น ไป ข้าราชการชั้นผู้น้อย
จึงมีนายหลายคน ที่มีอำนาจหน้าที่ในปริมาณต่าง ๆ กัน สิ่งที่สำคัญคือเมื่อ หน่วยราชการทำงานเสร็จลง
ชิ้นหนึ่งนั้น หัวหน้าระดับสูงจะเป็นผู้รับความดีความชอบ แต่ถ้างาน นั้นล้มเหลวหรือมีคุณภาพต่ำ ผู้ที่
ต้องรับผิดหรือถูกตำหนิ และบางครั้งต้องถูกลงโทษจะกลายเป็น ลูกน้อง ฉะนั้นลักษณะงานแบบราชการนี้
จึงทำให้ลูกน้องขาดกำลังใจและไม่มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกพึง พอใจ และชื่นใจในความสำเร็จ ของงานของ
หน่วยงานของตนมากเท่าที่ควร เมื่อเริ่มงานใหม่ ๆ ข้าราชการมักมีไฟแรงทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่แต่เมื่อ
ทำมาได้ 5 - 10 ปี จะเริ่มขาดกำลังใจที่จะ ทำงานนั้นต่อไปและถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานภายในระยะเวลาอัน
สมควร ก็จะรู้สึกถดถอยและเกิดความแตกแยกในการทำงานมากขึ้น
3) หน่วยงานราชการมีล ั กษณะเป็ นทางการมาก เพื่อที่จะให้เกิ ดความเป็นระเบียบในการ
ปฏิบัติงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานราชการจึงต้องมีกฎระเบียบมาก และมี
การกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เป็นทางการและต้องกระทำเหมือน ๆ กัน โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
ออกคำสั่ง ตรวจตราควบคุมการปฏิบัติและลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎระเบียบ ในวงราชการไทยได้มีการเน้นย้ำ
ความสำคัญของระเบียบวินัยของข้าราชการมีการออกระเบียบมากมาย เพิ่มขึ้นเรื่อย โดยเจตน่าจะป้องกัน
ผู้ทุจริต เมื่อมีผู้กระทำผิดปรากฏขึ้น แม้จะเป็นจำนวนน้อย ราชการก็จะออกกฎระเบียบใหม่ ให้ข้าราชการ
ทุกคนในหน่วยปฏิบัติตามทำให้ข้าราชการที่ดี มี ความรู้สึกอึดอัดในความบีบรัดของกฎระเบียบ บ่อยครั้ง
ที่ต้องทำงานล่าช้าไม่ทันต่อความจำเป็น ของประเทศ เมืองานล่าช้าหรือล้มเหลว ผู้ปฏิบัติจะถูกตำหนิหรือ
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ลงโทษซ้ำอีก ทำให้บั่นทอนขวัญ และกำลังใจในการทำงาน เมื่อมีกฎระเบียบมากขึ้นเท่าใด ผู้กระทำผิดก็
ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไป ด้วยเป็นธรรมดา แต่ข้าราชการในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นผู้ขาดระเบียบวินัย
มากขึ ้ นและมี ความซื ่ อสั ตย์ ในปริ มาณน้ อย ควรได้ ร ั บการพั ฒนาอย่ างเร่ งด่ วน ส่ วนหั วหน้ าและ
ผู้บังคับบัญชาก็มักจะ นึกว่าหน้าที่ของตนคือการดูแลลูกน้องมิให้กระทำผิดกฎระเบียบเป็นสำคัญแต่แท้ที่
จริงแล้วหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของหัวหน้าหน่วยราชการคือการสนับสนุนให้เกิดสภาพที่เอื้ออำนวยแก่การ
ปฏิบัติงาน
4) ธรรมชาติของหน่วยงานที่ไม่เป็นการส่วนตัว ลักษณะของหน่วยงานราชการในอุดม คติคือควร
จะเป็นและจำให้ผลดีนั้น หน่วยราชการจะต้องควบคุมความประพฤติของข้าราชการทุก คนโดยเท่าเทียม
กัน ไม่มีการอภิสิทธิ์ในการที่จะไม่ต้องทำงานแก่บางคน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกที่รักมักที่ชัง และการ
ประเมินคุณค่าของข้าราชการทางด้านที่นอกเหนือจากการทำงานราชการแต่ในวัฒนธรรมไทยนั้นมีระบบ
อุปถัมภ์ ระบบพ่อปกครองลูกและมีการสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่ น้องทำให้มองข้ามกฎระเบียบที่สำคัญ
และหลักประสิทธิผลของงานไป
5) การจ้างงานใช้ระบบความรู้ความสามารถ เป็นลักษณะของงานแบบราชการในสากล คือการยึด
หลักการมีความรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานของบุคคล จุดเด่นของระบบราชการอยู่ตรงนี้ ที่ทำให้งาน
ราชการแตกต่างจากงานครอบครัว แต่งานราชการยังขาดระบบประเมินผลงานที่น่าเชื่อถือได้และยุติธรรม
นอกจากนั้นสภาพการทำงานราชการยังแร้นแค้นขาดแคลนสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น ขาด
ยานพาหนะ โทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อขาดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของข้าราชการผู้บังคับบัญชาจึง
ต้องใช้เกณฑ์อื่นในการมอบหมายงานและการเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง คือการใช้ระดับการศึกษาโดยเฉพาะ
เพศ และลำดับอาวุโสในงานเป็นเกณฑ์การมอบหมายงานหรือตำแหน่งใหม่ ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น คือการ
ประจบสอพลอหรือการใช้เงินซื้อตำแหน่งที่ปรากฏอยู่ในระบบราชการของไทยในปัจจุบัน
6) งานมีความมั่นคงในระยะยาว ผู้ที่ทำงานในองค์การแบบราชการภายหลังช่วงทดลอง
ทำงานแล้ ว จะได้ ร ั บ การว่ า จ้ า งเป็ น การถาวร แม้ ภ ายหลั ง จะมี ส ุ ข ภาพเสื ่ อ มถอยลง ความรู้
ความสามารถไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสมกับงานหรือเกิดนิสัยเกียจคร้านมักจะไม่ถูกไล่ออก ข้อดี คือ
เป็นสิ่งจูงใจให้คนที่มีฝีมือเลือกเข้ามาทำงานราชการส่วนผลเสียคือถ้าระบบราชการไม่มีการกระตุ้น
และการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องแล้ว จะอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เพราะมีแต่ผู้กินเงินเดือนและรับสวัสดิการแต่ผลงานด้อยลงทุกที่
7) การแบ่งแยกระหว่างการทำงานกับชีว ิตส่วนตัว ในระบบราชการสากลนั้น ได้ พยายาม
แบ่งแยกระหว่างการเป็นสมาชิกขององค์กรของราชการกับชีวิตส่วนตัวของบุคคล เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดข้อ
เรียกร้อง หรือความต้องการส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงกิจการในองค์ การโดยการตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น
การลาป่วย ลากิจ การลาคลอดบุตร การลาอุปสมบท เป็นต้น
แนวความคิดเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงาน ขวัญ หมายถึง สภาพทางจิต หรือความรู้สึกนึกคิด
ท่าทีของบุคคล หรือกลุ่ม ของบุคคลที่ปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น หรือความตั้งใจที่จะ
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ปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าขวัญจะมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็สังเกตได้จากการแสดงออกไม่
ว่า จะโดยบุคคลหรือกลุ่ม ถ้าหน่วยงานใดมีผู้ปฏิบัติงานที่มีขวัญสูงจะแสดงออกให้คนทั่วไปเห็น สภาพใน
หน่วยงานนั้น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น มีความเอาใจใสในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ
ประสิทธิภาพ ของการทำงานเกิดความสัมฤทธิ์ผลอย่างสูง ซึ่งขวัญนี้เป็นปัจจัยอัน สำคัญในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน มาโนช สุขฤกษ์ (2523, น.80) ได้กล่าวไว้ว่า ความพอใจในงาน
มีสาเหตุมาจากปัจจัย 3 ประการคือปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่ได้มาจากงาน ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยการ
บริหาร สำหรับ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัว อายุ ระยะเวลาในการทำงาน
สติปัญญา การศึกษา บุคลิกภาพ ปัจจัยที่ได้มาจากงาน ได้แก่ ชนิดของงาน ทักษะความสามารถ สถานภาพ
ของอาชีพ สถานภาพทางภูมิศาสตร์ ขนาดของธุรกิจ ส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้โดยการบริหาร ได้แก่ ความ
มั่นคง รายได้ สวัสดิการโอกาสก้าวหน้าในงาน สภาพการทำงาน ความรับผิดชอบ
แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คำว่า “ประสิทธิภาพ” (efficiency) มีนักวิชาการ
หลายท่านได้นิยามความหมายไว้ ดังต่อไปนี้
มิ ล เลท (Millet, 1954, p.4) ให้ ค วามหมายของคำว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ผลการ
ปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลกำไรจากการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้ บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา, การให้บริการอย่างเพียงพอ,การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง,การให้บริการอย่างก้าวหน้า
สำหรับแนวความคิดในเรื่องปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือปัจจัย สำคัญที่
มีผลต่อการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ (2540, น. 35) ได้เสนอตัวแบบจำลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (model of organization efficiency) โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพของ
องค์กรนอกจากจะ พิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยนำเข้า และผลผลิตของ
องค์กร คือการบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรในระบบเปิด (open system) ยังมีปัจจัย
ประกอบ อีกดังแบบจำลองในสมมติฐานซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) หากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ขององค์กรมีความซับซ้อนต่ำ (low task environment complexity) หรือมีความแน่นอน (certainty)
มีการกำหนดระเบียบปฏิบ ัติในการทำงานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่ช ัดจะนำไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่า องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานยุ่งยากซับซ้อนสูง (high-task
environment complexity) หรื อมี ความไม่ แน่ นอน (uncertainty) 2) การกำหนดระเบี ยบปฏิ บ ั ติ
ชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการทำงานที่มองเห็นได้มีผลทำให้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 3) ผลการทำงานที่มองเห็น
ได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 4) หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฎการกำหนดระเบียบปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและผลการทำงานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละ
ตัวตามลำพัง
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7. ระเบียบวิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติงาน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบ
ปั จ จั ย ที ่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของข้ า ราชการต ำรวจจำแนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สังกัดกอง
บังคับตำรวจนครบาล 4 จำนวน 265 นาย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางมด ตามระดับชั้นยศ เลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) และกำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน
200 นาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามและมาตรวัด
โครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ วิจัยครั้ง คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 21 ข้อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14-17
พฤษภาคม 2562 ได้รับ โดยนำแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จำนวน 200 นาย
และขอรับคืนแบบสอบถามด้วย ตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จำนวน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ
100.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ข้อมูล
สูตรอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น
แทนค่า
=
5-1
5
= 0.80
หลังจากการคำนวณช่วงระดับคะแนนดังกล่าวแล้วนำค่าที่ได้จากการคำนวณมาแบ่งเป็น
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานี
ตำรวจนครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) และการใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
8. ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัยกรุงเทพมหานคร คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจฝ่ายปฏิบัติงานโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) และการใช้
ค่าเฉลี่ย(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD สามารถสรุปได้
ตารางที่ 1 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่ง
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่งจะทำตามความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ

จำนวน

ร้อยละ

เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

4

2.0

เห็นด้วยน้อย

28

14.0

เห็นด้วยปานกลาง

101

50.5

เห็นด้วยมาก

43

21.5

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

24

12.0

200.0

100.0

Total

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อพบว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือการเลื่อน
ตำแหน่งจะทำตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.5 มีค่า Mean = 3.28 ค่า SD = 0.92 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตำรวจ
งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตำรวจ

จำนวน ร้อยละ

เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

6

3.0

เห็นด้วยน้อย

30

15.0

เห็นด้วยปานกลาง

99

49.5

เห็นด้วยมาก

55

27.5

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

10

5.0

Total

200.00 100.00

แปลผล

ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในสายาชีพ
ตำรวจ มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.5 มีค่า
Mean = 3.17 ค่า SD = 0.85 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 การพิจารณาความดีความชอบ
เมื่อขยันทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบจะได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบ
จำนวน

ร้อยละ

เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

6

3.0

เห็นด้วยน้อย

32

16.0

เห็นด้วยปานกลาง

89

44.5

เห็นด้วยมาก

59

29.5

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

14

7.0

200.00

100.00

Total

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.0 มีค่าMean = 2.81ค่า SD = 0.94 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 การเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม
งานหรือตำแหน่งที่ทำอยู่ในขณะนี้เป็นงานที่เปิด
โอกาสหรือสนับสนุนให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงฐานะตำแหน่ง

จำนวน ร้อยละ

เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

6

3.0

เห็นด้วยน้อย

29

14.5

เห็นด้วยปานกลาง

95

47.5

เห็นด้วยมาก

53

26.5

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

17

8.5

Total

แปลผล

ปานกลาง

200.00 100.00

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานหรือตำแหย่งที่ทำอยู่ในขณะนี้เป็นงานที่
เปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงฐานะตำแหน่งมีความคิดเห็นส่วนมากใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีค่า Mean = 3.23 ค่า SD = 0.91
ตามลำดับ
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ตารางที่ 5 การยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
การทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

จำนวน ร้อยละ
6
3.0
12
6.0
74
37.0
83
41.5
25
12.5

Total

200.00 100.00

แปลผล

มาก

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 41.5 มีค่า Mean = 3.55 ค่า SD = 0.90 ตามลำดับ
ตารางที่ 6 ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานมักให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เสมอ จำนวน ร้อยละ แปลผล
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
2
1.0
เห็นด้วยน้อย
8
4.0
เห็นด้วยปานกลาง
82
41.0
เห็นด้วยมาก
84
42.0
มาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
24
12.0
Total
200.00 100.00

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเพื่อนร่วมงานมักให้ความช่วยเหลือท่านอยู่
เสมอมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.0 มีค่า Mean =
3.60 ค่า SD = 0.79 ตามลำดับ
ตารางที่ 7 คำแนะนำ ปรึกษา สนับสนุนช่วยเหลือ จากผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษา
สนับสนุนช่วยเหลือในยามที่มีปญ
ั หาเสมอ
จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
6
3.0
เห็นด้วยน้อย
8
4.0
เห็นด้วยปานกลาง
76
38.0
เห็นด้วยมาก
91
45.5
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
19
9.5
Total
200.00 100.00

แปลผล

มาก
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จากตารางที่7เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษา
สนับสนุนช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาเสมอมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีค่า Mean = 3.55 ค่า SD = 0.84 ตามลำดับ
ตารางที่ 8 การเปิดโอกาสให้ชี้แจงแนะนำหรือเสนอแนะข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงแนะ
นำหรือเสนอแนะข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน ร้อยละ
6
3.0
12
6.0
88
44.0
73
36.5
21
10.5
200.00 100.00

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงแนะนำ
หรือเสนอแนะข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็น
ด้วยปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.0มีค่าMean = 3.46ค่า SD = 0.87ตามลำดับ
ตารางที่ 9 ความลำบากใจในการปฏิบัติงาน
บ่อยครั้งที่มีความรู้สึกลำบากใจในการปฏิบัติงาน จำนวน ร้อยละ แปลผล
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
2
1.0
เห็นด้วยน้อย
16
8.0
เห็นด้วยปานกลาง
85
42.5 ปานกลาง
เห็นด้วยมาก
80
40.0
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
17
8.5
Total
200.00 100.00

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า บ่ อยครั้ งที่ มี ความรู ้ส ึ กลำบากใจในการ
ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.5มีค่า
Mean = 3.87ค่า SD = 0.80 ตามลำดับ
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ตารางที่ 10 จำนวนเจ้าหน้าที่
จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จำนวน ร้อยละ แปลผล
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
16
8.0
เห็นด้วยน้อย
36
18.0
เห็นด้วยปานกลาง
76
38.0 ปานกลาง
เห็นด้วยมาก
57
28.5
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
15
7.5
Total
200.00 200.00

จากตารางข้อที่10เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38.0 มี
ค่าMean = 3.10 ค่า SD = 1.04 ตามลำดับ
ตารางที่ 11 สถานที่ทำงาน
สถานที่ทำงานเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน ร้อยละ
5
2.5
22
11.0
93
46.5
62
31.0
18
9.0
200.00 100.00

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานที่ทำงานเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานมี
ความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.5 มีค่า Mean =
3.33 ค่า SD = 0.88 ตามลำดับ
ตารางที่ 12 การวางเป้าหมายของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนสมเหตุสมผล จำนวน ร้อยละ แปลผล
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
2
1.0
เห็นด้วยน้อย
10
5.0
เห็นด้วยปานกลาง
110
55.0 ปานกลาง
เห็นด้วยมาก
60
30.0
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
18
9.0
Total
200.00 100.00

จากตารางที่12เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานมีการวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
สมเหตุสมผลมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.0 มีค่า
Mean = 3.41 ค่า SD = 0.76 ตามลำดับ
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ตารางที่ 13 วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสารอาวุธปืน
กุญแจมือ อย่างเหมาะสมและพอเพียง
จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
8
4.0
เห็นด้วยน้อย
30
15.0
เห็นด้วยปานกลาง
110
55.0
เห็นด้วยมาก
44
22.0
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
8
4.0
Total
200.00 100.00

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น
วิทยุสื่อสาร อาวุธปืน กุญแจมือ อย่างเหมาะสมและพอเพียงมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.00 มีค่า Mean = 3.07 ค่า SD = 0.83 ตามลำดับ
ตารางที่ 14 ยานพาหนะ
ยานพาหนะ ได้แก่ รถยนตร์และรถจักรยานยนต์ที่
ได้รับทีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน
จำนวน ร้อยละ แปลผล
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
2
1.0
เห็นด้วยน้อย
38
19.0
เห็นด้วยปานกลาง
89
44.5 ปานกลาง
เห็นด้วยมาก
64
32.0
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
7
3.5
Total
200.00 100.00

จากตารางที่ 14 เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ยานพาหนะ ได้ แ ก่ รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับทีความเพียงพอในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.5 มีค่า Mean = 3.18 ค่า SD = 0.81 ตามลำดับ
ตารางที่ 15 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นมาทดแทนเมื่อมีเจ้าหน้าที่ย้ายออก
หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ย้ายออกไปก็จะมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นมาทดแทนเสมอ
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน
12
44
93
40
11
200.00

ร้อยละ
6.0
22.0
46.5
20.0
5.5
100.00

แปลผล

ปานกลาง
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จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ย้ายออกไปก็จะมีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นมาทดแทนเสมอมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อย46.5 มีค่า Mean = 2.97 ค่า SD = 0.94 ตามลำดับ
ตารางที่ 16 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงาน
เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบในหน้าที่
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน ร้อยละ แปลผล
26
13.0
46
23.0
81
40.5 ปานกลาง
42
21.0
5
2.5
200.00 100.00

จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 40.5 มีค่า Mean = 2.77 ค่า SD = 1.01 ตามลำดับ
ตารางที่ 17 รายได้ที่ได้รับเพียงพอกับการดำรงชีพ
รายได้ที่ได้รับเพียงพอกับการดำรงชีพของท่าน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน
18
52
84
42
4
200.00

ร้อยละ
9.0
26.0
42.0
21.0
2.0
100.00

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายได้ที่ได้รับเพียงพอกับการดำรงชีพของ
ท่านมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 42.0 มีค่า Mean
= 2.81 ค่า SD = 0.94 ตามลำดับ
ตารางที่ 18 การช่วยเหลือจากสวัสดิการของหน่วยงาน
เมื่อข้าราชการหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้รับการ
ช่วยเหลือจากสวัสดิการของหน่วยงานเป็นอย่างดี
จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
4
2.0
เห็นด้วยน้อย
20
10.0
เห็นด้วยปานกลาง
94
47.0
เห็นด้วยมาก
65
32.5
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
17
8.5
Total
200.00 100.00

แปลผล

ปานกลาง
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จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อข้าราชการหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็
ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการของหน่วยงานเป็นอย่างดีมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.0 มีค่าMean
=3.36 ค่า SD = 0.85 ตามลำดับ
ตารางที่ 19 การจัดสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านต่าง ๆ
การจัดสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่นที่พกั อาศัย
เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯมีความ เหมาะสมและเอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน ร้อยละ

แปลผล

8
4.0
28
14.0
99
49.5 ปานกลาง
56
28.0
9
4.5
200.00 100.00

จากตารางที่1 9 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้ อ พบว่ า การจัดสวัส ดิการและการเบิ กจ่า ยเงิ น
สวัสดิการด้านต่าง ๆเช่นที่พักอาศัย เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.5 มีค่า
Mean =3.15 ค่า SD = 0.86 ตามลำดับ
ตารางที่ 20 ประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อถูกย้ายไปอยู่สายงานที่ไม่ถนัด
หากถูกย้ายไปอยู่สายงานที่ไม่ถนัดจะมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
Total

จำนวน ร้อยละ
แปลผล
5
2.5
18
9.0
77
38.5 ปานกลาง
62
31.0
38
19.0
200.00 100.00

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หากถูกย้ายไปอยู่สายงานที่ไม่ถนัดจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
38.50 มีค่า Mean =3.55 ค่า SD = 0.98 ตามลำดับ
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ตารางที่ 21 ความเครียดจากงานที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อความเครียดของตนเอง จำนวน ร้อยละ
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
16
8.0
เห็นด้วยน้อย
22
11.0
เห็นด้วยปานกลาง
81
40.5
เห็นด้วยมาก
67
33.5
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
14
7.0
Total
200.00 100.00

แปลผล

ปานกลาง

จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อความเครียด
ของตนเองมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40.5 มีค่า
Mean =3.21 ค่า SD = 1.00 ตามลำดับ
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
รายการ

เพศ
ชาย

1. โอกาสความก้าวหน้า
2. ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
3. ร่วมงานการสนับสนุนจาก
องค์กร
4. ผลตอบแทนและสวัสดิการ
5. ลักษณะงาน
รวม

t

Sig.

หญิง

x̅
3.80
3.69

SD
0.57
0.55

x̅
3.88
3.70

SD
0.14
0.38

0.88
0.05

0.06
0.42

3.37

0.53

3.29

0.29

1.31

0.25

3.83
3.38
3.62

0.52
0.70
0.34

3.63
3.25
3.55

0.52
0.54
0.28

0.09
0.56
0.55

0.77
0.46
0.46

จากตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำรวจเพศชาย และเพศหญิง พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต
9. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
9.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจ โชค
ชัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) และการใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD สามารถสรุปได้ ดังนี้
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ด้านโอกาสความก้าวหน้าเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่งจะทำตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีความ
คิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 50.5 งานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในสาย
อาชีพตำรวจ มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.5 เมื่อขยันทำงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วย
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 44.5 และงานหรือตำแหน่งที่ทำอยู่เป็นงานที่เปิด โอกาสหรือสนับสนุนให้ท่าน
ได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฐานะตำแหน่ง มีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 47.50
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 41.5 เพื่อนร่วมงานมักให้ความ
ช่วยเหลือท่านอยู่เสมอมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 42 ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
คอยให้คำแนะนำปรึกษาสนับสนุนช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาเสมอมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็น
ด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 45.5 ผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงแนะนำหรือเสนอแนะข้อเท็ จจริ ง
บางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ
44 และบ่อยครั้งที่มีความรู้สึกลำบากใจในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 42.50
ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความคิดเห็น
ส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 38 สถานที่ทำงานเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานมี
ความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 46.50 หน่วยงานมีการวางเป้าหมาย
ไว้อย่างชัดเจนสมเหตุสมผลมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55 มี
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสารอาวุธปืน กุญแจมือ อย่างเหมาะสมและ
พอเพียงมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55 ยานพาหนะ ได้แก่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับทีความเพียงพอในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับ
เห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 44.50 และหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ย้ายออกไปก็จะมีการแต่ งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นมาทดแทนเสมอมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 46.50
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยมี
ค่าเฉลี่ยตามลำดับคือเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความ
คิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 40.50 รายได้ที่ได้รับเพียงพอกับการดำรง
ชีพของท่านมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 42 เมื่อข้าราชการหรือ
คนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการของหน่วยงานเป็นอย่างดี มีความคิดเห็น
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ส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 47 และ การจัดสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯมี ความเหมาะสมและเอื้อต่อ
การปฏิบัติงานมีความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.50
ด้านลักษณะงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามลำดับคือหากถูกย้ายไปอยู่สายงานที่ไม่ถนัดจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน มีความคิดเห็น
ส่ว นมากในระดับ เห็น ด้ว ยปานกลางคิ ดเป็นร้ อ ยละ 38.50 และงานที่ได้ร ับ มอบหมายส่ง ผลต่ อ
ความเครียดของตนเองมี ความคิดเห็นส่วนมากในระดับเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 40.50
ตามลำดับ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานี
ตำรวจนครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70

MEAN

ข้าราชการตำรวจที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชตำรวจฝ่ายปฏิบัติงาน สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัยกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก 2
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (x̅ = 3.52) อยู่ ในระดับมาก
ด้านโอกาสความก้าวหน้า (x̅ = 3.22) ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (x̅ = 3.18) ด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ (x̅ = 3.02) ด้านลักษณะงาน (x̅ = 3.38) อยู่ในระดับปานกลาง
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3.30
3.28
3.26
3.24
3.22
3.20
3.18
3.16
3.14
3.12
3.10

ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (x̅ = 3.52) อยู่ ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ การทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ของผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน (x̅ =3.55) เพื่อนร่วมงานมักให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เสมอ (x̅ =3.60) ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาสนับสนุนช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาเสมอ (x̅ =3.55) บ่อยครั้งที่มี
ความรู้สึกลำบากใจในการปฏิบัติงาน (x̅ =3.47) และผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงแนะนำหรือ
เสนอแนะข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน (x̅ =3.46) ตามลำดับ
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35

ด้านโอกาสความก้าวหน้า (x̅ = 3.22) อยู่ ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โดยมี ค ่ า เฉลี ่ ย ตามลำดั บ คื อ การปรับ เปลี ่ ยนตำแหน่ ง หรื อ การเลื ่ อ นตำแหน่ง จะทำตามความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (x̅ = 3.28) งานหรือตำแหน่งที่ทำอยู่เป็นงานที่ เปิด
โอกาสหรือสนับสนุนให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฐานะตำแหน่ง (x̅ =3.23) เมื่อขยันทำงาน
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ตามหน้าที่รับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ (x̅ =3.22) และงานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพตำรวจ (x̅ = 3.17) ตามลำดับ
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70

ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (x̅ = 3.18) อยู่ ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือหน่วยงานมีการวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนสมเหตุสมผล (x̅ =3.41) มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสารอาวุธปืน กุญแจมือ อย่างเหมาะสมและพอเพียงสถานที่
ทำงานเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน (x̅ =3.33) ยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับที
ความเพียงพอในการปฏิบัติงาน (x̅ =3.18) จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (x̅
=3.10) (x̅ =3.07) และหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ย้ายออกไปก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นมาทดแทนเสมอ (x̅
=2.97) ตามลำดับ
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (x̅ = 3.02) อยู่ ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ เมื่อข้าราชการหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้รับการช่วยเหลือ
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จากสวัสดิการของหน่วยงานเป็นอย่างดี (x̅ =3.36) การจัดสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย เบี้ย เลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน (x̅ =3.15) รายได้ที่ได้รับเพียงพอกับการดำรงชีพของท่าน (x̅ =2.81) และเงินเดือนที่
ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ (x̅ =2.77) ตามลำดับ
3.60
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3.40
3.30
3.20
3.10
3.00

ด้านลักษณะงาน (x̅ = 3.38) อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยมี
ค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ หากถูกย้ายไปอยู่สายงานที่ไม่ถนัดจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน (x̅
=3.55) และงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อความเครียดของตนเอง (x̅ =3.21) ตามลำดับ
9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของ
ข้าราชการตำรวจ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านโอกาสความก้าวหน้า สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเปิดโอกาสในการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่งโดยทำตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและให้
โอกาสหรือสนับสนุนในศึกษาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฐานะตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัด
2) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการตำรวจมีความต้องการ
คือการการทำงานอย่า งเต็ มที่เ พื่ อ ให้ เป็น ที่ ย อมรับ ของผู้บังคั บบั ญชาและเพื่ อ นร่ว มงาน โดย
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาสนับสนุนช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาเสมอ
3) ด้านการสนับสนุนจากองค์กร ข้าราชการตำรวจมีความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและยานพาหนะ เช่นวิทยุสื่อสารอาวุธปืน กุญแจมือ มีอย่างเหมาะสมและพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงาน
4) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อข้าราชการตำรวจหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้รับ
การช่วยเหลือจากสวัสดิการของหน่วยงานเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการจัดสวัสดิการและการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯมีความเหมาะสม
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5) ด้านลักษณะงาน ข้าราชการตำรวจทำงานในส่วนที่ถนัดหากถูกย้ายไปอยู่สายงานที่ไม่ถนัดจะส่ งผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจจะส่งผลต่อความเครียดในการทำงานของตนเองเช่นกัน
9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจ
นครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจโชคชัย กอง
บังคับการตำรวจนครบาล 4 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
3) ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจั ด การองค์ ก ารของข้ า ราชการตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
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ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาคร (ONE STOP SERVICE)
วัชรพงค์ มูลมณี*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาคร (One Stop Service) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร (One Stop Service) และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร (One Stop Service) ให้มี
ความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน 150 คน
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน จำนวน 20 คน กระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 32 คน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 84 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวน 14 คน โดยใช้สถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม านการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งตั ว แปรต้ น กั บ ปั จ จั ย ในการนำนโยบายการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไปปฏิบัติโดยใช้สถิติ t-test สำหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA) สำหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76 มีอายุในช่วง
31–40 ปี ระดั บการศึ กษาส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.7 ผู ้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงมหาดไทย คิดเป็นร้อยละ 56 และประสบการณ์ในการทำงาน
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร
(One Stop Service) จากทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่ อปัญหาในการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาที่พบมากที่สุดจากมากไปหา
น้อยคือ 1) ด้านนโยบาย คือ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการและการพิจารณา คือ อยู่ในระดับ
มาก 3) ด้านทรัพยากรขององค์กร คือ อยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านความร่วมมือจากผู้นำนโยบายไป
ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง และ 5) ด้านทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ คือ อยู่ในระดับปาน
กลาง ประเด็นสำคัญคือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย และนายจ้างไม่ให้ความสำคัญมักพาแรงงานมา
ช่วงท้ายๆ ก่อนที่จะปิดศูนย์ทำให้การปฏิบัติงานไม่ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด ประกอบกับการมี
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจำนวนน้อย หน่วยงานที่มาประจำอยู่ที่ศูนย์จดทะเบียนไม่มีการกำหนด
*

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ร่วมไปถึงการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสารกับแรงงานให้เข้าใจได้
ทำให้กระบวนการพิจารณาเกิดความล้าช้า
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อกระบวนการและการ
พิจารณาไม่แตกต่างกัน 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในด้านทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน 3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียน
แรงงานต่ า งด้ า วที ่ม ี ร ะดับ การศึ ก ษาต่า งกั นมี ท ั ศ นคติ ต่ อ นโยบายไม่ แ ตกต่ า งกัน 4) เจ้ า หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่สังกัดหน่วยงานต่างกันมีทัศนคติต่อความร่วมมือของผู้นำ
นโยบายไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยมีค่า ค่า Sig ที่ได้ต่ำกว่า 0.05 และ 5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวต่างกัน มีทัศนคติต่อ
ทรัพยากรองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ด้านนโยบาย เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลัดดัน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด่าว ควรกำหนดนโยบายให้มีความชัดเจนครอบคลุมแรงงานต่างด้าว
ทุกประเภท เพื่อที่จะไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง และควรกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยทันที่ โดยเฉพาะระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ด้านทรัพยากร
องค์กร เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับ ปริมาณ
งาน และจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียนต่อวัน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาอาคาร
สถานที่ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ควรให้มีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง และมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ เป็นต้น และการจัดสรรงบประมาณควร
จัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก
ด้านความร่วมมือในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการแนะนำหรืออบรม
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวิธีการละขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อถอดบทเรียนและหาแนว
ทางแก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ควรอบรมเจ้าหน้าที่
ก่อนปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และควรให้มีการ
เปิดรับฟังความคิดเห็น จากนายจ้างหรือผู้มารับริการ ในการทำงานเพื่อรับทราบปัญหา และแนวทาง
แก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และด้านกระบวนการและการพิจารณา เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจั ด ให้ ม ี ก ารอบรมด้ า นภาษาแก่ เ จ้ า หน้ า ที ่ผ ู ้ ปฏิ บั ต ิ ง านในการจดทะเบี ยนแรงงานต่ า งด้าว
โดยเฉพาะภาษาเมียนมา ภาษากัมพูชา เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวได้
คำสำคัญ: ทัศนคติเจ้าหน้าที่ ศูนย์จดทะเบียน แรงงานต่างด้าว
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1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เนื่องด้วยการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้มีความต้องการใช้แรงงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงด้านอุตสาหกรรม ด้านก่อสร้าง
ด้านการเกษตร ด้านการประมง แต่ไม่สามารถจัดหาแรงงานไทยมาทำงานได้เพียงพอ เนื่องจากคน
ไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมทำประเภทนี้เพราะเป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำ ประกอบกับทัศนคติของคนไทย
รุ่นใหม่ที่ต้องการจบการศึกษาระดับปริญญาและไม่สนใจทำงานใช้แรงงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจึงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทงานกรรมกร หรืองานที่ใช้แรงงานอยู่เป็น
จำนวนมาก นายจ้างและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาเช่นนี้จึงเลือกรับแรงงานต่ างด้าวเข้ามาทำงาน
ทดแทน
สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นคือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในภาคการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่คนไทยไม่สนใจทำคือ ประมง เกษตรกรรม
และการก่อสร้าง และในบริบทที่แรงงานประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่า
ประเทศไทยนั้น ประกอบกับผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทส่งผลให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้านเข้าสู่
ประเทศไทยมีมากขึ้น ซึ่งนำมาสู่ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วการ
เข้าเมืองที่ถูกต้องเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดการจ้างงานที่ถูกต้องและในทำนองเดียวกัน การจ้าง
งานที่ถูกต้องก็เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดการเข้าเมืองที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน เมื่อการทำงานของคน
ต่างด้าวเป็นสิ่งที่ยึดโยงอยู่กับการเข้าเมือง และการเข้าเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเหตุผลทางด้าน
ความมั่นคง ด้านอนามัย และด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่นโยบายการอนุญาตให้
คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะยึดโยงอยู่กับนโยบายด้านความมั่นคง ด้านอนามัย และ
ด้านเศรษฐกิจ
ในขณะที่ป ัจ จัย ที ่ท ำให้ เกิด ความต้ อ งการแรงงานต่ างด้ าวโดยหลั ก เป็ นปัจจัย ทางด้ า น
เศรษฐกิจ โดยความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของรัฐไทย เริ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2535
ในช่วงการบริหารงานของรั ฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน รัฐไทยมีนโยบายจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวในรูปของมติคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบของการอนุญาตให้แรงงานเหล่านี้ สามารถทำงานใน
ประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งมีความพยายาม ที่จะทำให้เกิดระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย
โดยได้ทำข้อตกลงในการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย และดำเนินการในสองลักษณะ คือ
การพิสูจน์สัญชาติ และการนำเข้าแรงงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
ผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศไทย จะดำเนินการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง เมื่อประเทศ
ต้นทางให้การยอมรับความเป็ นพลเมืองของประเทศนั้นๆ แล้วก็จะดำเนินการออกหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางให้ และนำไปสู่กระบวนการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายต่อไป
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ส่วนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงการจ้างแรงงาน (MOU) ระหว่างไทยและประเทศเพื่อน
บ้านนั้น จะเป็นกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านระบบการจัดหา
งานอย่างถูกต้อง และผลจากการจัดระเบียบดังกล่าว ก่อให้เกิดแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารสามกลุ่ม
คือ กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศไทยได้เป็น การชั่วคราว กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามระบบ MOU
อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงเป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสารและผู้ติดตามที่ไม่ได้
อยู ่ ใ นสามกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของพล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้เล็งเห็นว่าการจัดระบบเกี่ยวกั บแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข
เร่งด่วนที่สำคัญของประเทศเนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของการเข้ามาบริหารงานของรัฐบาล ประเทศไทย
ถูกกดดันจากองค์กรสิทธิมนุษยชน และสังคมโลกในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้า
มนุษย์ การใช้แรงงานเถื่อน แรงงานทาส การใช้กำลังประทุษร้าย การจับกุมกวาดล้างแรงงาน เป็น
เหตุให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนตื่นตระหนกจนอพยพกลับประเทศของตน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย
และขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ และด้ว ยเหตุนี้จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้ามา
จัดการกับ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีประกาศ คำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับ
67/2557 เรื่องมาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว และต่อมาในภายหลังได้มี
ประกาศ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกั บการจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน
ในประเทศไทย เช่น จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว)
โดยเมื่อวันที 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทำงาน
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยเห็นชอบให้ดำเนินการบริหาร
จัดการ แรงงานต่างด้าวกลุ่มเดิมที่เคยได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ดังนี้
1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และ
กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งใบอนุญาตทำงานได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (ใบจับคู่)
3) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มี สัญชาติ
ไทย (บัตรสีชมพู) ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ดังกล่าวข้างต้นที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
แล้ว อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานต่อไปอีกถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วน
แรงงานต่ า งด้ า ว ที ่ ท ำงานในกิ จ การประมงทะเล และกิ จ การแปรรู ป สั ต ว์ น ้ ำ อนุ ญ าตให้ อ ยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรและอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้
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พิสูจน์สัญชาติ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา การอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยให้แรงงานต่าง
ด้าวมาจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ซึ่งจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เมื่อแรงงานต่าง
ด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563
จากมติคณะรัฐมนตรีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ และพยายามแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง และจากข้อมูลการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงไตรมาส ที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ
ทั้งสิ้นจำนวน 282,145 คน ซึ่งเมื่อจำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายมีมากกว่ากลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
จำนวน 254,908 คน (ร้อยละ 90.35) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน 27,237 คน (ร้อยละ
9.65)
กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายมาตรา 9 ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 187,224 คน
(ร้อยละ 69.22 ของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ มาตรา 9 ประเภท
นำเข้าตาม MOU จำนวน 79,699 คน (ร้อยละ 29.46) มาตรา 9 ประเภททั่วไป จำนวน 3,438 คน
(ร้อยละ 1.27) และมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน จำนวน 126 คน (ร้อยละ 0.05)สำหรับกลุ่ม
คนต่างด้าวประเภทชนกลุ่มน้อยมี จำนวน 5,848 คน
สำหรั บ กลุ ่ ม คนต่ า งด้ า วที ่ เ ข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย (มาตรา 13) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ ่ ม มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 สัญชาติ จำนวน 21,772 คน (ร้อยละ 79.94 ของคนต่างด้ าวเข้าเมืองผิด
กฎหมาย) และเป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยจำนวน 5,465 คน (ร้ อ ยละ 20.06) จั ง หวั ด สมุ ท รสาครจึ ง
เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่เป้าหมายอีกแห่งหนึ่งของแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานเพื่อชีวิตที่
ดีกว่าโดยเฉพาะชาวเมียนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร
แต่อย่างไรก็ตามจากการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมามักถูกมองว่าไร้ประสิทธิผล
เนื่องจากตัวเลขแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนมักลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่เปิดจดทะเบียนหรือผ่อน
ผัน ขณะที่ผู้อพยพย้ายถิ่นไม่จดทะเบียนหรือมีสถานะผิดกฎหมายกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา มีจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นตกหล่นจากระบบทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าการจดทะเบียนเป็นเรื่อง
ยุ่งยาก สับสน และมีค่าใช้จ่ายสูง หรือไม่ก็ขาดคุณสมบัติที่จะสามารถจดทะเบียนได้
เพื่อให้การดำเนินงานในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครในครั้งต่ อไป
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการถอดบทเรียนจากปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือ
ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพบระหว่างการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นในการศึกษา
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ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร (One
Stop Service)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัด
สมุทรสาคร (One Stop Service)
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร
(One Stop Service)
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านมา ว่ามีปัญหาและอุปสรรคด้านใดบ้าง
3.2 สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร
(One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพได้
4. สมมติฐานของการศึกษา
1) เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อกระบวนการและการพิจารณา ไม่แตกต่างกัน
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่ างด้าวที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในด้าน
ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อ
นโยบายไม่แตกต่างกัน
4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่สังกัดหน่วยงานต่างกันมีทัศนคติต่อ
ความร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน
5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าวต่างกัน มีทัศนคติต่อทรัพยากรองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน
5. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาคร (One Stop Service)” ได้มีการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากผลงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหา ดังนี้
5.1 ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
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1) Walter Williams (1971: 144 อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 2560: 450) เป็นนักวิเคราะห์
ที่อยู่ในยุคต้นๆ ของการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ ได้ให้ทัศนะว่า การนำ
นโยบายไปปฏิบัติ คือ ความพยายามที่จะตัดสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและ
ทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่ง (a cohesive organizational unit) และกระตุ้นบุคลากร ให้ปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
2) Jeffrey L. Pressman และ Aaron Wildavsy (1973: XIII อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
2560: 451 - 454) ได้ให้ความหมายว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ
ที่จะผลักดันให้กลไกทั้งหมดปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3) Cari E. van Horn และ Danald S. van Meter (1976: 103 อ้ างใน สมบั ต ิ ธำรงธั ญวงศ์
2560: 454 - 455) ได้ ใ ห้ ท ั ศ นะเกี ่ ย วกั บ การนำนโยบายไปปฏิ บ ั ต ิ ว ่ า การนำนโยบายไปปฏิ บ ั ติ
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งมวลที่กระทำโดยรัฐบาลและเอกชน ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีผลต่อ
การบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากการตัดสิ้นใจนโยบาย ในกรณีนี้หมาย
รวมถึงปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อความพยายามที่จะปฏิรูปแบบของการตัดสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบัติ
รวมทั้งความพยายามที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้จากการตัดสินใจนโยบายด้วย
4) Eugene Bardach (1980 อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 2560: 456-457) ได้ให้ความหมาย
การนำนโยบายไปปฏิบัติว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ เกมส์ของกระบวนการทางการเมื อ งที่
เกี่ยวข้องกับ แนวความคิด ทฤษฎีและการวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติ และเห็นว่าเป็นกิจกรรมทาง
สังคม ที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบาย
5) Daniel A. Mazmuanian และ Paul A. Sabatter (1988: 20-21 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรง
ธัญวงศ์ 2560: 4057-458) ได้ให้ทัศนะว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนำการตัดสินใจ
นโยบายที่ได้กระทำไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ โดยปกติเป็นการร่วมกันทำงานภายใน กฎหมายที่
ผ่านการเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือคำสั่งของฝ่ายบริหาร หรือคำพิพากษา ของศาลสูงหรือศาลฎีกา
6) G. Shabbir Cheema และ Dennis A. Rondinelli (1983: 16 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญ
วงศ์ 2560: 459-460) ได้ให้ทัศนะว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนำนโยบาย หรือแผนงาน
ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการกำหนด
นโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของ การนำนโยบายไป
ปฏิบัติคือ การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ ของนโยบาย
จากการศึกษาคำนิยาม “การนำนโยบายไปปฏิบัติ” ของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้
สามารถสรุป ความสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ว ่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ขั้นตอนการ
ดำเนินงานเพื่อให้สิ่งที่รัฐบาลได้ให้พันธะผูกพันกับประชาชนไว้ เพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามที่ได้
วางเป้าประสงค์ไว้
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5.2 ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation models)
5.2.1 ตั ว แบบสหองค์ ก ารในการนำนโยบายไปปฏิ บ ั ต ิ (Intergovernmental Policy
Implementation Model) โดยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐที่มีผลต่อการ
นำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติไม่ได้ต้องการเห็นการวัดผลการปฏิบัติตาม
แผนงาน แต่เป้าหมายหลักต้องได้มาจากการอธิบายต่อเหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายระดับชาติและผลของนโยบายนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย
มาตรฐาน และทรัพยากรนโยบายการสื่อข้อความการบังคับใช้กฎหมาย คุณลักษณะของหน่วยปฏิบตั ิ
เงื่อนไขทางการเมือง เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจและจุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติ
5.2.2 ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย (Interactions Between Factor Model) เป็นตัว
แบบในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจาก
การตั้งคำถาม อะไรคือเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ และอะไรคืออุปสรรคเบื้องต้น
ต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญมี 4 ปัจจัยคือ การสื่อข้อความ ทรัพยากร
จุดยืนหรือทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และโครงสร้างของระบบราชการ
5.2.3 ตัวแบบกระจายอำนาจ (A Model of Decentralization Program Implementation
Process) การให้ ค วามสำคัญ ต่อ การกระจายอำนาจโดยมีส มมติ ฐ านว่ าผลการปฏิ บ ัต ิ งาน และ
ผลกระทบจากการนำแผนงานไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น เป็นผลจากอิทธิพลของกลุ่มตัวแปร 4 กลุ่ม
ได้แก่ เงื่อนไขสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ทรัพยากรองค์การสำหรับนำแผนงานไป
ปฏิบัติ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติ
5.2.4 ตั ว แบบกระบวนการ (The Policy-Program Implementation Process Model)
เป็นการให้ความสำคัญต่อกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของความตั้งใจไปสู่
กิจกรรมซึ่งเป็นกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยปัจจัยกระตุ้น
(stimulus) การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเป็นนโยบาย (policy) และต่อเนื่องด้วยการกำหนด
รายละเอียดของแผนงาน (program) แล้วจึงนำไปปฏิบัติ (implementation)
5.2.5 ตั ว แบบทั ่ ว ไปของกระบวนการนำนโยบายไปปฏิ บ ั ต ิ ( General Model of
Implementation Process) ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระทบ
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระบวนการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
หลักการสำคัญที่จ ะป้องกันมิให้การนำนโยบายไปปฏิบัติประสบกับปัญหาและอุปสรรค
จนกระทั่งนำไปสู่ความล้มเหลวได้แก่ (Mountjoy and O’Toole, 1979 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญ
วงศ์ 2560: 539)
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ประการแรก ถ้ามีทรัพยากรใหม่แต่แนวทางการปฏิบัติคลุมเครือ จะต้องจัดการเรื่องการมี
นโยบายให้ชัดเจน และทัศนะในการจัดการตีความจะต้องสอดคล้องกับผู้กำหนดนโยบาย
ประการที่สอง ถ้ามีทรัพยากรเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและ ชัดเจน
เป้าประสงค์ ส่วนบุคคลภายในองค์การจะมีความสำคัญน้อยลง และการนำนโยบายไป ปฏิบัติจะมี
ทิศทางสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสูง
ประการที่สาม ถ้าไม่มีทรัพยากรเพียงพอ และแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน สถานการณ์
เช่นนี้จำเป็นจะต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสมัครใจที่จะปฏิบัติ เพื่อสร้างพลังความ มุ่งมั่น
ในการปฏิบัติให้เกิด ขึ้นมากพอที่จะเอาชนะอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรและแนว ทางการ
ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน
Water Williams (1971 อ้างถึง ใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 2560: 539) ได้กำหนดแนวทาง
สำหรับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ความ มั่นใจแก่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติที่มีความสามารถในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล ภายใต้ เงื่อนไข 2 ประการคือ ประการแรก เป็นหน้าที่ของผู้กำหนด
นโยบายที่จะต้องกำหนดนโยบายให้ มีความหมายและชัดเจน ประการที่สอง มีแนวโน้มว่าผู้ปฏิบัติจะ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากเงื่อนไขดังกล่าวถูกละเลยจะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ประสบกับความล้มเหลว
และจากการศึกษาของ Andrew Dunsire (1990: 15-27 อ้างถึง ใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
2560: 539) สรุปว่า ความล้มเหลวจากการนำนโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจาก
ประการแรก การเลือกกลยุทธ์การนำนโยบายไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
ประการที่สอง กลยุทธ์การนำนโยบายไปปฏิบัติเหมาะสม แต่การเลือกหน่วยปฏิบัติและ
กลไกในการปฏิบัติไม่เหมาะสม
ประการที่สาม ถึงแม้ว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะมีความเหมาะสมทั้งหมด แต่การเลือกเครื่องมือ
และวิธีการปฏิบัติไม่เหมาะสม ก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เมเจอร์ และเบรจ (Mager & Besch, 1967 : 45-51) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หมายถึง การที่จะสามารถมองเห็นความแตกต่าง
ระหว่าง 2 สิ่ง หรือมากกว่า หรือความสามารถในการที่จะบอกได้ถูกต้องว่างานสำคัญได้เสร็จสิ้นลุล่วง
ไปแล้ว หรือสามารถเห็นถึงความแตกต่างว่าอันใดถูกต้องและอันใดไม่ถูกต้อง
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหาคำตอบ
เพื่อแก้ป ัญหาต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหานี้จะกระทำได้โ ดยการสอนพนักงานให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางแก้ไข
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3) ความสามารถจำเรื่องที่ผ่านมา หมายถึง การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรหรือต้องใช้
อะไรตลอดจนสามารถรู้ลำดับ หรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา
4) ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเครื่องมือ หรือเครื่องกล
ต่าง ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ต้องการให้เสร็จสิ้นลงไปได้
5) ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งสำคัญในการสื่ อ
ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพในการทำงาน
ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้นมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณงานที่
ออกมา คุณภาพของชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไปซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539: 71) ได้กล่าวถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องช่วยให้การเปรียบเทียบผลงานที่ทำ
ได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากกว่า
ปัจจัยที่ใช้ และช่วยให้มีการฝึกฝนตน เองปรับเข้าสู่มาตรฐานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
เซอร์โต (Certo, 2000: 9) ได้ให้คำ นิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล
(Effectiveness) หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิ ผลจึง
มุ่งทำให้เกิดการ “ทำสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right things)”ส่วนคำ ว่าประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง เป็น วิธ ีการจัดสรรทรั พยากรเพื่ อ ให้ เกิด ความสิ้น เปลื องน้ อยที ่ส ุ ด โดยสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ำ สุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผล หรือ
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (Doing things right)”
ฮาร์ริงตัน (Harrington, 1996 : 20) ได้ให้คำนิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กร โดยให้ความสำคัญที่
โครงสร้างและเป้ าหมายขององค์ กร (Organization’s structure and itsgoals) ซึ่งกำหนดหลั ก
ประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบ
โดยมุ่งที่การทำงานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ
5.5 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญของผู้บริหารจัดการและผู้ปฏิบัติงาน ใน
องค์การต่างๆ ผู้ที่ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานควรทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะสำคัญของการเป็นองค์การ ศึกษาความหมายและลักษณะสำคัญของ การ
บริหารจัดการองค์การ ศึกษาความหมายเบื้องต้นของคำว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพสร้างความ
เข้าใจในองค์ป ระกอบภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์การ รวมถึงแนวทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
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5.5.1 ความหมายของประสิทธิผล
ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จขององค์การ ซึ่งความสำเร็จขององค์การนอกจาก จะ
มุ่งเน้นให้บรรลุผลตามประสงค์ขององค์การแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสามารถและวิธีการ ปฏิบัติงานที่
จะนำสู่ความสำเร็จ ด้ว ย ซึ่งคำว่าประสิทธิ ผล (Effectiveness) ได้ มีนักวิช าการหลาย ท่านได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้
กิบสัน และคนอื่น ๆ (Gibson and others 1988 : 812, อ้างใน สุกัญญา โอภากุล , 2544 :
35) นิยามความหมายของประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเรื่องของการกระทำใด ๆ
หรือความพยายามใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระทำหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ำเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรง ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใด
ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 1) ประสิทธิผลของบุคคล 2) ประสิทธิผลของ
องค์การ
ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือ ปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลสำเร็จ ทำให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ไว้ผลที่
เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวัง
และ ความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะนำผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรร
กลวิธีและเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างสูงสุด
แต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยที่สุด
ประสิทธิผลขององค์การเน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ซึ่งกิบสันและคนอื่น ๆ (Gibson and
others 1988 : 39-39, อ้างใน สุกัญญา โอภากุล, 2544 : 37) อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผล
ขององค์การว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ
1) การผลิต (Production)
องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถดำเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
องค์ ก ารมี ป ระสิ ท ธิผ ลถ้ า อั ตราส่ ว นระหว่ า งปั จจั ยทรัพ ยากร (Inputs) ที ่ ใ ช้ ก ั บผลผลิ ต
(Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ปัจจัยทรัพยากรได้คุ้มค่า
3) ความพึงพอใจ (Satisfaction)
องค์การมีประสิทธิผลถ้าผลการดำเนินงานขององค์การนำมาซึ่งความสำเร็จ สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ
4) การปรับเปลี่ยน (Adaptive Mess)
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องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ
5) การพัฒนา (Development)
องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ
(Capacity) ขององค์การให้เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ข้อสังเกต คือ ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองค์การมีความหมาย
ครอบคลุมทั้งผลการดำเนิน งานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผ ลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและ ยั ง
ครอบคลุมถึกระบวนการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งก็คือ
รวมถึงประสิทธิภาพนั่นเอง
5.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิชาดา ไตรรัตน์ (2540) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการนำ นโยบายการจัดระบบเพื่อ
ควบคุมการทำงานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปปฏิบัติ พบว่า การดำเนินนโยบายการจัดระบบ
เพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการให้แรงงาน
ต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาสู่ระบบที่ทางราชการ สามารถ ควบคุมดูแลได้ แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติ ตามนโยบายการจัดระบบ เพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ในส่วน
ที่เกี่ยวกับ
1) ขาดความชัดเจน และความมีเอกภาพของนโยบาย ที่ทำให้นโยบายไม่น่าเชื่อถือ
2) ความไม่สอดคล้องของนโยบายกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะความไม่ครอบคลุมในส่วน ของ
ประเภทอาชีพ และประเภทกิจการที่มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายท่างาน
3) ขาดความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งผู้ที่ต้องนำนโยบายไป
ปฏิบัติ และผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ทำให้การดำเนินตามนโยบายมีข้อบกพร่องในหลายประการ
4) ขาดความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รมทั้ง
งบประมาณที่จะใช้ในการเป็นการ
5) ความไม่กระจ่างชัดในนโยบายของผู้ปฏิบัติ ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก่อให้เกิดความ
ลักล้นในการปฏิบัติตามนโยบาย
6) การประชาสัมพันธ์ ไม่กว้างขวางและครอบคลุมเพียงพอ ทำให้นายจ้างหรือ เจ้าของสถาน
ประกอบการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ศศิพร คนงาน (2541: 89) ศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการนำนโยบาย การจัดระบบเพื่อ
ควบคุมการทำงานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปปฏิบัติ พบว่า
1) ความไม่ชัดเจนของนโยบายและเงื่อนไขการดำเนินการวัตถุประสงค์หลัก ต้องการ จัด
ระเบียบควบคุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบทำงาน และอยู่ในประเทศไทยให้เข้า ระบบเพื่อ
ทางราชการสามารถควบคุมดูแลและเป็นไปตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติการตรวจ สอนเงื่อนไขของ
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แรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองนั้นไม่มีหลักฐานแสดงชัด เจน จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาการ
นายหน้าค้าแรงงานต่างชาติ
2) ความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเรากำลังของเจ้าหน้าที่มีน้อย
และเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่ เพราะนโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการเร่งด่วนทำ
ให้ดำเนินงานผิดพลาดและบกพร่อง ขาดความร่วมมือจากนายจ้างและสถานประกอบการในการนำ
แรงงานต่างชาติมารายงานตัวและขอรับใบอนุญาตทำงาน
3) ความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตามมติของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้การบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ One - Stop Service แต่ในทางปฏิบัติพบว่าความไม่พร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ
อุ ป กรณ์ สถานที ่ บุ ค ลากร ขั ้ น ตอนการปฏิ บ ัต ิ ง านซ้ำ ซ้ อ นเกิ ด ความล่า ช้ า นายจ้ า งและสถาน
ประกอบการเกิดความเบื่อหน่ายทำให้เป็นเงื่อนไขต่อการปฏิบัติงาน
อัญฒิกา ทองเปลว (2542) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้า
เมื อ งผิ ด กฎหมาย ปี 2541 พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคการจั ด ระบบแรงงานต่ า งด้ า ว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปี 2541 พบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่เกิดจาก
ความแตกต่างในลักษณะของหน่ว ยงานที่นำไปปฏิบัติ ความไม่พร้อมที่จะ ให้ความร่ว มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่องและครอบคลุม สมรรถนะขององค์กรที่นำ
นโยบายไปปฏิบัติที่เกิดจากความเพียงพอของทรัพยากร ที่สนับสนุน คุณภาพของบุคลากรและสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสามารถในการควบคุมนโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึงความเข้า ใจใน
นโยบายของผู้ปฏิบัติและความสอดคล้องของ กิจกรรมการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวกับ
ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่
สุวัฒน์ โอภาสานนท์ (2544: 30) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ แก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 พบว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายในคือ ข้าราชการผู้ปฏิบัติ ลูกจ้างและปัจจัยภายนอก คือ นายาง
คนต่างด้าวฯ แต่เป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ดี กล่าวคือ คุ้มครองตนต่างด้าวให้ได้รับ สวัสดิการเหมือนคน
ไทยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิประกันสังคม และมีประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ คือ
1) ป้องกันนายจ้างจำนวนมากฉวยโอกาสจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เพราะควบคุมได้ ง่าย
ลดต้นทุนการผลิตได้มาก โดยไม่ยอมจ้างงานคนไทยให้เต็มที่
2) เพื่อประโยชน์ในเวทีการต่อรองทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศและ สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ทำให้ประเทศคู่ค้ารายใดรายหนึ่งหรือองค์การการค้าโลกหรือ องค์กรสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศนำปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าว มาเป็นเงื่ อนไขกีดกันทางการค้า
หรือตัดสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศไทย
3) ทำให้รัฐบาลได้ประโยชน์จากการเก็บเงินประกันถึงคม และค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้
ทำงานอย่างเป็นระบบ จากการที่แรงงานต่างชาติต้องจ่ายให้รัฐบาลเหมือนแรงงานไทย ทั่วไปเพื่อนำ
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เงินเหล่านั้นมาจัดบริการทางสังคม และสาธารณสุขแก่แรงงานเหล่านั้นอย่างเป็น ระบบเหมาะสม โดย
รัฐบาลไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการดูแลจัดการแรงงาน เหล่านั้น ดังเช่นนโยบายที่
ผ่านมา
4) ทำให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หลุดพ้นจากความเป็นผู้กระทำผิดที่ต้อง
อยู่อย่างหวาดกลัว และหลบซ่อน ส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน มีส ่ว นร่ว มในพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนช่วยลดปัญหาสังคมอาชญากรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย ดังนั้นการ
ควบคุมบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยในด้าน ต่าง ๆ ด้วย
จีราพร ทรงอยู่ (2545: 57-58) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่าย
ใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของฝ่ายใบอนุญาตทำงาน คือ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ซึ่งมีบรรยากาศการทำงานแบบพี่น้องและเคารพในระบบอาวุโส จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเป็นแบบกันเอง ส่วนการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอกับผู้มาติดต่อ นอกจากนั้น
การถูกยืมตัวของบุคลากรยังส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์ฯ ใน
ฝ่ายใบอนุญาตทำงาน ดังนั้นความรู้ความสามารถของบุคลากร การแต่งตั้งบุคลากรใหม่มาปฏิบัติงาน
ควรจะมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ณ กองงานคนต่างด้าวก่อน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
สุริยา ซึ่งรักษา (2543: 57-58) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กองงานคนต่างด้าวกรมการจัดหางาน พบว่าปัจจัยด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความไม่ชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของนโยบายว่าต้องการให้ทำอะไร การกำหนดภารกิจ และมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติไม่
ชัดเจน ไม่มีมาตรการควบคุมและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม และให้การสนับสนุนทรัพยากรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
สุพพัต ทรงประสิทธิ ์ (2547) ได้ทำการศึก ษา เรื่อง ความคิดเห็น ของเจ้า หน้ า ที่ ส ำนั ก
บริหารงานแรงงานต่างด้าว ในการออกใบอนุญาตทำงานในระเทศไทย พบว่าเจ้าหน้าที่สำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
31-50 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพเป็นโสดระดับตำแหน่งเป็นข้าราชการระดับ 5-7
และประสบการณ์การทำงาน 6-10 ปี และพบว่าความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักบริหารแรงงานต่าง
ด้าวต่อปัญหาอุปสรรคการออกใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้แก่คนต่างด้าวส่วนใหญ่เห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการ พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานบ่อยครั้ง ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขาดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่แน่นอน เงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานยังไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พิจารณาหลายคน การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานไม่
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลของคนต่างด้าวได้ทั้งหมด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาจำกัดใน
การพิจารณา และการโยกย้ายเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ทำงาน ซึ่งเขาได้เสนอว่า สำนักบริหารแรงงานคนต่างด้าว ควรออกกฎระเบียบที่เป็นไปในแนวทาง
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เดียวกัน และมีความชัดเจนเหมาะสม และควรมีการจัดอบรม สัมมนาแนวคิด แนวปฏิบัติให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานสอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกัน อีกทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบกฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบการขอ
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้แก่คนต่างด้าว
ผานิต แพเกาะ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การนำนโยบายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา นโยบายจัด
ระเบียบเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุม
การทำงานของคนต่างด้าวมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย การกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
จำนวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาต ระยะเวลาการจ้างและสิ้นสุดของนโยบาย การ
ออกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และการขอเพิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าว “ของสถานประกอบการอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน "
ด้านสมรรถนะขององค์การ ในส่ว นที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การ พบว่า การจัด
โครงสร้าง องค์การไม่เหมาะสมมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลักษณะการวินิจฉัย สั่งการจากหน่วย
เหนือมายังหน่วยล่าง และมีลักษณะเป็นทางการ ตามลักษณะของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นระบบ
ราชการ ด้านบุคลากรพบว่ามี จำนวนไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติตาม
นโยบาย ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พบว่า มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ด้านความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ส่วนในเรื่อง ลักษณะการติดต่อและความสัมพันธ์ พบว่า การติดต่อมีปัญหาไม่ราบรื่น ความ
ร่วมมือหรือการทำความตกลงกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ พบว่า มีปัญหาในระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อจำกัดที่
แตกต่างกัน
การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยหลักอื่น ๆ พบว่า มีปัญหา
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มี
ต่อนโยบายจัด ระบบเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบว่า ส่วนใหญ่เห็นควรผ่อนผันให้มีการ
จ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายเท่าที่จำเป็น และส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรผลักดันให้แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายอยู่เฉพาะบริเวณชายแดน
5.7 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาคร (One Stop Service) ” ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบแนวคิดภายใต้บริบทที่ว่า เมื่อมีการ
เปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ใน
การดำเนินการที่ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งขึ้น สามารถมองเห็นปัญหา
และผลกระทบจากการปฏิบัติงานดังกล่าว และสามารถผลักดันปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเพื่อ

401

เป็นแนวทางหรือนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาครต่อไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
6. ระเบียบวิธีวิจัย
6.1 ขอบเขตการศึกษา
6.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ เช่น แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ วารสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร (One Stop Service) ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดการการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์
ประมวลผล เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์
6.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว หรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 230 คน จาก
4 หน่วยงาน (ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, )
6.2 ขนาดตัวอย่างและวิธีคัดเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในกาศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาครจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
จำนวน 230 คน โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ตารางสำเร็จรูปคำนวณหา
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967 อ้างใน สุจิตรา บุญยรัตพันธ์ 2560: 176) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ความคาดเคลื่ อนที่ 5 % ดังนั้น จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 คน และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแบบมีสัดส่วน แบ่งเป็นกระทรวงแรงงาน จำนวน 20 คน กระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 32 คน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 84 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวน 14 คน
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย
คำถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการนำนโยบายการจดทะเบีย นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการการปฏิบัติในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ใน
จังหวัดสมุทรสาคร (ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service)
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการเก็บข้อมูล
2) เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามประเด็นปัญหา
3) เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล
4) แปลข้อมูลที่ได้เป็นรหัสตามคู่มือการลงรหัสแล้วบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอในรูปตารางประกอบ
6.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ว ิจ ัย เลือกที่ใช้ส ถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้ส อดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา หน่วยงานสังกัด และประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว โดยใช้สถิติ คือ
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ
2) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับ
ปัจจัยในการนำนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไปปฏิ บัติโดยใช้
สถิติ t-test สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way
ANOVA) สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป
6.6 เกณฑ์การแปลผล
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เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ปัญหามากที่สุด
หมายถึง 5 คะแนน
ปัญหามาก
หมายถึง 4 คะแนน
ปัญหาปานกลาง
หมายถึง 3 คะแนน
ปัญหาน้อย
หมายถึง 2 คะแนน
ปัญหาน้อยที่สุด
หมายถึง 1 คะแนน
แปลผลระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.21 – 5.00 =
ปัญหามากที่สุด
3.41 - 4.20 =
ปัญหามาก
2.61 - 3.40
=
ปัญหาปานกลาง
1.81 - 2.60
=
ปัญหาน้อย
1.00 - 1.80
=
ปัญหาน้อยที่สุด
7. ผลการวิเคราะห์
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ท ำการศึ ก ษา มี ข ้ อ มู ล ทั ่ ว ไปประกอบด้ ว ย เพศ อายุ การศึ ก ษา สั ง กั ด
ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จำนวน 150 คน พบว่า
7.1.1 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และเพศชาย
จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24
7.1.2 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3
รองลงมาคือช่วงอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ช่วงอายุ ต่ำกว่า 30 ปี จำนวน
27 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี มีจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14
7.1.3 การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ
60.7 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และอนุปริญญา จำนวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 12
7.1.4 สังกัด พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 56
รองลงคือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 กระทรวงแรงงาน
จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
7.1.5 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พบว่า ส่ว นใหญ่อยู่ที่ 1 – 5 ปี
จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ระหว่าง 6 -10 ปี จำนวน 40 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.7 ประสบการณ์ ร ะหว่ า ง 11 – 15 ปี จำนวน 25 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.5
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ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ประสบการณ์ระหว่าง 16 -20 ปี
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และ
ประสบการณ์ระหว่าง 20 -25 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นตามแบบสอบถาม
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร มี
องค์ประกอบในการศึกษาจำนวน 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านนโยบาย
2) ด้านทรัพยากรขององค์กร
3) ด้านความร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
4) ด้านทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
5) ด้านกระบวนการและการพิจารณา
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาใน
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาที่พบมากที่สุด
จากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านนโยบาย คือ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการและการพิจารณา
คือ อยู่ในระดับมาก 3) ด้านทรัพยากรขององค์กร คือ อยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านความร่วมมือจาก
ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง และ 5) ด้านทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ คือ อยู่
ในระดับปานกลาง เพื่อให้เห็นภาพของปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาถึงรายละเอียด
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติในครั้งนี้
7.2.1 ทัศนคติด้านนโยบาย ซึ่งโดยรวมพบว่ามีปัญหามาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ที่พบ
ปัญหาในระดับมาก คือ 1) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่มีความต่อเนื่อง 2) นโยบายการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 3) นโยบายการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 4) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวลักลอกเข้าประเทศมากขึ้น ตามลำดับ และที่พบว่ามีปัญหาในระดับปานกลาง
คือ นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว คอบคลุมเฉพาะแรงงานต่างด้าวบางประเภทเท่านั้น
7.2.2 ทัศนคติด้านทรัพยากรขององค์การ ซึ่งโดยรวมพบปัญหาในระดับปานกลาง แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ที่พบปัญหาในระดับมาก คือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานตามนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2) สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ไม่มีความ
เหมาะสมการเดินทางมารับริการ และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ
3) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และจัดสรรล่าช้า 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัย
และไม่เพี ย งพอสำหรับ การปฏิ บ ั ติ งานตามนโยบายการจดทะเบีย นแรงงานต่ า งด้ าว ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามลำดับ และที่พบปัญหาในระดับปานกลาง คือ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
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มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานตาม นโยบายการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว
7.2.3 ทัศนคติด้านความร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งโดยรวมพบปัญหาในระดับปาน
กลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ า ที่พบปัญหาในระดับมาก คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนด
วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกันที่ชัดเจน ปัญหาที่พบระดับปานกลาง คือ 1) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้มีการประชุมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน
ร่วมกัน และ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ตนมีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ และปัญหาที่พบน้อย คือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการประสานงานกันทั้งภายในและ
ภายนอก และ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกันในการ
ดำเนินการตามนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
7.2.4 ทัศนคติของผู้น ำนโยบายไปปฏิบัติ โดยรวมพบปัญหาในระดับปานกลาง แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ที่พบปัญหาในระดับปานกลาง คือ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมที่
จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการปฏิบัติงานตามนโยบายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และ 2)
เจ้าหน้าที่ผ ู้ป ฏิบ ัติงานไม่ย ิน ดีที่จ ะให้บริก ารและให้ ความร่ว มมื อแก่บุค คลในหน่ว ยงานในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และที่พบปัญหาน้อย คือ 1) เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบ ัติไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
และ 3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก่อนที่จะปฏิบัติงาน
7.2.5 ทัศนคติด้านกระบวนการและการพิจารณา ซึ่งโดยรวมพบว่ามีปัญหามาก แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ที่พบปัญหาในระดับมาก คือ 1) การที่แรงงานต่างด้าวไม่สามารถให้ข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าที่ใ นการยื ่น ขอจดทะเบีย นแรงงานต่ างด้ าว ทำให้เกิด ความล้าช้า ในการพิ จารณาออก
ใบอนุญาตทำงาน 2) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการพิจารณาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
บ่อยครั้ง ทำให้ขั้นตอนปฏิบัติงานขาดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่แน่นอน 3) ข้อมูลในรายละเอียด
แบบฟอร์มการยื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ไม่มีความชัดเจน 4) นายจ้างหรือนายหน้าแรงงาน
ต่างด้าวที่มายื่นของจดทะเบียนแรงงาน แทนคนต่างด้าว ส่วนใหญ่จะไม่ทราบระเบียบการออก
ใบอนุญาต 5) ข้อมูลในรายละเอียดแบบฟอร์มการยื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ไม่มีความชัดเจน
และ 6) เงื่อนไขพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
พิจารณาหลายคน และที่พบปัญหาน้อย คือ ไม่มีการจัดบริการตามลำดับก่อน – หลัง หรือลำดับคิว
7.3 การทดสอบสมมติฐาน
7.3.1 เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติต่อกระบวนการและการพิจารณาไม่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบไม่แตกต่างกัน
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7.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในด้าน
ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบไม่แตกต่างกัน
7.3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติ
ต่อนโยบายไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบไม่แตกต่างกัน
7.3.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่สังกัดหน่วยงานต่างกันมีทัศนคติต่อ
ความร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ ค่า Sig ที่ได้ต่ำกว่า 0.05
ดังนั้นจึงพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวที่สังกัดหน่วยงานต่างกันมีทัศนคติ
ต่อความร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
7.3.5 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวต่างกัน มีทัศนคติต่อทรัพยากรองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบไม่
แตกต่างกัน
8. อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ
8.1 อภิปลายผล
จากการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติในการจดทะเบียนรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถอธิบายถึงปัญหาที่ค้นพบ ดังนี้
8.1.1 ปัญหาด้านนโยบาย
ปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ของจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) มีความคิดเห็นในภาพรวมของปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่เห็นว่า 1) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่มีความต่อเนื่อง 2) นโยบายการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด 3) โยบายการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และ 4) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ส่งผล
ให้แรงงานต่างด้าวลักลอกเข้าประเทศมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วิชาดา ไตรรัตน์ (2540)
พบว่า นโยบายขาดความชัดเจน และความมีเอกภาพของนโยบาย ที่ทำให้นโยบายไม่น่าเชื่อถือ และ
สุร ิย า ซึ่งรักษา (2543: 57 - 58) พบว่า ปัจจัยด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความไม่ชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของนโยบายว่าต้องการให้ทำอะไร
8.1.2 ปัญหาด้านทรัพยากรขององค์กร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีความคิดเห็นในภาพรวมของปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นต่อปัญหาในระดับมากคือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2) สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ไม่มีความเหมาะสมการเดินทางมารับริการ และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ห้องน้ำ ที่
จอดรถ 3) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
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นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และจัดสรรล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วิชาดา ไตร
รัตน์ (2540) พบว่า ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไป
ถึงงบประมาณในการดำเนิน งาน และศศิพร คนงาน (2541: 89) พบว่า ความไม่คล่องตัว ในการ
ปฏิบัติงาน ตามมติของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ One - Stop Service แต่
ในทางปฏิบัติพบว่าความไม่พร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร
8.1.3 ปัญหาด้านความร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีความคิดเห็นในภาพรวมต่อปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นต่อปัญหาในระดับมากคือ 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนด
วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกันที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อัญฒิกา ทองเปลว
(2542) พบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่เกิดจากความแตกต่าง
ในลักษณะของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ ความไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และผานิต แพเกาะ (2544) ด้านความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า จำนวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ส่วนในเรื่อง ลักษณะการติ ดต่อและความสัมพันธ์ พบว่า การติดต่อมีปัญหาไม่
ราบรื่น ความร่วมมือหรือการทำความตกลงกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ พบว่า มีปัญหาในระเบียบ วิธี
ปฏิบัติ ข้อจำกัดที่แตกต่างกัน
8.1.4 ปัญหาด้านทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัญหาที่พบในระดั บนี้คือ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่
มีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการปฏิบัติงานตามนโยบายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศศิพร คนงาน (2541: 89) พบว่า ความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้นำ
นโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากกำลังของเจ้าหน้าที่มีน้อยและเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่ เพราะ
นโยบายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการเร่งด่วนทำให้ดำเนินงานผิดพลาดและบกพร่อง
8.1.5 ปัญหาด้านกระบวนการและการพิจารณา
พบว่า ปัญหาอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ 1) การที่แรงงานต่างด้าวไม่
สามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ในการยื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทำให้เกิดความล้าช้าในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน 2) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการพิจารณาการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวบ่อยครั้ง ทำให้ขั้นตอนปฏิบัติงานขาดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่แน่ นอน 3) นายจ้างหรือ
นายหน้าแรงงานต่างด้าวที่มายื่นของจดทะเบียนแรงงาน แทนคนต่างด้าว ส่วนใหญ่จะไม่ท ราบ
ระเบียบการออกใบอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สุพพัต ทรงประสิทธิ์ (2547) พบว่า ปัญหา
อุปสรรคการออกใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้แก่คนต่างด้าวส่วนใหญ่เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบการ พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานบ่อยครั้ง ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานขาดหลักเกณฑ์
และมาตรฐานที่แน่นอน เงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พิจารณาหลายคน การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงข้อมูลของคนต่างด้าวได้ทั้งหมด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการพิจารณา
8.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่อง ปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพบมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยสู งสุดอยู่ในอันดับ 5 อันดับ
แรก คือ
1) การที่แรงงานต่างด้าวไม่สามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ในการยื่นขอจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว ทำให้เกิดความล้าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน
2) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่มีความต่อเนื่อง
3) นโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่
กำหนด
4) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการพิจารณาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวบ่อยครั้ง ทำให้
ขั้นตอนปฏิบัติงานขาดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่แน่นอน
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว
เพื่อให้การบริหารจัดการในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในจังวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหากมีการเปิดให้
แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนอีก
8.2.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปปรับใช้
1) ด้านนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการผลัดดันนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด่าว
ควรกำหนดนโยบายให้มีความชัดเจนครอบคลุมแรงงานต่างด้าว ทุกประเภท เพื่อที่จะไม่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง ควรกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยทันที่
โดยเฉพาะระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
2) ด้านทรัพยากรองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนอัตรากำลังในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อรองรับ ปริมาณงาน และจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียนต่อวัน หน่ว ยงานที่
รับผิดชอบในการจัดหาอาคาร สถานที่ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ควรให้มีความเหมาะสม
สะดวกในการเดินทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ เป็นต้น
การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะจังหวัดที่มีจำนวน
แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก
3) ด้านความร่วมมือในการนำนโยบายไปปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการแนะนำหรือ
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทาง

409

เดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อถอดบทเรียนและหา
แนวทางแก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์
4) ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ควรอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนายจ้างหรือผู้มารับ
บริการ ในการทำงานเพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่
5) ด้านกระบวนการและการพิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการอบรมด้านภาษา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะภาษาเมียนมา ภาษากัมพูชา
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับ
แรงงานต่างด้าวได้
8.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัญหาในการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
2. ควรมีการศึกษากระบวนการและการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU
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การศึกษาผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อชุมชนและการอนุรักษ์
จังหวัดกาญจนบุรี
นิธิพงษ์ กันกง*
บทคัดย่อ
โครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามครั้งที่ 7 โดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
โครงการที่ต่อยอดจากการจัดนิทรรศการเล็ก ๆ ของ “ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง” การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนต่อโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม 2) เพื่อ
ศึกษาผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อชุมชน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ ใช้เครื่องมือในการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการจำนวน 5 กลุ่ม 19 คน ผลการศึกษาพบปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนคือ
เรื่องการสื่อสารในการบริหารจัดการโครงการ หน้าที่ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนที่ไม่ชัดเจน ซึ่งโครงการนี้ได้ทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อชุมชน ผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งผลกระทบเชิงบวกได้แก่ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมี
รายได้จากการขายสินค้าและอาหาร ชุมชนมีชื่อเสียง ทำให้บุคคลทั่วไปรู้จักชุมชนเป็นวงกว้างมากขึ้น
ส่วนผลกระทบเชิงลบได้แก่ ปัญหาการจราจร เนื่องจากต้องทำการปิดถนนตั้งเวลา 15.00 -22.00 น.
ตลอดการดำเนินโครงการเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทำให้บริเวณพื้นที่จัดงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ
มีการจราจรที่แออัด สัญจรไม่สะดวก การที่มีร้านค้าของโครงการมาตั้งบดบังหน้าบ้านของผู้อยู่อาศัย
และมีการปิดถนน ทำให้ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ รายได้จึงลดลง การจัดเก็บขยะที่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีขยะมากกว่าเดิม แต่เนื่องจากมีการปิดถนน
ในช่วงที่จัดโครงการ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บขยะหลังเลิกงาน ทำให้มีปริมาณขยะสะสมบริเวณพื้นที่จัด
งานเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางเสียง เนื่องจากโครงการมีการแสดงและกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดเสียงดังบ้างในบางพื้นที่ ทำให้รบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่จัดโครงการ ผลกระทบเชิง
ลบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขก็อาจทำให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการในอนาคตได้
เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดงานให้ยั่งยืนและดำเนินได้ต่อไป ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควร
มีการชี้แจง หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการเบิกจ่าย
งบประมาณก่อนและหลังการจัดงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ควรจัดสรรคนนอกที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดงานมาตั้ งเป็นคณะกรรมการ
พิเศษ เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชน ควรมีการจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนิน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โครงการ และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น แบ่งปันร่วมรับฟังผลประโยชน์
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ควรมีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจน
หากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมกัน
คำสำคัญ: ศึกษาผลกระทบ, สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี, ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง,
ชุมชนริมน้ำ
1. บทนำ
ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ได้รับจัดตั้งให้เป็น
อำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2441 เดิมชื่อว่า “อำเภอใต้” เพราะอยู่ทางใต้ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งอยู่บน
ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอท่าม่วง” จนถึงปัจจุบัน ชุมชนตลาดเก่าท่า
ม่วงมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่มากกว่า 100 ปี ซึ่งนับว่าเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่และมีผู้คน
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา มีทั้งคนที่นับศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม รวมถึง
วัฒนธรรมของชาวจีน จึงทำให้ชุมชนนี้มีความน่าสนใจ อีกทั้งลักษณะอาคารบ้านเรือนที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ การสร้างบ้านเรือนด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จนได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
ประเภทชุมชน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2560
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงมีความสำคัญเรื่อยมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะความสำคัญด้านการค้า
ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงในอดีตนั้นเป็นท่าเรือสำคัญในการกระจายสินค้าและการค้าขาย ซึ่งในสมัยก่อน
โดยมากจะพึ่งพาการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก โดยผู้คนจากพื้นที่รอบ ๆ และอำเภอใกล้เคียงจะ
เดินทางมาทำการค้าและซื้อขายสินค้า ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางน้ำเริ่มไม่เป็นที่นิยมประกอบกับมี
การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำแม่กลองขึ้น โดยทางกรมชลประทานได้ทำการขุดลำน้ำขึ้นมาใหม่เป็นช่องลัด
ตรงจึงทำให้ไม่ต้องผ่านชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงเหมือนเดิม ทำให้ต่อมาท่าเรือตลาดเก่าท่าม่วงจึงไม่
เป็นจุดขนถ่ายสินค้าทางน้ำอีกต่อไป ร้านค้าต่าง ๆ ก็มีการย้ายไปยังริมถนน บางร้านก็เลิกกิจการ บาง
ร้านที่ยังเปิดอยู่ก็ยังคงความเก่าแก่ ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่มาถึงในปัจจุบัน
ตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์กำลังจะเลือนหายไป เนื่องจากขาดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และการ
พัฒนาให้ยั่งยืน เพื่อจะได้คงอัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร อาคาร
สถานที่ ต่าง ๆ ที่สำคัญนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของชุมชนต่อไป
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จากกระแสหลักและทิศทางของการพัฒนาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้คงคุณค่าและการให้ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่
ทางวัฒนธรรมเกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
ตน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้และธุรกิจของท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น อันเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมา
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้เกิดค่านิยมแบบใหม่ในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้ง
คนไทยและคนต่างชาติมุ่งหวังมาสัมผัสความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งให้คนไทยเกิดการ
รับ รู้และเรีย นรู้มรดกทางวัฒ นธรรมที่มาจากการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์อย่างกลมกลืนจน
กลายเป็นอัตลักษณ์ของไทย เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมของตนเองและร่วมใจสืบ
สานฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนรุ่นหลัง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้จึงถือเป็นการเพิ่ม
ช่องทางใหม่ที่สำคัญ พร้อมกันนั้นยังเป็นการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้
ยั่งยืนตลอดจนนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
อย่างหลากหลาย
โดยกลุ่มคนในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงได้มีการรวมกลุ่มกันเรียกว่าตัวเองว่า “ชมรมคนรัก
(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง” และ “ชุมชนริมน้ำ” ได้ตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดเก่าท่าม่วงที่
กำลังจะเลือนหายไป จึงได้จัดทำโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน หน่วยงานราชการ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำคุณค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้พื้นที่ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุก
ภาคส่วน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นการศึกษาหาความรู้ใน
พื้นที่หรือบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พื้นที่สถานที่ต่าง ๆ จะมีการบอก
เล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังช่วยในการพัฒ นา
เศรษฐกิจของชุนชนด้วยการท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มสูงขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการรากวัฒนธรรม ท่าม่วงบ้านฉันดีและงามครั้งที่
6 และ 7 ตามลำดับในย่านตลาดเก่าท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแต่ครั้งจะใช้ระยะเวลาในการจัดงาน
ทั้งหมด 3 วัน เพื่อต่อยอดจากโครงการที่ “ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง”ได้จัดทำไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะทำให้มีนั กท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้นและเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักวัฒนธรรมก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน เกิดการบูรณาการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบกลไกประชารัฐ
ผู้ศึกษาในฐานะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าม่วงและเป็นส่วนหนึ่งที่อาจ
ได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม จึงมีความสนใจในการศึกษา
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ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่มากก็น้อย เพื่อพัฒนาโครงการและชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาของชุมชนต่อโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม
2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อชุมชน
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ข้าราชการผู้ดูแลโครงการ 1 คน ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่า
ม่วงและชุมชนริมน้ำ (ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่) จำนวน 3 คน ผู้อาศัยอยู่ในพื้ นที่จัด
งาน จำนวน 5 คน ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 5 คน และผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 5 คน
3.2 ด้านพื้นที่
ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
3.3 ด้านระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนมกราคม – เมษายน 2562
3.4 ด้านเนื้อหา
ทำการศึกษาการดำเนินงานของโครงการด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแนวความคิดที่เพิ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นาน และยังมีการใช้คำ
ภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายสำคัญได้แก่ Bio Tourism Green Tourism และNature Tourism
เป็นต้น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) คำจำกัดความของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ว่า การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน
โดยมี ก ารปกป้ อ งและสงวน รั ก ษาโอกาสต่ า ง ๆ ของคนรุ ่ น หลั ง ไว้ ด ้ ว ย การท่ อ งเที ่ ย วนี ้ อ าจมี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ เป็นการท่องเที่ยวที่
ดำเนิน การภายใต้ขีดจำกัดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่ว มของ
ประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีต่อการท่องเที่ยว อีกทั้งต้องทำให้ประชาชนทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต้องชี้นำ
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ภายใต้ ค วามต้ อ งการของประชาชนท้ อ งถิ ่ น และชุ ม ชนในพื ้ น ที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วนั ้ น ๆ (สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย, 2539) สำหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ได้มีบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ให้ความหมายและคำจำกัดความไว้มากมาย เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหนึ่งและได้รับการอ้างอิงถึงเสมอ ที่สำคัญมีดังนี้
Ceballos Lascurain (1991) เป็นคนแรกที่ได้ให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า
“เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวน
หรือทำความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น”
Elizabeth Boo (1991) ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า “การท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติ
ที่เอื้อประโยขน์ต่อการอนุรักษ์ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสำหรับการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ มีการ
สร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม”
The Ecotourism Society (1991) ได้ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า “การ
เดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายคุณค่าของระบบนิเวศ และในขณะเดียวกันก็ช่วย
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น”
Western (1993) ได้ปรับปรุงคำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ The Ecotourism Society
ให้สั้นและกระทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้นคือ “การเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่ง
ธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นดีขึ้น"
The Commonwealt Department of Tourism (1994) ได้ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์คือ การท่องเที่ยวธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเข้าใจธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน คำว่าธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมยังครอบคลุมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วย ส่วนคำว่าการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนนั้นหมายถึง การปัน
ผลประโยชน์ต่าง ๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เสรี เวชบุษกร (2538) ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า "การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชน
ในท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วย"
จากการให้ความหมายและคำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้น พอจะ
สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยัง
แหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความ
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้
และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
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แหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
จิตรวดี เกษมสุข (2554) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน คือกระบวนการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง รวมทั้งใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชำนาญร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลงาน
ปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงจึงหมายถึงการที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อ การดำรงชีพ ทางเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับ
โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
บั ณ ฑร อ่ อ นดำ (2544) ได้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก สำคั ญ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของนักพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ขององค์กรชุมชน หลักการสำคัญในการปฏิบัติร่วมกับประชาชนที่ สำคัญคือการจัดความสัมพันธ์ที่
เสมอภาคเท่าเทียมกันการจัดความสัมพันธ์ด้านบทบาทระหว่างนักพัฒนากับชุมชนที่เท่าเทียมกัน เป็น
หลักการสำคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วม การมีอิสระไม่ครอบงำความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์
ควรอยู่บนรากฐานของการไม่ครอบงำการให้อิสระในความคิด การแสดงออกโดยไม่มีอคติและไม่นำ
ความคิดความเชื่อของตนมาวัดหรือตีคุณค่าหรือเจาะจงครอบงำให้เปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วม
ของคนทุกกลุ่มในสังคมในชุมชน ย่อมประกอบด้วยความแตกต่างหลากหลายทางด้านฐานะ เพศ วัย
สถานะทางสังคมและการสร้างโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับสังคมอย่างเท่า เทียมกันในการให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการแสดงออกความคิดเห็นศักยภาพความรู้และร่วมมีบทบาทดำเนินการ
การมีส่วนร่วมทุกกระบวนการทุกขั้นตอนที่แท้จริง จึงควรให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมแต่งตั้ง
ผู้ร ับ ข่าวสารการวิเคราะห์ป ัญหา การวางแผนกำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล การสรุปบทเรียนแก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่สู่
สาธารณะในการนำแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์อันจะนำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชน เพื่อให้ คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตระหนักรักษาและเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและนำมา
ถ่ายทอดให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนเพื่อมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2546 ให้คำอธิบาย “ขัดแย้ง” ว่า “ขัด” หมายถึง
ไม่ทำตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ ส่วน “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงกัน ไม่ลงรอยกัน ต้านไว้ทานไว้ รวมความแล้ว
ความขัดแย้ง หมายถึง “สภาพความไม่ลงรอยกันคือไม่ยอมทำตามและยังมีความต้านทานไว้”
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วันชัย วัฒนศัพท์ (2547, น.16) ให้ความหมายไว้ว่าความไม่ลงรอยกัน หรือสภาวะที่ไม่เห็นพ้อง
กัน หรือระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถ
เข้าใจกันได้ ความไม่ลงรอยกันทางความต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2531,น.71) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขัดแย้ง คือสภาพการที่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเกิดความไม่เข้าใจกันมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ คับข้องใจที่จะพูดคุยหรือสื่อสารต่อกัน
5. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบีย บวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสารได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและผลงานการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ งานวิจัย เอกสาร สถิติ ความคิดเห็นของ
บุคคลต่าง ๆ และข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสัมภาษณ์โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย
1) ข้าราชการผู้ดูแลโครงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก) จำนวน 1 คน
2) ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วงและชุมชนริมน้ำ (ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่)
จำนวน 3 คน
3) ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน จำนวน 5 คน
4) ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 5 คน
5) ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 5 คน
ตารางที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน
ผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้เข้าร่วมงาน
รวมทั้งสิ้น (คน)

จำนวน (คน)
1
3
5
5
5
19

6. ผลการศึกษา
6.1 ปัญหาของชุมชนต่อโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม
การจัดโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามครั้งที่ 7 นั้น เป็นโครงการที่
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“สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้จัดทำงบประมาณเสนอจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
การปฏิบ ัติงานนั้นจะมีการประชุมของทุกภาคส่ว นก่อน เพื่อตระเตรียมการและแบ่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำงานในโครงการ ทั้งอำเภอ เทศบาล ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ซึ่งคณะทำงานของ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักและได้รับความร่วมมือจากชมรมคนรัก(ษ์)ตลาด
เก่าท่าม่วงที่ได้ร่วมกับชุมชนริมน้ำ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ” -- ผู้รับผิดชอบหลัก
พบว่า การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนค่อนข้างน้อย ขาดผู้ประสานงานกลางระหว่างกลุ่ม ทำ
ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างคนในชุมชน ทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ ด้านการคมนาคม ด้านการจัดระบบบริหารงานที่ชัดเจน ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วงและกลุ่มชุมชนริมน้ำนี้ทำให้การปฏิบัติงานไม่มี เสถียรภาพ เกิด
ความสับสนในการบริหารจัดการ การไม่มีเอกภาพในการตัดสินใจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อการ
จัดการโครงการ ซึ่งถ้า
“ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่ตรงกันคงทำให้การจัดงานมีความต่อเนื่องและราบรื่นกว่านี้ เรา
ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความคิดเห็นที่แตกต่ างกัน โดยการลงความเห็น ที่ใช้เสียงข้างมาก
ซึ่งคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาต่อการตัดสินใจ แต่เมื่อได้มาปฏิบัติงานจริงแล้ว ทางชุมชนริมน้ำไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของที่ประชุม จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา” -- ผู้รับผิดชอบหลัก
“ทางเราได้รับงบประมาณจากจังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้
เสนอโครงการ และทางสำนักงานฯได้สนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามที่ชมรมได้เสนอไปอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องกิจกรรม การแสดง และความรู้ทางวัฒนธรรมและยังให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ นอกจากนี้ยังให้อิสระในการทำงาน รวมทั้งรูปแบบของการจัดงานในแต่ละปีที่ทำให้คนใน
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระดับจังหวัด จากประสบการณ์การทำงาน
ในโครงการนี้มาหลายปี ป้าได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ ความขัดแย้งทางความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนเอง” -- ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่ คนที่ 1
“ควรมีการจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินโครงการ และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันร่วมรับฟังผลประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อ
ปรับปรุงการดำเนินงาน” -- ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่ คนที่ 3
การเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอน งบประมาณ ความรับผิดชอบ และชี้แจ้งประชาชนให้ทราบถึง
“โครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม ทางสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้จัดทำ
งบประมาณเสนอจังหวัด” -- ผู้รับผิดชอบหลัก
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“ทำให้ชาวบ้านเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ชัดเจนมากขึ้น เช่น เรื่องงบประมาณ เรื่องค่าเช่าร้านค้า
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะได้เห็นถึงความโปร่งใส ส่วนตัวแล้วก็คิดว่าอยากให้มีโครงการต่อ และอยากให้
ผู้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมากขึ้น” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นทีจ่ ัดงาน คนที่ 1
ในระหว่างการปฏิบัติงาน อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่ง
“ตลอดระยะเวลาการทำงาน อาจจะมีขัดแย้งกันบ้าง ป้าก็มองว่าเป็นปัญหาธรรมดาที่แก้ไข
กันได้ แต่พอมีหลายๆครั้ง ป้ารู้สึกหมดกำลังใจที่จะทำงานต่อ และรู้สึกเห็นใจทางสำนักงานฯ ที่พวก
เราคนในชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เสียที จนทำให้โครงการบางส่วนไม่เป็นไปตามที่วางแผนกัน
ไว้ ตอนนี้ทราบข่าวมาว่า ในปี พ.ศ.2563 ทางสำนักงานฯ ไม่ได้มีการยื่นเรื่องของบประมาณมาให้
โครงการท่าม่วงบ้านฉันแล้ว” -- ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่ คนที่ 1
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนในชุ ม ชนนี ้ ม ี ก ารสะสมมานานเนื ่ อ งมาจากปั ญ หาด้ า น
ผลประโยชน์ และการจัดการพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งร้านค้าบนถนน ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน โดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอม ถ้าทั้งสองฝ่ายได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและมีคน
กลางมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอาจทำให้ลดหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งนี้ลงได้
“ชุมชนริมน้ำนั้นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการจัดสถานที่ตั้งร้านค้า ที่ไม่สามารถตกลง
กันได้กับชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วงต่างฝ่ายต่างไม่ยอม เป็นปัญหาที่สำนักงานวัฒนธรรมเองก็ไม่
สามารถแก้ไขได้ ทางสำนักงานฯแค่อยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ โดยไม่คิดว่า
จะทำให้เกิดปัญหา ซึ่งปัญหานี้สำนักงานฯเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้
หน่วยงานท้องถิ่นหรืออำเภอเข้ามามีบทบาทและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการอันเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนนี้ได้ดำเนินและสานต่อวัฒนธรรม ประเพณีให้ยั่งยืนต่อไปในส่วนของสำนักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรีนั้น ก็ยังอยากให้มีการจัดงานนี้ต่อไป ถ้าสามารถกำจัดปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท่าม่วงเอง ซึ่งทางสำนักงานฯ หวังว่าอาจมองเห็ นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนนี้ได้ในอนาคต” -- ผู้รับผิดชอบหลัก
การขับ เคลื่ อ นการจั ดงานท่ าม่ว งบ้ านฉั นดี และงาม ประกอบไปด้ว ย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 2) ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง 3) ชุมชนริมน้ำ
“ทางสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้จัดทำงบประมาณเสนอจังหวัดกาญจนบุรี
และเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ” -- ผู้รับผิดชอบหลัก
ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วงเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่ริเริ่มโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ในขณะนั้นการทำงานเป็นเพียงการอนุรักษ์บ้านปอเชียงและการจัดนิทรรศการ
ประวัติความเป็นมาของตลาดเก่าท่าม่วง ซึ่งจัดร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยยังไม่มีการจัดทำโครงการเช่นในปัจจุบัน
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“สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้สนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามที่ชมรมได้เสนอไปอย่างดีเยี่ยม ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรม การแสดง และความรู้ทางวัฒนธรรมและยังให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ นอกจากนี้ยังให้อิสระในการทำงาน รวมทั้งรูปแบบของการจัดงานในแต่ละปีที่ทำให้คนใน
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระดับจังหวัด” – ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ
งานในพื้นที่ คนที่ 1
ในขณะที่ชุมชนริมน้ำ เป็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนท่าม่วง มีที่พักอาศัย มีร้านค้าอยู่
ภายในบริเวณที่จัดงาน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ระหว่างผู้จัดโครงการ เจ้าของร้านค้า
และเจ้าของพื้นที่ ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในพื้นที่
“อยากให้ผู้นำชุมชนริมน้ำมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคณะผู้จัดทำว่าทางคณะผู้จัดทำไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากงบประมาณที่ได้รับจากทางสำนักงานฯ การมาช่วยเหลืองานตรงนี้ไม่ได้หวัง
ผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด แต่มาช่วยจากใจที่หวังอยากให้เศรษฐกิจของชุมชนเราพัฒนาขึ้น ซึ่ง
ความขัดแย้งภายในต่าง ๆที่เกิดขึ้นนี้ อาจส่งผลทำให้หน่วยงานราชการที่คอยช่วยเหลือมาตลอดต้อง
หยุดความช่ว ยเหลือในการจัดงานที่ อาจเกิ ดขึ้ นในปี ต่ อ ๆ ไปก็เป็นไปได้ซึ่ง อยากให้มี การออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจน หากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมกัน ” -- ผู้ปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบงานในพื้นที่ คนที่ 2
“ควรทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น เรื่องงบประมาณ เรื่อง
ค่าเช่าร้านค้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะได้เห็นถึงความโปร่งใส ส่วนตัวแล้วก็คิดว่าอยากให้มีโครงการต่อ
และอยากให้ผู้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมากขึ้น” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 1
“ได้ยินมาว่าทางคณะผู้จัดงานเขามีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องการจัดการค่าเช่าร้านค้า และ
รูปแบบการจัดวางร้านค้า ผมก็อยากจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่อยๆแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ เพื่อที่ว่าเราจะ
ได้มีงานดี ๆ แบบนี้ไปอีกเรื่อย ๆ” -- ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 4
จะเห็นได้ว่าปัญหาเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสื่อสารที่อาจจะไม่ชัดเจน จน
ทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาดและอาจเกิดจากความคิดเห็นทัศนคติที่ไม่ตรงกันจนเกิดความ
ขัดแย้งนี้ขึ้นโดยไม่มีคนกลางมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดอย่างจริงจัง ทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง
ระหว่างคนในชุมชน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการ
ความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้คนใน
ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนก่อน การจัดทำ
โครงการนี้ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน การที่มีชุมชมเข้มแข็งซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามัคคีของคน
ในชุมชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาแล้ว การแก้ไขและการทำให้คนในชุมชนยอมรับความ
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คิดเห็นโดยคำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอาจจะช่วยสามารถลดหรือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้ไม่
มากก็น้อย
6.1.1 ผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อชุมชน ด้านเศรษฐกิจ (เชิงบวก)
การจัดงานท่าม่วงบ้านฉันดีและงามครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2562 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนท่าม่วง การจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าและชาวบ้านที่มาจำหน่าย
สินค้าอาหารในงาน ซึ่ง
“ในแต่ละวันป้ามีได้รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 3,000 – 5,000 บาท ต่อวันเลยทีเดียว จนทำให้
ตอนนี้ ป้าได้เปิดร้านไอศกรีมขายต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ป้าคิดว่าถ้ามีการจัดโครงการ ท่าม่วงบ้าน
ฉันดีและงาม ทุกเดือนก็คงจะดี” -- ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 1
โดยแต่ละร้านมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 3000 บาท ซึ่งเป็นช่วยให้ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งทางคณะผู้จัดงานหวังว่าจะส่งผลต่อ เศรษฐกิจของ
ชุมชนในระยะยาว ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้ และทำให้ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ที่
เกิ ด จากการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์ ท ั ้ ง เรื ่ อ งอาหาร ที ่ พ ั ก แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความเอกลักษณ์ของคนในชุมชน อีกทั้งต่อไปในอนาคตก็เพื่อให้
ลูกหลานคนท่าม่วงได้มาสืบสานและดำรงไว้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมต่อไป
“ป้าขายขนมกะลอจี๊ ซึ่งเป็นขนมหวานพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่ เป็นขนมโบราณ
ของคนจีนเมื่อสมัยที่คนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองไทย ทางคณะผู้จัดงานคงเห็นว่าเป็นขนมที่
เป็นเอกลักษณ์ จึงได้ติดต่อป้าให้มาทำขนมขายในวันจัดงาน ซึ่งป้าเคยขายตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปี
นี้ก็ยังมีโอกาสมาขายอีก โดยปีนี้ได้รับผลตอบรับดีมากกว่าปีที่แล้วค่ะ เทียบกับปีที่แล้วนะ ขายดีกว่า
เยอะเลย ได้เกือบ 3,000 ทุกวันเลยค่ะ จึงอยากให้จัดงานแบบนี้อีกทุก ๆ ปีค่ะ” -- ผู้ประกอบการ
ร้านค้า คนที่ 5
รายได้ที่เกิดขึ้นนั้นยังแสดงถึงความสนใจและเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย การที่มี
นักท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นก็ทำให้ทางคณะทำงานต้องพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลำดับ เช่นในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ถังขยะ ไฟส่อง
สว่าง ทั้งปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน
6.1.2 ผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อชุมชน ด้านเศรษฐกิจ (เชิงลบ)
การจัดงานตลอดระยะเวลา 3 วัน ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยที่ประกอบอาชีพอยู่บริเวณพื้นที่
จัดงาน เช่น มีร้านขายของโชห่วย ร้านตัดผม ร้านขายอาหาร โดยการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.0022.00 น. ซึ่งทำให้ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้อยู่อาศัยที่ประกอบ
ธุรกิจในบริเวณงาน การจารจร การขนส่งสินค้า การสัญจรไปมาของคนในชุมชน อีกทั้งคณะผู้จัดงาน
ได้ขอความร่วมมือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงานนำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นที่กีดขวางบนพื้นที่
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จัดงานไปจอดยังที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ จึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้อยู่อาศัยในการเข้าออกที่พัก
อาศัยของตัวเอง และทำให้ลูกค้าของร้านที่อยู่บริเวณการจัดงานลำบากในการเดินทาง
“บางบ้านที่เป็นโชห่วยเหมือนกันที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จัดงานก็ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถขาย
สินค้า อาหาร ได้ตามปกติ เนื่องจากร้านค้าที่มาตั้งจำหน่ายในงาน บดบังหน้าร้าน กีดขวางช่อง
ทางการเข้าร้าน เป็นเหตุผลให้ยอดขาย รายได้ลดลง” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 3
6.1.3 ผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามต่อชุมชน ด้านชื่อเสียง (เชิงบวก)
ในการจัดโครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามในครั้งที่ 7 นี้ ทำให้เห็นว่าได้รับกระแสตอบรับ
จากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง และจังหวัดอื่น ๆ เป็นอย่างดี โดยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
มากขึ้น อีกทั้งทางคณะผู้จัดงานได้มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น มีการสร้างเพจ
เฟสบุ๊คท่าม่วงบ้านฉันดีและงามขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของการจัดงานและรูปแบบงานได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
งาน เช่น แผนที่การจัดงาน และโปรแกรมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ โดยคณะผู้จัดงานจะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานในแต่ละครั้งไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นเอกลักษณ์ในแต่ละด้านของ
ตลาดเก่าท่าม่วงและรู้สึกถึงความแปลกใหม่ในแต่ละครั้งที่ได้มาร่วมงาน
“ผมมางานนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งในแต่ละปี รูปแบบในการจัดงานจะออกมาไม่เหมือนกัน ทำ
ให้งานไม่น่าเบื่อ มีอะไรแปลกใหม่ในทุก ๆ ปี ครั้งที่แล้วมาก็สนุกดี ครั้งนี้ก็สนุกไปอีกแบบและยังต้อง
ลุ้นว่าในปีหน้าจะออกมาในรูปแบบไหน และในปีนี้สามารถจัดงานออกมาได้อย่างสวยงามไม่แพ้ปีที่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งงาน อาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ที่หากินที่ไม่ได้นอกจากในงานนี้ แถม
ยังมีซุ้มให้เช่าชุดไทยและถ่ายรูปเล่น พอผมถ่ายรูปลงโซเชียล ก็ทำให้มีเพื่อนๆ สนใจและเข้ามา
สอบถามถึงงานกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้เพื่อนๆ อยากมาเที่ยวงานดี ๆ แบบนี้บ้าง ผมคิดว่างานนี้เป็น
งานที่ดี เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ควรจัดงานแบบนี้ทุกปีครับ” -- ผู้เข้าร่วมงาน คนที่ 1
สิ่งแวดล้อมประกอบกับสถานที่และบรรยากาศภายในงานจึงทำให้โครงการ ท่าม่วงบ้านฉันดี
และงาม มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงอัตลักษณ์ของตลาดเก่าท่าม่วงออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งทำ
ให้ย่านตลาดเก่าท่าม่วงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเป็นวงกว้างมาขึ้น
“บรรยากาศภายในงานก็น่ารักอบอุ่นเป็นกันเอง โดยได้นำเอาเอกลักษณ์ต่าง ๆ ของชาวท่า
ม่วง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านค้าหรือการแต่งกายสไตล์พื้นบ้านของพ่อค้าแม่ค้าเอง ดูแล้วดีใจแทน
ชุมชนท่าม่วงที่มีชุมชนที่เข้มแข็ง สามัคคีกันระหว่างคนในชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนจากนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้ และยังได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่ยังคง
สภาพเดิมที่สวยงาม” -- ผู้เข้าร่วมงาน คนที่ 2
“โครงการในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเยอะมาก ได้เห็นการพัฒนา ซึ่งป้าคิดว่าน่าจะมี
โครงการต่อเนื่อง เพื่อจะได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว ป้าคิดว่าเวลาจัดงาน คนในพื้นที่อาจ
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ต้องมีผลกระทบบ้างเป็นเรื่องธรรมดา หากมองในภาพรวมแล้วน่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย” -- ผู้อาศัย
อยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 2
ทั้งรูปแบบและการนำเสนอในด้านต่าง ๆ ของโครงการนั้นเป็นที่ชื่นชอบและยังสร้างความ
ประทับใจให้กลุ่มคนที่มาเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีปัญหาด้านการจราจรบ้างแต่ทางคณะผู้จัด
งานก็ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงมากขึ้นและยังมีแรง
สนับสนุนจากคนต่างถิ่นที่มาเที่ยวเข้าชมงานอีกด้วย อีกทั้งยังมีการโปรโมททั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
ทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมไปในเวลา
เดียวกัน ไม่ว่าโครงการจะยังจัดต่อหรือไม่ ประชาชนก็ยังคงจดจำชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงอยู่ในสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
6.2 ปัญหาการจราจร
ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง ตั้งอยู่ภายในซอยเทศบาล 12 ติดกับถนนหลักแสงชูโต (เก่า) มีขนาด
4 เลน ซึ่งลักษณะการสัญจรโดยปกติก็มีการจราจรที่หนาแน่น เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน มีโรงเรียนวีร
ศิลป์ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลี้ยว และโรงเรียนอำนวยวิทย์ ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในวันศุกร์
ที่มีการจัดงาน เมื่อรวมกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีมากถึงวันละ 3,000 -5,000 คน ทำให้เกิดปัญหา
การจราจร รวมไปถึงปัญหาเรื่องที่จอดรถ ทั้งที่จอดรถบริเวณด้านหน้าตลาด(สถานที่จัดงาน) เชื่อมไป
ถึงภายในซอยและด้า นหลั งชุ มชนติด ริ มน้ำ เมื่อมีการจั ดงานจึง ยิ่ งส่ งผลกระทบให้ปั ญหาด้ า น
การจราจรมีมากขึ้น
“ผมต้องรับส่งหลานทั้งสองคนไปกลับโรงเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น ซึ่งตรงกับเวลาการจัด
งานพอดี ทำให้การเดินทางลำบาก ต้องนำรถไปจอดที่อื่นแล้วค่อยเดินเข้าบ้าน กว่าจะนำรถเข้ามา
จอดในบ้านได้ก็ต้องรอจนดึก” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 1
“ซึ่งทำให้ลำบากมากในการขนส่งสินค้า บางบ้าน ที่เป็นโชห่วยเหมือนกันที่ตั้งอยู่ในชุมชน
บริเวณที่จัดงาน ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถขายสินค้า อาหาร ได้ตามปกติ เนื่องจากร้านค้าที่มาตั้ง
จำหน่ายในงาน บดบังหน้าร้าน กีดขวางช่องทางการเข้าร้าน เป็นเหตุผลให้ยอดขาย รายได้ลดลง” -ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 3
“ได้มีการตั้งร้านค้าบนถนน ทำให้กีดขวางการเดินทางมาขายของของป้า แล้วป้าก็อยู่กับลุง 2
คน บางวันก็อาจต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ้าง ก็กังวลว่าถ้ามีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอก จะไม่
สามารถเดินทางออกไปได้” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 4
“ป้าก็อยู่กับลุง 2 คน บางวันก็อาจต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ้าง ก็กังวลว่าถ้ามีความ
จำเป็นต้องออกไปข้างนอก จะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ แต่ป้าก็คิดว่าโครงการนั้นดี ทำให้ลูกๆ
หลานๆ กลับมาเที่ยวบ้านหรืออยากกลับมาทำงานที่บ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชน” -- ผู้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่จัดงาน คนที่ 4
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“ผมขายเนื้อไก่อยู่ในตลาดสดซึ่งติดกับบริเวณที่จัดงาน ผมคิดว่าโครงการนี้ดีมากมีของกิน
ของขายมากมาย ทำให้มีร ายได้ในชุมชน มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้น ผมคิดว่าไม่ได้กระทบต่อการขาย
สินค้าในตลาดสด เพราะอาหารและสินค้าที่ขายในโครงการนั้นแตกต่างจากที่ขายในตลาดสด อาจจะ
มีบ้างที่คนไปเดินเที่ยวงานแล้วนำรถมาจอดที่ตลาดสด ทำให้ที่จอดรถสำหรับคนที่มาซื้อของในตลาด
สดน้อยลง และการจราจรติดขัดมากขึ้น” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 5
ผู้ศึกษาได้แบ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี้เป็น 2 ส่วน คือ บริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่โดยรอบ
กล่าวคือ สำหรับผลกระทบทางจราจรที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่จัดงานนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดงาน
นั้นจะมีการปิดถนนตั้งแต่เวลา15:00 - 22:00 น. เพื่อให้คณะผู้จัดงานรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการร้านค้าได้เข้าเตรียมความพร้อมตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เดินสัญ จรในงานอย่าง
ปลอดภัย จึงทำให้การสัญจรด้วยยานพาหนะในบริเวณพื้นที่จัดงานไม่สามารถใช้การได้ อีกทั้งทาง
คณะผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงานให้นำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นที่จอดกีด
ขวางพื้นที่จัดงานไปจอดที่สถานที่จอดรถที่ทางคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอก
จึงทำให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนที่ 2 คือพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพื้นที่โดยรอบนั้นจะเป็นถนนแสงชูโต(เก่า)
สายหลักที่ประชาชนในตลาดท่าม่วงใช้สัญจร ซึ่งตรงกับเวลาที่โรงเรียนในเขตเทศบาลท่าม่วงทั้ง 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนวีรศิลป์ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลี้ยว และโรงเรียนอำนวยวิทย์ เลิกเรียนพอดี ทำให้
การจราจรในตลาดท่าม่วงแออัดเป็นอย่างมาก
ทั ้ ง นี ้ ไ ด้ ร ั บ ทางคณะจั ด งานได้ ท ำการประสานงานทั ้ ง เทศบาลตำบลท่ า ม่ ว งและสถานี
ตำรวจภูธรท่าม่วงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมงานที่นำรถยนต์มาให้นำรถไป
จอด ณ สถานที่ที่ทางคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมทั้งมีบริการรถรับส่งมายังบริเวณหน้างาน
ซึ่งทำให้การจราจรที่แออัดบรรเทาลงได้บ้าง
6.3 ปัญหาด้านขยะและการจัดเก็บขยะ
เทศบาลตำบลท่ า ม่ ว ง มี ก ำหนดการจั ด เก็ บ ขยะทุ ก วั น ในเวลาช่ ว งเย็ น แต่ เ นื ่ อ งจาก
กำหนดการจัดงาน ตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. ทำให้เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ตามกำหนด
เนื่องจากกีดขวางการจราจร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่นักท่องเที่ยว ทำให้เวลาการจัดเก็บ
ขยะต้องเลื่อนออกไปจากเวลาเดิมเป็นหลังการจัดงาน นั่นก็คือ หลังเวลา 22.00 น. เป็นเหตุให้มี
ปริมาณขยะสะสมภายในบริเวณงาน และหน้าบ้านเรือนผู้ที่อยู่ในงาน
“นอกจากนี้แต่ล ะวัน ยังมีขยะตกค้างจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความรำคาญใจ ให้
ชาวบ้านมาก ก็อยากให้ทำความสะอาดเก็บขยะทุกวัน” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 3
“สิ่งที่พี่อยากฝากไว้ก็คงเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างร้านของพี่ก็จะใช้แก้วที่ทำ
จากกระบอกไม้ไผ่แทนการใช้แก้วพลาสติก แต่พี่เห็นร้านอื่นๆ ก็ยังคงใช้พลาสติกกันเยอะมาก อยาก
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ให้ทุกคนมีจิตสำนึกเรื่องจัดเก็บขยะไม่ว่าจะเป็นทางร้านค้าเองหรือผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อที่ว่าจบงานแล้ว
สถานที่แห่งนี้ยังดูสะอาดน่าชม ไม่ใช่มีแต่ขยะเต็มไปหมด” -- ผู้ประกอบการ คนที่ 2
ทางคณะผู้จัดงานก็ได้เพิ่มการตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่จัดงาน โดยปกติทางเทศบาล
ตำบลท่าม่วงจะมีการจัดเก็บขยะในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน แต่ในช่วงที่มีการจัดงานนั้น รถเก็บขยะ
ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่จัดงานได้ตามปกติ จึงต้องมาเก็บหลังจากงานเลิก ซึ่งก็คือเวลาประมาณ
22.00 น. ทำให้เกิดการสะสมของขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะผู้จัดงานอาจจะหาวิธีการแก้ปัญหาโดย
การขนถ่ายขยะบางส่วนนั้นออกนอกพื้นที่ก่อนหรือเพิ่มจุดทิ้งขยะให้มากขึ้น เพื่อสามารถจัดเก็บขยะ
ได้อย่างเพียงพอ
6.4 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางเสียง
เนื่องจากภายในพื้นที่จัดงาน มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้า ตลอดจนการให้ข้อมูลผ่านเครื่อง
กระจายเสียง มีการจัดกิจกรรมและการแสดงที่ใช้เสียงดังในช่วงเวลาเย็นจนถึงดึก ตลอดระยะเวลา 3
วัน ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น.
“ถ้าจะมีโครงการต่อก็อยากให้จัดงานให้เร็ว ไม่เปิดดึ กมาก เพราะมันจะส่งเสียงรบกวนคนที่
พักอาศัยอยู่ละแวกนี้ บ้านฉันก็มีเด็กเล็กและคนแก่ จึงไม่อยากให้ส่งเสียงดังมากไปกระทบต่อคนแถว
นี้” -- ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงาน คนที่ 3
บริเวณภายในงานมีการติดตั้งเครื่องเสียง ลำโพงเป็นระยะ เพื่อให้สามารถสื่อสารภายในงาน
ได้อย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้การกระจายเสียงในบางจุดก็ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณ
งาน บางครอบครัวมีผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่อาจต้องการเวลาพักผ่อนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางคณะผู้
จัดงานควรต้องชี้แจงให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดงานเข้าใจรูปแบบของงานก่อน เพื่อขอความร่วมมือจาก
คนกลุ่มนี้ หรืออาจต้องคำนึงถึงความดังของเครื่องกระจายเสียงและเวลาการจัดงานให้รอบคอบมาก
ขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
7. สรุปผลการวิจัย
โครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามนั้นได้เกิดจากการริเริ่มของคนในชุมชนท่าม่วง โดย “ชมรม
คนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง” และ “ชุมชนริมน้ำ” ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่จัดโครงการฯ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ตลอดมา กระทั่งในปี พ.ศ.2561 ทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานวั ฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เฉพาะพื้นถิ่นโดยมีอาคาร
เก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ดำรงไว้ซึ่งรากแห่งวัฒนธรรม มุ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชนท่าม่วงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้ยั่ งยืน เกิดการบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน อาศัยการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้การดำเนิน
โครงการได้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการขาดการมีส่วนร่วม ขาดการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใสระหว่าง
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ผู้จัดงานและเจ้าของพื้นที่เป็นเหตุให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาผลกระทบโครงการท่าม่วงบ้านฉันดี
และงามต่อชุมชนและการอนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ทั้งหมด 5 กลุ่ม
จากการศึกษาพบว่าผลกระทบที่มีต่อชุมชนตลาดเก่าท่าม่วงมากที่ส ุดคือ ความขัดแย้ง
ระหว่าง “ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง” และ “ชุมชนริมน้ำ” ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้เห็น
ถึงความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทำโครงการและในระหว่างดำเนินการโครงการ
ปัญหาความขัดแย้งนั้นเกิดจากการสื่อสารระหว่างบุคคล การแบ่งหน้าที่การดำเนินงานและการมีส่วน
ร่วมระหว่างคนในชุมชน โดยลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่มีความชัดเจนและไม่ได้ปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน(คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ 3088/2561) ทั้งที่ได้มีการ
ประชุมสรุปวางแผนงานก่อนการจัดงานทุกครั้ง ซึ่งความขัดแย้งนี้ทำให้การบริหารจัดการโครงการ
เป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และการใช้อำนาจการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน
และรับผิดชอบในพื้นที่ระหว่างกลุ่ม “ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง” และ “ชุมชนริมน้ำ” ไม่เป็น
เอกภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทำให้ผู้รับผิดชอบหลัก(สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี)
เกิดความหนักใจในฐานะคนกลาง ทั้งในเรื่องความเข้าใจผิดเรื่องงบประมาณของโครงการว่า ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ความสับสนเรื่องการจัดเก็บค่าเช่าร้านค้าของผู้ประกอบการร้านค้าว่าเก็บหรือไม่เก็บ
ทั้งนี้ทางผู้รับผิดชอบหลักได้มีการประชุมชี้แจงข้างต้นแล้ว แต่อาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจน
ทำให้เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้น
ประเด็นความขัดแย้ง ระหว่าง “ชมรมคนรัก(ษ์)ตลาดเก่าท่าม่วง” และ “ชุมชนริมน้ำ” นั้น
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้จนทำให้เกิดรอยร้าวในสังคม ชุมชนไม่มีความ
สามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนในอดีต ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาเล็ก ๆ ระหว่างบุคคลใน
ชุมชน แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าอาจเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้โครงการท่าม่วงบ้านฉันดีและงามที่ได้
ดำเนินงานตลอดระยะเกือบ 10 ปี ต้องหยุดลงก็เป็นได้
ปัญหาด้านการจราจร ตามที่คณะผู้จัดงานพยายามที่จะลดปัญหาความแออัดบนท้องถนน
แต่เนื่องจากพื้นที่ ทำเล สถานที่ตั้งของงานนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อการจราจรในช่วงเวลาจัดงานมากนัก
คณะผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน อำเภอ เทศบาล ตำรวจ เพื่ออำนวยสะดวกเรื่องสถานที่
จอดรถ บริการรถรับส่งมาที่งาน และระบายการจราจรบริเวณรอบ ๆ งานอีกด้วย ซึ่งถือว่าสามารถ
บรรเทาปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึ่ง
สำหรั บ ผลกระทบเชิ ง บวก ซึ ่ ง เป็ น ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ ที ่ ท ำให้ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ ร้านค้าและชาวบ้านที่มาจำหน่ายสินค้าอาหารในงาน ทำให้ชุมชนเกิดการสร้างงานเพิ่ม
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้ งเรื่องอาหาร ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ทาง
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ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความเอกลักษณ์ของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนตลาดเก่าท่า
ม่วงมีความเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
ส่วนผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจนั้น การจัดงานทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของผู้ที่
อาศัยและประกอบธุรกิจอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดงาน เนื่องจากใช้ระยะเวลาจัดงาน 3 วันติดต่อกัน ทำให้
เกิดความลำบากในการขนส่งสินค้า ปัญหาการจราจรและการสัญจรไปมาของคนในชุมชน เช่น
ร้านอาหารที่เปิดขายปกติในช่วงเย็น ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกั บการจัดงาน ทำให้ไม่สามารถเปิดขายได้
ตามปกติ เพราะมีการบดบังหน้าร้าน ลูกค้าก็ไม่สามารถเข้าออกร้านได้สะดวก คนจึงไม่ค่อยมาใช้
บริการ ทำให้รายได้ลดลงจากปกติเป็นอย่างมาก
การจัดการขยะภายในงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ แม้ว่าคณะผู้จัดงานได้จัดตั้งถังขยะไว้
ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ก็ตาม แต่เนื่องจากในการจัดงาน มีร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน และมีจำนวน
ผู้เข้าร่วมหลายพันคนต่อวัน ทำให้เกิดปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก รถเก็บขยะไม่สามารถเข้ามาใน
พื้นที่จัดงานได้ตามปกติ จึงต้องมาเก็บหลังจากงานเลิก ทำให้เกิดการสะสมของขยะเป็นจำนวนมาก
และส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมทางเสียงที่เกิดจากการจัดกิจกรรมและการแสดงที่มีการใช้
เสียงดังในช่วงเย็นจนถึงดึก บางครอบครัวมีผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ซึ่งอาจต้องการเวลาพักผ่อนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว การจัดงานนี้จึงทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง ส่งผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จัด
งานและเป็นการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคนเหล่านี้ได้
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรมีการชี้แจง หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการ
เบิกจ่ายงบประมาณก่อนและหลังการจัดงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
8.2 จัดสรรคนนอกที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดงาน เพื่อลดความขัดแย้ง เช่น ดึง
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภายนอก มาตั้งเป็นคณะกรรมการพิเศษ อาทิ เทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อลด
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชน
8.3 ควรมีการจัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินโครงการ และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันร่วมรับฟังผลประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน
8.4 ควรมีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจน หากมีการฝ่าฝืนข้อตกลง
ร่วมกัน
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การศึกษาแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอันเกิดจาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พัฒนพงศ์ ประจิตร์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาเปรียบเทียบสาระสำคัญวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่าง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508
และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในในประเด็นด้านฐานภาษี อัตราภาษี การ
ยกเว้นภาษี หรือการเลี่ยงภาษีและ ศึกษาแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อัน
เกิดจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วิธีการศึกษา ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพการ
วิจัยเอกสาร ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ศึกษาเนื้อหาการจัดเก็บ
ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิจัยโดยการสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการด้านการคลังท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1) ปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรม LTAX 3000 ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโปรแกรม LTAX 3000 ไม่ตรงกัน 2)
ปัญหาของที่ดินที่เป็นเจ้าของร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่แน่ใจว่าพระราชบัญญัติที่ออกมา
ใหม่มีลักษณะการเสียภาษีอย่างไร การดำเนินการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรอ
ความชั ด เจนของคู ่ ม ื อ ที ่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น จั ด ทำร่ ว มกั น โดยมี ห น่ ว ยงานของ
กระทรวงการคลัง ได้แก่กรมธนารักษ์ สำนักเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กรมที่ดิน 3) ปัญหาอื่น องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ไม่ส ามารถ
ดำเนินการเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ได้ เนื่องจาก ขาดบุคลากรในการจัดทำ และขาดงบประมาณใน
การดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ได้ภาษีน้อยเนื่องจากที่ตามองค์การบริหารส่วนตำบล
นั้นเป็นเขตชนบท มูลค่าของที่ดินในแต่ละแปลงนั้นมีราคาไม่สูง ทำให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ได้แก่ 1) อัตราภาษีที่สูงเกินไป (ร้อยละ 12.5) ซึ่ง
จูงใจให้เกิดการหนีภาษี 2) ฐานภาษีจัดเก็บจากค่าเช่าและมีการยกเว้นให้แก่พื้นที่ซึ่งไม่มีการใช้สอย
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ปัญหาโดยรวมคือ 1) ราคากลางซึ่งใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับราคาปัจจุบัน 2) เมื่อนำเอาเงินที่ต้องจ่ายต่อราคาที่ดินในแต่ละช่วงชั้น ทำให้ต้อ งมีการแก้ไขตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาเปรียบเทียบสาระสำคัญฯ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผลประโยชน์เหนือที่ดินต่ำ และ
การผูกขาดสะสมที่ดินไม่มีต้นทุนหรือไม่มีกลไกที่จะผลักดันให้ผู้ที่ผูกขาดที่ดินกระจายที่ดินออกมาจึงทำ
ให้จัดเก็บภาษีได้น้อย และ ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่คนมีความมั่งคั่งน้อยจ่ายมากและคนมีความมั่งคั่ง
มากจ่ายน้อยจึงไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง เมื่อมีการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาบังคับใช้
แทนภาษีทั้งสองฉบับ กฎหมายใหม่นี้พยายามจะแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยการเปลี่ยนฐาน
ภาษีจากการคำนวณโดย “ค่ารายปี”ของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ “ราคาปัจจุบัน” (ที่
ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะไม่มีการประเมินราคาใหม่อย่างสม่ำเสมอ) ของพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ มา
สู่การใช้ระบบราคาปัจจุบันเพียงอย่างเดียวในการประเมินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดการ
ทบทวนราคาประเมินให้กระทำทุก 4 ปี
คำสำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษี แนวโน้มของปัญหา
1. บทนำ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่การ
จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 ซึ่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว อาจมีแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุผลของการจัดทำกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บั งคับมาเป็น
เวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรยกเลิก
กฎหมายทั้งสองดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ม.ป.ป : 1)
ปัญหาของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2508 ทำให้ต้องมีการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อประเด็น
สำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อการปฏิรูป (ดวงมณี เลาวกุล, 2558) สาเหตุของการกระจุกตัวของการถือครอง
ที่ดินในประเทศไทย คือ ประเทศไทยมิได้มีระบบภาษีทรัพย์สินที่แท้จริง การจัดเก็บภาษีของไทยที่ใกล้เคียง
กับภาษีทรัพย์สินมากที่สุดก็คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดเก็บ แต่ภาษีทั้ง 2 ประเภทนี้มีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ทำให้ผู้ถือครองที่ดินไม่มี
ต้นทุนหรือมีต้นทุนค่อนข้างน้อยในการถือครองที่ดิน และราคาที่ดินเพิ่มขึ้นต่อปีในอัตราที่สูง ทำให้มี
แรงจูงใจในการซื้อที่ดินกักตุนไว้เพื่อการเก็งกำไร การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในปัจจุบัน ยังไม่จัดว่า
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เป็นการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่แท้จริง และยังมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีประเภทนี้อยู่หลายประการ
โดยมีรายละเอียดของภาษีที่ดินมีข้อบกพร่อง ดังนี้ 1) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ได้คำนวณภาษี
บนฐานความมั่งคั่ง (Wealth Base) หรือฐานทรัพย์สิน (Property Base) แต่คำนวณภาษีบนฐานรายได้ 2)
รัฐจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ในปริมาณที่น้อย 3) ไม่ควรให้มีการยกเว้นภาษีให้กับโรงเรือนและที่ดินที่
เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันมิให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีของคนบางกลุ่ม และป้องกันมิให้
มีการสูญเสียรายได้ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) การยกเว้นการเก็บภาษีกับโรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้างที่ปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่ ทำให้เกิดช่องโหว่ในการเก็บภาษี เพราะเป็นการ
ยากที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ 5) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี นับว่าเป็นอัตราที่สูง ทำให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระภาษีที่สูง ส่วน
ภาษีบำรุงท้องที่ ที่มีข้อบกพร่องบางประการ ดังนี้ 1) การมีข้อยกเว้นหรือข้อลดหย่อนทางภาษีสำหรับที่ดิน
ตั้งแต่ 50 ตารางวา –5 ไร่ 2) โครงสร้างอัตราภาษีเป็นแบบถดถอย (Regressive Taxation) เมื่อเทียบกับ
มูลค่าที่ดิน 3) ตามหลักการแล้ว ราคาปานกลางที่ดินจะต้องมีการประเมินใหม่ทุก ๆ 4 ปี แต่ในปัจจุบัน
ยังคงใช้ราคาปานกลางที่ดินในปี พ.ศ. 2521-2524
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 12 ฉบับ ให้รวม
เป็นฉบับเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให้อำนาจ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นผู้ดำเนินการตามอัตราจัดเก็บภาษีที่ คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกำหนด
2. คำถามการวิจัย
2.1 เปรียบเทียบสาระสำคัญวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่าง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ว่าเป็นอย่างไร
2.2 แนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาเปรีย บเทียบสาระสำคัญวิธ ีการจัดเก็บภาษีระหว่างพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้อ งที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
3.2 เพื ่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของปั ญ หาที ่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน อั น เกิ ด จาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ของวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในประเด็นด้านฐานภาษี อัตราภาษี การยกเว้นภาษี หรือการเลี่ยงภาษี
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
4.3 ศึกษาครอบคลุมถึงการสำรวจข้อมูลเอกสารบทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของไทย
5. การทบทวนวรรณกรรม
5.1 แนวคิดหลักการภาษีอากร
ภาษี หมายความว่า เงินที่มีกฎหมายกำหนดให้รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุต่าง ๆ
จากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคเพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือ
ท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรการจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงค์หลายประการ
วัตถุประสงค์หลัก คือ การหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากรมีดังนี้ (ศุภรัตน์ ควัฒ น์กุล, 2527: 65-66)
การจัดเก็บภาษีอากรนั้น นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ด้วย
ดังนี้
1. เครื่องมือช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาษีอากรที่รัฐได้กำหนดขึ้น เป็น
เครื่องมือคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ควบคุมและส่งเสริมธุรกิจภายในประเทศ ส่งเสริมการ
ลงทุนจากชาวต่างชาติ
2. เครื่องมือควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความระมัดระวัง และ
เลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมกับอัตภาพ
3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาษีอากรเป็นกลไกอันสำคัญในการประคับประคอง
เศรษฐกิจที่ตกต่ำให้สามารถฟื้นตัวโดยเร็วและมีส่วนสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้มี
เสถียรภาพ ขจัดการว่างงาน
4. เครื่องมือในการกระจายรายได้ของประชาชน รัฐเก็บภาษีอากรตามความสามารถที่แต่ละ
คนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากรัฐมากหรือน้อย ผู้มีรายได้มากเสียภาษีมากกว่าผู้มีรายได้ปาน
กลาง หรือผู้มีรายได้ต่ำอาจไม่เสียภาษี
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5. การสนองนโยบายของประเทศชาติ เมื่อรัฐ มีนโยบายประการใดประการหนึ่ง จะใช้
มาตรการบังคับโดยเฉียบขาดไม่ได้ ก็อาจใช้ระบบภาษีอากรเพื่อตัดสิทธิและให้สิทธิเกิดขึ้นเพื่ อบังคับ
หรือชักนำให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามหรือเห็นดีเห็นชอบสนับสนุนนโยบายของรัฐ
5.3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศมีผลบังคับใช้ทันทีหลังวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (13 มีนาคม 2562) และ
การจัดเก็บภาษีเริ่ม 1 มกราคม 2563 ยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษี
บำรุงท้องที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 3) กฎกระทรวงระเบียบประกาศต่าง ๆ จะตามมาภายใน
120 วันหลังบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ (ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) (มาตรา 94)
5.4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 หมายถึง
ภาษีที่เก็บจาก มูลค่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้เช่าหรือใช้สอยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเหนือที่ดินนั้น
โดยประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดินที่เจ้าของได้รับเรียกว่า “ค่ารายปี” ดังนั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่มีภาระต้องจ่าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงมักเป็นเจ้าของที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของกิจการที่ใช้โรงเรือนและที่ดิน
ในการประกอบธุ รกิ จ โดยนั ยนี ้ ภาษี โรงเรื อนและที ่ ด ิ นจึ งสามารถนั บเป็ นภาษี ทรั พย์ ส ิ นที ่ เป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial property tax) รูปแบบหนึ่ง (ชัยรัตน์ เอียมกุลวัฒน์ ,
2541) ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีอัตราจัดเก็บร้อยละ 12.5 จากค่ารายปีหรือค่าเช่ารายปีซึ่งผู้ประกอบการ
ได้รับ แต่เนื่องจากมีโรงเรือนและที่ดินจำนวนมากที่เจ้าของกิจการเป็นเจ้าของเอง (แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
และคณะ, 2561)
ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่า งอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นและในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินนั้นเช่นให้เช่าใช้เป็นที่ทำการค้าขายที่ไว้สินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรมให้ญาติบิดา มารดา
บุตรหรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
5.5 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ที่ดินซึ่งต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 คือ
ที่ดินทุกประเภท ไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ว่างเปล่าหรือสิ่งปลูกสร้างใช้
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
นั้น นอกจากพื้นที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ (แบ๊งค์ งามอรุณโชติ และคณะ,
2561)
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี
อัตราภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะ
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เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วยโดยไม่เป็น
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษี
บำรุงท้องที่
5.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

ที่ดิน พ.ศ. 2575

สร้าง พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
พ.ศ. 2508
แนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ ของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
6.1 วิธีดำเนินการศึกษา
การวิจัยนี้แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร
การวิจัย และการสำรวจข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพการวิ จ ั ย เอกสาร ( Documentary Research) ได้ แ ก่ 1)
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 2) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508
3) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 4) ศึกษาเนื้อหาการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. การวิจ ัยโดยการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย จำนวน ได้แก่ 1)
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) นักวิชาการด้านการคลังท้องถิ่น 3) เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้ อ มูล เชิง คุณ ภาพ การเก็บรวบรวมข้ อ มูล จะมี ทั ้ งข้ อ มู ล แหล่ ง ปฐมภู มิ
(primary data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยข้อมูลทุติยภูมิจากได้มาจากเอกสาร
วิชาการ และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศ และข้อมูลจากสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างตัวอย่างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก รวมทั้งนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
2. การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
แนวทางการศึกษางานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงตามแนวคิด ทฤษฎี ที่ไม่ชี้นำคำตอบเพื่อให้ผู้ตอบมี
อิสระในการตอบคำถามตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ สำหรับการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
ผู้วิจัยใช้วิธีเตรียมแนวคำถามหลักไว้ล่วงหน้า และเริ่มเปิดประเด็นการสัมภาษณ์ด้วยการพูดคุย กว้าง
ๆ ในเรื่องทั่วไปก่อนจะเจาะลึกรายละเอียดให้ตรงตามประเด็นที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
รู้สึกผ่อนคลายและสร้างความเป็นกันเองและสร้างความเป็นกันเองให้บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไป
อย่างราบรื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยใช้วิธีถามคำถามเดิมกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นเดิ ม
และใช้วิธีการนำคำตอบที่ได้จ ากบุคคลหนึ่งไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นทราบและของความคิด เห็ น
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูล
จึงเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการตีความบทสัมภาษณ์ (Content Analysis) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research)
ตำรา หนั ง สื อ วารสาร บทความ เช่ น พระราชบั ญ ญั ต ิ ภ าษี โ รงเรื อ นและที ่ ดิ น พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาระสำคัญวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในประเด็นด้านฐานภาษี อัตราภาษี การยกเว้นภาษี หรือการเลี่ยงภาษี
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของปั ญ หาที ่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน อั น เกิ ด จาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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7. ผลการศึกษา
7.1 เปรียบเทียบสาระสำคัญวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่าง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในประเด็นด้านฐานภาษี อัตราภาษี การยกเว้นภาษี หรือการเลี่ยงภาษี
ตารางที่ 1 : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ.
2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในประเด็นด้านฐานภาษี
อัตราภาษี การยกเว้นภาษี หรือการเลี่ยงภาษี
ประเด็น

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475

ฐานภาษี

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
พ.ศ. 2508

ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีฐานภาษี ตามกฎหมายต้องมีการตีราคาปาน
คือ ค่าเช่ารายปี จึงซ้ำซ้อนกับ

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เก็บจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูก

กลางที่ดินทุก 4 ปี แต่ฐานภาษีที่ใช้ สร้างรวมกัน โดยราคาที่ใช้เป็น

ภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากรายได้ค่า ในปัจจุบันไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่

ฐานภาษีเป็นปัจจุบัน และมีการ

เช่าและในกรณีที่ไม่มีค่าเช่าการ

นับตั้งแต่มีการประเมินราคาในปี

ปรับทุก ๆ 4 ปี

ประเมินค่าเช่ารายปีจะขึ้นอยู่กับ

2521-2524 จึงไม่สะท้อนราคา

ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลาดที่เป็นจริง ทำให้ฐานภาษี

ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการทุจริต

บำรุงท้องที่ต่ำเกินจริง ส่งผลให้

ประพฤติมิชอบได้ง่าย

จัดเก็บรายได้ได้น้อย

อัตราภาษี ภาษีโรงเรือนและทีด่ ินจัดเก็บใน ภาษีบำรุงท้องที่มีโครงสร้างอัตรา

อัตราภาษีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

อัตราร้อยละ 12.5 ของค่าเช่า

ภาษีแบบถดถอยนั่นคือ เจ้าของ

ตามความสามารถ ในการจ่าย

รายปี ซึ่งผู้ประกอบการค้าและ

ที่ดินราคาประเมินสูงถูกเก็บภาษี

โดยอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินไป และ

อุตสาหกรรมเรียกร้องว่าจัดเก็บ ในอัตราที่ต่ำกว่าเจ้าของที่ดินราคา เป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้าจึงมี
ภาษีสูงไป

ประเมินต่ำ ทำให้ไม่ตอบโจทย์ด้าน ความเป็นธรรมในแง่ที่ว่า
ความเป็นธรรม

ผู้ครอบครองสินทรัพย์ราคาแพง
จ่ายภาษีในอัตราที่สูงกว่า
ผู้ครอบครองสินทรัพย์ราคาถูก
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ตารางที่ 2: เปรียบเทียบสาระสำคัญวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่าง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ.2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ.2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในประเด็นด้านฐานภาษี อัตราภาษี การยกเว้นภาษี หรือการเลี่ยงภาษี (ต่อ)
ประเด็น

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
และที่ดิน พ.ศ. 2575

พ.ศ. 2508

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
มีการขยายฐานภาษี ทำให้ทั้ง

การยกเว้น

เนื่องจากภาษีโรงเรือนและ

ภาษีบำรุงท้องทีเ่ ป็นภาษีที่เก็บจาก

หรือ เลี่ยง

ที่ดินยกเว้นการจัดเก็บจาก

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน แต่ผอู้ ยู่ โรงเรือนที่อยู่อาศัยเองและ

ภาษี

โรงเรือนที่ใช้อยู่อาศัยเองและ

อาศัยในท้องถิ่นส่วนใหญ่กลับไม่ต้อง โรงเรือนปิดว่างเข้ามาอยู่ใน

โรงเรือนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

เสียภาษี เนื่องจากมีการลดหย่อน

ระบบภาษี ฐานภาษีจึงกว้าง

ทำให้เก็บภาษีได้น้อยกว่าที่

ให้แก่เจ้าของทีด่ ินอย่างน้อย 50

ขึ้น และ การเลี่ยงภาษีทำได้

ควรจะเป็น

ตารางวาขึ้นไปจนถึง 5 ไร่ ดังนั้น

น้อยลงไม่มีการตีฐานค่าเช่า

บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จึงได้รบั การ

โดยดุลยพินิจเจ้าพนักงานอีก

ยกเว้นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ต่อไป และจากการที่ฐานภาษี

แทบทั้งหมด ส่งผลให้ฐานภาษีแคบ

กว้างขึ้น ย่อมทำให้เก็บภาษีได้

และไม่เป็นธรรมแก่ผเู้ สียภาษีที่มไิ ด้

มากขึ้น

รับการลดหย่อนในส่วนนี้

7.2 แนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
7.2.1 ข้อกังวลภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7.2.1.1 ข้อกังวลเกี่ยวกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายกำหนด
ฐานภาษีเพื่อการคำนวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยให้คำนวณจากมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ยังไม่มีความเหมาะสม ทำให้ราคาประเมินทุนทรัพย์ในปัจจุบันยังไม่มีความเหมาะสมพอที่จะใช้
เป็นฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประชาชาติ, 2562)
7.2.1.2 ข้อกังวลเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายได้ยกเว้น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากเกินไป ควรกำหนดคำจำกัดความให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิด
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ปัญหาในการตีความว่ามิได้ใช้ประโยชน์มีเขตแค่ไหน เพียงใด ทั้งนี้เพราะหากมิได้ให้คำจำกัดความไว้
อาจส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีซึ่งจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติได้
7.2.1.3 ข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจากกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ได้จำนวนน้อยกว่าการจัดเก็บแบบภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่
7.2.2 ปั ญหาของพระราชบั ญญั ต ิ ภาษี ท ี ่ ด ิ นและสิ ่ งปลู กสร้ าง (โสภณ พรโชคชั ย, 2562)
ประกอบด้วย
7.2.2.1 การเสียภาษีแต่ละปี ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้น 3-5% ซึ่งสูงกว่าอัตราภาษีที่
กำหนดอยู่มาก อันที่จริงรัฐบาลให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจภาษีนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ไม่พึงหลีกเลี่ยง เพราะยิ่งจ่ายมาก ท้องถิ่นยิ่งเจริญ มูลค่าทรัพย์สินยิ่งเพิ่มพูน
7.2.2.2 การใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ทำให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง
เพราะราคาดังกล่าวมักต่ำกว่าราคาตลาด อันที่จริงควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ แต่
ละชุมชน อาคารหรือชุมชนประเมินเองโดยใช้ราคาตลาดเป็นฐาน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึ่งตนเอง ถ้าเก็บภาษีได้มาก ก็จะพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น
7.2.2.3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ เน้นการยกเว้นไม่เก็บ เช่น ที่
อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 50 ล้านแรก ไม่เสียภาษี ซึ่งหากคิดตามราคาตลาด บ้านราคานับร้อยล้านก็ไม่
ต้องเสียภาษี แล้วจะเก็บภาษีได้คุ้มค่าจัดเก็บหรือไม่ เมื่อภาษีไม่พอใช้ รัฐบาลก็อาจขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
อีก อันจะยังความเดือดร้อนให้กับทุกคนแม้แต่พวกที่ไม่มีทรัพย์สินติดตัวเลย
7.2.2.4 ภาษีนี้ไม่ช่วยในการแก้ปัญหาที่ดินเปล่าใจกลางเมืองที่ถูกปล่อยรกร้างไว้
เพราะไม่ต้องเสียภาษี เจ้าของที่ดินรายใหญ่ก็ยังเก็บที่ดินไว้โดยแทบไม่ต้องเสียภาษีเลย ทำให้ตลาด
ที่ดินเป็นของผู้ขาย ราคาที่ดินใจกลางเมืองย่านติดรถไฟฟ้าบางแปลงจึงขึ้นถึงเกือบ 30% ต่อปี กรณีนี้
ทำให้ประชาชนที่จะซื้อบ้านต้องซื้อบ้านแพงขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม่ก็ต้องไปซื้อบ้านนอกเมือง ทำให้รัฐบาล
ต้องนำภาษีไปขยายถนนและสาธารณูปโภคต่าง ๆ และทำให้เมืองขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ
การใช้ที่ดินขาดประสิทธิภาพจากการเก่งกำไรนั่นเอง
7.2.2.5 เจ้าของที่ดินรายใหญ่ใจกลางเมืองหรือในชนบทก็อาจทำการเกษตร เช่น
เป็น Urban Farming ซึ่งคิดว่าช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย แต่อันที่จริงสามารถเลี่ยงภาษีได้มากกว่าที่ดิน
เปล่าถึง 1 ใน 10 อันที่จริงทางราชการควรเก็บภาษีตามราคาตลาดที่ดินในใจกลางเมืองหรือในเขต
เมืองที่มีมูลค่าสูง ใครจะใช้ทำการเกษตร รัฐก็ยังเก็บภาษีเช่นเดียวกับกรณีที่ดินเปล่า ซึ่งจะปิดช่องทาง
เลี่ยงภาษี ยกเว้นในบริเวณชานเมืองรอบนอก ซึ่งหวังให้เป็นพื้นที่สีเขียว จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษี
ในกรณีทำเกษตรกรรม ส่วนผู้ที่จะแปลงที่ดินเกษตรกรรมมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ ควรเสียภาษีสูง
เป็นพิเศษ เพราะรัฐจะต้องจัดหาสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให้ที่ดินเหล่านี้ในภายหลังด้วย
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7.2.2.6 ถ้าบุคคลใดอยากเลี่ยงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องทำตามมาตรา
8 ข้อ 8 ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. นี้ที่ระบุว่า “ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่
ได้ ย ิ น ยอมให้ ท างราชการจั ด ให้ ใ ช้ เพื ่ อ สาธารณประโยชน์ ทั ้ ง นี ้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื ่ อ นไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด” เช่น “สวนชูวิทย์” มูลค่าตลาดประมาณ 5,000
ล้านบาท แต่ให้สาธารณชนได้ประโยชน์ในเวลากลางวัน หรือที่ดินเปล่าเจอกันเมืองแต่ให้เขียนใช้เป็น
สนามฟุตบอลสำหรับเยาวชน (ชั่วคราว) ในระหว่างนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเดียว
7.2.2.7 การบริหารใน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ เป็นแบบรัฐ
ข้าราชการ เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประจำจังหวัด ก็ล้วนแต่เป็นข้าราชการ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี
จังหวัด/กรุงเทพมหานครก็เป็นข้าราชการกันเกือบทั้งหมดยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางราชการแต่งตั้ง 2 คน
7.2.3 ช่องโหว่ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (นิพนธ์ พัวพงศกร,
2562)
กฎหมายภาษีที่ดินมีช่องโหว่ ทำให้บรรดาผู้ถือครองที่ดินจำนวนมากหลบหนีภาษี
การไปตั้งบริษัทเพื่อให้เช่าที่ดินทำการเกษตร เนื่องจากอัตราภาษีที่ดินเกษตรต่ำที่สุด มีความกังวลว่า
เมื่อนำที่ดินไปทำเกษตรมาก ๆ อาจเกิดปัญหาตามมา เช่น ทำให้ผลผลิตล้นตลาด เกิดปัญหาราคา
ตกต่ำ ชี้ถึงความกังวลอีกว่าจะทำให้รายได้ท้องถิ่นหายไป เพราะเดิมท้องถิ่นมีรายได้จากที่ดินเกษตร
เช่น แปลงละ 200-300 บาทต่อปี แต่เมื่อกฎหมายยกเว้นที่ดินเกษตร 50 ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี ทำ
ให้ตรงนี้ไม่สามารถเก็บรายได้ สุดท้ายเป็นภาระของราชการส่วนกลางต้องจัดสรรงบประมาณเข้าไป
ช่วยเหลือ
7.2.4 แนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
7.2.4.1 ปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม LTAX 3000 ที่อ้างอิงจาก Google
Map แสดงภาพข้อมูล ของเดิม เป็นอาคารที่ดินร้างว่างเปล่า ของใหม่เป็นอาคารพาณิชย์ หรือของเดิม
เป็นอาคารพาณิชย์ ของใหม่อาคารที่ดินร้างว่างเปล่า ข้อมูลของสำนักงานที่ดิน หรือ ภาพจาก Google
Map ข้อมูลจะไม่ตรงกัน แต่ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตรงกับข้อมูลปัจจุบันมากกว่า
7.2.4.2 ปัญหาของการจัดเก็บรายได้ที่คำนวณจากพื้นที่บ้านเท่าๆ กัน เช่น บ้านใหม่
ที่เพิ่งก่อสร้าง กับบ้านไม้ที่ก่อสร้ างมานานแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้พบปัญหา แต่จะ
พบปัญหาเมื่อมีการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประชาชน
ที่เสียภาษีจะมีการโต้แย้งหรือไม่ ยังไม่ทราบ (วรรณรัตน์ ระนามไธสง, 2562)
7.2.4.3 ปัญหาของที่ดินที่เป็นเจ้าของร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่แน่ใจว่า
พระราชบัญญัติที่ออกมาใหม่ ซึ่งต้องรอกฎกระทรวง ว่ามีลักษณะการเสียภาษีอย่างไร ทำให้ต้องรอ
กฎหมายลูกของฉบับดังกล่าว เพื่อความแน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
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7.2.4.4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.)
ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มองในประเด็นว่า พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะทำ
ให้ภาษีที่จัดเก็บได้ลดลง กรณีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นชนบท เพราะจะคิดตาม
จำนวนบ้านที่มี เช่น มีบ้านอยู่ 3 หลัง โดยหลังแรกราคา 5 ล้าน จะไม่เสียภาษี และเจ้าของคน
เดียวกันมีบ้านหลายหลังก็จะโอนบ้านให้ลูก ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี ทำให้รายได้ลดลงก่อน (ยุคนย์ คำ
ภาเกะ, 2562)
วิธีการแก้ไข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือมายั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ภาษีบำรุงท้องที่ โดยใช้โปรแกรม
LTAX 3000 ให้ส่งข้อมูลที่เป็นลูกหนี้ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประเมินว่า รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลดลงหรือไม่ โดยให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็นเมือง เช่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบลบางแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ จะมีอาคารพาณิชย์ ร้านค้า อยู่มาก ทำให้
สามารถจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้มากขึ้น แต่ก็มีข้อแม้
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ทั้งหมด แต่ก็มีประเด็นอีกว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และได้ใช้โปรแกรม LTAX
3000 อาจมีรายได้ที่ลดลง เพราะหลายๆ แห่งจะเก็บภาษีตามอัตราค่าเช่า ซึ่ง มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม LTAX 3000 จะส่งผลให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้
ดำเนินการ และเตรียมการกับโครงการ LTAX 3000 จะมีปัญหาน้อยลง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีแนวการซักซ้อม แนวทางปฏิบัติจำนวน 6 ฉบับ
ได้แก่ (จุลพล สมุทรวินิจพันธุ์ สัมภาษณ์ส่วนบุคคล. 2562)
1) หนังสือ ลว 8 มกราคม 2561 เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรั บ การ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... และเร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX
3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2550
2) หนังสือ ลว 27 มีนาคม 2562 เรื่อง เร่งรัด และสนับสนุนให้องค์กร
สามารถจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยัง
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ดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทไม่แล้วเสร็จเนื่องจากประสบปัญหาการคัดลอกข้อมูลระวางที่ดินและ
รายละเอียดข้อมูลที่ดิน พิจารณาประสานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน เพื่อขอคัดลอกรูป
แปลงที่ดินในรูปแบบ Shape File
3) หนังสือ ที่ มท. 0808.3/ว 1272 ลว. 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดทำ
แผนที่แนวเขตปกครององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดคือ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ.... ที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและ
ข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่ว ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
4) หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท. 0808.3/ ว 15 ลว 23 พฤศจิกายน 2562 มี
รายละเอียด คือ 1. เร่งรัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลรายงานการ
เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.
ศ... 2. แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ตรวจสอบการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์
(e-mail)
5) หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลว 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แจ้ง
แนวทางปฏิบัติในการรับข้อมูลรูปแปลงแผนที่และข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมที่ดิน และให้ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
6) หนั ง สื อ ที ่ มท 0808.3/ ว 1571 ลว 11 เมษายน 2562 เรื ่ อ ง การ
สำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 มีการยกเว้นและบรรเทาภาษีในห้วงสามปีแรก ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้
7.2.4.5. ประเด็นอื่น ๆ ที่แนวโน้มของปัญหาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
1) การดำเนินการออกกฎหมายรอง คือ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
ซึ่งมีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เมื่อกฎหมายลูกของ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศออกมาแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถจัดเก็บได้เลย โดยรอความชัดเจนของคู่มือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำ
ร่วมกันโดยมีหน่วยงานของกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนักเศรษฐกิจการคลัง และ
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กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น กรมที่ดิน ทั้งนี้กรมธนารักษ์ จ ะมี
ความสำคัญในแง่ของการดูสิ่งปลูกสร้างว่า ราคาประเมินมีมากน้อยเพียงใด และดูลักษณะของสิ่งปลูก
สร้างที่มีลักษณะแปลกตา กรมธนารักษ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่จะวิเคราะห์ข้อมูล หากคู่มือมีความ
ชัดเจนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง เมื่อกฎหมายลูกประกาศ
ออกมาทั้งหมด ก็จะดำเนินการเชิญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาอบรม ในการเรื่องต่าง ๆ เช่น
การหาวิธีการคำนวณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถดำเนินการจัดภาษีได้
2) แนวทางการช่วยเหลือเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ
จากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทาง
ที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ลดลง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูล
รายได้ ส่งมาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน โดยการประมาณการ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ใน 4
หัวข้อ ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 2. ที่อยู่อาศัย 3. อื่น ๆ 4. ที่ดินวางเปล่า เพื่อขอรับเงินงบประมาณจาก
รัฐบาล
7.2.4.6. รายละเอียดของปัญหาอื่น ๆ
1) ปัญหาที่พบเจอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการ
เก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ได้ เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดบุคลากรในการจัดทำ และขาด
งบประมาณในการดำเนินการ
2) การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงแรกจะมีรายได้
จากการจัดภาษีได้ปริมาณลดลง แต่ในทางกลับกัน แบบเดิมจะให้วิธีการยื่นแบบ ใครมายื่นก็เสียภาษี
การจัดเก็บภาษีแบบใหม่ จะบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปสำรวจที่ดินทุกแปลง เป็นการ
ลงทุนที่สูงและเป็นการบังคับให้ทุกแปลง เบื้องต้นการเก็บข้อมูล ณ ตอนนี้ยังมีปัญหาหลายประการ
เช่น 1.ต้องมีเครื่องมือแผนที่ภาษี 2.การดำเนินการเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ ทำ
ให้ต้องจ้างเอกชนมาดำเนินการแทน เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร จึงเป็นการลงทุน
เยอะ แต่ภาษีที่จัดเก็บได้น้อย แต่ทั้งนี้พระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สะท้อน
ด้วยราคาที่ดิน ทำให้อนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้ น เงินจะเข้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ที่ดินทุกแปลงจะอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด
3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ได้ภาษีน้อยเนื่องจากที่ตามองค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้นเป็นเขตชนบท มูลค่าของที่ดินในแต่ละแปลงนั้นมีราคาไม่สูงนักจึงทำให้ได้รับการ
ยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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8. สรุปผลการศึกษา
8.1 เปรียบเทียบสาระสำคัญวิธีการจัดเก็บภาษีระหว่าง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ปั ญ หาเหล่ า นี้ โดยเฉพาะปั ญ หาของการจั ด เก็ บ ภาษี ท ้ อ งถิ ่ น ได้ น ้ อ ยส่ ว นหนึ ่ ง เกิ ด จาก
พระราชบัญญัติโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
มีปัญหาหลายประการ ทั้งยังประกาศใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ราคากลางของที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว เป็นต้น
ดังนั้นในช่วง พ.ศ.2537 รัฐบาลจึงได้นำพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
กระทั่งปัจจุบันการผลักดันพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุง
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับข้างต้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
ปัญหาสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในกรณีของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ได้แก่ 1.
อัตราภาษีที่สูงเกินไป (ร้อยละ 12.5) ซึ่งจูงใจให้เกิดการหนีภาษี 2. ฐานภาษีจัดเก็บจากค่าเช่าและมีการ
ยกเว้นให้แก่พื้นที่ซึ่งไม่มีการใช้สอย ปัญหาข้อสองนี้นำมาสู่การประโยชน์เหนือที่ดินต่ำ และการผูกขาด
สะสมที่ดินไม่มีต้นทุนหรือไม่มีกลไกที่จะผลักดันให้ผู้ที่ผูกขาดที่ดินกระจายที่ดินออกมาจึงทำให้จัดเก็บภาษี
ได้น้อย ในส่วนของปัญหาพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มีปัญหาโดยรวม คือ 1. ราคา
กลางซึ่งใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน 2. เมื่อนำเอาเงิน
ที่ต้องจ่ายต่อราคาที่ดินในแต่ละช่วงชั้น ตามตารางบัญชีภาษีแนบท้ายพระราชบัญญัติมาคำนวณอัตรา
จะพบว่า พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าสำหรับที่ดินราคาถูก อัตราคงที่
สำหรับที่ดินราคาปานกลาง และอัตราถดถอยสำหรับที่ดินราคาสูง โดยนัยนี้อาจกล่าวได้ว่า ภาษีบำรุง
ท้องที่เป็นภาษีที่คนมีความมั่งคั่งน้อยจ่ายมากและคนมีความมั่งคั่งมากจ่ายน้อยจึงไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง
เมื่อมีการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาบังคับใช้แทนภาษีทั้งสองฉบับ กฎหมายใหม่นี้
พยายามจะแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยการเปลี่ยนฐานภาษีจากการคำนวณโดย“ค่ารายปี”ของ
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ “ราคาปัจจุบัน” (ที่ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะไม่มีการประเมิน
ราคาใหม่อย่างสม่ำเสมอ) ของพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ มาสู่การใช้ระบบราคาปัจจุบันเพียงอย่าง
เดียวในการประเมินทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำหนดการทบทวนราคาประเมินให้กระทำทุก 4 ปี
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดให้แบ่งกลุ่มของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ออกเป็น 3 กลุ่ม และคิดภาษีในอัตราแตกต่างกันคือ กลุ่มเกษตร จ่ายภาษีต่ำที่สุด (ร้อยละ 0.05),
กลุ่มที่ดินทั่วไป (ร้อยละ 0.5) และกลุ่มที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (ร้อยละ 0.1) ซึ่งจะทำให้บุคคลที่ใช้ที่ดิน
เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันแบกรับภาระภาษีเท่าๆ กันนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่จะบังคับ
ให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปใช้ประโยชน์โดยการระบุให้ที่ดินซึ่งไม่มีการใช้ประโยชน์ต้องจ่ ายภาษีมากขึ้น
1 เท่าตัวทุก ๆ สามปีหลังจากสามปีแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัติผ่านพ้นไป
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รายละเอียดของภาษีตามกฎหมายข้างต้น ถูกอภิปรายอย่างกว้างขวางในหลายมิติด้วยกัน
อาทิ เรื่องของเป้าหมายของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมากเห็นว่า น่าที่จะช่วยในเรื่องจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเพิ่มเติม และการกระจายอำนาจ รวมถึงการ
เพิ่มอัตราใช้สอยที่ดินได้พอสมควร ทว่า ประเด็นการกระจายที่ดินน่าที่จะมีผลบวกเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ดังนั้น อาจต้องการมาตรการหรือชุดนโยบายอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกระจาย
การถือครองที่ดินเช่น ธนาคารที่ดิน เป็นต้น
8.2 แนวโน้มของปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อันเกิดจากพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
8.2.1 ปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม LTAX 3000 ที่อ้างอิงจาก Google Map แสดง
ภาพข้อมูล ของเดิม เป็นอาคารที่ดินร้างว่างเปล่า ซึ่งข้อมูลของสำนักงานที่ดิน หรือภาพจาก Google
Map ข้อมูลจะไม่ตรงกัน แต่ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตรงกับข้อมูลปัจจุบันมากกว่า
8.2.2 ปัญหาของที่ดินที่เป็นเจ้าของร่วม คิดอย่างไร ตามกฎหมายเดิม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบำรุงท้องที่ จะมีการตกลงกันว่า จะให้ใครเป็นคนเสียภาษีนั้น เจ้าของร่วมใครก็สามารถเสีย
ภาษีก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงของเจ้าของร่วมส่วนพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่แน่ใจว่าพระราชบัญญัติที่ออกมาใหม่มีลักษณะการเสียภาษี
อย่างไร บ้างครั้งก็ต้องรอกฎหมายลูกของฉบับดังกล่าว เพื่อความแน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
8.2.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทราบถึงแนวโน้ม
ของปัญหาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
8.2.3.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีแนวการซักซ้อม แนวทางปฏิบัติจำนวน 6 ฉบับ
ได้แก่
1) หนังสือ ลว 8 มกราคม 2561 เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. .. และเร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น นำโปรแกรมแผนที่ภ าษีและทะเบียนทรัพย์ส ิน (LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ร ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2550
2) หนังสือ ลว 27 มีนาคม 2562 เรื่อง เร่งรัด และสนับสนุนให้องค์กรสามารถจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน โดยแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทไม่
แล้วเสร็จเนื่องจากประสบปัญหาการคัดลอกข้อมูลระวางที่ดินและรายละเอียดข้อมูลที่ดิน พิจารณา
ประสานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน เพื่อขอคัดลอกรูปแปลงที่ดินในรูปแบบ Shape File
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3) หนังสือ ที่ มท. 0808.3/ว 1272 ลว. 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนที่แนวเขต
ปกครององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มีรายละเอียดคือ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ.... ที่อยู่ในระหว่า งการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น นั ้ น ๆ เพื ่ อ ใช้ ใ นการเตรี ย มการจั ด เก็ บ ภาษี ภ ายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ ว ั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
4) หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท. 0808.3/ ว 15 ลว 23 พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียด คือ 1)
เร่งรัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ... 2) แจ้งเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบลให้ตรวจสอบการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5) หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลว 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมและ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ
รับข้อมูลรูปแปลงแผนที่และข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมที่ดิน และให้ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดทำ
แผนที่ภาษี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
6) หนังสือ ที่ มท 0808.3/ ว 1571 ลว 11 เมษายน 2562 เรื่อง การสำรวจข้อมูลรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ในพระราชบัญญั ติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีการ
ยกเว้นและบรรเทาภาษีในห้วงสามปีแรก ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้ อมูล
ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้
8.2.3.2 การดำเนินการออกกฎหมายรอง คือ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ซึ่งมีกฎหมาย
หลัก คือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (จุลพล สมุทรวินิจพันธุ์, 2562)
เมื่อกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศออกมา
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถจัดเก็บได้เลย โดยรอความชัดเจนของคู่มือที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดทำร่วมกันโดยมีหน่วยงานของ กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนัก
เศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน
8.2.3.3 แนวทางการช่ ว ยเหลื อ เมื ่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ได้ ร ั บ ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทางที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้
ลดลง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลรายได้ ส่งมาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก่อน โดยการประมาณการ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
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8.2.4 รายละเอียดของปัญหาอื่น ๆ ที่พบจากการสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.2.4.1 ปัญหาที่พบเจอขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการเก็บ
ข้อมูล ในการลงพื้น ที่ได้ เนื่ององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ขาดบุคลากรในการจัดทำ และขาด
งบประมาณในการดำเนินการ
8.2.4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ได้ภาษีน้อยเนื่องจากที่ตามองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นเป็นเขตชนบท มูลค่าของที่ดินในแต่ละแปลงนั้นมีราคาไม่สูงนักจึงทำให้ได้รับการยกเว้น
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
8.2.4.3 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นขนาดใหญ่ จัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก การเก็บภาษีเมืองใหญ่จัดเก็บได้ยากกว่าเมืองเล็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
เก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ หรือขั้นตอนการทำงานตามองค์การ
บริหารส่วนตำบลส่วนมากจะเก็บภาษีที่ดินและภาษีบำรุ งท้องที่โดยชาวบ้านในพื้นที่ยินดีที่จะชำระ
ภาษี
8.3 ข้อเสนอแนะ
8.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
8.3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) มีการตราพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้อำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงภายในพื้นที่ กำหนด
อัตราภาษี และค่าธรรมเนียมให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภท ภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐบาลกำหนดให้
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรกำหนดระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับภาษี
อากรของท้องถิ่น ให้รัดกุม ไม่เอื้อต่อการหลบเลี่ยงภาษีของผู้เสียภาษี
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ประจำปี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
8.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น
โครงการให้รางวัลแก่ผู้ที่มาชาระภาษีตามกำหนด โดยคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นแบบและชาระภาษีตามระยะเวลา
การขยายเวลาการให้บริการในวันหยุดราชการ และช่วงพักกลางวัน การออกหน่วยบริการรับชาระภาษี
เคลื่อนที่ การเปิดช่องทางให้สามารถชาระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ หรือธนาคาร เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน
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2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล แผนที ่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องมือที่จะทาให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง และครบถ้วน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีบุคลากรฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการ
เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ สามารถดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ไม่ชำระหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
4) ควรจัดให้มีการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำนัน ผู้ใหญ่บา้ น
เพื่อชี้แจงว่าทั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้านจะสามารถเป็นผู้ช่วยในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโดยเงิน
ภาษีที่เก็บมาได้นั้น จะมีส่วนแบ่งที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษี จะทำให้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการ
เร่งรัดประชาชนในหมู่บ้านของตนเองให้มาชำระภาษี หรืออาจจะมีการแจกเกียรติบัตร หรือรางวัล
ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ฯลฯ สำหรับหมู่บ้านที่มีผู้ค้างชำระภาษีน้อยที่สุด
5) ผู้บ ริห ารท้องถิ่นควรดำเนิ นการประชุม ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
ประชาชนก่อนการดำเนินการเก็บภาษีในแต่ละปี
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แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว กรณีด่านพรมแดนถาวร
บ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
พีรพล นฤมลสกุลชัย*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติพิธ ีการ
ศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน
บ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลอง
ลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ 3) ศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธ ีการศุล กากรสำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
และ 4) เสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การการปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากร
อรัญประเทศ เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จำนวน 15 ราย ด้วยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นเครื่องมือในการศึกษา ประกอบ
การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลสถิติ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และสรุปผล พร้อมให้ข้ อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ มี
ประสิทธิภาพดีพอสมควร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณยานพาหนะที่ เข้ามาปฏิบัติพิธีการที่ด่านพรมแดน
การค้าชายแดน และการเข้ามาท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติพิธีการที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีความซ้ำซ้อนไม่สอดคล้องกับ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 Email: peerapol.nar@stu.nida.ac.th
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน รวมถึงการจัดสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐภายในด่านพรมแดน
ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากล สถานที่คับแคบ และขาดการจัดการที่ดีในการรับมือกับปัญหาการจราจรที่
หนาแน่นภายในบริเวณด่านพรมแดน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน จึงสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2) ด้านกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน โดยการนำแนวคิดการบริหารราชการยุคใหม่
(Lean Government) มาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การกำหนดจุดตรวจ
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยและเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ให้สามารถตรวจสอบเอกสาร
และรถยนต์ที่ขออนุญาตนำเข้าชั่วคราวให้เสร็จสิ้นภายในจุดเดียวกัน หรือการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด่านพรมแดนอรัญประเทศ (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
หรือผู้นำเข้า
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการนำแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public
Management : NPM) มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
อย่างเพียงพอกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ด้ า นสถานที ่ แ ละสิ ่ ง อำนวยความสะดวก โดยการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรู ป แบบและการจั ด สถานที่
ปฏิบัติงานภายในด่านพรมแดนให้มีความเหมาะสม รองรับปริมาณการค้าชายแดน การขนส่งสินค้า
และการท่องเที่ยวในอนาคตที่อาจเพิ่มสูงขึ้น
คำสำคัญ: การจัดการ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ด่านพรมแดน

1. บทนำ
ปัจจุบันการค้าทางชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทางด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศมีอัตราการขยายตัวที่สูงในแต่ละปี ตามสถิติมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก ของด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2561 มีมูลค่าการค้าของสินค้านำเข้าและส่งออก ในปี 2551
รวม 2.8 หมื่นล้านบาท และในปี 2561 รวม 8.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการค้าที่เติบโตขึ้นราว 6
หมื่นล้านบาท หรือราว ๆ ร้อยละ 314 (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2561) ซึ่งมูลค่าดังกล่าวยังมี
แนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้นไปอีก และมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นย่อมต้องมีองค์ประกอบของ
การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเขตแดนทางบกที่มีการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกสินค้า และรถเข็น
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ล้อเลื่อนของแรงงานกัมพูชา ในการขนส่งสินค้าข้ามไปมาระหว่างประเทศ รวมทั้งยั งมีการเดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของการค้าชายแดนเช่นเดียวกัน แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้าน
สถานที่ของด่านพรมแดนที่มีพื้นจำกัดและไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มเติ มเพื่อขยายพื้นที่ได้ กอปรกับช่อง
การจราจรที่มีอยู่จำนวน 4 ช่องทาง จึงจำเป็นต้องแบ่งช่องจราจรให้รถทุกประเภทดังกล่าวใช้ช่องทาง
ร่วมกัน โดยแบ่งเป็นช่องทางขาเข้าราชอาณาจักร จำนวน 2 ช่อง และช่องทางขาออกราชอาณาจักร
จำนวน 2 ช่อง
ด้วยเหตุที่สถานที่มีพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกสินค้า และ
รถเข็นล้อเลื่อนขนสินค้าใช้ช่องจราจรเดียวกัน ซึ่งรถแต่ละประเภทมีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่
แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่การปฏิบัติพิธีการศุลกากรจะมีความ
กับเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่ วยงานต่าง ๆ จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง และหากกรณีที่ผู้
นำเข้าหรือนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมขนส่งทางบก ก็จะไม่
สามารถผ่านพรมแดนเพื่อข้ามประเทศได้ นอกจากนี้การขาดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารของเจ้าหน้าที่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรเช่นกัน เนื่องจากกรณี
ที่ผู้นำเข้าปฏิบัติพิธีการตามขั้นตอนไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการสื่อสารและ
อธิบายกระบวนการปฏิบัติพิธีการ อีกทั้งการที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดที่ช่องการจราจรเพื่อ
ปฏิบัติพิธีการโดยใช้เวลานานก็จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม ส่งผลกระทบกับรถประเภท
อื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ และเป็นแรงกดดันให้เจ้าหน้าที่จำเป็ นที่จะต้องเร่งระบายรถผ่านด่าน
พรมแดนให้ไวที่สุด และอาจทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าลักลอบของเจ้าหน้าที่ลดลงได้
ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพัฒ นาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุล กากรสำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหา และลดขั้นตอนอื่นที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้สามารถอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความมี ป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิ บัต ิ พิธ ี การศุล กากรสำหรับ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
2.2 เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลกระทบการปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
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2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศุล กากร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า
มาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
2.4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านประชากร
เก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จำนวน 15 ราย
3.2 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยครั้งนี้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในช่วงวันที่ 11 มีนาคม 2562
จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562
3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว กรณี ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เท่านั้น
4. คำถามวิจัย
การจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีแนวทางอย่างไร
5. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาทำ
การวิเคราะห์และเรียบเรียงได้ ดังนี้
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
5.1.1 ความหมายของการจัดการ
สมยศ นาวีการ (2536: 23) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง กิจกรรมของการบริหารที่สำคัญ
4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545: 421) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งจะทำให้ส มาชิกในองค์กรมีความมั่นใจใน
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การปฏิบัติงานและส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดลำดับการทำงานที่ดี
ควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนลำดับการทำงานตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 211) ได้กล่าวว่า การจัดการ (Management) จะมุ่งเน้น
การปฏิบัติตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ดังนั้น คำว่า “ผู้จัดการ” (Manager) จึงหมายถึง บุคคลใน
องค์กรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร และกิจกรรมอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
องค์กรกำหนด
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ได้กล่าวว่า ความหมายของการบริหารจัดการ การบริหารการ
พัฒนา และการบริหารการบริการ มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน แต่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ต่างกัน
ได้แก่ การนำแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการบริหารงานราชการ เช่น ความ
สะดวกรวดเร็ว การลดขั้นตอนและระเบียบพิธีการ เป็นต้น ส่วนการบริหารการพัฒนามุ่งเน้นไปที่การ
บริหารเชิงพัฒนา เช่น โครงการ (Project) แผน (Plan) แผนงาน (Program) นโยบาย (Policy) หรือ
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการบริหารการบริการมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
Robbins and DeCenzo (2005: 34) ได้กล่าวว่า การจัดการ (Management) หมายถึ ง
กระบวนการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การโน้มนำองค์การ และการควบคุม ซึ่งทำให้กิจกรรม
ขององค์การสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
Koontz (1976 อ้างถึงใน กิจจา บานชื่น , 2559: 34) ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการออกแบบ
และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมซึ่งบุคคลทำงานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Boovee and Others (1993 อ้างถึงใน กิจจา บานชื่น, 2559: 34) กล่าวว่า การจัดการ เป็น
กระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยการวางแผน การจัดองค์การ การชักนำ และ
ควบคุมมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
กิจจา บานชื่น (2559: 35) กล่าวว่า การจัดการ มีประเด็นสำคัญหลัก 4 ประการ คือ
1) วัตถุประสงค์ (Objective) หมายถึง เหตุผลเบื้องต้นในการดำเนินงานขององค์การทุก
องค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารองค์การให้อยู่รอด
2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการที่จะบริหารงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีภายในเวลาที่กำหนด
3) ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรที่ผู้บริหารเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปถือ
กันว่า ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการหรือที่เรียกกันโดยทั่วไป
คือ 4 M’s (Man, Money, Material and Management)
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4) การผสมผสาน (Integration) หมายถึ ง การสร้ า งความสมดุ ล และความสอดคล้ อ ง
ต่อเนื่องกันระหว่างทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จขององค์การ
ดังนั้น การจัดการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม หรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่อันที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล
5.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
Frederick W. Taylor (1911) ได้เสนอแนวความคิดที่ใช้วิธีการจัดการงานอย่างเป็นระบบ
ด้วยหลักการเหตุและผล ทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดจากการทำงานนั้น
โดยมีหลักการของการจัดการ ดังนี้
1) ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาการทำงานและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด
2) มอบหมายงานตามความสามารถและแรงจู ง ใจ รวมถึ ง การฝึ ก ฝนให้ ท ำงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ อีกทั้งควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้ใช้วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
4) จัดสรรงานระหว่างผู้จัดการและคนงานเพื่อให้ผู้จัดการใช้เวลาในการวางแผนและฝึกอบรม
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Henri Fayol (1967) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการสามารถนำไปใช้ได้กับงานบริหาร
จัดการของรัฐหรือเอกชนโดยทั่วไป ซึ่งฝ่ายจัดการจะนำหลักการ POCCC มาใช้ในการดำเนินการซึ่ง
ประกอบด้วย
1) การวางแผน (Planning)
2) การจัดองค์การ (Organizing)
3) การบังคับบัญชา (Commanding)
4) การประสานงาน (Coordinating)
5) การควบคุมงาน (Controlling)
5.1.3 แนวคิดการบริหารจัดการราชการยุคใหม่ (Lean Government)
แนวคิดของ Lean Government หรือแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยลดความสูญเสีย ความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองในกระบวนการทำงานที่ไม่
จำเป็นลงทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
1) ประชาชน ได้รับประโยชน์สุข
2) กระบวนงาน มีการลดความสูญเสียในการทำงาน
3) ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล
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ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามแนวคิดของ Lean Government จึงเป็นการทำงานที่
มุ่งเน้นไปที่การจัดการกระบวนงาน เพื่อลดความสูญเสียอั นจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ
สิ้นเปลืองทรัพยากรขององค์กรน้อยลง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)
5.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการราชการแนวใหม่
วิ จ ารณ์ พานิ ช (2555) ได้ ก ล่ า วว่ า การบริ ห ารราชการตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ ส่วนราชการจะต้องมีการ
วางแผนและปรับ เปลี่ย นการปฏิบัติงานอยู่ส ม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุส ู่เป้าหมายตามที่ได้กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน เป็นการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความคิดตามหลักการวิชาการ
สมัย ใหม่เ พื่ อ นำมาปรั บ ใช้ ก ับ การปฏิบ ัต ิง านในปัจ จุ บั น นอกจากนี ้ ส่ว นราชการจะต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนการจัดการองค์การ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) ต้องสร้างระบบการรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
2) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างวิสัยทัศน์และปรับทัศนคติ
เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4) ต้องสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน
5.2 งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
อรุณี อินเทพ (2558: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการให้บริการของด่ าน
ศุลกากรเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ด่านศุลกากรเชียงของพบปัญหาเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไม่มีการจัดลำดับบัตรคิว และจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกไว้ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ เช่น ที่นั่งพัก น้ำดื่ม รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารหรือคำ
ชี้แจงแก่ผู้รับบริการที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณ
งาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และการเร่งดำเนินก่อสร้างอาคารสำนักงานด่าน
ศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของด่าน
ศุลกากรเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้
ยุพาวดี สมบูรณกุล (2556: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยโครงการรูปแบบการจัดการด่าน
พรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า ข้อจำกัดของด่านพรมแดนสะเดา ได้แก่ จำนวนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ หน่วยงาน CIQ ซึ่งร่วมรับผิดชอบการจัดการภายในด่านพรมแดนมี
การทำงานที่แยกส่วนกัน รวมถึงระบบ NSW ซึ่งเป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
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ภาครั ฐ ไม่ส ามารถใช้ งานได้ตามแผนการที่ ก ำหนด ดังนั้น รัฐ บาลจึงควรจัดตั้ งหน่ว ยงานกลาง
ระดับ ประเทศ เพื่อกำกับ ดูแลการจัดการ และการจัดสรรงบประมาณตามบริบทของแต่ละด่าน
พรมแดน โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจัดการด่านพรมแดนในพื้นที่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบได้มาตรฐานสากลและมุ่งเน้นการอำนวยความ
สะดวกทางการค้า
วรารัตน์ บุญเรืองจักร (2559: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรัฐกิจ พบว่า การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการรัฐกิจ ด้ว ยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฐานข้อมูล
เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกันของระบบ
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ
พนิดา หวานเพ็ชร (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษาแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย พบว่า การลดขั้นตอนในบางกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละกระบวนการเข้าด้วยกัน
(MURI) และการจัดให้เกิดความสม่ำเสมอของการนำส่งเอกสารทางการบัญชีจากร้านค้า (MURA) มา
ประยุกต์ใช้งาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแผนกบัญชีค่าใช้จ่ายให้สามารถ
รองรับงาน และจำนวนปริมาณเอกสารทางการบัญชีที่เพิ่มขึ้นได้ และยังสามารถลดจำนวนข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

6. วิธีการศึกษาและแนวคิดการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้นำเอาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าจากกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่
ศุลกากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถูกเลือกมาเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เหตุผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาแนวทางการพัฒนาการจั ดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว กรณีด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้
6.1 การออกแบบงานวิจัย
6.1.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
หนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์
6.1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการศึกษา
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6.1.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
6.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
6.2 กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนงานเกี่ยวกับการปฏิบ ัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน และสามารถที่จะให้ข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำการศึกษาวิจัย โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จำนวน 15 ราย
6.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
1. อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
2. ระเบียบปฏิบัติงานศุลกากร
3. การประสานงานชายแดน
4. ความหลากหลายของงาน
5. ปริมาณการค้าและท่องเที่ยวชายแดน

ตัวแปรตาม
แนวทางการพัฒนาการจัดการ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่
นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว
ทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึกที่เป็นชุดคำถามเดียวกัน โดยสุ่ม
เลือกผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากร สังกัดฝ่าย
บริการศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จำนวนรวม 15 ราย และทำการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ซึ่งได้มีการแบ่งประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -สกุล อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากร
อรัญประเทศ ดังนี้
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กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี การศุ ล กากรสำหรับรถยนต์ และรถจั กรยานยนต์ ท ี ่ นำเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
กระบวนการปฏิบ ัติพิธ ีการศุล กากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง
ท่านคิดว่าวิธีการหรือแนวทางใด ที่จะสามารถแก้ไขอุปสรรคหรือลดข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว
ทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
6.5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
6.5.1 ศึกษาเอกสาร กฎหมาย ประมวลระเบียบปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.5.2 กำหนดกรอบข้อคำถามในการสัมภาษณ์
6.5.3 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6.5.4 ปรับปรุงเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนำ
เอกสารบันทึกการสัมภาษณ์เจาะลึกมาวิเคราะห์เพื่อรวบรวมประเด็นต่าง ๆ และบรรยายในรูปแบบ
พรรณนาความ

7. ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กลุ่ม ตัวอย่าง
สามารถสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว กรณีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ดังนี้
7.1 สถิติข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า - ออก ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ
จากการศึกษาสถิติข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า - ออก ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อตรวจสอบปริมาณการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และ
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รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน ในช่วงปีงบประมาณ 2557
จนถึงปีงบประมาณ 2561 พบว่า
7.1.1 ปีงบประมาณ 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)
ปริมาณยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 381,614 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรวม 93,651 เที่ยว และประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวนรวม 287,963 เที่ยว
7.1.2 ปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างวันที ่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
ปริมาณยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 375,963 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรวม 53,432 เที่ยว และประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวนรวม 322,531 เที่ยว ทั้งนี้ปริมาณ
รถยนต์ที่เข้ามาในช่ว งประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณลดลง เนื่องจาก
เหตุการณ์การประท้วงของแรงงานชาวกัมพูชาบ่อยครั้ง บริเวณหน้าด่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา
7.1.3 ปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
ปริมาณยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 470,116 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรวม 84,406 เที่ยว และประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวนรวม 385,710 เทีย่ ว
7.1.4 ปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
ปริมาณยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 477,114 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรวม 94,669 เที่ยว และประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวนรวม 382,445 เทีย่ ว
7.1.5 ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
ปริมาณยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 577,238 เที่ยว โดยแบ่งออกเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรวม 130,008 เที่ยว และประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวนรวม 447,230 เทีย่ ว
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ สถิติข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า - ออก ณ ด่านพรมแดนบ้าน
คลองลึ ก ของด่ า นศุ ล กากรอรั ญ ประเทศ ในช่ ว งปี ง บประมาณ 2557 – 2561 พบว่ า ปริ ม าณ
ยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบ ัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อนำเข้ามาใน
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ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ซึ่งหากพิจารณาปัจจัยด้าน
สถานที่ตั้งของด่านพรมแดนซึ่งได้มีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยเปรียบเทียบกับปริมาณ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้า - ออก ทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ จะสามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรในบริเวณด่าน
พรมแดนในอนาคตได้ เนื่องมาจากปริมาณรถยนต์และระยะเวลาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าเป็นการชั่วคราว และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรในด้านอื่น ๆ หากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอด้วยเช่นกัน
7.2 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสังกัดฝ่ายบริการศุลกากร ส่วน
บริการศุลกากร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนเพศ
หญิง มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40
อายุ พบว่า เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดอยู่ที่ระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 ส่วนน้อยที่สุดอยู่ที่ต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 2 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญ ญาตรี
จำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47
ระดับตำแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศุล กากร
จำนวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60
ระยะเวลาการปฏิบ ัติงาน ณ ด่านศุล กากรอรัญประเทศ พบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่
ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53
7.3 ผลการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่า น
ศุลกากรอรัญประเทศ ดังนี้
กระบวนการปฏิบัต ิพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
-เจ้ า หน้ า ที่ ศ ุ ล กากรซึ ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามเห็ น ว่ า
กระบวนการในการปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาใน
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ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกของด่านศุลกากรอรัญประเทศในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพดีพอสมควร โดยจำเป็นต้องพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบัน เช่น ปริมาณยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติพิธีการที่ด่านพรมแดน การค้าชายแดน
และการท่องเที่ยว ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ควรมีมาตรการอื่น ๆ รองรับ หรือให้มีการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม อันจะเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเช่นกัน
-กระบวนการปฏิบ ัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง
-เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีความเห็นว่า กระบวนการในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทาง
ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ยังคงมีอุปสรรคและข้อจำกัดที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
-ตามระเบียบได้กำหนดบทลงโทษเฉพาะกรณีที่ไม่นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ได้รับ
อนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนแล้ว และต้องนำกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและทัณฑ์บน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวน
เที่ยวเข้า - ออกของยานพาหนะ ทำให้พบปัญหาการลักลอบซุกซ่อนสินค้าเข้ามาในประเทศ เจ้าหน้าที่
จึงต้องมีการตรวจสอบยานพาหนะซ้ำทุกครั้งที่มีการเข้ามาในประเทศ เช่น กรณีที่น้ำมันในประเทศมี
ราคาแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะพบว่ามีการขับรถวนเข้า - ออกทางด่านพรมแดน เพื่อมาลักลอบ
ถ่ายน้ำมันขาย เป็นต้น
-บริเวณที่ตั้งของด่านพรมแดนบ้านคลองลึกติดกันกับพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ จึงทำให้
การจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนมีความหนาแน่น เนื่องจากการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนนอกจาก
จะมีรถยนต์ขนส่งแล้ว ยังมีรถเข็นล้อเลื่อนสัญจรข้ามเข้า - ออกด่านพรมแดน ซึ่งใช้ช่องทางเดียวกัน
กับสำหรับรถยนต์เช่นกัน ดังนั้น หากกรณีรถยนต์ท่องเที่ยวนำเข้าชั่วคราวมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่
บริเวณด่านพรมแดนจะต้องจอดรถที่ช่องทางเดินรถเนื่องจากไม่มีที่จอดรถเฉพาะไว้ จึงยิ่งทำให้
การจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อรถขนส่งสินค้าและการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอื่น ๆ สำหรับการ
ชำระภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้าด้วยเช่นกัน
-ตามระเบียบกำหนดให้การขออนุญาตนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ผู้นำเข้า
จะต้องไปดำเนินการติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำ
การ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อน ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่านักท่องเที่ยวหรือผู้นำเข้าไม่ทราบถึงระเบียบที่
ต้องปฏิบัติก่อนการนำเข้า และเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่สามารถอนุญาตให้นำเข้าได้ จึงทำให้เกิดปัญหา
ความไม่เข้าใจและโต้เถียงกัน
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-ผู้นำเข้านำเอกสารตามที่ระเบียบกำหนดมายื่นปฏิบัติพิธีการไม่ครบถ้วน เช่น กรณีผู้นำเข้า
ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ แต่ผู้นำเข้าไม่ได้นำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถมายื่นประกอบด้วย จึงทำให้
ความล่าช้าในการปฏิบัติพิธีการสำหรับผู้นำเข้ารายอื่น และส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวมบริเวณ
ด่านพรมแดน
-ช่องทางเดินรถผ่านเข้า - ออกในบริเวณของด่านพรมแดนบ้านคลองลึก มีความคับแคบและ
ขาดการจัดการที่ดี ทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบยานพาหนะผ่านแดนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
รถยนต์ซึ่งจอดรอเพื่อปฏิบัติพิธีการมีจำนวนมากและเกิดความแออัด
-การจัดสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐภายในด่านพรมแดนไม่เป็นไปตามหลักสากล สร้าง
ความสับสนและยุ่งยาก เช่น กรณีการออกไปนอกราชอาณาจักร กล่าวคือ ที่ทำการของด่านศุลกากร
ถูกจัดให้อยู่ถึงก่อนหน้าที่ทำการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้เมื่อประชาชนหรือนักท่องเที่ยว
ต้องการนำรถออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องผ่านที่ทำการของด่านศุลกากรเพื่อไปปฏิบัติพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองก่อน และจึงกลับมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ที่ทำการของด่านศุลกากรอีกครั้ง ก่อนที่
จะได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์ออกไปนอกราชอาณาจักรได้
-ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน มีความเกี่ยวข้องกับหน่ว ยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน จึงทำให้แต่ละหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนกันและต้องรอผลการพิจารณาจากแต่
ละหน่วยงาน จึงเกิดความยุ่งยาก เสียเวลาแก่ผู้นำเข้าหรือนักท่องเที่ยว
-แม้ ว ่ า การปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน จะมีระบบยานพาหนะผ่านแดนของกรมศุลกากร เพื่อจัดทำ
ใบขนสินค้าพิเศษไว้เป็นหลักฐานให้กับผู้นำเข้าหรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์เข้ ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราว แต่การบันทึกข้อมูลลงในระบบยังคงมาจากแบบคำขอที่ผู้นำเข้ายื่นให้กับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการพิมพ์ข้อมูลบันทึกลงในระบบอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และ
สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายทางด้านเอกสาร
-ลักษณะของรถยนต์ที่นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชาจะมีพวงมาลัยอยู่ด้านซ้าย และเนื่องด้วย
บริเวณด่านพรมแดนไม่ได้มีการจัดช่องทางสลับทางไว้โดยเฉพาะ จึงทำให้รถยนต์ต้องมาสลับช่องทาง
ภายในบริเวณด่านพรมแดน จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจร
-ด่านศุลกากรอรัญประเทศจะต้องมีหน้าที่ในการติดตามรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ให้นำกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน
ระยะเวลาในสัญญาประกันและทัณฑ์บนตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการให้ มีเจ้าหน้าที่
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ศุลกากรตรวจสอบบัญชีรายงานรถยนต์ที่เข้า - ออก อยู่เป็นประจำ ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังของ
เจ้าหน้าที่และงานประจำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรและการควบคุมทางศุลกากร
-อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกมีไม่เพียงพอ และขาดความ
ชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ เนื่องจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นด่านพรมแดนขนาดใหญ่ มี
ปริมาณการค้าชายแดนสูง และประชาชนสัญจรเข้า - ออกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีกระบวนงานพิธี
การศุลกากรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เช่น การตรวจปล่อยสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร การตรวจ
ของสัมภาระของผู้เดินทาง การจับกุมการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ท่านคิดว่าวิธีการหรือแนวทางใด ที่จะสามารถแก้ไขอุปสรรคหรือลดข้อจำกัดที่ส่งผล
กระทบต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
-เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีความเห็นว่า วิธีการหรือแนวทาง
ที่จะสามารถแก้ไขอุปสรรคหรือลดข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการปฏิบัติพิธ ี การ
ศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน
บ้านคลองลึกของด่านศุลกากรอรัญประเทศ สรุปได้ดังนี้
-ควรมีการพัฒนาและนำระบบการตัดบัญชีรถยนต์ด้วย Barcode หรือ QR Code เพื่อเข้ามา
ช่วยในการควบคุมและตรวจสอบรถยนต์ที่เข้า - ออกในราชอาณาจักร
-เปลี่ยนระบบการยื่นคำขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรบริเวณด่านพรมแดนไปเป็นระบบคำขอ
แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้นำเข้ากรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะมาปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งจะทำให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบให้
ครบถ้วน ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการและลดความแออัดในบริเวณด่านพรมแดนได้
-นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบจดจำทะเบียนรถยนต์
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากรและกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้การ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์มีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
-นำระบบ GPS เข้ามาช่วยในการติดตามรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชั่วคราว ซึ่งกรณีที่
รถยนต์ดังกล่าวไม่ได้ออกไปนอกราชอาณาจักรตามกำหนดเวลา จะทำให้กรมศุลกากรสามารถติดตาม
รถยนต์ดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น
-เชื่อมโยงฐานข้อมูล ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ร ะหว่ างหน่ว ยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมศุล กากร
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้
นำเข้าและนักท่องเที่ยว และสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
เช่นกัน
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ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันภายในบริเวณด่านพรมแดนเพื่อปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงานและช่องทางจราจรภายในบริเวณด่านพรมแดนให้มีความเหมาะสม
-จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกโดย
ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐของประเทศกัมพูชานำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณด่านพรมแดนของประเทศ
กัมพูชา เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบระเบียบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการนำเข้า
-จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าศุล กากรผู้ปฏิบัต ิ งาน
เพิ่มเติม ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันหรืออนาคต
ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนของด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
-เนื่องจากปัจจุบันกรมศุลกากรได้ดำเนินการก่อสร้างด่านพรมแดนแห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ขนาด
ใหญ่กว่าด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ดังนั้น จึงควรนำประเด็นปัญหาที่ พบในด่านพรมแดนบ้านคลอง
ลึกไปปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดทำช่องสลับเปลี่ยนเส้นทางจราจร การจัดทำที่จอดรถสำหรับการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น เพื่อให้ด่านพรมแดนแห่งใหม่สามารถรองรับ
ปริมาณการค้าชายแดน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวในอนาคตที่ อาจเพิ่มสูงขึ้นได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
-รัฐบาลไทยควรมีการเจรจาเพื่อความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชา เพื่อปรับปรุงระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน โดยอาจกำหนดจุดตรวจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา
ที่ประเทศต้นทางฝั่งขาออกจากด่านพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารและ
รถยนต์ที่ขออนุญาตนำเข้าชั่วคราวให้เสร็จสิ้นภายในจุดเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
และเกิดความสะดวกรวดเร็ว อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว
-การจัดทำพาสปอร์ตสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าชั่วคราว ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนหลายครั้ง
โดยอาจให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราว เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัด และตัวแทนบริษัทประกั นภัย มาปฏิบัติงาน
ร่วมกันในลักษณะของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด่านพรมแดนอรัญประเทศ (One Stop Service) ซึ่งจะทำ
ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้นำเข้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถดำเนินการยื่นคำขอให้เสร็จสิ้น
ภายในจุดเดียวกัน
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8. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
8.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และ
รถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาในราชอาณาจั ก รชั ่ ว คราว กรณี ด่ า นพรมแดนถาวรบ้ า นคลองลึ ก
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติพิธีการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
อรั ญ ประเทศในการปฏิบ ั ติ พ ิ ธ ี ก ารศุล กากรสำหรั บ รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ท ี ่น ำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ รวมถึงการค้นหา
แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุล กากรดังกล่าว ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการส่วน
บริการศุลกากร หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุ ลกากร สังกัดฝ่ายบริการศุลกากร ส่วน
บริการศุลกากร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จำนวนรวม 15 ราย ด้วยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกที่
เป็นชุดคำถามเดียวกัน ซึ่งได้มีการแบ่งประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คำถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทาง
ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในประเด็นด้านความมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11
มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และศึกษาสถิติข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า - ออก ณ
ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกของด่านศุลกากรอรัญประเทศ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ
เอกสาร ตำรา และงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อง แล้ ว นำข้อมูล มาทำการวิเคราะห์และสรุปผล พร้อมให้
ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งได้ข้อสรุปผลการศึกษา ดังนี้
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยข้อที่ 1 คือ การศึกษาความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่าน
พรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ พบว่า ในปัจจุบันกระบวนการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน
บ้านคลองลึก มีประสิทธิภาพดีพอสมควร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณยานพาหนะที่จะเข้ามาปฏิบัติพิธี
การที่ด่านพรมแดน ปริมาณการค้าชายแดนและการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ แต่หากมี
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขออนุญาตนำเข้ามาชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ก็อาจจะเป็นส่งผล
กระทบต่อการรองรับปริมาณในการขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้เช่นกัน
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยข้อที่ 2 คือ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
พิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่าน
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พรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ พบว่า มีอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้ระบบยานพาหนะผ่านแดนของกรมศุลกากรในการบันทึก
ข้อมูลลงในระบบจากแบบคำขอที่ผู้นำเข้ายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำใบขนสินค้าพิเศษไว้เป็น
หลักฐานให้กับผู้นำเข้าหรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายทางด้านเอกสาร นอกจากนี้
การติดตามรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลอง
ลึก ให้น ำกลับ ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาในสัญญาประกันและทัณฑ์บนตามที่
ระเบียบกำหนด ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดตามหรือแจ้งเตือนแต่อย่างใด
ดังนั้น ด่านศุลกากรอรัญประเทศจึงต้องมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบบัญชี
รายงานรถยนต์ที่เข้า - ออก อยู่เป็นประจำ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังของเจ้าหน้าที่และงาน
ประจำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรและการควบคุมทางศุลกากร
ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
กระบวนการปฏิบ ัติพิธ ีการศุล กากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกัน จึงทำให้ผู้นำเข้าต้องไปติดต่อยื่นคำขอที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ศุลกากรจะต้ องรอผลการพิจารณาจากแต่ละหน่วยงานก่อนจึงจะสามารถอนุญาตให้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวได้ จึงเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน สร้างความยุ่งยาก
และความล่ า ช้ า ให้ ก ั บ ผู ้น ำเข้ าหรือ นั ก ท่ อ งเที ่ ยวโดยไม่ จำเป็ น นอกจากนี ้ ก รณี ท ี ่ ผ ู ้ น ำเข้ า หรือ
นักท่องเที่ยวนำเอกสารตามที่ระเบียบกำหนดมายื่นปฏิบัติพิธีการไม่ครบถ้วน ก็จะยิ่งทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการยื่นคำขอปฏิบัติพิธีการสำหรับผู้นำเข้ารายอื่น และส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวมใน
บริเวณด่านพรมแดนอันเนื่องมาจากสถานที่ด่านพรมแดนไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการจอดรถยนต์เพื่อ
การปฏิบัติพิธีการดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องจอดรถยนต์ไว้ที่ช่องทางเดินรถแทน นอกจากนี้ การที่
กฎหมายและระเบียบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เช่น การไม่ได้กำหนดจำนวน
เที่ยวเข้า - ออกของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการลักลอบซุกซ่อนสินค้ าเข้ามาใน
ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร หรือกรณีการขออนุญาตนำ
รถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าจะต้องไปดำเนินการติดต่อที่สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดเพื่อยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อน ซึ่ง
บ่อยครั้งจะพบว่านักท่องเที่ยวหรือผู้นำเข้าไม่ทราบถึงระเบียบที่ต้องปฏิบัติก่อนการนำเข้า และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่สามารถอนุญาตให้นำเข้าได้ จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจและโต้เถียงกัน
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เนื่องจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นด่านพรมแดนขนาดใหญ่ มีปริมาณการค้าชายแดนสูง
และประชาชนสัญจรเข้า - ออกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีกระบวนงานพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องเป็น
จำนวนมาก เช่น การตรวจปล่อยสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร การตรวจของสัมภาระของผู้เดินทาง
การจับกุมการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น
อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจึงไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานและอาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรโดยรวมได้ นอกจากนี้ การโยกย้าย
ตำแหน่งก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่บ างคนขาดความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ เนื่องจากไม่เคย
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและติดต่อกับชาวต่างชาติมาก่อน
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
การจัดสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐภายในด่านพรมแดนไม่เป็นไปตามหลักสากล เช่น การ
จัดให้ที่ทำการของด่านศุลกากรอยู่ถึงก่อนหน้าที่ทำการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งสร้างความ
สับสนและยุ่งยากให้กับประชาชน หรือกรณีที่รถเข็นล้อเลื่อ นใช้ช่องทางเดินรถเดียวกันกับสำหรับ
รถยนต์สำหรับผ่านเข้า - ออกในบริเวณของด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ซึ่งมีความคับแคบและไม่ได้มี
การจัดเตรียมที่จอดรถและช่องทางสลับทางของรถยนต์จากประเทศกัมพูชาที่มีพวงมาลัยอยู่ด้านซ้าย
ไว้ จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นในบริเวณด่านพรมแดน
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยข้อที่ 3 คือ การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ของ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
ระบบการตัดบัญชีรถยนต์ด้วย Barcode หรือ QR Code เพื่อควบคุมและตรวจสอบรถยนต์ที่เข้า ออกในราชอาณาจักร ระบบการยื่นคำขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้นำเข้ า
กรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ด่านพรมแดน ระบบ GPS เพื่อในการติดตาม
รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชั่วคราว รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการขนส่งทางบก เพื่อลด
ระยะเวลาและขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ ก ารจั ด ทำแผ่ น ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะเบี ย บเกี ่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก โดยขอความ
ร่วมมือหน่วยงานรัฐของประเทศกัมพูชานำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณด่านพรมแดนของประเทศกัมพูชา
เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบระเบียบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการนำเข้า รวมถึงการจัด
อบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าศุลกากรเพิ่มเติม และแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
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ปัจจุบันหรืออนาคต สามารถที่จะแก้ไขอุปสรรคหรือลดข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน
ของด่านศุลกากรอรัญประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติพิธี
การศุล กากรสำหรับ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่ว คราวทางด่าน
พรมแดนบ้านคลองลึก ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ โดยเห็นควรนำประเด็นปัญหาด้านสถานที่ที่พบ
ในด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของด่านพรมแดนแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง เช่น การจัดทำช่องสลับเปลี่ยนเส้นทางจราจร การจัดทำที่จอดรถสำหรับการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น เพื่อให้ด่านพรมแดนแห่งใหม่สามารถรองรับปริมาณ
การค้าชายแดน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวในอนาคตที่อาจเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการปรับปรุง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า
มาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน โดยรัฐบาลไทยควรมีการเจรจาความร่วมมือกับรัฐบาล
กัมพูชา เพื่อกำหนดจุดตรวจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชาที่ประเทศต้นทางฝั่งขาออกจากด่าน
พรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบเอกสารและรถยนต์ที่ขออนุญาตนำเข้า
ชั่วคราวให้เสร็จสิ้นภายในจุดเดียวกัน รวมถึงการจัดทำพาสปอร์ตสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าชั่วคราว โดย
อาจให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราว เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัด และตัวแทนบริษัทประกันภัย มาปฏิบัติงาน
ร่วมกันในลักษณะของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด่านพรมแดนอรัญประเทศ (One Stop Service) ซึ่งจะทำ
ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้นำเข้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถดำเนินการยื่นคำขอให้เสร็จสิ้น
ภายในจุดเดียวกัน ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนหลายครั้ง
8.2 การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว สรุปได้ดังนี้
1. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน โดยควรมีการพัฒนาระบบการตัดบัญชีรถยนต์ด้วย Barcode หรือ QR Code เพื่อควบคุม
และตรวจสอบรถยนต์ที่เข้า - ออกในราชอาณาจักร ระบบการยื่นคำขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้นำเข้ากรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ด่านพรมแดน
ระบบ GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชั่วคราว รวมถึงการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง และกรมการขนส่งทางบก เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทาง
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ด่านพรมแดน สอดคล้องกับงานวิจัยของวรารัตน์ บุญเรืองจักร (2559: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การบูร
ณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการรัฐ กิจ ด้ว ยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีส ื่อสาร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฐานข้อมูล เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกันของระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะทำให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริห ารจัดการและการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภ าพการดำเนินงานภาครั ฐ
ปรับปรุงการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. ด้านกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน การนำแนวคิดการบริหารราชการยุคใหม่
(Lean Government) มาปรับใช้กับการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับ
หน่วยงานเกินความจำเป็น โดยรัฐบาลไทยควรมีการเจรจาความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชา เพื่อกำหนด
จุดตรวจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชาที่ประเทศต้นทางฝั่งขาออกจากด่านพรมแดนของทั้ง 2
ประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบเอกสารและรถยนต์ที่ขออนุญาตนำเข้าชั่วคราวให้เสร็จสิ้น
ภายในจุดเดียวกัน รวมถึงการจัดทำพาสปอร์ตสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าชั่วคราว โดยอาจให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว
เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัด และตัวแทนบริษัทประกันภัย มาปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะของ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด่านพรมแดนอรัญประเทศ (One Stop Service) ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้
นำเข้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถดำเนินการยื่นคำขอให้เสร็จสิ้นภายในจุดเดียวกัน
ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนหลายครั้ง นอกจากนี้การจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
ชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก โดยขอความร่วมมือหน่ว ยงานรัฐของประเทศกัมพูชานำไป
ติดตั้งไว้ที่บ ริเวณด่านพรมแดนของประเทศกัมพูช า เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบระเบียบและ
จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการนำเข้า ก็จะสามารถลดความผิดพลาด ระยะเวลาการดำเนินการ
และลดความแออัดในบริเวณด่านพรมแดน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลอง
ลึกได้เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา หวานเพ็ชร (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การลด
ขั้นตอนในบางกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซ้ำซ้อนกันในแต่ละกระบวนการเข้าด้วยกัน (MURI) และการจัดให้เกิดความสม่ำเสมอของการนำส่ง
เอกสารทางการบัญชีจากร้านค้า (MURA) มาประยุกต์ใช้งาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ของพนักงานแผนกบัญชีค่าใช้จ่ายให้สามารถรองรับงาน และจำนวนปริมาณเอกสารทางการบัญชีที่
เพิ่มขึ้นได้ และยังสามารถลดจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นด่านพรมแดนขนาด
ใหญ่ มีปริมาณการค้าชายแดนสูง และประชาชนสัญจรเข้า - ออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การนำ
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แนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management : NPM) มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างเพียงพอกับการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาความรู้
และเพิ่มพูนทักษะให้กับมากขึ้น เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้ น ก็ จ ะทำให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ารศุ ล กากรสำหรั บ รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี อิน
เทพ (2558: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การจั ดอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของด่านศุลกากรเชียงของ อำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและการจัดสถานที่
ปฏิบัติงานภายในด่านพรมแดนให้มีความเหมาะสม เช่น การจัดทำช่องสลับเปลี่ยนเส้นทางจราจร การ
จัดทำที่จอดรถสำหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น จะสามารถรองรับ
ปริมาณการค้าชายแดน การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวในอนาคตที่อาจเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุพาวดี สมบูรณกุล (2556: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยงานกลางระดับประเทศ
เพื่อกำกับดูแลการจัดการ และการจัดสรรงบประมาณตามบริบทของแต่ละด่านพรมแดน โดยมอบหมาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจั ดการด่านพรมแดนในพื้นที่ เพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน เป็นระบบได้มาตรฐานสากลและมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้า
8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์
และรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ น ำเข้ า มาในราชอาณาจั ก รชั ่ ว คราว กรณี ด่ า นพรมแดนบ้ า นคลองลึ ก
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ควรมีการศึกษาความเห็นของผู้นำเข้าหรือประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถหา
แนวทางการพัฒนาการจัดการการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้า
มาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งจะทำให้มี
การปฏิบัติพิธีการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวทางด่านพรมแดน ของด่านศุลกากร
อื่น ๆ ในสังกัดกรมศุลกากรเพิ่มเติม เพื่อที่กรมศุลกากรจะได้ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม
ทั้งหมดของการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
ชั่ว คราวตามบริบทของแต่ล ะพื้น ที่ และเป็นข้อมูลสำหรับการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้
ครบทุกมิติ
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ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จำกัด
พุทธิชาต ปูชนียกุล*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของพนักงานซึ่งจำแนกตามเพศเกี่ยวกับระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 248 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ ค่าความถี่
จากการศึกษา พบว่า การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
คณะผู้บริหารได้วางแผนจัดการได้อย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้านดังนี้ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านความสัมพัน ธ์กับผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ และสามารถอภิปราย
ผลตามรายด้านได้ดังนี้ ด้านการบริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะ
ผู้บริหารได้จัดให้หน่วยงานมีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานชัดเจน มีโครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานไม่ซับซ้อนทำให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และหน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ได้แสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าพนักงานทุกคนมีความสามัคคีกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับกำลังใจจาก
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และ เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ด้านความพึงพอใจในการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก อาจเป็น
เพราะว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติงานสำเร็จและได้รับคำชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงาน มี ความ
ภาคภูมิใจในหน้าที่ ที่ได้ รับมอบหมายงานตรงตามความสามารถและความถนัด ด้านความมั่นคงใน
การทำงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะผู้บริหารได้ให้การพิจารณา
ความดีความชอบในการปฏิบัติงานมีความยุติธรรม ให้ความชอบธรรมในการโยกย้ายตำแหน่งงาน
*
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และพนักงานได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเท่าเทียมกับผู้อื่น ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดย
ภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั ้ ง นี ้ อ าจเป็ นเพราะว่า คณะผู้ บริห ารได้ พ ิจ ารณาจ่ ายเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการปฏิบั ตหิ น้าที่
หน่วยงานมีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และมีการจัดสวัสดิการให้นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน และ
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชา
มีการพิจารณา ผลงานและผลประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้าใน
ด้านอื่น ๆ และผู้บังคับบัญชามีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งจำแนกตามเพศ ที่มีต่อการเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายด้านในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน
พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกัน
คำสำคัญ: ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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Morale in the performance of employees Allegro Micro Systems
(Thailand) Company Limited.
Puttichat Puchaneeyakul*
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of opinions about the
morale of the employees of Allegro Micro Systems (Thailand) Co., Ltd. 2) to compare
the level of opinion of employees classified by gender About the level of morale Ltd.
3) to study suggestions and Want to strengthen the morale. Conclusion as a guideline
for further operations The sample group consisted of 248 employees of Allegro Micro
Systems (Thailand) Company Limited. The instrument used in the performance of
employees of Allegro Micro Systems (Thailand) Co., for data collection was a 5-level
rating scale questionnaire. The statistics used in data analysis were mean score,
standard deviation, T- Test and frequency.
From the study, it was found that the morale and morale of the employees of
Allegro Micro Systems (Thailand) Company Limited were at a high level. This may be
because the management team has a comprehensive management plan in all aspects
as follows: management In compensation and welfare Work stability On the job
satisfaction In relation to the agency And the relationship with the supervisor,
respectively, and can discuss the results as follows The overall management is at a
high level. This may be because the management team has arranged for the
organization to have clear strategic planning and operational plans. There is an
uncomplicated management structure that makes it work according to the goals. And
the agency has an opportunity to express opinions in the operation The overall
relationship in the organization is at a high level. This may be because all employees
have unity between personnel In the unit and received encouragement from the
supervisor in the operation At a high level and when working successfully, being
accepted by colleagues And supervisors In terms of overall job satisfaction, it is
Graduate School of Public Administration Master of Public Administration Program
National Institute of Development Administration
1/40 Soi Sukhaphiban 5 Soi 67 Ao Ngoen Sub-district Sai Mai District Bangkok 10220
*

477

probably because all employees are successful and have been praised for their work
from their colleagues who are proud of their duties. That has been assigned tasks
according to the ability and aptitude The overall work stability is at a high level. This
may be because the management team has considered the merits of the work with
justice. Giving righteousness to the job transfer And employees are given the
opportunity to be promoted to the same level as others Compensation and welfare
as a whole is at a high level. This may be because the management has considered
paying salaries and compensation appropriate to the position. When there is injury or
death From performing duties, the agency has appropriate assistance And provide
welfare in addition to work And the relationship with the supervisor as a whole is at a
high level This may be because the supervisor has considered Works and benefits with
fairness Encourage you to progress in other areas and supervisors have leadership and
be a good role model in the operation.
Comparison of employee feedback levels Which are classified by sex Which
has a positive effect on the morale of the employees of Allegro Micro Systems
(Thailand) Co., Ltd. in the overall aspect, not significantly different at the level of 0.05.
The results showed that the remuneration and welfare were different.
Keyword: Morale in the performance of employees
1. บทนำ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานใน
องค์ การ เพราะขวั ญและกำลั งใจมี ส ่ วนเกี ่ ยวข้ องกั บการปฏิ บ ั ต ิ งานอย่ างใกล้ ช ิ ด คนที ่ ม ี ความรู้
ความสามารถดี แต่หากขวัญและกำลังใจไม่ดี ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นจึงมี
ความจำเป็ น ที ่ ผ ู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา จะต้ อ งสร้ า งขวั ญ และกำลั ง ใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล (พนัส หันนาคินทร์ 2548: 166) ทั้งนี้ เพื่อจะได้แน่ใจ
ว่า การปกครองบังคับบัญชาจะเป็นไปอย่างราบรื่น ผลงานที่ทำออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ลดการ
สูญเสียที่เกิดจาการเลินเล่อในการปฏิบัติงาน บรรยากาศของความเป็นมิตรจะเกิดขึ้นต่อองค์การนั้น
ก่อให้เกิดความสุขที่จะส่งผลให้กาทำงานประสบผลสำเร็จด้วยดี เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาการทำงานมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และ
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขวัญในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารงานบุคคล มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวของงานในองค์การมาก หน่วยงานหรือองค์การใดก็ตามที่ พนักงานมีขวัญในการปฏิบัติงานที่ดี
จะทำให้มีพลังในการทำงานให้สูงขึ้น พนักงานสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงาน เพราะ
ขวัญในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้คนมี
วินัยปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจหน่วยงานหรือองค์การดีขึ้น มีความคิดริเริ่มใน
กิจกรรมต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในหน่วยงานหรือองค์การของตนทุกคน จะร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ทำงานด้วยความพึงพอใจ โดยแต่ละคนมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์การอย่าง
แรงกล้า และพยายามที่จะธำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีความ
มุ่งหวังจะให้ภาระหน้าที่การงานของหน่วยงานหรือองค์การก็จะสูงขึ้นจนนำไปสู่การพัฒนาของหน่วยงาน
หรือองค์การ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารอย่ า งแรงกล้ า และพยายามที ่ จ ะธำรงไว้ ซึ่ ง
สัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีความมุ่งหวังจะให้ภาระหน้าที่การงานของ
หน่วยงานหรือองค์การ บรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่ตามมาก็คือ ผลผลิตของหน่วยงาน หรือองค์การก็จะ
สูงขึ้นจนนำไปสู่การพัฒนาของหน่วยงานหรือองค์การ
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความ
สนใจที่จ ะศึกษาถึงเกี่ย วกับ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบริษัท อัล เลโกร ไมโครซิส เต็มส์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลจาการศึกษาจะนำไปเป็นข้อ เสนอแนะให้ผู้มีห น้าที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้ดี และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโค
รซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งจำแนกตามเพศ เกี่ยวกับระดับขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. สมมุติฐานของการวิจัย
พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด แตกต่างกัน

479

4. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดของเขตในการวิจัยดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จำกัด มีขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหาร 2) ด้านความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน 3) ด้านความพึงพอใจในการทำงาน 4) ด้านความมั่นคงในการทำงาน 5) ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และ 6) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด พนักงานประจำทั้งสิ้น 637 คน ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 248 คน
4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ทำงาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาสภาพการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีขอบเขตด้านเนื้อหา และศึกษาในองค์ประกอบ 6
ด้าน ดังนี้
1) ด้านบริหาร
2) ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
3) ด้านความพึงพอใจในการทำงาน
4) ด้านความมั่นคงในการทำงาน
5) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
6) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาในพื้นที่ บริษัทอัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาของการวิจัย ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2561
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ได้ทราบถึงระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโค
รซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.2 ได้ทราบถึงกระบวนการ การสร้างการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.3 ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำสารนิพนธ์เรื่องการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและตำแหน่ง
หน้าที่
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งจำแนกตามเพศ เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
4. การสรุปผลวิเคราะห์ความถี่ของข้อเสนอแนะและความต้องการในการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
คณะผู้บริหารได้วางแผนจัดการได้อย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้านดังนี้ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบดินทร์ สามหมอ (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีขวัญกำลังใจโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก แต่ละด้านมี
ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยคือด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ กับผู้บังคับบัญชา

481

ด้านโอกาสก้าวหน้าด้านสถานภาพการดำรงชีวิต ด้านสภาพการทำงาน ด้าน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานด้านความสำเร็จในการทำงานและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานระดับ ปานกลาง
ด้านการบริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะผู้บริหารได้จัดให้หน่วยงาน
มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารหน่วยงานไม่ซั บซ้อนทำให้
ปฏิบ ัติงานเป็น ไปตามเป้าหมาย และหน่ว ยงานมีการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการครู และพนักงานของรัฐในสถานศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สูงสุด
คือ ท่านให้ความเคารพนับถือผู้บริหารด้วย ความเต็มใจ ด้านสภาพการทำงาน โดยรวมอยู่ใน ระดับสูง
ข้อที่มีระดับขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานสูงสุด คือ ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน
ปัจจุบัน
ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
ทุกคนมีความสามัคคีกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และ เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และ
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ เวลเคอก (Wilcox. 1993) ได้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง
“ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการทำงานและขวัญของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยศึกษาจากครูโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในโคลัมเบียและ
โอไฮโอจำนวน 285 คน จาก 29 โรงเรียน” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสามารถ
ทำนายความพึงพอใจในการทำงานและขวัญของครูอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติพฤติกรรมผู้นำของ
ผู้บริหารแบบการให้มีส่วนร่วมหรือเป็นทีมส่งผลต่อความพึง พอใจในการทำงานผู้บริหารที่แสดง
พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษาหรือศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอจะมี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและขวัญ
ในการทำงานผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี พฤติกรรมผู้นำมาก ๆ จะทำให้มีความสามารถ
ลดความคับ ข้องใจความขุ่น ใจและกลับเพิ่มบรรยากาศ ของขวัญและความพึงพอใจมากขึ้ นจาก
ตัวอย่างงานวิจัยต่างประเทศ
ด้านความพึงพอใจในการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าพนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานสำเร็จและได้รับคำชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงาน มี ความภาคภูมิใจในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายงานตรงตามความสามารถและความถนัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาเพีย (Napier.
1966) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ขวัญ
ของครูสัมพันธ์กับความเข้าใจและความซาบซึ้งของผู้บริหารที่มีต่อครูเป็นรายบุคคล ความมั่นใจและ
ความสามารถของผู้บริหารความช่วยเหลือที่ครูได้รับจากการพิจารณาปัญหาด้านวินัย การให้ครูมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายที่ส่งผลมาถึงตัวครูความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ความเพียงพอในอุปกรณ์การสอนการมอบหมายการสอน ที่เหมาะสมความยุติธรรมและการมอบหมาย
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งานพิเศษให้เท่าเทียมกันการฝึกวิชาชีพแก่ครู ประจำการความมั่นคงในอาชีพนโยบายการให้ออกจากงาน
ความยุติธรรมในการแจกจ่ายชั่วโมงสอน และเงินเดือนที่เท่าเทียมกันกับบุคคลอาชีพอื่นที่ใช้เวลาศึกษา
มาเท่ากัน
ด้านความมั่นคงในการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะ
ผู้บริหารได้ให้การพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานมีความยุติธรรม ให้ความชอบธรรมในการ
โยกย้ายตำแหน่งงาน และพนักงานได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเท่าเทียมกับผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีแคมและเคลเวล (Weakliem and Frenkel. 2006) ได้ศึกษาเกี่ยวกับขวัญกลังใจกับผลการ
ปฏิบัติงานในที่ทำงานการศึกษาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับผลผลิตจากการ
ทำงานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในสถานที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกำลังใจมี
อิทธิพลกับผลผลิตในลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงผลกระทบของขวัญและ กำลังใจต่อผลผลิตจากการทำงาน
จะแสดงออกชัดเจนเมื่อการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นขวัญและกำลังใจมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความพยายามในการทำงานที่มากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการทำงาน
และผลผลิตจากการปฏิบัติงานจะอยู่ในระดับที่ แข็งแกร่งขึ้นเมื่อขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับสูงดังนั้น
กล่าวได้ว่าอิทธิพลของขวัญและกำลังใจต่อ ผลผลิตเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
นั่นเอง
ด้านความพึงพอใจในการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าพนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานสำเร็จและได้รับคำชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงาน มี ความภาคภูมิใจในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายงานตรงตามความสามารถและความถนัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาเพีย (Napier. 1966)
ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ขวัญของครู
สัมพันธ์กับความเข้าใจและความซาบซึ้งของผู้บริหารที่มีต่อครูเป็นรายบุคคล ความมั่นใจและความสามารถ
ของผู้บริหารความช่วยเหลือที่ครูได้รับจากการพิจารณาปัญหาด้านวินัย การให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายที่ส่งผลมาถึงตัวครูความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ความเพียงพอใน
อุปกรณ์การสอนการมอบหมายการสอน ที่เหมาะสมความยุติธรรมและการมอบหมายงานพิ เศษให้
เท่าเทียมกันการฝึกวิชาชีพแก่ครู ประจำการความมั่นคงในอาชีพนโยบายการให้ออกจากงานความยุติธรรม
ในการแจกจ่ายชั่วโมงสอน และเงินเดือนที่เท่าเทียมกันกับบุคคลอาชีพอื่นที่ใช้เวลาศึกษามาเท่ากัน
ด้านความมั่นคงในการทำงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะผู้บริหารได้ให้
การพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานมีความยุ ติธรรม ให้ความชอบธรรมในการโยกย้ าย
ตำแหน่งงาน และพนักงานได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเท่าเทียมกับผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวี แคมและเคลเวล (Weakliem and Frenkel. 2006) ได้ ศ ึ กษาเกี ่ ยวกั บขวั ญกลั งใจกั บผลการ
ปฏิบัติงานในที่ทำงานการศึกษาพิจารณาความสัมพั นธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับผลผลิตจากการ
ทำงานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในสถานที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกำลังใจมี
อิทธิพลกับผลผลิตในลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงผลกระทบของขวัญและ กำลังใจต่อผลผลิตจากการทำงาน
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จะแสดงออกชัดเจนเมื่อการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นขวัญและกำลังใจมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความพยายามในการทำงานที่มากขึ้นและ ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการ
ทำงานและผลผลิตจากการปฏิบัติงานจะอยู่ในระดับที่ แข็งแกร่งขึ้นเมื่อขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับสูง
ดังนั้นกล่าวได้ว่าอิทธิพลของขวัญและกำลังใจต่อ ผลผลิตเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทงานนั่นเอง
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาจ่ายเงินเดือ นและค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เมื่อมีการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานมีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และมีการจัด
สวัสดิการให้นอกเหนือจากการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์ (2549:
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการครู และพนักงานของรัฐใน
สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบ ัติโ ดยรวมอยู่ในระดับ สูง ข้อที่มีระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ท่านมี
ความรู้สึก ภาคภูมิใจที่มีอาชีพเป็นครู ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่
มีระดับขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ การปรับเงินเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ความสำเร็จของงาน ด้านความมั่นคงในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติสูงสุด คือ ท่านมั่นใจว่างานที่ทำนี้มีความมั่นคง ด้านความก้าวหน้าใน การทำงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คืองานที่ท่านทำ
อยู่มีโอกาสก้าวหน้า
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บ ังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ า
ผู้บังคับบัญชามีการพิจารณา ผลงานและผลประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมให้ท่ านมี
ความก้าวหน้าในด้านอื่ น ๆ และผู้บังคับบัญชามีภาวะความเป็ นผู้นำและเป็ นแบบอย่ างที่ ดี ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาบตำรวจ วรากร สือออก (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก อำเภอสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านที่มีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับด้านที่มีขวัญและกำลังใจอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้าน
ความเพียงพอของรายได้ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และด้านสภาพการปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับ
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งจำแนกตามเพศ ที่มีต่อการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายด้านใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวพัชรี คงดี (2556: บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงำนของพนักงานในสังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ยจั งหวั ดนครสวรรค์ ผลการวิ จ ั ย พบว่ าสถานภาพของผู ้ ต อบ
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แบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นครสวรรค์ ในขณะเดี่ยว
กับพบอีกว่าตัวแปรต้นทางด้าน เพศ อายุ ประสบการณ์และตำแหน่งไม่มี ผลต่อ ความแตกต่ำงอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะและความต้องการสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมีความสามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้เป็นอย่างดี
ผู้บริหารต้องเป็น ผู้มีคุณธรรมและมีความยุติธ รรม ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการตัดสิ นใจ
ผู้บริหารสามารถขจัดความขัดแย้งได้ ผู้บริหารต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ผู้บริหาร
ต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่คอร์รัปชั่น ผู้บริหารต้องกล้าคิด กล้าพุด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และผู้บริหารต้อง
ไม่หนีปัญหา ตามลำดับ
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้
1. ผู้บริหารควรที่จะสร้างแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับด้านเวลาที่ควรมีการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมรวมไปถึงการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมลงตัวในการทำงาน ควรสร้างขวัญ กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์กรและ ต้องการอยู่กับ
องค์กรนาน ๆ รวมทั้งจะยังเป็นการลดการขาดงาน การลาออกเพื่อไปหางานที่ดีกว่า และการไม่ตั้งใจ
ทำงานด้วย
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาควรมีการฝึกเรื่องการใช้กิริยามารยาทในการต้อนรับ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทำงานร่วมกันได้
3. ด้านความมั่นคงและโอกาสบุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความสามารถใน
วิชาชีพของตนอย่างเป็นระบบ
4. ด้านความสัมพัน ธ์กับ เพื่อนร่ว มงานความสามัค คีส ามารถทำงานร่ว มกัน ได้ อย่า งดี มี
บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่าง กัลยาณมิตร
5. ด้านรายได้และสวัสดิการผลตอบแทนของการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน
6. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน สถานที่เหมาะสมในการทำงานปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
หรือความสะดวกสบายในการทำงาน
7. ด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกที่ทำงาน ด้วย
เช่น ปัญหาทางครอบครัว สุขภาพอนามัย
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจของ บุคลากร
เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความเครียดในการทำงาน พฤติกรรมของผู้บริหาร ปัจจัยการทำงาน
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เพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงปัจจัยนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานอันที่จะก่อให้เกิด ขวัญและกำลังใจของ
พนักงาน
2. ควรศึกษาการสร้างขวัญกำลังใจด้วยหลักคุณธรรมเพื่อให้พนักงานพัฒนาตนเอง ในด้าน
การเพิ่มวุฒิการศึกษา การเพิ่มประสบการณ์ การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. การศึกษากระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานเช่นสภาพแวดล้อมอุปกรณ์
ทำงาน ต่าง ๆ
4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพของพนักงาน
5. ด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจขอผู้ปฏิบัติงาน มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
เอกสารอ้างอิง
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Index of Economic Freedom 2019: ทำไมประเทศไทย ควรที่สนใจตัวชี้วัดนี้
ภูริ เพิกโสภณ*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง Index of Economic Freedom 2019 : ทำไมประเทศไทยควรที่สนใจ
ตัว ชี้ว ัดนี้ เป็น การศึกษาด้ว ยวิธ ีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักโดยใช้
การศึกษาจาก ข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จาก การสืบค้นข้อมูล ที่ website ของ
หน่วยงานรัฐบาลไทย,website: https://www.heritage.org/ ,ข่าวสารบทสัมภาษณ์ของนักวิชาการ
ที่เกี่ย วข้องกับ อิส รภาพทางเศรษฐกิจ เอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้องในวิธ ีการประเมินนโยบาย
สาธารณะ และรวมทั้งเอกสาร 2019 Index of Economic Freedom มูล นิธิ H eritage (The
Heritage Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดัชนีชี้วัดอิสระภาพทางเศรษฐกิจ พ.ศ.
2562 จาก มูลนิธิ Heritage และศึกษาประโยชน์ที่รัฐบาลไทยจะนำ ดัชนีชี้วัดอิสระภาพทางเศรษฐกิจ
จาก มูลนิธิ Heritage ในการประเมินหรือกำหนดนโยบายรัฐด้านเศรษฐกิจด้วยวิธีการใช้การประเมิน
นโยบายสาธารณะสามารถสรุปผลจากการศึกษาดังต่อไปนี้
การประเมินผลจากเอกสาร ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี 2019 ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรอบแนวคิดการประเมินนโยบายสาธารณะ และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เอกสารดังกล่าว สามารถ
ประเมิน ผลในกรอบการประเมิน นโยบายสาธารณะในด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ส ามารถ
เจาะลึกข้อมูลเป็นปัจจุบันที่มีการผันผวนทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจตลอดเวลา ทำให้การเก็ บ
ข้อมูลเอกสารในปี 2019 จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก เดือน กรกฎาคม 2017- มิถุนายน 2018 ในการมา
ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มทางเสรีภาพทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ซึ่งสอดคล้องด้านวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และหากนำมาเปรียบเทียบกับ
แนวคิดเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะเห็นถึงความแตกต่างกันของรายละเอียดปัจจัยในการวัดเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจและแหล่งที่มาได้ในเรื่องของข้อมูลที่ได้จากกการวัดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากหน่วยงาน
ของรัฐบาล และข้อมูลทุติยภูมิจาก2019 Index of Economic Freedom
นอกจากนั้นผู้วิจัยยั งพบว่า เอกสาร2019 Index of Economic Freedom ควรมีตัวชี้วัด
ด้าน disruptive Innovation สาเหตุเนื่องมาจาก นวัตกรรมในปัจจุบัน แม้ว่าจะทำให้บ้านเมืองเจริญ
ขึ้นแต่ก็มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า และ การไม่ครอบคลุมกฎหมาย เพราะไล่ตามไม่ทันของกฎหมาย
หรือนโยบายสาธารณะ ซึ่ งมีผลต่อการละเมินสิทธิ์ในทรัพย์ส ิน ซึ่งเป็นการขัดขวางเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจได้ แม้ว่าดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริญด้าน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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นวัตกรรม และสามารถเป็นต้นแบบให้รัฐบาลไทย สามารถวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ได้ โดยเฉพาะใน
การประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แต่ระยะเวลาในการนำข้อมูลมา
ประเมินและต้องรอแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ จากหน่วยงานมูลนิธิ อื่น ๆ ได้
แม้ว่าไม่ได้แสดงผลสะท้อนต่อการประเมินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ได้มีตัวบ่งชี้ด้านความ
ผันผวนทางการเมือง อย่างชัดเจน ควรมีความร่วมมือกับองค์กรอิสระในการมาช่วยประเมินตัวบ่งชี้
บางตัว เช่น ประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อเสรีภาพทางการตลาด เสรีภาพ
การลงทุน โดยมีหน่วยงานรัฐ ถึงจะทำให้การประเมินเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีประสิทธิผลชัดเจน
คำสำคัญ: เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ดัชนีชีวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
1. บทนำ
ตัว ที่ช ี้ว ัดถึงเศรษฐกิจของประเทศเป็นเครื่องมือในการประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลในแต่ปีหรือแต่ละไตรมาสที่มุ่งหวังให้ประชาชนใน
ประเทศมีความสุขทำให้ตัวผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่าจะมีตัวชี้วัดใดบ้างที่ประเทศไทยและต่างประเทศ
นำมาใช้บ้าง
จากการสืบค้นข่าวสาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ในวงเสวนา “สกัดภัยคอร์รัปชั่น
เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทย”ที่จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (Thai Publica: มุมมอง
ภาคธุรกิจไทยกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชัน , 2555) โดยประเด็นสำคัญในวงเสวนา
คือผลกระทบของการคอร์รัปชันกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยวิทยากรทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า
การคอร์รัปชันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้พูดถึง “ดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ” ( Index of
Economic Freedom) ไว้ ไ ด้ อ ย่ า งน่ า สนใจคื อ “เสรี ภ าพทางเศรษฐกิ จ และระดั บ การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยภายในประเทศมีผลสำคัญต่อการลดปัญหาคอร์รัปชัน” จากข้อมูลข่าวสารทำให้ผู้วิจัย
เกิดความสนใจขึ้นมาจากข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแต่ในประเทศไทยกลับไม่ได้ไม่ได้พูดถึงและกล่าวถึง
ตัวชี้วัดนี้อีกเลยทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า “ดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ” (Index
of Economic Freedom) โดยตัวชี้วัดนี้จัดทำขึ้นทุกปีมูลนิธิเฮอริเทจ (The Heritage Foundation)
2019 Index of Economic Freedoms เป็นการประเมิน ประจำปีและการจัดอันดับที่สร้าง
ขึ้นในปี 1995 โดย The Heritage Foundation และ The Wall Street Journal ให้คะแนนความ
อิสระทางเศรษฐกิจในปี 2019 ของประเทศไทยอยู่ที่ 68.3 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 43 ในปี
พ.ศ. 2562 (“มูลนิธิเฮอริเทจ (The Heritage Foundation): Thailand’s economic freedom,”
2562) อยู่ในอันดับที่ 10 จาก 43 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคและโลก จากข้อมูลที่ได้รับมาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นประโยชน์จากดัชนีชี้วัด
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) เพราะเล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดที่
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จะประเมินว่า “นโยบายของรัฐบาลไทยนั้นมีเสรีภาพทางเศรษกิจนำไปสู่เป้าหมายทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ มั ่ น คงมั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น ” จึ ง ได้ จ ั ด ทำงานสารนิ พ นธ์ น ี ้ เ พื ่ อ ศึ ก ษาเอกสาร 2019 Index of
Economic Freedom ซึ ่ ง จั ด ทำโดย Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts และ
ทีมงานมูลนิธิเฮอริเทจ (The Heritage Foundation) ว่าเป็นตัวชี้วัดที่รัฐบาลไทยควรจะนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการประเมินหรือกำหนดนโยบายรัฐด้านเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งทำให้เกิดประเด็นใน
งานวิจัยที่มีชื่อว่า “Index of Economic Freedom 2019: ทำไมประเทศไทยควรที่สนใจตัวชี้วัดนี้”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562 จากมูลนิธิเฮอริเทจ
และ 2) เพื่อศึกษาผลประโยชน์ที่รัฐบาลไทยจะนำดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจจากมูลนิธิเฮอริเทจ
ในการประเมินหรือกำหนดนโยบายรัฐด้านเศรษฐกิจ
2. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้การศึกษา
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและได้กรอบการศึกษา ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ เสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ , นโยบายสาธารณะ, เอกสาร 2019 Index of Economic Freedom และแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.1 เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)
ได้ศึกษาทางเอกสารจาก (Terry Miller, Anthony B Kim and James M. Robert, 2019),
(“Businessdictionary: ความหมายของeconomic freedom,”ม.ป.ป.), (“The LIBRE Initiative:
What is Economic Freedom?,”ม . ป . ป . ), (“Linda P. Smith (Lynn): WHAT IS ECONOMIC
FREEDOM AND WHY IT’S,”2558), (Michael D.Stroup ,2006) และ (“William Dunkelberg:
Economic Freedom Is Essential To Democracy,”2018) ได้สรุปกรอบแนวคิดว่า
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือ ส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายของเศรษฐศาสตรมหภาคที่ ต้องการให้
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในการควบคุมแรงงาน ทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์สินของตนเองให้มี
อิสระในการผลิต, บริโภค, ทำงาน, ประกอบการ, ลงทุน และ ปกป้องสิทธิในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัด โดยที่รัฐบาลเข้ามาใช้อำนาจในการจัดสรรทรัพยากร หากอำนาจของรัฐบาลทำให้เกิดการ
จำกัดเสรีในเศรษฐกิจมากจนเกินไป ก่อให้เกิด “โศกนาฏกรรมของสาธารณะ” อันเป็นต้นเหตุ ของ
การคอร์รัปชั่นและ ขาดเสรีภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลไก
การตลาด การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะตลาดแรงงานได้
2.2 การประเมินผลนโยบาย
ได้ศึกษาทางเอกสารและค้นคว้าจาก (John M. Owen, 1993: 3 (อ้างจาก สมบัติธรรมวงศ์,
2559:552)); (Thomas R. Dye, 1981 อ้างจาก สมบัติธรรมวงศ์ , 2559:547)); (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์,
2559:553) ได้สรุปกรอบแนวคิดว่า
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การประเมินนโยบายสาธารณะ คือ การประเมินผลนโยบายคือกระบวนการจัดหาข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมินคำว่าประเมินผล“ evaluate” ซึ่งการวัดระดับ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการประเมินเพื่อหาคำตอบในการอธิบายปรากฏการณ์
ลักษณะ หรือผลสัมฤทธิ์ ตามความต้องการของรัฐบาลที่กำหนดไว้เช่น เป้าหมายนโยบาย (policy
Goal) วั ต ถุ ป ระสงค์ น โยบาย (policy object) สิ ่ ง แวดล้ อ มของนโยบาย (environments or
contexts) ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (inputs) กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(implementation process) ผลผลิ ต นโยบาย (policy outputs) ผลลั พ ธ์ น โยบาย (policy
outcomes) และประเมินผลกระทบนโยบาย” (policy impacts)
2.3 เอกสาร 2019 Index of Economic Freedom
จัดทำโดย Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts และทีมงานมูล นิธ ิเฮอริ
เทจ (The Heritage Foundation) ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ เพื่อ ทำการวิเคราะห์ 186 เศรษฐกิจทั่ว
โลกว่า มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจทั้ง 12 ข้อและการอธิบายเสรีภาพแต่ละประเทศในด้านหลักนิติธรรม,
สถานภาพการคลังของรัฐ,ประสิทธิภาพการควบคุมการเงินและตลาดแรงงาน,การเปิดกว้างการตลาด
ในแต่ละประเทศ โดยประโยชน์ได้จากวิเคราะห์การประเมินเสรีภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะแสดงให้เห็น
ถึง นโยบายด้านเศรษฐกิจแต่ละประเทศว่ามีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีผลกระทบ ความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจซึ่งแสดงให้เป็นผลโดยสามารถโอกาสทางธุรกิจ และระดับรายได้ต่อหัวเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าในการแก้ความยากจนซึ่งแสดงให้เป็นผลโดยส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศต่อหัวและ
อัตราความยากจน
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนามนุษย์และความก้าวหน้าของประชาธิปไตยซึ่งแสดงให้เป็น
ผลโดย สร้างโอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นมาตรฐานการครองชีพ ระดับการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและแสดงถึงการปกครองแบบประชาธิปไตย และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงการ
ปกป้องการเคลื่อนไหวความก้าวหน้าที่มากเกินไปในทางสังคมที่มีการเปลี่ย นแปลงในด้านนวัตกรรม
ตลอดเวลา
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ซึ่งเป็นต้นแบบในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้
1) วัตถุประสงค์ มีทั้งหมด 7 ข้อดังนี้
(1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
(2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
(4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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(5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
(7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ
2) เป้ า หมายรวมการพั ฒ นาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 12
ประกอบด้วย
(1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรม ตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม
(2) การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ำเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสร้างสังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
(6) มีร ะบบบริห ารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภ าพ ทันสมั ยและโปร่งใสตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
3. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล (Method and Material)
การศึกษาวิจัยเรื่อง Index of Economic Freedom 2019: ทำไมประเทศไทยควรที่สนใจ
ตัวชี้วัดนี้เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักโดยใช้การศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลที่ website ของหน่วยงานรัฐบาล
ไทย, website: https://www. heritage.org/, ข่าวสารบทสัมภาษณ์ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
อิสรภาพทางเศรษฐกิจเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้องในวิธีการประเมินนโยบายสาธารณะและรวมทั้ง
เอกสาร 2019 Index of Economic Freedom มูลนิธิเฮอริเทจ (The Heritage Foundation) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้วยตัวผู้วิจัยในช่วงมกราคม ถึง
เดือนเมษายน พุทธศักราช 2562 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน มีวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ศึกษาจากเอกสาร
โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ การประเมินนโยบาย
สาธารณะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เช่น หนังสือ บทความ วารสาร ข่าว และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าถึง websiteของหน่วยงานระบบราชการที่เกี่ยวข้อง มาทำการวิเคราะห์เพื่อ
กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3.2 นำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ สถิติและวิธีการคำนวณการประเมินผล
โดยนำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ สถิติและวิธีการคำนวณการประเมินผล จากเอกสาร 2019 Index of
Economic Freedom มูลนิธิเฮอริเทจ (The Heritage Foundation) มาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับประเทศไทยจากข้อ 3.6.1 เพื่อหาประโยชน์และ
แนวทางการพัฒนาของดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ จาก มูลนิธิเฮอริเทจ ที่รัฐบาลไทยสามารถ
นำไปใช้กับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน
4. ผลการศึกษา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากเอกสาร 2019 Index of Economic Freedom
กับ แนวคิดด้า นเสรีภ าพทางเศรษฐกิ จ,แนวคิด ด้ านนโยบายสาธารณะ,ความสอดคล้ อ งกั น ด้ า น
เป้าหมายกับวัตุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ความเป็นไปได้ในการ
ใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคในประเทศไทย มีผลดังนี้
4.1 การประเมินผลจากเอกสาร ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี 2019
เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดการประเมินนโยบายสาธารณะ และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
เอกสารดังกล่าว สามารถประเมินผลในกรอบการประเมินนโยบายสาธารณะในด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
ซึ่งตัวผู้วิจัยให้ข้อสังเกตุไว้ว่า “เอกสารดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี 2019 ” นี้เป็นการประเมินเพื่อ
วัดผลกระทบของนโยบายผลลั พธ์นโยบาย (policy outcomes) และประเมินผลกระทบนโยบาย”
(policy impacts) เพื่อวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ โดยการวัดปัจจัยภายในประเทศ
จากข้อมูลที่มูลนิธิ Heritage ได้ทำการการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ดีขึ้นของสถาบันระหว่างประเทศเช่น
ธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การการค้าโลกองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น Transparency
International และ World Economic Forum และองค์กรการค้าเช่นนักเศรษฐศาสตร์ หน่วยข่าวกรอง
Deloitte และ PricewaterhouseCoopers ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากหน่อยงานภายนอกประเทศ ซึ่งไม่
สามารถเจาะลึกข้อมูลเป็นปัจจุบันที่มีการผันผวนทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจตลอดเวลา ทำให้การ
เก็นข้อมูลเอกสารในปี 2019 จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก เดือน กรกฎาคม 2017- มิถุนายน 2018 ในการมา
ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มทางเสรีภาพทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
4.2 การประเมินผลจากเอกสาร ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี 2019
เมื่อเปรียบเทียบ กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่า ประโยชน์
จากการประเมินผลดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี 2019 สอดคล้องเป้าหมายทั้ง 6 ของแผนพัฒนาฯ
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ฉบับที่ 12 “ทั้งหมด” และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการอฺธิ บายว่า
นโยบายของรัฐบาลไทยในแต่ละปี มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 68.3 จาก
100 คะแนน อยู่ในระดับ เสรีปานกลาง
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่ องมือเชิงสถิติในการวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย กับ เครื่ องมื อ การประเมิน เสรีภ าพทางเศรษฐกิ จจาก เอกสาร 2019 Index of Economic
Freedom มูลนิธิ Heritage พบว่า หากนำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะเห็นว่า
จากข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวเปรียบเทียบได้ดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบด้านตัวชี้วัดกับ ดัชนีความเป็นเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มูลนิธิ Heritage ในปี
2019 สามารถ เมื่อเปรียบเทียบกันกับปัจจัยย่อยตามาตารางพบว่ายังมีบางส่ วนที่เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้รับการวัดหรือตรวจสอบ เช่น ความเชื่อมั่นต่อปประชาชน ซึ่งทำมาจากโพลของ
หน่วยงานองค์การนอกหน่วยรัฐบาล เท่านั้น เป็นต้น
ตารางที่ 1 ตารางที่เปรียบเทียบด้านตัวชี้วัดของรัฐบาลไทย กับ ดัชนีความเป็นเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
จาก เอกสาร 2019 Index of Economic Freedom ด้านปัจจัยเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหภาคและด้านอื่น ๆ
ตัวชี้วัด 2019 Index of Economic
เกี่ยวกับเสรีภาพด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
Freedom
1) จำนวนประชากร (ล้านคน)

1) Property Rights (สิทธิในทรัพย์สิน) •สิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทางกายภาพ • สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา, •ความแข็งแกร่งของการคุ้มครองนัก
ลงทุน, •ความเสี่ยงจากการถูกเวนคืน
•คุณภาพของการบริหารที่ดิน
2) ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (อนุกรมใหม่), ผลิตภัณฑ์ 2) Judicial Effectiveness (ประสิทธิผลการ
มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (พันล้าน
พิจารณาคดี) •ความเป็นอิสระในการพิจารณาคดี
บาท), ภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท), นอกภาค •คุณภาพของกระบวนการยุติธรรมและ
เกษตรกรรม (พันล้านบาท), ผลิตภัณฑ์รวม ณ
•ความลำเอียงในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของ
ราคาปัจจุบัน (พันล้านบาท), ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ รัฐ
(บาทต่อคน)
3) อัตราเงินเฟ้อ, ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
3) Government Integrity (ความซื่อสัตย์ของ
(2015=100), ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
รัฐบาล) •ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
(2558=100)
นักการเมือง •การจ่ายเงินและสินบนที่ผิดปกติ
•ความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล
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ตัวชี้วัด 2019 Index of Economic
Freedom
•การไม่ทุจริต •การรับรู้การทุจริตและ
•ความโปร่งใสของภาครัฐและราชการ

4) ภาคต่างประเทศ, สินค้าออก (ตามนิยาม
ดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ USA.),
สินค้าเข้า (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้าน
ดอลลาร์ USA.), ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์
USA.), ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์
USA.), เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ (พันล้านดอลลาร์
USA.), ดุลการชำระเงิน (พันล้านดอลลาร์ USA.),
เงินสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์ USA.), ภาระ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (พันล้านดอลลาร์
USA.), หนี้ต่างประเทศคงค้างทั้งสิ้น (พันล้าน
ดอลลาร์ USA.), อัตราส่วนภาระหนี้ต่างประเทศ
(%)
5) การคลัง (ตามปีงบประมาณ), ดุลเงินสด
(พันล้านบาท), ยอดหนี้คงค้างภาครัฐ (พันล้าน
บาท)
6) การเงิน, ปริมาณเงินความหมายแคบ (พันล้าน
บาท), ปริมาณเงินความหมายกว้าง (พันล้านบาท),
สิทธเรียกร้องในประเทศ: รวมเงินลงทุน (% การ
เปลี่ยนแปลง), เงินรับฝากของสถาบันรับฝากเงิน
อื่น (% การเปลี่ยนแปลง), อัตราดอกเบี้ย (ณ สิ้น
ปี)
7) อัตราแลกเปลี่ยน เฉลี่ย (บาท: 1 ดอลลาร์ US)

4) Tax Burden (ภาระภาษี) •อัตราภาษีสูงสุด
สำหรับรายได้ส่วนบุคคล •อัตราภาษีที่สูงที่สุด
ของรายได้นิติบุคคลและ •ภาระภาษีทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละของ GDP

5) Government Spending (การใช้จ่ายของ
รัฐบาล) •การปฏิบัติต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล
6) Fiscal Health (สุขภาพการคลัง) •ค่าเฉลี่ย
การขาดดุลเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP สำหรับสาม
ปีล่าสุด (80 เปอร์เซ็นต์ของคะแนน) และ
•หนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP (20 เปอร์เซ็นต์
ของคะแนน)
7) Business Freedom (อิสรภาพทางธุรกิจ
•การเริ่มต้นธุรกิจ) - ขั้นตอน (ตัวเลข);
•การเริ่มต้นธุรกิจ - เวลา (วัน); •การเริ่มต้นธุรกิจ
- ต้นทุน (% ของรายได้ต่อคน); •การเริ่มต้นธุรกิจ
- ทุนขั้นต่ำ (% ของรายได้ต่อหัว); •การขอรับ
ใบอนุญาต - ขั้นตอน (หมายเลข); •การขอรับ
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8) เครื่องชี้ภาคครัวเรือน, สินเชื่อจากสถาบัน
การเงินต่อ GDP

9) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย, การ
ปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบประมาณ, การใช้อำนาจ,
การใช้ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต, คุณภาพการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร, การปรับปรุงระบบการทำงาน, การ
เปิดเผยข้อมูล, การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด 2019 Index of Economic
Freedom
ใบอนุญาต - เวลา (วัน); •การได้รับใบอนุญาต ราคา (% ของรายได้ต่อคน); •การปิดธุรกิจ เวลา (ปี) •การปิดธุรกิจ - ต้นทุน (% ของ
อสังหาริมทรัพย์) •การปิดธุรกิจ - อัตราการฟื้น
ตัว (อัตราต่อค่าสกุลเงิน) •การรับกระแสไฟฟ้า
- ขั้นตอน (ตัวเลข); •การรับกระแสไฟฟ้า - เวลา
(วัน) •การรับกระแสไฟฟ้า - ค่าใช้จ่าย (% ของ
รายได้ต่อหัว)
8) Labor Freedom (ความอิสระของ
ตลาดแรงงาน) •อัตราส่วนค่าแรงขั้นต่ำต่อ
มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อคนงาน •อุปสรรคต่อการจ้าง
แรงงานเพิ่มเติม •การใช้แรงงานต่อชั่วโมง
•ความยากลำบากในไล่ออกพนักงานทำงาน
ซ้ำซ้อน,
•ระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้รับคำสั่งตาม
กฎหมาย
•การจ่ายเงินชดเชยแบบบังคับ •อัตราการมีส่วน
ร่วมของกำลังแรงงาน
9) Monetary Freedom (อิสรภาพทางการเงิน)
•น้ำหนักเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อในช่วงสามปีล่าสุด
และ •การควบคุมราคา
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10) อัตราการว่างงานของแรงงาน

ตัวชี้วัด 2019 Index of Economic
Freedom
10) Freedom Trade (เสรีภาพการค้า)
•อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการค้าและ
•อุปสรรค กำแพงภาษี ((NTBs) •ข้อจำกัด ด้าน
ปริมาณ •ข้อจำกัด ราคา •ข้อจำกัด ด้าน
กฎระเบียบ •ข้อจำกัด ด้านศุลกากร
•การแทรกแซงของรัฐบาลโดยตรง)
11) Investment Freedom (เสรีภาพในการ
ลงทุน) •ข้อจำกัด ด้านกฎระเบียบที่หลากหลาย
ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดไว้สำหรับการลงทุน
12) Financial Freedom (อิสระทางการเงิน)
•ขอบเขตของกฎระเบียบของรัฐบาลในการ
ให้บริการทางการเงิน •ระดับการแทรกแซงของ
รัฐในธนาคารและการเงินอื่น ๆ ผ่านการเป็น
เจ้าของโดยตรงและโดยอ้อม •รัฐบาลในการ
จัดสรรเครดิต •ขอบเขตของการพัฒนาทาง
การเงินและตลาดทุนและ •การเปิดกว้างต่อการ
แข่งขันในต่างประเทศ

และเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่มานั้น ดัชนีความเป็นเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มูลนิธิ
Heritageในปี 2019 พบว่าหาก รัฐบาลไทยต้องการที่จะวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับ ดัชนี
ความเป็นเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มูลนิธิ Heritageในปี 2019 จะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานองค์กร
อิสระและข้อมูลจากต่างประเทศมาวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบตัวชี้วัดตาตารางดังนี้
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบด้านตัวชี้วัดของรัฐบาลไทย กับ ดัชนีความเป็นเสรีภาพทางเศรษฐกิจจาก
เอกสาร 2019 Index of Economic Freedom ด้านแหล่งที่มาเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
แหล่งที่มาตัวดัชนีแตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์
แหล่งที่มาตัวชี้วัด 2019 Index of Economic
มหภาคและด้านอื่นๆ เกี่ยวกับเสรีภาพด้าน
Freedom
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแต่ละด้าน
1) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1) Property Rights (สิทธิในทรัพย์สิน) ฟอรัม
เศรษฐกิจโลก, รายงานความสามารถในการแข่งขัน
ของโลก; ธนาคารโลก, การทำธุรกิจ; และกลุ่ม
เครดิต, การประเมินความเสี่ยงของประเทศ
2) การธนาคารแห่งประเทศไทย
2) Judicial Effectiveness (ประสิทธิผลการ
พิจารณาคดี): การประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม: เวทีเศรษฐกิจโลกรายงาน
ความสามารถในการแข่งขันของโลกและ
ธนาคารโลกการทำธุรกิจ
3) กรมแรงงานและละสวัสดิการสังคม
3) Government Integrity (ความซื่อสัตย์ของ
รัฐบาล): เวทีเศรษฐกิจโลก, รายงานความสามารถ
ในการแข่งขันของโลก; โครงการความยุติธรรมใน
โลก, กฎของดัชนีกฎหมาย; องค์การต่อต้านการ
ทุจริตสากล (Transparency International),
ดัชนีการรับรู้การทุจริต; และ องค์กรสมาคมธุรกิจ
ไม่แสวหากำไร TRACE International(องค์กร
ธุรกิจต่อต้านการติดสินบน), ตารางดัชนีThe
Trace Matrix
4) สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
4) Tax Burden (ภาระภาษี): บริษัท Deloitte,
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม หัวข้อคู่มือภาษีและธุรกิจระหว่างประเทศ; กองทุน
การทุจริตแห่งชาติ
การเงินระหว่างประเทศ, รายงานจากทีมงาน
มูลนิธิHeritageของแต่ละประเทศ, "ปัญหาที่เลือก
และภาคผนวกสถิต,ิ " และรายงานจากทีมงาน
มูลนิธิHeritageของแต่ละประเทศ, "Article IV
Consultation"; PricewaterhouseCoopers,
สรุปภาษีทั่วโลก; หน่วยงานการลงทุนของประเทศ
ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ (ข้อ จำกัด ด้าน
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มหภาคและด้านอื่นๆ เกี่ยวกับเสรีภาพด้าน
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแต่ละด้าน

แหล่งที่มาตัวชี้วัด 2019 Index of Economic
Freedom
สถานทูตและ / หรือกระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานด้านภาษีของประเทศ); และหน่วยข่าว
กรองเศรษฐศาสตร์, การพาณิชย์ในประเทศและ
การเงินในประเทศ
5) Government Spending (การใช้จ่ายของ
รัฐบาล): องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ข้อมูลการพัฒนา; ข้อมูล Eurostat; ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแอฟริกาและองค์กรเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา, แนวโน้มเศรษฐกิจ
แอฟริกา; กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, รายงาน
จากทีมงานมูลนิธิHeritage, "ปัญหาที่เลือกและ
ภาคผนวกสถิต,ิ " รายงานจากทีมงาน
มูลนิธิHeritage, "การให้คำปรึกษาบทความ IV",
และฐานข้อมูล Outlook เศรษฐกิจโลก; ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับ
เอเชียและกลุ่มประเทศเอเชีย; ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งแอฟริกา, พ็อกเก็ตบุ๊คสถิติ ADB;
สิ่งพิมพ์รัฐบาลอย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ;
และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ
สำหรับละตินอเมริกา, เศรษฐกิจ สำรวจละติน
อเมริกาและแคริบเบียน
6) Fiscal Health (สุขภาพการคลัง) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศฐานข้อมูลเศรษฐกิจโลก,
รายงานจากทีมงานมูลนิธิHeritage, "ปัญหาที่เลือก
และภาคผนวกสถิต,ิ " รายงาน IV ของประเทศ การ
ปรึกษาหารือ"; ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
ตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับเอเชียและกลุ่มประเทศ
เอเชีย; ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา,
หนังสือสถิติของ ADB; หน่วยข่าวกรอง
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เศรษฐศาสตร์, เครื่องมือข้อมูล; และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
อย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ
7) Business Freedom (อิสรภาพทางธุรกิจ
การเริ่มต้นธุรกิจ): ธนาคารโลก, การทำธุรกิจ; หน่วย
ข่าวกรองเศรษฐศาสตร์, การพาณิชย์ประเทศ; คู่มือ
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา และสิ่งพิมพ์
รัฐบาลอย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ
8) Labor Freedom (ความอิสระของ
ตลาดแรงงาน): ธนาคารโลก, การทำธุรกิจ;
องค์การแรงงานระหว่างประเทศสถิติและ
ฐานข้อมูล ธนาคารโลกดัชนีการพัฒนาโลก; หน่วย
ข่าวกรองเศรษฐศาสตร์, การพาณิชย์ประเทศ;
สหรัฐอเมริกากระทรวงพาณิชย์ประเทศเชิงพาณิชย์
คู่มือ; และสิ่งพิมพ์รัฐบาลอย่างเป็นทางการของแต่
ละประเทศ
9) Monetary Freedom (อิสรภาพทางการเงิน) :
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, สถิติการเงิน
ระหว่างประเทศแบบออนไลน์; กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ, รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกและ
รายงานจากทีมงานมูลนิธิ Heritage,“ Article IV
Consultation”; หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์,
Views Wire and Data Tool; รายงาน
ต่างประเทศของธนาคารโลก ข่าวและบทความใน
นิตยสารต่าง ๆ ; และสิ่งพิมพ์รัฐบาลอย่างเป็น
ทางการของแต่ละประเทศ
10) Freedom Trade (เสรีภาพการค้า)
ธนาคารโลกดัชนีการพัฒนาโลก องค์การการค้าโลก
, ทบทวนนโยบายการค้า; สำนักงานผู้แทนการค้า
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สหรัฐฯรายงานการคาดคะเนการค้าแห่งชาติเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคการค้าต่างประเทศ
ธนาคารโลก, การทำธุรกิจ; คู่มือกระทรวงพาณิชย์
ของสหรัฐอเมริกา หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์,
การพาณิชย์ประเทศ; World Economic Forum
รายงานการค้าระดับโลกที่เปิดใช้งาน; และสิ่งพิมพ์
รัฐบาลอย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ
11) Investment Freedom (เสรีภาพในการ
ลงทุน): สิ่งพิมพ์รัฐบาลอย่างเป็นทางการของแต่ละ
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา,
แถลงการณ์สภาพภูมิอากาศการลงทุน; หน่วยข่าว
กรองเศรษฐศาสตร์, การพาณิชย์ประเทศ;
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯรายงานการ
คาดคะเนการค้าแห่งชาติเรื่องปัญหาและอุปสรรค
การค้าต่างประเทศ ธนาคารโลกลงทุนข้าม
พรมแดน องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาดัชนีการ จำกัด การค้าบริการ และ
สหรัฐอเมริกากระทรวงพาณิชย์, คู่มือเชิงพาณิชย์
ของประเทศ
12) Financial Freedom (อิสระทางการเงิน)
หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์นักการพาณิชย์
ประเทศและการเงินประเทศ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ, รายงานระดับประเทศของ
พนักงาน,“ ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือก,” และ
รายงานจากทีมงานมูลนิธิHeritageของแต่ละ
ประเทศ,“ Article IV Consultation”; องค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการ
สำรวจเศรษฐกิจ สิ่งพิมพ์รัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ของแต่ละประเทศ; คู่มือกระทรวงพาณิชย์ของ
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สหรัฐอเมริกา สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ
รายงานการคาดคะเนการค้าแห่งชาติเรื่องปัญหา
และอุปสรรคการค้าต่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, แถลงการณ์สภาพ
ภูมิอากาศการลงทุน; ธนาคารโลกดัชนีการพัฒนา
โลก; และบทความข่าวและนิตยสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การธนาคารและการเงิน

จากสรุปผล ที่ประเทศไทยไม่ได้สนใจตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากการขาดแคลนข้อมูลและพัฒนา
ปัจ จัย ที่เป็นตั วบ่งชี้เสรีภ าพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรมมาจากรัฐบาลไทย และ
เอกสาร 2019 Index of Economic Freedom ได้ข้อมูลนั้นใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์นานเกินไป
ในการแปลค่า ทำให้ไม่ทันในการวิเคราะห์แปลค่าตามสถานการณ์ปัจจุบัน
5. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง (Discussion and Argument)
2019 Index of Economic Freedom สามารถเป็ น ต้ น แบบให้ ร ั ฐ บาลไทย สามารถวั ด
เสรีภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะในการประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แต่ระยะเวลาในการนำข้อมูลมาประเมินและต้องรอแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
จากหน่วยงานมูลนิธิ อื่น ๆ ได้
แต่ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ เพียงบอกถึง
ระดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เท่านั้น เพราะไม่สามารถวัดความแตกต่างเมื่อระดับของเสรีภาพด้าน
เศรษฐกิจ มาทำการค้าขายกัน และไม่ผลสะท้อนต่อ การประเมินนโยบาย
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยเพราะไม่ได้มีตัว บ่งชี้ด้านความผันผวนทางการเมือง อย่างชัดเจนซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลจาก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ เผยแพร่บทความงานวิจัยจากการ
จัดทำ 'ดัชนีความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย' กับผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน
โดย รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (“Voice TV,”2561) ที่กล่าวว่า “ความไม่แน่นอนทางการเมือง
ส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความไม่แน่นอนทาง
การเมืองที่เกิดจากการชุมนุม และความขัดแย้งจากการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง จะมีผลต่ออัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ให้ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ขณะที่ “คำสำคัญ” ตัวอื่น ๆ มี
ผลให้ GDP ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.1-0.2” ซึ่งทำให้เห็นถึงผลกระทบด้านการเมืองสู่ความผันผวนในการ
ประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศไทยได้

501

อีกทั้งควรมีตัวชี้วัดด้าน disruptive Innovation สาเหตุเนื่องมาจาก นวัตกรรมในปัจจุ บัน
แม้ว่าจะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นแต่ก็มีผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า และ การไม่ครอบคลุมกฎหมาย
เพราะไล่ตามไม่ทันของกฎหมายหรือนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีผลต่อการละเมินสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
การขัดขวางเสรีภาพทางเศรษฐกิจได้ แม้ว่าดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับความเจริญด้านนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับบทความเรื่อง ความจำเป็นของนวัตกรรม ต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (“ความจำเป็นของนวัตกรรมต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกม”2561) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้และนวัตกรรมจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีสถานการณ์ที่สะท้อนถึงความ
จำเป็นของนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจโลก เช่น การแข่งขันรุนแรง (Fierce Competition) อันเป็นผลจาก
หลายปัจจัย อย่างเช่น
1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ทำให้การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ แรงงานและปัจจัย
การผลิตเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่สามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้ ธุรกิจที่เน้น
กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาจะมีอัตรากำไรต่ำมาก และอาจต้องปิดกิจการเมื่อเผชิญการแข่งขันกับ
ผู้ผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่า
2) การเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพราะเทคโนโลยีมีราคาถูกลง โดยเฉพาะเครื่อ งมือ
สื่อสารเคลื่อนที่ ทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการจากทั่วโลกได้
3) การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการใหม่ จาก 400 ล้านคน ในปี 2012 (1 คนต่อประชากรโลก
19 คน) เป็น 1 พันล้านคนในปี 2020 (2.3 คนต่อประชากรโลก 19 คน) โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ดิจิทัลจะสร้างรายได้มากกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลกในปี 2030
4) การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว เอื้อให้เกิดการผลิตสินค้าและ
บริการใหม่ๆ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ ธุรกิจเดิมและเทคโนโลยีเดิม จะถูกทำให้ทำลายด้วยนวัตกรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจทางรัฐบาลไทย ตัวผู้วิจัยมองว่าสามารถทำ
ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจได้ แต่ต้องมีความร่วมมือกับองค์กรอิสระในการมาช่วยประเมินตัวบ่งชี้บางตัว
เช่น ประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อเสรีภาพทางการตลาด เสรีภาพการลงทุน และ
ตัวบ่งชี้บางตัวยังกระจัดกระจายตามหน่วยงานรัฐต่าง ๆ เช่น สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถวัดหลักนิติธรรมได้ การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถวัด การเปิดเสรีการตลาดและสถานภาพหรือสุขภาพการคลังได้ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะอยู่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพียงแต่ไม่ได้นำมารวบรวมและประเมินใหม่เท่านั้นโดยมีหน่วยงาน
รัฐ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแม่ข่ายในการประเมินเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ
จะเห็นได้ถึงความเป็นไปได้ที้จะนำตัวประเมินเสรีภาพทางเศรษฐกิจ จากวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเอกสาร 2019 Index of
economic freedom ซึ่งรัฐบาลสามารถนำไปเป็นตัวต้นแบบประเมินนโยบายสาธารณะในด้านเศรษฐกิจ
เหมือนกับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในภาครัฐทั่วโลก (Corruption Perception Index) ขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริ ต
แห่งชาติได้ ได้ทำค่าดังกล่าวมาจะทำการประเมิน ดัชนีการรับรู้การทุจริตตามแนวความคิดของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (“สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ:ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564),” ม.ป.ป. ) ได้อีกทั้งตัวผู้วิจัยไม่ได้ระบุ สูตรการคำนวนตัวบ่งชี้ อื่น ๆ ที่รัฐบาลไทยวัดเศรษฐกิจ
มหาภาค เนื่องจากได้รับข้อมูลจาก website และ ไม่มีความชำนาญในการคำนวนสูตรทางด้านเศรษฐกิจ
จึงอยากให้ผู้ที่ได้ศึกษาสารนิพนธ์ ฉบับนี้ได้ดำเนิ นการทำการวิจัยต่อเพื่อให้ นโยบายของรัฐบาลสามารถ
ควบคุมและสร้างเสรีภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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Made in China 2025 : การศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีน
มนัสยา ยิ่งยง*
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระศึกษาการพัฒนาประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 โดย
มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ (1) เพื ่ อ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ Made in china 2025 ระหว่ า งปี พ.ศ.2559 –
พฤษภาคม พ.ศ.2562 (2016-2019) (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ Made
in china 2025 ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2562 (2016-2019) ผลของการศึกษาพบว่า
ยุ ท ธศาสตร์ Made in China 2025 ส่ ง เสริม การพั ฒ นาอุต สาหกรรมเกิด ใหม่ รวมถึ ง เร่ งพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมเบา เพื ่ อ เติ ม เต็ ม โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมให้ เ กิ ด ความสมบู ร ณ์ และการเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์ในตลาด การเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านการวิจั ย
เทคโนโลยีของประเทศจีน ทำให้การจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น ปี 2017 จีนมีปริมาณสิทธิบัตรด้าน AI
มากกว่าสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามทางการค้ากับจีน ด้วยการตรวจสอบรายการ
สินค้าทำการกีดกันทางการค้าและตั้งกำแพงภาษีศุลกากรในการนำเข้าสหรัฐอเมริกาในอัตราที่สูงขึ้น
การดำเนินนโยบาย Made in China 2025 ทำให้ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและ
เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัต กรรม ส่งผลกระทบต่อการเป็นประเทศมหาอำนาจของ
สหรัฐอเมริกา
คำสำคัญ : Made in China 2025, China Dream, สงครามการค้า
1. บทนำ
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดมานานกว่ าสาม
ทศวรรษ ส่งให้จีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เนื่องด้วยจีน มีขนาด
เศรษฐกิจ ขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร และบทบาททางเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
หลังจากประสบความสำเร็จจากการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ และการเปิดประเทศตั้งแต่ปี
1979 และเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในปี 2001 จีน
มีความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในภูมิภาคและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ความสำเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจี นให้มีเสถียรภาพและความก้าวหน้าเป็นปัจจัยส่งผลให้จีนดำเนินนโยบาย
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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การบริหารประเทศและต่างประเทศของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ภายใต้วิสัยทัศน์เรื่อง “ความฝันของ
จีน” (China’s Dream) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองให้กับจีน
โดยใช้แนวทางการพัฒนาอย่างสันติ การทำให้จีนมีความมั่นคงและมั่นคั่ง ประชาชนมีความผาสุกโดย
วางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการปฏิรูปอย่างรอบด้านดังเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (ปี 2559-2563)ริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้น (Belt and Road Inititive: BRI) ที่ได้มีการเสนอ
เมื่อปี 2003 เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบ่งเป็นการเชื่อมโยงทางบก
(Slik Road Economic Belt) และการเชื ่ อ มโยงทางทะเล (21st Century Maritime Road) เพื่ อ
เชื่อมจีน กับ ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ยุโ รปและแอฟริกา เป็นการสร้างความร่ว มมือทั้งทาง
ยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการประกาศยุทธศาสตร์ “ทำในจีน ค.ศ. 2025”
(Made in China 2025) เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการผลิตของประเทศให้เป็นมหาอำนาจด้านการ
ผลิตของโลกภายในปี ค.ศ.2049 ยิ่งส่งผลให้จีนมี “พื้นที่” และ “บทบาท” เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก
ไทยในฐานะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงจำเป็นจะต้องศึกษาพัฒนาการ
และทิศทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของจีนซึ่งจะกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติไทย เพราะ
ไทยมีความเชื่อมโยงด้านการค้ากับจีนที่สูง ภาคการส่งออกไทยคงจะไม่สามารถส่งออกเพียงแค่
วัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพื่อให้จีนนำไปประกอบเพื่อส่งออก
เศรษฐกิจจีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจ
โดยใช้ระบบกลไกตลาดในปี ค.ศ.1978 เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจจีนซึ่งยากจนมากที่สุดประเทศ
หนึ่งของโลกรายได้เฉลี่ยต่อหัว 205 ดอลลาร์ต่อปี สามารถขยายตัวต่อเนื่องจนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 1,662 ดอลลาร์ต่อปี ตั้งแต่ ค.ศ.1960-2017 รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นคิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์
จากค่าเฉลี่ยโลก ประเทศจีนสามารถถีบตัวขึ้นมาทำให้ประเทศเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของขนาดเศรษฐกิจจีนก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของ
โลกหลังจากปฏิร ูป เศรษฐกิจ และเปิดเสรีการค้าการลงทุนมา30 ปี แต่ข้อมูล จากสำนักงานสถิติ
แห่งชาติจ ีน (National Bureau of Statistics) และข้อมูล จาก The World Economic Outlook
ค.ศ.2006-2015 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมีทิศทางลดลงจากปี ค.ศ.2010 เรื่อยมาจนถึง
ค.ศ.2015 การขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต่ ำลงเรื่อยอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 10.0 ซึ่งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, หลี่ เหรินเหลียง,
2559)หากจีนไม่ขยับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็จะติดกับดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง
ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ส่งออกและจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง
แรงงานราคาถูกที่ลดจำนวนลง ต้นทุนการผลิตที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ กำลังกัดกร่อนความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ของจีนวันที่ 8 พฤษภาคม 2015 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศยุทธศาสตร์Made in china 2025
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แผนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไฮเทค ลบภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพต่ำ เพื่อครองตลาดใน 10
ภาคอุตสาหกรรม คือ หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ อากาศยาน เรือ รถไฟ รถอัจฉริยะรักษ์โลก พลังงาน
หมุนเวียน เกษตรกรรม วัสดุไฮเทค ยาและเครื่องมือแพทย์ เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เปลี่ยน
ประเทศจีนจากประเทศการผลิตขนาดใหญ่ที่เน้นหนักด้านปริมาณ ให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดใหญ่ที่เน้นศักยภาพ
การประกาศยุทธศาสตร์ Made in china 2025 ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาผู้นำด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของโลกประกาศสงครามทางการค้ากับจีน ด้วยการตรวจสอบรายการสินค้าและตั้ง
กำแพงภาษีศุลกากรในการนำเข้าสหรัฐอเมริกาในอัตราที่สูงขึ้น การตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาที่
มีต่อจีนสร้างผลกระทบต่างเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ Made in china 2025 ระหว่างปี พ.ศ.2559-พฤษภาคม พ.ศ.
2562
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ Made in china 2025 ระหว่างปี
พ.ศ.2559-พฤษภาคม พ.ศ.2562
3. คำถามการวิจัย
3.1 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ดำเนินยุทธศาสตร์ Made in china 2025 ระหว่างปี พ.ศ.2559พฤษภาคม พ.ศ.2562 อย่างไรบ้าง
3.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิผลต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ Made in china 2025 ระหว่างปี
พ.ศ.2559-พฤษภาคม พ.ศ.2562
4. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ Made in china 2025 ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในช่วงปี พ.ศ.
2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2562
5. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) โดยวิธีการพรรณนา
(Descriptive) และวิเคราะห์ (Analysis) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสาร นิตยสาร
รายงานข่าวต่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยวิธีการทางเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้นมาศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis ) ดำเนินแนวคิด “ความ
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ฝันของจีน” (China Dream) ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบเศรษฐกิจ หนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road)
ยุทธศาสตร์Made in China 2025 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการดำเนิน
ยุทธศาสตร์ Made in china 2025
ปัจจัยภายใน
ด้านเศรษฐกิจ
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีน (ดอลล่าร์สหรัฐ)
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การสร้างนวัตกรรมและการจดสิทธิบัตร
(10,000 ฉบับ)
ปัจจัยภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ
- สหรัฐอเมริกา
o ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- สหรัฐอเมริกา
o การนำเข้า
o การส่งออก

ยุทธศาสตร์ Made in China
2025 ทำให้จีนเป็นประเทศ
มหาอำนาจทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6. ผลการศึกษา
6.1 ดำเนินยุทธศาสตร์ Made in China 2025
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนรุ่นที่ 5 ประกาศภารกิจหลักของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ว่าจะนำพา
ประชาชาติจีนบรรลุถึง “ความฝันของจีน” โดยการผลักดันการฟื้นฟูครั้งใหญ่แห่งประชาชาติจีน ได้แก่
การฟื้นฟูประเทศ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างความมั่งคั่ง สรรค์สร้ างสังคมที่ดีขึ้น
และขยายกำลังกองทัพมุ่งพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของอุตสาหกรรมดั้งเดิม เร่งยกระดับและปรับโฉม
ธุรกิจ พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมถึงเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เพื่อเติม
เต็มโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดความสมบูรณ์ และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยแบ่งเป็น 11 มาตรการ ดังนี้
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1) เร่งต่อยอดและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น รถยนต์
เครื่องจักรกล อลูมิเนียม ถลุงโลหะและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (nonferrous metal) เคมีภัณฑ์ น้ำตาล
สินค้าอุปโภคบริโภค และการแปรรูปสินค้าเกษตร
2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีพื้นฐานความพร้อมและเป็นจุด
แข็งให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง
รถยนต์พลังงานทางเลือก และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) รวมทั้งบ่มเพาะอุตสาหกรรมเกิด
ใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่เริ่มมีพื้นฐานความพร้อมแล้ว เช่น วัสดุสมัยใหม่และการประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง 10 กลุ่ม พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานระดับสู งให้สมบูรณ์ขึ้น ผลักดันการต่อยอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมไปสู่ระดับ Mid-High End
และสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเด่น
4) ส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม สร้าง
แพลตฟอร์มเปิดด้านนวัตกรรมสำหรับภาคธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีอเนกประสงค์ ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องจักรกลและรถยนต์
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Internet) และระบบคลาวด์เพื่ออุตสาหกรรม
(Industrial Cloud) ให้มีความสมบูรณ์ทั้งเครือข่าย แพลตฟอร์ม และความปลอดภัย
6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตเร่งพัฒนา
ไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว โรงงานสีเขียว นิคมสีเขียว
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นจุดแข็ง เช่น การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลิตที่
สะอาด พลังงานสะอาด และการรีไซเคิล
7) ส่งเสริมการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้สมบูรณ์
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การดึงดูดการลงทุนและการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมของธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับภาคธุรกิจแบบหิ้วกระเป๋าเข้าไปลงทุนได้เลย (เสริมสภาพคล่องทาง
การเงินให้กับภาคธุรกิจ โดยไม่ต้องทุ่มเงินให้จมอยู่กับการลงทุนก่อสร้างโรงงานและที่ดิน)
8) พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับอำเภอ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการลงทุนของนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับอำเภอ และผลักดันการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของอำเภอ
9) บ่มเพาะบุคลากรและส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจ บ่มเพาะนักธุรกิจและฝึกอบรม
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ กระตุ้นตลาดให้มีพลวัตและให้ธุรกิจ
เกิดการปรับโครงสร้าง รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจเอกชน
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10) สร้างแบรนด์และขยายตลาด สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์และการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า และเร่งพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า
11) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการนำร่องการปฏิรูประเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบอนุมัติโครงการการลงทุนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว จัดทำระเบียบบริหาร
ราชการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจของหน่วยงานรัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติโครงการการลงทุน
ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและก๊าซ ลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าและก๊าซของภาคธุรกิจ และสร้างหลักประกันและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดสรรปัจจัยการผลิต อาทิ ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมัน การขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ เงินทุน
แรงงานเพื่อพลิกโฉมจีนให้กลายเป็น “มหาอำนาจด้านการผลิตชั้นนำในปี 2025”
6.2 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการดำเนินยุทธศาสตร์ Made in china 2025
แผนอุตสาหกรรมของจีนเรียกว่า Made in China 2025 เป็นความพยายามของจีนที่อาศัย
เทคโนโลยีไฮเทคด้านอุตสาหกรรม มายกระดับเศรษฐกิจจีน ให้กลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจชาติหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีบทบาทสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรม เช่น ระบบอัตโนมัติ การบิน เครื่องจักรกล หุ่นยนต์ อุ ปกรณ์เดินเรือและรถไฟแบบ
ไฮเทค ยานยนต์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 เน้นเรื่อง “นวัตกรรมจากในประเทศ” และ “การพึ่ง
ตัวเอง” ที่ต้องการให้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เป็นแกนการผลิตไฮเทคมาจากผู้ผลิตของจีนเอง มุ่งทำให้
เทคโนโลยีของจีนเข้ามาทดแทนต่างประเทศ และยังเป็นการปูทางให้เทคโนโลยีของบริษัทจีนก้าวสู่
ตลาดโลก ทั้งยังส่งเสริมให้นักลงทุนจีนเข้าไปซื้อกิจการบริษัทไฮเทคในต่างประเทศ โดยนักลงทุนได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีน การลงทุนด้านไฮเทคจึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเมื องของรัฐบาล
จีน ในระยะยาวจีนต้องการที่จะมีอำนาจควบคุมห่วงโซ่อุปทาน และเครือข่ายการผลิตด้านไฮเทค ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่มีผลกำไรมากของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การถือครอง
สิทธิบัตรนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ (Knowledge) ของ
ประเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนำพาประเทศเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
6.3 สิทธิบัตรของประเทศจีน
การคุ้มครองสิทธิบ ั ตรที่เ ข้ มงวดในประเทศกำลั ง พัฒ นา ส่งผลต่อการเจริญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิทธิบัตรจะตกอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นเครื่องมือที่
บรรษัทข้ามชาติต้องการนำมาใช้เพื่อบังคับให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องจ่ายค่าสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าที่
จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนการถือครองสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึง
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตรเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่
ประเทศอุตสาหกรรมใช้ในการควบคุมประเทศที่กำลังพัฒนาให้ปฏิบัติตามนโยบายทางเศรษฐกิจของ
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จานวนสิทธิบัตร (10,000 ฉบับ)

ตนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายการตลาดและกระจายสินค้าของตนไปยังตลาดต่างประเทศมากกว่า
การคำนึงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
การเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านการวิจัยเทคโนโลยีของประเทศจีนทำให้การจดสิทธิบัตร
เพิ่มขึ้นจากข้อมูลทางสถิติปี 2015-2018 ผลมาจากการสนับสนุนอย่างเต็มตัวของภาครัฐในจีนที่
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศจีน
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป) เปิดเผยรายงานตัวบ่งชี้ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปี
2018 พบว่าจีนครองตำแหน่งแชมป์ประเทศที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา (ไอพี) มาก
ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในปี 2017 จีนได้ยื่นจดสิทธิบัตรรวมทั้งสิ้น 1.38 ล้านฉบับ (40% ของ
การยื่นสิทธิบัตรทั่วโลก) ขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา (ไอพี)เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีถ่ายโอนข้อมูลด้านดิจิตัล โดยบริษัทหัวเว่ย และบริษัท แซดทีอี
ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไอพีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่
ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่งผลให้แนวโน้นเรื่องการปกป้องสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น (“จีน ครองแชมป์ขอสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญามากสุดในโลก,” 2561)
การจดสิทธิบัตรของประเทศจีน ในปี 2015-2018
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ภาพที่ 2 การจดสิทธิบัตรของประเทศจีนในปี 2015-2018
ที่มา : National Bureau of Statistics of China (2561)
6.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศจีน
ในปี 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนมีการขยายตัวที่ ร้อยละ 6.9
เมื่อเทียบกับปี 2014 การขยายตัวร้อยละ 7.3 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบ 25 ปีของ
ประเทศจีน เนื่องจากการปรับตัวทาง โครงสร้างของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ การชะลอตัวของประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ การปรับโครงสร้างสมดุล เศรษฐกิจของจีน ราคาสินค้าตกต่ำ และการชะลอตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากประเทศ ต่าง ๆ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
กล่าวมาได้เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
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กระทรวงพาณิชย์จีนคาดว่า การปฎิรูปโครงสร้างอุปทานจะกระตุ้นการบริโภคของจีนในภาค
ต่าง ๆ อาทิ โซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะ บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปฏิรูป
ดังกล่าวถูกมองว่าเป็น กุญแจสำคัญของการเติบโตของจีนในอนาคต เนื่องจากเป็นความพยายามเพื่อ
สร้างเสถียรภาพให้แก่การเติบโต ในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านจากแบบแผนเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและการลงทุน ไปสู่แบบแผนที่ผลักดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค นวัตกรรม
และบริการที่แข็งแกร่งขึ้น (สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้, 2559)
GDP ประเทศจีน 2015 - 2019
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ภาพที่ 3 GDP ประเทศจีน 2015 - 2019
ที่มา : National Bureau of Statistics of China (2561)
6.5 ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา
นโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” (America First) ของสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดี
ทรัมป์ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ ท างการค้ าของอเมริ กา ทรัมป์มองว่ า ตลอดหลายปีที ่ผ ่ า นมา
สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในภาวะ “ขาดดุลการค้า” จากรูปการเปรียบเทียบการส่งออก-นำเข้าของจีนและ
สหรัฐอเมริกา พบว่ามูลค่าการส่งออกและมูล ค่าสินค้านำเข้าสหรัฐ อเมริกาน้อยกว่าประเทศจีน
สหรัฐอเมริกาให้จีนยุติการอุดหนุนให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ ยุติการละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา
และให้จีนเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น
ปี 2017 จีน มีป ริมาณสิทธิบัตรด้าน AI มากกว่าสหรัฐ อเมริกาอยู่ 4 เท่า และถือครอง
สิทธิบัตรด้าน Blockchain มากกว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ 3 เท่า บริษัทหวาเหวยถือครองสิทธิบัตรด้าน
เทคโนโลยี 5G มากที่สุดในโลก รวมกว่า 16,000 รายการ คิดเป็น 20% ของสิทธิบัตรซึ่งการเติบโต
อย่างรวดเร็วทางด้านการวิจัยเทคโนโลยีนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการสนับสนุนอย่างเต็มตัวของ
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มูลค่าการส่งออก (พันล้านเหรียญสหรัฐ)

ภาครัฐในจีนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ผลักดันการเติบโตของประเทศจีน ทั้ง
ในส่วนของตอบสนองต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจ
เปรียบเทียบข้อมูลการส่งออกของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ปี 20162018
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลการส่งออกของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ปี 2016-2018
ที่มา : U.S. Bureau of Economic Analysis (2561) ; National Bureau of Statistics of China (2561)

มูลค่าการส่งออก (พันล้านเหรียญสหรัฐ)

เปรียบเทียบการนาเข้าของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ปี 2016-2018
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบการนำเข้าของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา
ที่มา : U.S. Bureau of Economic Analysis (2561) ; National Bureau of Statistics of China (2561)
6.6 สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา
เป้าหมายสำคัญของสหรัฐอเมริกา คือประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับต้น ๆ จากปัญหา
สำคัญ 3 ประการคือ 1) การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์ส ินทางปัญญาของสินค้าจีน 2) การขาด

513

ดุลการค้าที่สหรัฐขาดดุลกับประเทศจีนติดต่อกันมาหลายปี และ 3) ความกังวลต่อนโยบาย Made in
China 2025 ซึ่งจีนพยายามที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง และรวมถึงสินค้าเทคโนโลยีมากขึ้น
เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจี นที่จะ
ถูกเก็บภาษีนำเข้า (Import Tariff) สืบเนื่องมาจากการตรวจสอบ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ (Trade Act of
1947) โดยมีสินค้าจีนที่จะเริ่มถูกเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2061 รวม 1,102 รายการ มูลค่า 5
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 สหรัฐฯ จะเก็บภาษีอัตราร้อยละ 25 ในกลุ่มสินค้านำเข้าจากจีน 818 รายการ
มูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ระยะที่ 2 สหรัฐฯ จะเก็บภาษีอัตราร้อยละ 25 ในกลุ่มสินค้านำเข้าจากจีนอีกจำนวน 284
รายการ มูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย
Made in China 2025 ซึ่งประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตที่ควบคุมด้วยระบบ Numerical Control (NC)
และหุ่น ยนต์ 3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยานและอวกาศ 4) อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือด้านวิศวกรรมทางทะเลและเรือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 5) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง
ทางรถไฟที ่ ท ั น สมั ย 6) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ป ระหยั ด พลั ง งานและยานยนต์ พ ลัง งานใหม่ 7)
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า 8) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ
ทางการเกษตร 9) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชนิดใหม่ และ 10) อุตสาหกรรมการผลิตยาชีวภาพและ
อุปกรณ์การแพทย์ประสิทธิภาพสูง
ขณะเดียวกัน ทางการจีนได้ออกมาตรการตอบโต้สหรัฐอเมริกา โดยการประกาศเก็บภาษี
สินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกา รวม 659 รายการ มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งออกเป็น 2
ระยะ คือ ระยะที่ 1 จีนจะเก็บภาษีอัตราร้อยละ 25 ในกลุ่มสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ 545 รายการ
มูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง ธัญพืช อาหารทะเล เนื้อวัว เนื้อหมู และใน ระยะ
ที่ 2 จีนจะเก็บภาษีอัตราร้อยละ 25 ในกลุ่มสินค้านำเข้าอีกจำนวน 114 รายการ มูลค่า 1.6 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ถ่านหิน น้ำมันและอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากสหรัฐ
บังคับใช้ภาษีนำเข้าในระยะที่ 2
6.7 ขีดความสามารถในการแข่งขัน
IMD World Competitiveness Center เป็นสถาบันที่ทำการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของจำนวน 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ โดย IMD ได้ให้นิยามของความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) คือ ความสามารถที่ประเทศจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่าง ยั่งยืน สร้างงาน และเพิ่มความสะดวกสบายได้ดังนั้นจึงได้จัดอันดับโดยพิจารณาจาก 4
ปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ
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(Government efficiency) ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ ร กิ จ (Business efficiency) และโครงสร้ าง
พื้นฐาน (Infrastructure)
เปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข็งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาปี 2018 จากข้อมูล
ของ IMD พบว่า สหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา สูงกว่าประเทศจีน แต่ขีดความสามารถของ
แรงงานที่มีฝีมือ ราคาต้นทุนทางการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของรัฐบาลและนโยบายของ
ภาครัฐ จีนมีค่าการประเมินที่สูงกว่า
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกา ปี 2018

ภาพที่ 6 ขีดความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกา ปี 2018
ที่มา : IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER (2561)
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจีน ปี 2018

ภาพที่ 7 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจีน ปี 2018
ที่มา : IMD WORLD COMPETITIVENESSCENTER (2561)
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7. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปและอภิปรายผล
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง การปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 2009-2010 ภายใต้นโยบาย New Normal
เพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ Sub-Prime ในสหรัฐและในยุโรป เศรษฐกิจของจีนในขณะนั้นขึ้นกับการ
ส่งออก และตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็คือสหรัฐและยุโรป นั่นทำให้จีนเจอภาวะถดถอยในอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออก
จีนจึงตั้ง 2 เป้าหมาย การปฏิรูปเศรษฐกิจนั่นคือ 1) การลดการพึ่งพาการส่งออก และกำหนด
เป้าหมายให้มากกว่า 60% ของผลผลิตที่ผลิตในจีน (GDP) ต้องถูกบริโภคภายในประเทศ และ 2) จีน
ต้องหาคู่ค้าใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาแต่เฉพาะสหรัฐและยุโรป ทำให้เกิดการเชื่อมโยง
ภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ แถบหนึ ่ ง เส้ น ทาง (One Belt One Road) เพื ่ อ เชื ่ อ มจี น สู ่ ต ลาดและแหล่ ง
ทรัพยากรในเอเซีย แอฟริกา และยุโรป
เป้าหมายการปฏิรูปเศรษฐกิจเรื่องการลดการพึ่งพาการส่งออก และผลผลิตที่ผลิตในจีน ต้อง
ถูกบริโภคภายในประเทศ นั่นคือ ต้องทำให้คนจีนรวยขึ้น และ สินค้าจากจีนเป็นสินค้าคุณภาพสูง ทำ
ให้เกิดนโยบาย Made in China 2025 ที่ทางการจีนพยายามยกระดับล้างภาพลักษณ์ของสินค้าจีน
เป็นสินค้าคุณภาพต่ำให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพสูงให้ได้สำเร็จในปี 2025
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) ที่จะเชื่อมโยงโลกอินเทอร์เน็ตที่จับต้องไม่ได้ เข้ากับโลกความเป็นจริงทางกายภาพ
AI จะสามารถพัฒนาได้เมื่อมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 2) มี
ชิปคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั้น และ 3) ต้องมีชุดคำสั่ง
(Algorithm) ที่ดีเยี่ยม เพื่อใช้สอนชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนั้น ให้สามารถวิเคราะห์และจับรูปแบบ
ของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จนคอมพิวเตอร์สามารถทำซ้ำและสร้างชุดความคิดของตนเองขึ้นมาได้
ความพยายามของสหรัฐในการยับยั้งการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีน สหรัฐ
เจาะจงที ่ จ ะใช้ น โยบายกี ด กั น ทางการค้ า เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ จ ี น กลายเป็ น ผู ้ น ำในโลกยุ ค 4.0
เช่นเดียวกับที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในโลกยุค 3.0 จากกรณีที่เคยทำกับญี่ปุ่น
เป้าหมายความฝันของจีน (China’s Dream) ในปี 2021 และ 2049 ที่ต้องการให้จีนเป็น
ประเทศที่มั่งคั่งทันสมัยตามรูปแบบสังคมนิยมของจีน และมีความมั่นคงทางอำนาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนอย่างสมบูรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ Made in
China 2025
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต้องใช้นโยบายกีด
กันทางการค้าเพื่อไม่ให้ป ระเทศจีนบรรลุตามยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ก้าวขึ้นมาเป็น
ประเทศ “อุตสาหกรรม 4.0” สอดคล้องกับงานของ Mark Wu (2562, 31 พฤษภาคม 2562)
ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายว่า สถานการณ์และความพยายาม
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ของสหรัฐในการยับยั้งการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีน ซึ่งจีนคือภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ
ต่อสหรัฐ เนื่องจาก 1) จีนมีการใช้เงินอุดหนุนและมาตรการของรัฐอย่างมากมายมหาศาล เพื่อปกป้อง
ธุรกิจและเศรษฐกิจจีน 2) จีนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
มหาศาล โดยเฉพาะแร่ธาตุกลุ่ม rare earth แต่จีนก็มีมาตรการห้ามส่งออกทรัพยากรเหล่านี้ ทำให้
ประเทศอื่น ๆ ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 3) จีนมีการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Theft) ที่ซับซ้อนผ่านการควบรวมกิจการหลากหลายรูปแบบ 4) นโยบาย Made in China 2025 คือ
นโยบายที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างโอกาสและสกัดกั้นประเทศอื่นในรูปแบบที่ไม่เป็นธรรม
การถือครองสิทธิบัตรนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้
(Knowledge) ของประเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นแรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนำพาประเทศเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
เช่นเดียวกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2562, 31 พฤษภาคม) อธิบายว่า
สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) ศึกษา ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ทิศทางและการดำเนินนโยบายอย่างละเอียด
ในอนาคต
2) ศึกษาประวัติศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่มีส่วนในการ
ดำเนินทางเศรษฐกิจของโลก
3) ติดตามสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประเมินผลกระทบและการรับมือที่ประเทศไทยต้องตั้งรับอย่างรวดเร็ว
4) ศึกษายุทธศาสตร์ A.I. 2030 ของประเทศจีน ที่เป็นนโยบายต่อยอดของ Made in China
2025
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ความสำเร็จของสามพรานโมเดล ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิสังคมสุขใจ
รัชนาฏ เขียนวงษ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานสามพรานโมเดลภายใต้การ
บริหารของมูลนิธิสังคมสุขใจ 2) ศึกษาปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จการบริหารงานสามพรานโมเดลของ
มูลนิธิสังคมสุขใจโดยโดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซึ่งขอบเขตด้านประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารของสามพรานโมเดล
จำนวน 1 คน และการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากทีมงานสามพรานโมเดล
และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกับสามพรานโมเดล จำนวน 30 คน สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ของปัจจัยความสำเร็จของสามพรานโมเดล
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติแรกการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของสามพรานโมเดล ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังโดยการลงพื้นที่ให้
ความรู้เกษตรกรใช่ช่วงแรกเริ่มโครงการ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงวิธีการต่าง ๆ ในการทำเกษตร
อิน ทรีย ์ ไม่ใช้ส ารเคมี มีการตั้งผู้นำกลุ่ม ทีมงานเพื่อตรวจสอบติดตามกันโดยโดยใช้ระบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ยังการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ให้ความรู้เกษตรกรและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ เช่น มีการจัดตั้ง Sampran Model Academy
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ
มิติที่สองเกี่ยวกับทีมงานและเกษตรกรที่ร่วมกับสามพรานโมเดล โดยศึกษาถึงปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางการบริหาร จากการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่ างจำนวน 30 คน ของทีมงาน
และเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ผลการศึกษาพบว่า อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 ปี และ 36-40 ปี และ
ระดับ การศึกษาส่ว นใหญ่จ บระดับปริญญาตรี ส่ว นปัจจัยการบริห าร พบว่ากลยุทธ์ที่ส ่งผลต่ อ
ความสำเร็จ คือการสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้า ในด้านบทบาทผู้นำ พบว่าทีมงานและเกษตรกรมี
การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน ในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่าโดยส่วนใหญ่เห็นว่าการมีส่วนร่วม
ถือเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดี และในด้านการจัดการความรู้ พบว่าทีมงานและเกษตรได้นำผลจากการ
ประเมินผลการดำเนินงานมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: ratchanart.khi@nida.ac.th
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ผลการทดสอบสมติฐานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสามพรานโมเดลในปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลกับปัจจัยการบริหารในบทบาทผู้นำที่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศและอายุที่มีความแตกต่างกันส่งผลกับปัจจัยการบริหารในด้านการบริหาร
จัดการความรู้ที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะสามพรานโมเดลควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ทีมงานและ
เกษตรกร มีบทบาทภาวะผู้นำในด้านการแสดงออก ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำความคิดเห็นนั้นมา
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหารการจัดการ
ความรู้เพื่อให้มีการจัดการที่เป็นระบบและมีการถ่ายทอดสู่บุคคลภายนอกที่สนใจมากขึ้น
คำสำคัญ: สามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ Sampran Model Academy
1. บทนำ
วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นวันที่ผู้นำประเทศ 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้
ร่ ว มลงนาม วาระการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น 2573 หรื อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs) การลงนามครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยเรามีการตื่นรู้ และได้มีความ
จริงจังในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ SDGs มากขึ้น เป้าหมายหนึ่งของ SDGs
เป็นแนวทางที่ทั่วโลกปราศจาก ความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ มีระบบเกษตรกรรมและการผลิต
อาหารที่ยั่งยืน และมีความปลอดภัย โดยมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เรียกว่า 3 ห่วง 2
เงื่อนไข คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม จะ
นำไปสู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หากแต่ประชาชนคน
ไทยของประเทศไทยยังไม่สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างทุก
ครัวเรือน เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิต
อาหารหลักให้สำหรับ คนไทยและทั่วโลก บางครัวเรือนก็ยังไม่ส ามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต จากข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนเกษตรกรไทยพบว่ามีสัดส่วนประมาณ
35% ของประชากรไทย และพบว่าเกษตรส่วนใหญ่ยังคงต้องทำการเกษตรแบบพึ่งพิงสารเคมีต่าง ๆ
เพื่อมาเร่งผลผลิตให้พีย งพอต่อความต้องการของตลาด โดยมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา
นอกจากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับการเลี้ยงชีพแล้วเพราะผู้กำหนดราคาเป็นพ่อค้าคนกลาง
ทั้งยังสารเคมีเหล่านี้ส่งผลเสียทางด้านสุขภาพทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย
ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2561 จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากสารเคมีปราบศัตรูพืชที่
สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1,715 คน คิดเฉลี่ย ประมาณเกือบ 600 คนต่อปี
จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลีย่ 5 พันรายต่อปี เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 22 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่
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รวมกับจำนวนคนที่ได้รับการสารเคมีทางอ้อม หากเรายังไม่ตระหนักเรื่องการเลิกใช้สารเคมี ปราบศัตรูพืช
คนไทยจะป่วยและเสียชีวิตจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้
ข้อมูล การตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผักที่จำหน่ายในตลาดพบว่า มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก 10
ชนิดได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักบุ้งจีน มะเขือ และผักชี
ซึ่งผักเหล่านี้คนไทยเรารับประทานเป็นประจำ ดังนั้นโอกาสเสี่ยงที่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะสะสมและตกค้าง
ในร่างกายซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรกรแบบพึ่งพาตนเองได้ต้องพึ่งพิงปัจจัยภายนอกมากขึ้นทำให้ต้นทุน
การทำเกษตรสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรหนี้สินเพิ่มขึ้น และยังส่งผลก่อให้เกิดระบบอาหารที่ไม่สมดุลส่งผลให้
เกิดปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีประเด็นที่น่าสนใจ
คือการพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมพัฒนา ระบบการผลิต ปัจจัยการผลิต ปัญหาหนี้สิน รวมถึงที่ดินทำกินของ
เกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม ไปพร้อมกัน จะเห็นได้ว่า เรามียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิต
การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ในการทำเกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ในปี 2564 และ เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
300,000 คนในปี 2564 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ดังนี้
1. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ และสร้างนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
3. ส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ที่นำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS Participatory Guarantee System ของคนในชุมชน
4. ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยมีความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้มีความเข้มแข็ง
สามพรานโมเดลเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์
โดยไม่ใช้สารเคมี สามพรานโมเดลเริ่มต้นเมื่อปี 2553 โดยคุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สาม
พรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) สนับสนุนให้เกษตรกรในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง หันมาทำ
เกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ โดยได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สามพรานโมเดลจึงเป็นหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาระบบอาหารที่ไม่สมดุล
สามพรานโมเดลได้นำระบบ PGS Participatory Guarantee System การบริหารแบบมีส่วนร่วม
เข้ามาใช้ดำเนินงานในการขับเคลื่อน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีการวางแผนการดำเนินงานและมีการตรวจสอบ
การระบบการทำงานซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ มีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของสามพรานโมเดล
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สนับสนุน ตั้งแต่กระบวนการวางแผนเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป การขนส่ง รวมถึง
การตลาด
สามพรานโมเดลได้รับ ความร่ว มมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนเพื่อทำให้เกษตรกรเกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการทำเกษตรอินทรีย์ และ
ต่อยอดในด้านต่าง ๆ โดยมูลนิธิฯ เริ่มต้นจากการชักชวนเกษตรกรที่เคยใช้สารเคมีต่าง ๆ ในการทำ
เกษตร ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีมาปลูกแบบอินทรีย์เต็มรูปแบบ รวมถึงหาช่อง
ทางการจัดจำหน่ายที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง ตลาดสุขใจเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการจำหน่าย
ผักผลไม้อินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมกับสามพรานโมเดล มีการควบคุมตรวจสอบ
ผ่านระบบ PGS จากกลุ่มเกษตรกร ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่นำมาขายในตลาดสุขใจ
เป็นผลผลิตที่มาจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ
นักศึกษาเป็นผู้หนึ่งที่เป็นลูกค้าประจำของตลาดสุขใจตั้งแต่ช่วงที่ตลาดเปิดแรกๆ ในช่วงนั้นมี
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่กี่ราย และเกษตรกรยังมีความรู้ต่าง ๆ ยังไม่มากนัก ที่จะอธิบายให้
เข้าใจถึงกระบวนการในการทำเกษตรอินทรีย์ แต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันนักศึกษาได้เห็นถึงความเติบโต
ของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้เห็นถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกรที่สามารถ
อธิบายให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบควนคุมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และยังมีการเชิญชวนไปศึกษาเพิ่มเติมที่สวนของเกษตรกรด้วย
จากการที่ ได้ เห็ นถึ งความเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ของเกษตรกรที่ เข้ าร่วมกั บสามพรานโมเดล
นักศึกษาจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาถึ งการจั ดการกลยุ ทธ์ต ่าง ๆ ของสามพรานโมเดล ภายใต้ การ
บริหารงานของมูลนิธิสังคมสุขใจ ว่ ามีกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมในการ
ดำเนินงานของมูลนิธิฯ รวมถึงการที่จะทำให้ตลาดมีความยั่งยืนได้อย่างไร จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานสามพรานโมเดลภายใต้การบริหารของมูลนิธิฯ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จการบริหารงานสามพรานโมเดลของมูลนิธิฯ
3. ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิธีการศึกษา
การศึกษางานแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จ ของสามพราน
โมเดลภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสารและตำราที่เกี่ยวข้อง
กับความสำเร็จ ของสามพรานโมเดล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้ แนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นเลิศ จากหนังสือ In Search of Excellence ปีเตอร์และวอเตอร์แมนได้ศึกษากรณี
บริษัทจำนวน 43 บริษัท ที่ได้รับการยอมรับว่าดีเด่น เป็นเลิศ (สมยศ นาวีการ, 2533) โดยมีการระบุ
คุณลักษณะของบริษัทที่มีความเป็นเลิศ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
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มุ่งเน้นการกระทำ มีความใกล้ชิดลูกค้า ส่งเสริมความเป็นอิสระและมีความเป็นเจ้าของ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงาน มุ่งเน้นค่านิยม ดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีโครงสร้างองค์การที่เรียบง่าย
การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการจั ดการกลยุทธ์ของ
Michael E Porter ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ว่าคือ การสร้างความแตกต่าง การเลือก
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่มีความแตกต่างอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อส่งมอบคุณค่าของผลผลิ ตหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวให้กับลูกค้า กิจกรรมหรือการดำเนินงานต่ าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญเป็นการ
นำไปสู่การส่งมอบคุณค่า ส่งมอบสินค้าหรือบริการถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน แนวคิดเกี่ยวภาวะผู้นำ Dave Ulrich ได้กล่าวในหนังสือชื่อ Leadership Sustainability ภาวะ
ผู้นำเชิงสัญลักษณ์ คือ องค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้นำทุกคนต้องมี และภาวะผู้นำที่สร้างความแตกต่าง คือ
คุณลักษณะ พฤติกรรมเฉพาะตัว มีความโดดเด่น ที่ทำให้ลูกค้ามองได้ว่าองค์การมีความโดดเด่น และ
แตกต่างกับองค์การอื่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง John P. Kotter ได้กล่าวไว้ว่า
“ผู้นำ หรือผู้บริหารองค์การ จะต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงองค์การ รูปแบบของกระบวนการ การ
เปลี่ยนแปลงองค์การต้องก้าวไปทีละขั้นทีละตอน ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ จะเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน และต้อง
ใช้เวลาในการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การที่ผู้นำหรือผู้บริหารมีความเข้าใจถึงกระบวนการเหล่านั้น
จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง” และ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) ได้ให้ความหมายการจัดการความรู้ว่า คือ กระบวนการ
สร้าง ประมวล เผยแพร่ รวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัย “แนวทางการส่งเสริม
และพัฒ นาโครงการสามพรานโมเดล” นิติกร พงษ์ไพบูล ย์ และวิส าขา ภู่จินดา (2561) ได้ถอด
บทเรียนความสำเร็จของโครงการสามพรานโมเดล ไว้ใน 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม โดยมิติด้านสังคมงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระหว่างผู้บริโภค
เกษตรกร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ในด้านเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึง การสร้างรายได้ให้ กับ
เกษตรกรและการสร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และในด้านสิ่งแวดล้อม ชี้ให้ เห็นถึง การลด
การใช้สารเคมีในการการเกษตร รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโครงการสามพรานโมเดล ได้มี
การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร และมีกิจกรรมให้ผู้บริโภคไปชมการทำเกษตร
อินทรีย์ถึงแปลงของเกษตรกรด้วย งานวิจัยนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ และด้า นผลกระทบมาใช้
ถอดบทเรียน ศึกษา ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต และวิเคราะห์ทางด้านผลกระทบและ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ และ มีงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษา สามพรานโมเดล
โดยนิธิสังคมสุขใจ” กิตติคุณ แสงนิล และสันติธร ภูริภัคดี (2561) งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิด
และการบริหารจัดการ รวมถึงปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จของสามพรานโมเดล ในด้านการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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งานวิจัยพบว่า ความสำเร็จของ สามพรานโมเดล ประกอบไปด้วย มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการ
กำกับดูแลที่ดี มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี มีองค์ความรู้ที่ดี มีการบูรณาการการดำเนินงานของ
ทุกกิจกรรมด้วยกัน มีความร่วมมือกันหลายภาคส่วน สุดท้าย งานวิจัย “การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี ” ธนิษฐา ปานนก และพนามาศ ตรีวรรณกุล
(2561) งานวิจัยนี้ศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทผู้นำกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร และปัญหาในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในสามพรานโมเดล งานวิจัยพบว่า
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ในการทำกิจกรรม การดำเนินงานต่าง ๆ ของเกษตรกร
ให้ให้เกิดความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ส่งผลทำให้ชุมชนมีความรู้เพื่อนำไปทำ
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการบริหารงาน อออกเป็น 2 มิติ ได้แก่มิติการบริหารของผู้บริหาร และมิติการบริหารของ
ทีมงานและเกษตรกรที่เข้าร่วมกับสามพรานโมเดล โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1
มิติทางการบริหารของผู้บริหาร
กลยุทธ์การดำเนินงาน
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การจัดการความรู้
แนวทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อความยั่งยืน

ความสำเร็จของสามพราน
โมเดล

มิติของทีมงานและเกษตรกร
ปัจจัยด้านบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. เพศ
4. อาชีพ

ความสำเร็จของสามพราน
โมเดล

ปัจจัยด้านการบริหารงาน
1. การวางแผนกลยุทธ์
2. ภาวะผู้นำ
3. การบริหารความเปลี่ยนแปลง
4. การจัดการองค์ความรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.1 วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารมูลนิธิฯ จำนวน 1 คน ทีมงานมูลนิธิสังคมสุขใจ
จำนวน 10 คน และเกษตรกรที่เข้าร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จำนวน 20 คน โดยผู้ศึกษาวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง สำหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร นำผลจากการสัมภาษณ์นำเสนอในรูป แบบ
รายงาน และการแจกแบบสอบถามทีมงานมูลนิธิฯ และเกษตรกร จากนั้นนำผลการศึกษาที่ได้มา
ประมวลผ่านโปรแกรม SPSS และนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล
และ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน ในด้านกลยุทธ์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และด้านการจัดการองค์ความรู้ ทั้งนี้ได้ใช้ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย t-test และ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance-Anova) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยการบริหารงาน ในด้านกลยุทธ์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และด้านการ
จัดการองค์ความรู้ว่ามีความแตกต่างกัน และสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรจำนวน 15 คน
3.2 สมมติฐานการศึกษา
ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของทีมงานและเกษตรกรของสามพรานโมเดลกับปัจจัยการ
บริหารงานไม่มีความแตกต่างกัน (ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และด้านการจัดการความรู้)
4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาทั้ง 2 มิติ ในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร และมิติในด้านการบริหารของทีมงาน
และเกษตรกร ของมูลนิธิสังคมสุขใจ ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบตาราง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 ข้อมูลผลการศึกษาจำนวน ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จำนวน (คน)
19
11
30

ร้อยละ
63.30
36.70
100

526

ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการศึกษาจำนวน ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ
อายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
3
8
1
8
0
4
6
30

ร้อยละ
10.00
26.70
3.30
26.70
0
13.30
20.00
100.00

ตารางที่ 3 ข้อมูลผลการศึกษาจำนวน ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา
การศึกษา

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1
1
1
1
20
6

3.30
3.30
3.30
3.30
66.70
20.00

30

100.00

ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

ตารางที่ 4 ข้อมูลผลการศึกษาจำนวน ร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ
อาชีพ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

รับราชการ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ

2
8
3
9
1
7

6.70
26.70
10.00
30.00
3.30
23.30

รวม

30

100.00

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปีและ36-40 ปี
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ค้าขายและเกษตรกรรม
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ตารางที่ 5 ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการบริหารงาน ด้านการบริหารกล
ยุทธ์
ค่าเฉลี่ย
𝑿

มีการวางแผนจัดหาวัตถุดิบ
มีการวางแผนในการปรับปรุง
มีการกำหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
มีการสร้างเครือข่าย
มีการสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้า
Overall-ด้านกลยุทธ์

3.73
3.73
3.47
3.63
3.90
3.69

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.450
0.450
0.681
0.490
0.305
0.300

ผลการศึกษา ปัจจัยการบริหารงาน ด้านการบริหารกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยการบริหารงาน ด้านการบริหารกลยุทธ์ มีความ
คิดเห็นว่าการสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้าในระดับค่าเฉลี่ย 3.90 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.305
เป็นอันดับสูงสุด ในอันดับรองลงมา เมื่อพิจารณาว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนในการหา
วัตถุดิบและการวางแผนในด้านการปรับปรุงงาน อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.450 ระดับความคิดเห็นการสร้างเครือข่ายค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.490
และระดับความคิดเห็นในการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.681
ตารางที่ 6 ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการบริหารงาน ด้านบทบาทผู้นำ
ค่าเฉลี่ย
𝑿

มีการแสดงความคิดเห็นเป็นประจำ
มีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว
มีการสำรวจปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
มีการประเมินสภาพแวดล้อม
นำผลจากการประเมินมาปรับปรุง
Overall-ด้านบทบาทผู้นำ

3.63
3.80
3.80
3.80
3.70
3.74

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.669
0.407
0.407
0.407
0.466
0.336

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารงาน ด้านบทบาทผู้นำ จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว การมีการ
สำรวจปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การมีการประเมินสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.80 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.407 ความคิดเห็นว่ามีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง ค่าเฉลี่ยกับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.466 และ มีการแสดงความคิดเห็นเป็นประจำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.669
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ตารางที ่ 7 ข้ อ มู ล ผลการศึ ก ษาค่ า เฉลี ่ ย ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน ของปั จ จั ย การบริ ห ารงาน
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
𝑿
(S.D.)
มีความตื่นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
การมีส่วนร่วมถือเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดี
ผู้นำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มีความเต็มใจในการเปลี่ยนแปลง
Overall_Change

3.67
3.60
3.70
3.60
3.50
3.61

0.479
0.563
0.466
0.563
0.572
0.399

ปัจจัยการบริหารงาน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมถือเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.466 ความคิดเห็นว่ามีความตื่นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.479 ความคิดเห็นมีความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและผู้นำที
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.563 และ ความ
คิดเห็นว่ามีความเต็มใจในการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.572
ตารางที่ 8 ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการบริหารงาน ด้านการจัดการ
ความรู้
ค่าเฉลี่ย
𝑿

มีการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานด้วยการสื่อสาร
มีการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานด้วยลายลักษณ์อักษร
มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
มีการปรับปรุงองค์ความรูต้ ลอดเวลา
นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงการทำงาน
Overall_KM

3.57
3.37
3.50
3.47
3.63
3.50

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.504
0.669
0.630
0.629
0.556
0.497

หมายเหตุ: n = 30
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารงาน ด้านการจัดการความรู้ จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงการทำงานมี
ค่าเฉลี่ย 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.556 ความคิดเห็นมีการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานด้วยการ
สื่อสารมีค่าเฉลี่ย 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.504 ความคิดเห็นมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.630 ความคิดเห็นมีการปรับปรุงองค์ความรู้
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ตลอดเวลาค่าเฉลี่ย 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.629 และความคิดเห็นมีการถ่ายทอดความรู้ในการ
ดำเนินงานด้วยลายลักษณ์อักษรมีค่าเฉลี่ย 3.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.669
ตารางที่ 9 รวมทุกด้าน
ด้านบทบาทผู้นำ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการจัดการความรู้

ค่าเฉลี่ย 𝑿
3.74
3.69
3.61
3.50

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.336
0.30
0.399
0.497

โดยภาพรวมปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสามพรานโมเดล ในด้านบทบาทผู้นำ
ของทีมงานและเกษตรกรฯ ปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย = 3.74 รองลงมาปัจจัยด้าน
การวางแผนกลยุ ทธ์ อยู่ ในระดั บค่ าเฉลี่ย = 3.69 ปัจจัยด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงส่ งผลต่ อ
ความสำเร็จอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย = 3.61 และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อความสำเร็จอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย = 3.50
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยด้านการบริหารงานที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของสามพรานโมเดล สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านกลยุทธ์
(1) ความแตกต่ า งกั น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ด้ า นเพศกั บ ปั จ จั ย การบริ ห ารงาน ด้ า น
กลยุทธ์ไม่มีความแตกต่างกัน
(2) ความแตกต่ า งกั น ปั จ จั ย ส่ ว นบุค คล ด้ า นอายุ ก ั บ ปั จ จั ย การบริ ห ารงาน ด้ า น
กลยุทธ์ไม่มีความแตกต่างกัน
(3) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษากับปัจจัยการบริหารงาน
ด้านกลยุทธ์ไม่มีความแตกต่าง
(4) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านกล
ยุทธ์ไม่มีความแตกต่าง
2) ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านบทบาทผู้นำ
(1) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านบทบาท
ผู้นำมีความแตกต่างกัน
(2) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านบทบาท
ผู้นำไม่มีความแตกต่าง
(3) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษากับปัจจัยการบริหารงาน
ด้านบทบาทผู้นำไม่มีความแตกต่าง
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(4) ความแตกต่างกันปัจจัยส่ว นบุคคล ด้านอาชีพกับปัจจัยการบริห ารงาน ด้าน
บทบาทผู้นำมีความแตกต่างกัน
3) ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(1) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงไม่มีความแตกต่าง
(2) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงไม่มีความแตกต่าง
(3) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษากับปัจจัยการบริหารงาน
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่มีความแตกต่าง
(4) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงไม่มีความแตกต่าง
4) ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการจัดการความรู้
(1) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ กับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการ
จัดการความรู้มีความแตกต่าง
(2) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ กับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการ
จัดการความรู้มีความแตกต่างกัน
(3) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษากับปัจจัยการบริหารงาน
ด้านการจัดการความรู้ไม่มีความแตกต่าง
(4) ความแตกต่างกันปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ กับปัจจัยการบริหารงาน ด้านการ
จัดการความรู้ไม่มีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 10 สรุปปัจจัยการบริหาร
ปัจจัยส่วน
ด้านกลยุทธ์
บุคคล/ปัจจัยการ
บริหาร
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ


บทบาทผู้นำ

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

การจัดการ
ความรู้

✓


✓






✓
✓



4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
สรุปประเด็นด้านกลยุทธ์ในการดำเนินการของเกษตรกร เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ 10 คนจาก
15 คน มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า “การที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม
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ติดตามกลุ่มเกษตรกร เดือนละ 1 ครั้ง และตรวจสอบแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมสามพราน
โมเดลอย่างสม่ำเสมอถือว่าเป็น ปัจจัยส่งเสริมทำให้ความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์”
เกษตรกร 3 คน มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า “การมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้การทำ
เกษตรอินทรีย์ให้ได้เข้าใจถึงกระบวนการทำตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงการหาช่องทางการขายผลิตผลจาก
การทำเกษตรของเกษตรกร ถือว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมในการทำเกษตรอินทรีย์ประสบความสำเร็จ”
ส่วนที่เหลือ 2 คน มีความเห็นว่า “การมีตั้งกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของการทำเกษตร
อินทรีย์ ทำให้เกษตรกรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษและ
จะไม่ได้ร่วมกับสามพรานโมเดล ทำให้เกษตรกรต้องมีปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เข้า
ร่วมกับสามพรานโมเดล จึงส่งผลให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์”
สรุปประเด็นด้านบทบาทภาวะผู้นำของเกษตรกร พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า
“การบริหารงานและการจัดการต่า ง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้สาม
พรานโมเดลประสบความสำเร็จ และเมื่อพบปัญหาต่าง ๆ ต้องหาสาเหตุและค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อให้
ปัญหาและอุปสรรคนั้นลดลงหรือไม่เกิดขึ้นอีก มีการถอดบทเรียนต่าง ๆ ทั้งด้านปัญหาอุปสรรคและ
ผลสำเร็จต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป”
สรุปประเด็นด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
“เมื่อมีข้อสรุปหรือมติต่าง ๆ จากการประชุมกลุ่มเกษตรกร ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทำงานต่าง ๆ เพราะข้อสรุปต่าง ๆ นั้นมาการมีส่วนร่วมและจากความคิดเห็นของทุก ๆ คนในกลุ่ม
เกษตรกร”
สรุปประเด็นด้านการจัดการความรู้ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมีความเห็นว่า “มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้และ
สนับสนุนในการทำการเกษตร รวมถึงเกษตรกรเองก็มีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตร
อินทรีย์ ให้กับผู้สนใจรวมทั้งมีการอธิบายให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดสุขใจด้วยว่าทำอย่างไร
มีวิธีการตรวจสอบต่าง ๆ อย่างไร”
5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
5.1 ปัจจัยด้านการบริหารงาน
ด้านกลยุทธ์ ความคิดเห็นของผู้ตอบมีความเห็นว่า การสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้าเป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญอันดับหนึ่งรองลงมาคือการวางแผนในด้านการจัดหาวัตถุดิบและมีการวางแผนในการ
ปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสามพรานโมเดล ด้านบทบาทผู้นำ ความ
คิดเห็นของผู้ตอบมีความเห็นว่า การวางแผนระยะสั้นและการสำรวจปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมา
วางแผนการดำเนิ น งาน และรวมถึ ง ประเมิ น สภาพแวดล้ อ มที ่ เ ข้ ามากระทบตลอดเวลาโดยให้
ความสำคัญที่สุดทั้ง 3 ด้าน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นของผู้ตอบมีความเห็นว่ า
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การมีส่วนร่วมถือเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาให้เห็นด้วยกับ การมี
ความตื่นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา ด้านการจัดการความรู้ ความคิดเห็นของผู้ตอบมี
ความเห็นว่า การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานมีความเห็นด้วยในอันดับหนึ่ง และรองลงมา
คือการถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินงานด้วยการสื่อสารเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของสามพราน
โมเดล
ตารางที่ 11 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นด้านการบริหารงาน ความคิดเห็นที่มีความเห็นด้วยต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสามพรานโมเดล
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ด้านกลยุทธ์
ด้านบทบาทผู้นำ
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการจัดการความรู้

ความคิดเห็นที่มีความเห็นด้วย
การสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้า
การวางแผนระยะสั้นและการสำรวจปัญหาอุปสรรคต่างเพื่อ
นำมาวางแผนการดำเนินงาน ประเมินสภาพแวดล้อม
การมีส่วนร่วมถือเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดี
การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงาน

จากผลการศึกษาทั้งด้านปัจจัยส่วนบุคคลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงาน ทำให้
สามารถตอบคำถามงานวิจัยที่ได้เคยตั้งคำถามไว้ว่า มูลนิธิสังคมสุขใจมีกลยุทธ์ในการบริหารสามพราน
โมเดลอย่างไร ผลที่ได้จากการศึ กษาพบว่า สามพรานโมเดลให้ ความสำคัญต่ อกลยุทธ์ ในการสร้ าง
ลักษณะเฉพาะของสินค้า ทั้งนี้ยังปลูกฝังวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้กับทีมงานและเกษตรกรเพื่อเป็นการ
ลดการต้านการเปลี่ยนแปลงจากการให้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี มาเป็นเกษตร
อินทรีย์ สามพรานโมเดลได้สร้างให้ทีมงานและเกษตรกรมีการจัดการความที่เป็นระบบ โดยความเห็นส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญต่อการนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการทำงาน และโดยภาพรวมทั้งทีมงานและ
เกษตรกรมีการวางแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการประเมินสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ผลกระทบ และพร้อมที่จะมีนำมาปรับปรุงการทำงานตลอดเวลา และอะไรคือสิ่งที่ทำให้สามพรานโมเดล
สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้จากการศึกษาผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความสำเร็จ ทีมงานและเกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีอายุโดย
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน คือ 26-30 ปี และ 36-40 ปี อาชีพโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และ
เกษตรกรมาขายเอง ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยผลักดันทำให้สามพรานโมเดลประสบผลสำเร็จและ
สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยด้านการบริหารงาน
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันกับปัจจัยการบริหารงานด้านบทบาทผู้นำ
และด้านการจัดการความรู้มีความแตกต่างกัน ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันกับปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้แตกต่างกัน และ ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันกับปัจจัยด้านบทบาทผู้นำแตกต่างกัน
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ปัจ จั ย ด้านเพศกับ ปัจ จัย ทางการบริห ารในด้านบทบาทผู้นำและด้านการจัดการความรู้
ผู้ศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่เพศชายมีบทบาทในการเป็นผู้นำและมีการบริหารจัดการความรู้มากกว่า
เพศหญิง
ปัจจัยด้านอายุกับปัจจัยด้านการจัดการความรู้ผู้ศึกษาพบว่าเนื่องจากอายุของทีมงานและ
เกษตรกรค่อนข้างมีหลากหลายวัย โดยมีตั้งแต่ 20 ปีจนถึง มากกว่า 50 ปี ดังนั้นผลการศึกษาในด้าน
การจัดการความรู้จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ด้วยลายลักษณ์อักษร และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
พบว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มอายุ 36-40 ปี และ กลุ่มอายุ 46-50 ปี ด้านการปรับปรุงองค์
ความรู้ตลอดเวลา พบความความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มอายุ 20-25 ปี และ กลุ่มอายุ 46-50 ปี
และด้านการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงการทำงาน พบว่าความเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มอายุ
46-50 ปี
ปัจจัยด้านอาชีพกับปัจจัยทางการบริหารด้านบทบาทผู้นำจากผลการศึกษาพบว่า อาชีพ
ค้าขายและเกษตรกรขายเองโดยตรง เป็นหลัก ที่เหลือจะหลากหลายอาชีพ ซึ่งความเห็นที่แตกต่างใน
ด้านบทบาทผู้นำพบในอาชีพข้าราชการ มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการแสดงความคิดเห็นในการ
ทำงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนจำนวนอาชีพข้าราชการค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพค้าขายและอาชีพ
เกษตรกร
สรุปได้ว่าจากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่ควรให้ความสำคัญ
ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศกับบทบาทผู้นำ และปัจจัยอายุกับการบริหารการจัดการความรู้ รองลงมาปัจจัย
ด้านอาชีพกับบทบาทผู้นำ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้สามพรานโมเดลมีการบริหารงานที่เป็นเลิศ
มากยิ่งขึ้น
5.2 อภิปราย
ศึกษาการบริหารงานสามพรานโมเดลภายใต้การบริหารของมูลนิธิฯ จากการศึกษาพบว่า
ผู้บริหารสามพรานโมเดลมีแนวทางในการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการปฏิบัติ โดยมีการลง
พื้นที่ต่าง ๆเพื่อเป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการสอนวิธีการในการทำเกษตรอินทรีย์
ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และยังมีการส่งเสริมให้ทีมงานและเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ในการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานให้ดีขึ้น มีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทีมงานและเกษตรกรอย่างใกล้ชดิ เป็น
ประจำทุกเดือน มีการตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามระบบการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วมเพื่อเป้าหมายของการทำเกษตรอินทรีย์โดยสมบูรณ์ โดยการจัดโครงสร้างการดำเนินงานของสามพราน
โมเดลเป็นแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ทำให้การสื่อสารต่าง ๆ ของโครงการมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ ปีเตอร์และวอเตอร์แมน จากหนังสือ In Search of Excellence ที่ได้ศึกษา
ถึงคุณลักษณะขององค์การที่มีความเป็นเลิศ นอกจากนี้ตามแนวคิดการบริหารงานของ 7-S แมคคินซี่ ได้
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กล่าวถึงคุณลักษณะเด่น 7 ประการที่เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์การให้สำเร็จ ได้แก่ ค่านิยมองค์การ
โครงสร้างองค์การ ระบบงาน สไตล์ผู้นำ บุคลากร ทักษะต่าง ๆ และกลยุทธ์ ซึ่งสามพรานโมเดลมีความโดด
เด่นในเรื่อง การมีค่านิยมร่วมที่ดี คือการมุ่งมั่ นในการทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี มีโครงสร้างที่
ชัดเจน มีระบบการดำเนินงานการตรวจสอบที่ดี สไตล์การทำงานของผู้นำมีความชัดเจนในการส่งเสริมให้ทำ
เกษตรอินทรีย์อย่างจริง ๆ จัง มีการส่งเสริมทักษะให้ทีมงานและเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตลอดเวลา และมีการส่งเสริมวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ของสามพรานโมเดลให้ประสบผลสำเร็จ จากผลการศึกษา
ยังพบว่า กลยุทธ์สำคัญที่ทางทีมงานและเกษตรกรฯ ให้ความสำคัญคือกลยุทธ์ที่มีการสร้างลักษณะเฉพาะ
ของสินค้า ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับแนวคิดของ Michael Porter ว่าการสร้างความแตกต่าง หรือการทำ
กิจกรรมที่มีความแตกต่างถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้สามพราน
โมเดลได้จัดสร้างกิจกรรมต่าง ๆ และมีการพาทีมงานและเกษตรกรไปศึกษาดูงานเครือข่ายการทำเกษตร
อินทรีย์ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ในด้านบทบาทภาวะผู้นำ ความคิดเห็นของทีมงานแลเกษตรกรมี
ความเห็นด้วยกับ การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำงาน และมีการประเมินสภาพแวดล้อม
รอบตัว รวมถึงการสำรวจปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานในแต่ละครั้งให้ดีขึ้น
พฤติกรรมเหล่านี้ Dave Ulrich ได้บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผู้นำที่ก่อให้เกิดความสำเร็จขององค์การ โดยมี
การตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และกระทบกับองค์การ มีการวางแผนการดำเนินงานและนำ
ผลทำปรับปรุงการดำเนินงานตลอดเวลา ในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่ทีมงานและ
เกษตรกรฯมีความคิดเห็นว่า มีการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมถือเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบ PGS (Participatory Guarantee System) การรับรองแบบมีส่วนร่วม ถือเป็นหัวใจ
สำคัญในการบริหารของสามพรานโมเดล ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัย (ธนิษฐา ปานนก และพนา
มาศ ตรีวรรณกุล 2561) “งานวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ในการทำกิจกรรม
การดำเนินงานต่าง ๆ ของเกษตรกร ให้ให้เกิดความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ส่งผลทำ
ให้ชุมชนมีความรู้เพื่อนำไปทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ” ส่วนด้านการ
จัดการความรู้ ทีมงานและเกษตรกรฯเห็นว่าการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงการทำงานเป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้สามพรานโมเดลประสบความสำเร็จ ตามแนวคิดของทาเคอูชิ และโนนาเกะ (Takeuchi and
Nonaka, 2004) กระบวนการจัดการความรู้ เริ่มจากการสร้างความรู้ การประมวลความรู้ การเผยแพร่
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ดังนั้นการที่เกษตรกรได้มีการดำเนินงานตามแนวทางของการทำเกษตร
อินทรีย์และนำผลการดำเนินงานที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจากการทำงาน มีการระดมความคิดเห็น มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
และนำความรู้นั้นกลับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
ศึกษาปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จการบริหารงานสามพรานโมเดลของมูลนิธิฯ ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความสำเร็จการบริหารงานของสามพรานโมเดล ประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการ
บริหาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษาของทีมงานและเกษตรกรของสามพรานโมเดล
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โดยส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี และ อายุส่วนใหญ่ ในกลุ่ม 26-30 ปี 36-40 ปี ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งใน
ด้านบุคลากรของสามพรานโมเดล และในด้านปัจจัยทางการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า ทีมงานและ
เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจด้านกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน ในส่วนด้าน
บทบาทผู้นำและการบริหารจัดการความรู้ พบความแตกต่างกันในด้านความคิดเห็นในกลุ่มของเพศและ
อายุ ที่แตกต่างกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยการบริหารงาน
1) ควรมีการทำกิจ กรรมเพื่ อส่งเสริ มในด้ านการจัดการความรู ้ให้ กับที มงานและ
เกษตรกรของสามพรานโมเดลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ การจัดเก็บ การ
นำไปใช้ รวมถึงการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในการทำงานในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับ
กลุ่มช่วงอายุ 46-50 ปี เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
2) ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านบทบาทผู้นำให้กับทีมงานและเกษตรกร
ของสามพรานโมเดล เพื่อให้การดำเนินงานของทีมงานและเกษตรกรเป็นผู้ที่กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ เพื่อนำความคิดเห็นนั้น ๆ มาร่วมกันคิดวางแผนและดำเนินงานให้งานประสบผลสำเร็จ
3) ควรมีจ ัดกิจ กรรมส่งเสริมความรู้ในด้านกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ทีมงานและ
เกษตรกรสามารถคิดรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานได้ เป็นการเสริม
จุดแข็งที่สามพรานโมเดลมีอยู่แล้วให้มีการพัฒนาจุดแข็งมากยิ่งขึ้น
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ปี 2562 ตลาดมีการปรับปรุงพื้นที่ตลาดใหม่ใ นการ
เปลี่ยนโฉมใหม่ และลูกค้าเริ่มรู้จักตลาดสุขใจเพิ่มขึ้น ทั้งทางลูกค้าบอกต่อกัน และทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื ่ อ ให้ เ พิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นต่ า ง ๆ ของสามพรานโมเดลเพิ่ ม มากขึ ้ น จากทั ้ ง 3
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงาน นำเสนอในรูปแบบ แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ตารางที่ แผนปฏิบัติการข้อเสนอแนะด้านการบริหารงาน
ลำดับ

กิจกรรม

1

การจัดการ
ความรู้
การพัฒนา
บทบาทผู้นำ
กลยุทธ์การ
ดำเนินงาน

2
3

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เริ่มต้น
เสร็จ
15 /06/62 30/06/62 วัดความรู้ Pre-Post test
ที่เพิ่มขึ้น 85%
01/07/62 15/07/62 พฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นของทีมที่เพิ่มขึ้น
16/07/62 30/07/62 กลยุทธ์ใหม่ๆที่เพิม่ ขึ้น 1
กลยุทธ์ต่อ 1 กลุ่ม

ผู้เข้าร่วม

ทีมงาน
เกษตร
สามพราน
โมเดล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดการ
สามพราน
โมเดล

หลังจากนั้นในทุกรอบ 6 เดือนควรมีการประเมินผลการดำเนินงาน และตรวจสอบว่าทีมงานและ
เกษตรกรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในด้านใด ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างการพัฒนาในด้านนั้น ๆ ต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ. นครปฐม เท่านั้น
ควรมีการศึกษาพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีความเหมือนและปัจจัยที่มีความแตกต่าง ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลของการทำเกษตรอินทรีย์
ที่ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
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ความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ลภัส น้อยพึ่งบุญ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ารเฉพาะด้ า นการให้ เ พื ่ อ สั ง คม (Philanthropy
Responsibility) ขององค์การของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุมชนในเขตตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี จ ำนวนทั ้ง สิ ้ น 2,435 คนโดยสุ ่ ม มาทั ้ ง หมด 344 คน การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
ผลการวิจัยพบว่าความความหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
(มหาชน) โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้ว ด้านการสนับสนุนชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะชาวบ้านต้องการที่ให้มี
การสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน ให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น ความคาดหวังด้านการ
ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยรองลงมา อาจเป็นเพราะโรงงานเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
หนัก มีการผลิต 24 ชั่วโมง และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยรอบจึงมีความคาดหวังให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และมีความคาดหวังด้านการพัฒนาชุมชนเป็นลำดับสุดท้าย
ผลการเปรียบเที ยบความคาดหวั งของชุ มชนท้ องถิ่ นในด้ านความรั บผิดชอบต่ อสั งคมและ
สิ ่ งแวดล้ อมขององค์ ก รของบริ ษ ั ท อุ ตสาหกรรมทำเครื ่ อ งแก้ ว ไทย จำกั ด(มหาชน)ต่ อ ตั ว แปร
ประชากรศาสตร์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในด้านเพศ, อายุ, การศึกษา,
รายได้
คำสำคัญ: ความคาดหวัง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การให้เพื่อสังคม
1. บทนำ
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่รายที่ริเริ่มการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเมืองไทยในปี พ.ศ. 2494 โดยโรงงานแห่งแรกได้ตั้งขึ้นที่ริมฝั่ง
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์
118 หมู่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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แม่น้ำเจ้าพระยา เขตราษฎร์บูรณะ ลูกค้าหลักในขณะนั้นคือผู้ผลิตน้ำอัดลม เบียร์ และสุรา ต่อมาจึง
ได้ขยายไปยังฐานลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ จากการขยายตัวของความต้องการในบรรจุภัณฑ์แก้วในตลาดอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2534 โรงงานแห่งที่สองจึงได้ก่อตั้งขึ้นที่อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยกำลังการผลิตรวมสองโรงงานที่มากกว่า 2,400 ตันต่อวัน (ซึ่งรวมเตาหลอมที่
ก่อสร้างเพิ่มล่าสุดในปี พ.ศ. 2551 ที่เป็นเตาหลอมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์) บรรจุภัณฑ์แก้ว
ทั้งหมดของบริษัทขายผ่านบริษัทแม่ คือ ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยระดับโลกจากบริษัท
Owens-Illinois (OI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้วอันดับหนึ่งของโลก ทั้งทางด้านกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ อุปกรณ์ เครื่องจักร
ตลอดไปจนถึงการอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความชำนาญเฉพาะทาง
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ผลิตขวดแก้วชั้นนำของประเทศ
ไทย มีกำลังการผลิต 1,745 ตันต่อวัน ที่โรงงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยในปี 2556 บริษัทมี
แผนที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้วยการยึดมั่นต่อการ ดำเนินธุรกิจบน
พื้นฐานที่สำคัญได้แก่ ความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพของสินค้า การผลิต
และการจัดส่ง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในเขตการปกครองตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ทั้งหมด 23.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 14,775 ไร่ โดย
พื้นที่ในเขตสนามบินสุวรรณภูมิมี 18.504 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 11,565.664 ไร่ ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบางพลี ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร ระยะห่างจาก
จั ง หวั ด สมุท รปราการประมาณ 34 กิ โ ลเมตร มี อ าณาเขตดั ง นี้ ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ เขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานครและตำบลศีรษะจระเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทิศใต้ติดต่อ
เขตตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทิศตะวันออกติดต่อตำบลศีรษะจระเข้ใหญ่
และตำบลศีรษะจระเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทิศตะวันตกติดต่อตำบลราชา
เทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรทั้งสิ้น 2,435 คน แยกเป็นชาย 1,183 คน
หญิง 1,252 คน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองหนองงูเห่า หมู่ที่ 2 บ้านคลองท้องคุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจพัฒนา
ด้วยความที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกลแรงงาน
และเงินจำนวนมาก ใช้เทคโนโลยีระดับสูง มีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีวัตถุดิบหลักในการผลิต
หลักคือทรายแก้ว โซดาแอช หินปูน หินฟันม้า และเศษแก้ว ส่งผลให้มีเสียงที่รบกวนชุ มชนรอบ
โรงงาน มีเศษทรายแก้วและวัตถุดิบปลิวตามลมเข้าบ้านของชาวบ้านโดยรอบ ตลอดระยะเวลากว่า 27
ปีที่ก่อตั้งโรงงานมา มีการก่อมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรที่ทำการผลิต รถบรรทุกที่ขนวัตถุดิบมาส่ง
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ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนส่งผลการดำรงชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงงาน โดยเรื่องของฝุ่นมีการ
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลจัดส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจวัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ผลสรุปดังนี้ บริเวณคอกเก็บวัตถุดิบ พบปริมาณ
ความเข้มข้นฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 Um มีค่า 0.46 mg/m3^ เทียบกับมาตราฐานแล้วพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตราฐาน บริเวณBatch house BP1-3 ชั้น 6 พบปริมาณความเข้มข้นฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10
Um มีค่า 1.27 mg/m3^ เทียบกับมาตราฐานแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ วันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ.2560 และมีข้อเสนอแนะขอให้ควบคุมพนักงานสวมใส่หน้ากากกรองฝุ่นขณะเข้ามา
ปฏิบัติงานและตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดพนักงาน เรื่องของเสียงมีการตรวจวัดความ
เข้มเสียงรอบโรงงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดเสียงโดยรอบโรงงานแบบ
24 ชั่วโมง 2 จุด ที่บริเวณคอกเก็บวัตถุดิบ และหลัง Farm tank พบระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมงมีค่า 63.1 dB (A) และ 61.5 dB(B) ตามลำดับ เทียบแล้วอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน <70.00 dB
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตราฐานเสียงโดยทั่วไป พ.ศ.2540
ซึ่งปัญหาเหล่า นี้ มี ก ารร้อ งเรีย นจากชุ มชนโดยรอบโรงงานว่ าเป็น การสร้ างความรำคาญและมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน แม้จะมีการเยียวยาโดยการเข้าเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบ มอบสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการเยียวยา หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้นให้โดยการสร้างตา
ข่ายดักฝุ่นกับชาวบ้านบ้างแล้วแต่ก็ แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนที่สร้างความรำคาญให้กับชุมชน
อยู่ โดยจากเหตุกาณ์ดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาความคาดหวังของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสนอแนะแนวทางในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การเฉพาะด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy Responsibility)
2.2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับองค์การ
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเรื่องความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ซึ่งในบทนี้หลังจากผู้วิจัยได้ทำ
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถนำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. รายได้

กฎหมายที่เป็นมาตราฐานเรื่องฝุ่นและ
เสียง
1. ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560
2. ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนด
มาตราฐานเสียงโดยทั่วไป พ.ศ.2540

ความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร
1.
ด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy
Responsibility)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
4. วิธีการศึกษา
ในบทนี้จะเป็นการนำเสนอถึงระเบียบวิธีวิจัยหรือขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย โดยเริ่มจาก
วิธีวิจัยที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและนิยามศัพท์ปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 วิธีที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การสำรวจข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling
survey) โดยสร้างข้อคำถามจำนวน 23 ข้อ เพื่อนำมาพิจารณาเป็นมาตรวัดความคาดหวังในการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเฉพาะด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy
Responsibility) ต่อชุมชนโดยรอบองค์การ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ได้ทดสอบแบบสอบถาม (pretest) ก่อนนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

541

4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุมชนในเขต
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,049 ครัวเรือน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 บ้านคลองหนองงูเห่า 761 คน หมู่ที่ 2 บ้านคลองท้องคุ้ง 996 คน หมู่ที่ 3
บ้านร่วมใจพัฒนา 678 คน จำนวนทั้งสิ้น 2,435 คน
4.3 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการ
คำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธ ีการของ Taro Tayamane (1973) โดยสูตรการคำนวนคือ n =
N/(1+Ne2) โดยที่
n: คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
N: คือ ขนาดของประชากร
e: คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์)
โดยมีการคำนวนดังนี้
n = 2,435 / (1+2,435*0.05^2)
n = 2,435 / 7.0875
n = 343.56
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นจำนวน 344 คน
4.4 เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การวิจัยครั ้ง นี ้ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ความคาดหวัง
ด้านความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy Responsibility)
ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังต่อบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
(มหาชน)
เกณฑ์การในการให้คะแนน แบบสอบถามชุดนี้เป็นข้อคำถามในเชิงบวกมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
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ระดับความคาดหวัง
คาดหวังมาก
คาดหวังค่อนข้างมาก
คาดหวังค่อนข้างน้อย
คาดหวังน้อย

คะแนน
4
3
2
1

คาดหวังมาก
หมายถึง คาดหวังให้มีการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงทันทีเร่งด่วนที่สุด
คาดหวังค่อนข้างมาก หมายถึง คาดหวังให้มีการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลง
คาดหวังค่อนข้างน้อย หมายถึง ไม่ค่อยคาดหวังให้มีการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลง
คาดหวังน้อย
หมายถึง ไม่คาดหวังให้มีการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้
ระดับความคาดหวัง
คาดหวังมาก
คาดหวังค่อนข้างมาก
คาดหวังค่อนข้างน้อย
คาดหวังน้อย

ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.26 – 4.00
2.51 – 3.25
1.76 – 2.50
1.00 - 1.75

4.5 วิธีการสร้างเครื่องมือ
4.5.1 สร้างเครื่องมือโดยการศึกษาจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวัง เพื่อนำมาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม
4.5.2 เมื่อสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วนำเครื่องมือไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจดูความ
สมบูรณ์ถูกต้องของเครื่องมือ
4.5.3 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.6.1 นำแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างและไปรับกลับคืนด้วยตนเอง
4.6.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและนำแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the
Social Sciences หรือ SPSS for Windows version 25) ในการประมวลผล ซึ่งสถิติที่ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย
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4.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สำหรับการบรรยายลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย(Mean), ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน
4.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประกอบด้วย
1) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองประชากรที่เป็นอิสระจากกัน
(T-test for independent sample) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังของ
ชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำ
เครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่าง
2) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way analysis of
variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ว ไทย จำกัด
(มหาชน) ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ , การศึกษา, รายได้ ซึ่งในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ จะทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’
5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์การเฉพาะด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy Responsibility)ต่อชุ มชน
โดยรอบองค์การ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ
องค์การ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือชุมชนในเขตตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 2,435 คน ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 บ้านคลองหนองงูเห่า 761 คน
หมู่ที่ 2 บ้านคลองท้องคุ้ง 996 คน หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจพัฒนา 678 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,049
ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้คือการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ความคาดหวัง
ด้านความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropy Responsibility)
ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังต่อบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
(มหาชน)
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical
Package for the Social Sciences หรือ SPSS for Windows version 25) ในการประมวลผล ซึ่ง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย สถิติพรรณา (Descriptive statistics)ใช้สำหรับ
การบรรยายลักษณะของกลุ่ มตัว อย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยน(Mean), ค่ าความเบี่ยงเบน
มาตราฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรที่เป็นอิสระจากกัน (T-test for independent sample) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
องค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศของ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way analysis of variance)เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิ ดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องอายุ, การศึกษา, รายได้ ซึ่งในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะ
ทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’
ผลการศึกษาความความหวังของกลุ่มตัวอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การต่อบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังค่อนข้างมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า
5.1 ด้านการดำเนิน ธุร กิจอย่างมีความรับผิดชอบ มีความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวัง
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคาดหวังค่อนข้างมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความ
คาดหวังดังนี้ 1.การป้องกันเรื่องวัตถุดิบ ,ฝุ่นทราย,เสียง ที่รบกวนชุมชน 2.การดูแลพื้นที่เก็บวัตถุดิบ
,ฝุ่นทราย 3.การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ ,ฝุ่นทราย 4.การปฏิบัติตามกฎหมายในการ
ป้องกันวัตถุดิบ,ฝุ่นทราย,เสียง 5.การดูแลตรวจสอบเรื่องวัตถุดิบ,ฝุ่นทราย,เสียงที่รบกวนชุมชนอยู่เป็น
ประจำ 6.การปฏิบัติให้ดีกว่าที่กฎหมายควบคุมในเรื่องวัตถุดิบ, ฝุ่นทราย, เสียง
5.2 ด้านการสนับสนุนชุมชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน มีความคาดหวังมากเพียงข้อเดียว
ข้ออื่นมีความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังค่อนข้างมากตามลำดับดังนี้ 1. การช่วยเหลือในการด้าน
สาธารณะสุขให้แก่ชุมชน 2.การช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 3.การบริจาคหรือมอบ
สิ่งของต่าง ๆ แก่ชุมชน
5.3 ด้านการพัฒนาชุมชน มีความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่ามีความคาดหวังค่อนข้างมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความคาดหวังดังนี้ 1.การช่วยสร้าง
งานสร้างอาชีพแก่คนชุมชน 2.การช่วยรณรงค์ประเด็นปัญหาทางสังคม 3.อาสาสมัครในกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์กับชุมชนเช่น ทำความสะอาดถนน, เก็บขยะตามคลอง 4.การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคของชุมชน เช่น การสร้างห้องอาคาร, การสร้างห้องสมุด
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5.4 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อ มขององค์ กรของบริ ษั ท อุต สาหกรรมทำเครื่ อ งแก้ว ไทย จำกัด (มหาชน) ต่อตัว แปร
ประชากรศาสตร์ พบว่า ไม่มีความแตกต่า งกั นอย่า งมีน ัยสำคัญ ทางสถิ ติ ทั้งในด้านเพศ, อายุ ,
การศึกษา, รายได้
6. อภิปรายผล
6.1 ผลการศึกษาความความหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ว
ไทย จำกัด (มหาชน)
โดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังอยู่ในระดับคาดหวังค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้ว ด้านการสนับสนุนชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะชาวบ้านต้องการ
ที่ให้มีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน ให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น ความ
คาดหวังด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยรองลงมา อาจเป็นเพราะโรงงานเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก มีการผลิต 24 ชั่วโมง และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยรอบจึงมี
ความคาดหวังให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และมีความคาดหวังด้านการพัฒนาชุมชนเป็นลำดับ
สุดท้าย
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ ่ งแวดล้ อมขององค์ กรของบริ ษ ั ทอุ ตสาหกรรมทำเครื ่ องแก้ วไทย จำกั ด (มหาชน) ต่ อตั วแปร
ประชากรศาสตร์
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในด้านเพศ, อายุ, การศึกษา, รายได้
7. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาความคาดหวังในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การเฉพาะด้านการให้เพื่ อสังคม (Philanthropy Responsibility)ต่อชุมชนโดยรอบองค์การ จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
7.1 จากการศึกษาพบว่า มีความคาดหวังในด้านการสนับสนุนชุมชนเป็นลำดับแรก รองลงมา
คือด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและด้านการพัฒนาชุมชนตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า
องค์การควรให้กับ กิจ กรรมที่สนับสนุนชุมชนมากขึ้นควบคู่กับการการดำเนินธุรกิจอย่างมี ความ
รับผิดชอบและสร้างการพัฒนาชุมชนเป็นลำดับ
7.2 องค์การควรมองเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้ นเป็นระดับองค์การและทำนโยบายตอบสนองให้
เป็นไปตามความคาดหวังเป็นลำดับ
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ:
กรณีศึกษาอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วรรธนะ มหาคีตะ*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ: กรณีศึกษาอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง และเพื่อศึกษาถึงแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก
ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการจัดโครงสร้างองค์การ พบว่า ไม่มีการแบ่งกลุ่มงานรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ขาดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำอย่างเพียงพอ 2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน พบว่า
ขาดระบบการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ในเบื้องต้น และประสบปัญหาการบูร
ณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและหน่ วยงานของส่วนกลางในเขตพื้นที่อำเภอ 3) ปัญหา
ด้านระเบียบกฎหมาย พบว่า ระเบียบกฎหมายที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ยังเป็นอุปสรรคไม่
มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขข้อพิพาท และยังขาดระเบียบกฎหมายที่รองรับอำนาจหน้าที่ของศูนย์
ดำรงธรรมอำเภออย่างเพียงพอ 4) ปัญหาด้านบุ คลากร พบว่า มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ 5) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ พบว่า
ไม่มีอาคารสถานที่ในการบริการที่มีความเป็นส่วนตัวและเป็นสัดส่วน
จากการศึกษาได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่ องร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง โดยในมุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ เห็นว่า
ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นอิสระจากอำเภอ รับผิดชอบงานร้องทุกข์
ร้องเรียนโดยเฉพาะ และให้มีงบประมาณและกรอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำของตนเอง ส่วนในด้าน
ระบบการปฏิบัติงาน ควรมีเจ้าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ และมีชุดเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นโดยทันที ด้านระเบียบกฎหมาย ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อกำหนดรูปแบบและขั้นตอนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และเพิ่ม
อำนาจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มากยิ่งขึ้น ด้านบุคลากร ควรเพิ่ม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เพียงพอกับปริมาณงานและให้มีตำแหน่งนิติกร
ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในด้านอาคารสถานที่ ควรจัดพื้ นที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มีความ
*
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เป็นส่วนตัว เพื่อรองรับการร้องทุกข์ของประชาชน โดยในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ต้องกระทำให้ครอบคลุมทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับพื้นที่ โดยนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาเป็นกรอบในการพิจารณา
เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำแนวคิดการจัดการข้อ
ร้องเรียนมาออกแบบ การวางแผน และปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้องมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เพื่อนำผลสะท้อนที่ได้กลับมา ปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออยู่
เสมอ เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามารถตอบสนองต่อการแก้ ไขเรื่องร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนได้
อย่างแท้จริง
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
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Guidelines for effective development of complaint management of
Damrongdhama District Center: A Case Study of Bang Pakong District
Chachoengsao Province
Wattana Mahakeeta*
ABSTRACT
The objectives of this study is to study the problems and obstacles in handling
complaint of the Damrongdhama Center of Bang Pakong District. And to study the ways
to improve the efficiency of the complaint management of the Damrongdhama Center
of Bang Pakong District. By using documentary studies and in-depth interviews.
The study indicated that the Damrongdhama Center of Bang Pakong District,
has 5 problems and obstacles in handling complaint, including 1) organizational
structure problems. There is no clear division of responsibility Lack of adequate staff
positions 2) Problems in the operation system found that there was a lack of scrutiny
and scrutiny systems on the initial complaint. And having problems integrating with
provincial agencies and central agencies in the district area. 3) Legal regulation
problems, found that the legal regulations used for resolving grievances are not a
barrier to resolving disputes. And still lack sufficient legal regulations to support the
authority of the Damrongdhama District Center. 4) Personnel problems found that
there was a shortage of personnel in the operation. And lack of personnel with specific
legal knowledge. 5) Building problems found that there are no buildings in the service
that are private and proportional.
From the study, the recommendations for the development of grievance
management of the Damrongdhama Center of Bang Pakong District In the corner of
staff and customer, the district center structure should be improved to be independent
from the district. Responsible for complaints, especially complaints And have a budget
and framework for the position of the staff of their own. Operational system There
should be a screening officer for the complaint And there is a set of officers in the area
to investigate the initial facts immediately. Legal regulations should amend the law
*
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relating to mediation to determine the format and procedure for convenience and
speed And to increase the power to resolve the grievances of the Damrongdhama
District Center. Personnel should increase the position of the staff of the
Damrongdhama District Center to be sufficient for the workload and have a legal
position for the District Preservation Center. Building Should arrange the area of the
district presidency center to be private To support the grievances of the people. In the
view of the researcher, the guidelines for improving the efficiency of grievance
management of Damrongdhama District Center Must be done to cover both policy
level and area level By introducing New public management concepts To be a
framework for consideration in order to achieve the efficiency and value of the state's
operations, such as the restructuring of the Damrongdhama District Center Relevant
legal regulations And applying the complaint management concept to design, plan
and improve the process of handling the grievances of the Damrongdhama District
Center to be more standardized and more effective And must have evaluated the
satisfaction of the client To bring the reflection back Always improve the operation of
the Damrongdhama District Center. So that the Damrongdhama District Center can
truly respond to the complaint.
Keywords: Effective, Complaints, Damrongdhama District Center
1. บทนำ
การร้องทุกข์เป็นสิทธิของประชาชนในการแสดงออกต่อหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากการ
ที่ประชาชนได้รับความเดือดเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของตน การร้องทุกข์จึงถือเป็นช่องทางหนึ่งของประชาชนในการให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชน อันจะก่อให้เกิดการเยียวยาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและตรงตามสภาพปัญหาความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องที่
เกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือของหน่วยงานเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารราชแผ่นดินให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิการร้องทุกข์ของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผลการ
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พิ จ ารณาภายในเวลาอั น สมควร ทั ้ ง นี ้ ต ามที ่ ก ฎหมายบั ญ ญั ต ิ และต่ อ มาเมื ่ อ มี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คงมีการรับร้องสิทธิการร้องทุกข์ไว้ในมาตรา 59 ที่บัญญัติ ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว และล่าสุดใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังคงมีการรับรองซึ่งสิทธิร้องทุกข์ โดยมาตรา 41 บัญญัติให้บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของ
ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โดยในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 612/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ให้มีการจัดตั้งศูน ย์ ดำรงธรรมขึ้นโดยมีฐ านะเป็นหน่ว ยงานเทีย บเท่ าระดับ กองในสั ง กั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง และต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ ค ำปรึ ก ษา รั บ เรื ่ อ งปั ญ หาความต้ อ งการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน
พิเศษ 138 ง หน้า 8 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557) และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท
0307.2/ว 2417 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ให้มีอำเภอเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ
เป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้
สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นเพื่อทำหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนใน 3 ระดับ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย ศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ศูน ย์ดำรงธรรมได้ร ับ การคาดหวังจากประชาชนในการใช้เป็นช่องทางร้องทุก ข์เพื ่ อ ให้
หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แต่ปัจจุบันพบปัญหาว่าการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเป็นไปอย่างล่าช้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่ามีจำนวน
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น 173,583 เรื่อง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จหรือยุติภายในปีที่
ร้องเรียนจำนวน 83,238 เรื่อง หรือร้อยละ 47.95 แสดงให้เห็นว่าการใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อเรื่องสูงมาก ทำให้ในแต่ละปีมีเรื่องค้างสะสมเฉลี่ยเกินร้อยละ 50
(ชรัส บุญณสะ, 2561: 37) ส่งผลให้ประชาชนไปใช้วิธีการร้องทุกข์โดยใช้ช่องทางอื่นที่อาจกระทบต่อ
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ความสงบเรียบร้อย เช่น การชุมนุมประท้วง หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้เกิดกระแสการ
วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวางและอาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ตามศูนย์
ดำรงธรรมยังคงเป็นช่องทางที่สำคัญในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนอย่างสันติและมีระบบ
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาว่าการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในด้านใดบ้าง และมีแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร โดยในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นอำเภอขนาดใหญ่และเป็น
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของประชากร และสภาพเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้เคยใช้
บริการเป็นหลัก เพื่อเป็นการแสวงหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้สามารถจัดการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอบางปะกง
2.2 เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอบางปะกงให้ดียิ่งขึ้น
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยโดยจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง และศึกษาสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะ
กง ทั้งในด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ระบบการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย บุคลากร และ
ทรัพยากร เมื่อทราบถึงสภาพปัญหาแล้วก็จะศึกษาถึงข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะ
จะแบ่งเป็นข้อเสนอแนะของทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะ
ของผู้วิจัย ซึ่งจะอาศัยแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management) และแนวคิด
การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) มาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
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สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
1. ด้านโครงสร้างองค์การ
2. ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านระเบียบกฎหมาย
4. ด้านบุคลากร
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
5. เรืด้า่อนทรั
พยากร
งร้องทุ
กข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรื่องร้องทุกข์

1. แนวทางของผู้เกี่ยวข้อง
2. แนวทางของผู้วิจัย
ดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
ภาพที่ -1แนวคิ
กรอบแนวคิ
ดในการศึกษา
- แนวคิ
ดการจัดการข้
อร้นองเรี
ยน งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารและ
รูปแบบการวิ
จัยเป็
แบบเชิ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย คำสั่ง ประกาศ หนังสือของทางราชการ และรายงานสถิติผลการ
ดำเนิ น งาน และใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประกอบด้ ว ย 1)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง จำนวน 3 คน และ 2) ประชาชนผู้รับบริการ
จำนวน 4 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพรรณนา
โดยยึดพืน้ ฐานกรอบแนวคิดการวิจัยและตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. ผลการศึกษา
จากการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
4.1 ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง
รายงานสถิติผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า เรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องเข้ามามากที่สุดเรียงตามลำดับคือเรื่องปัญหาความเดือดร้อน
จำนวน 54 เรื่อง สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.63 รองลงมาคือเรื่อง
ขอความช่วยเหลือจำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.36 ถัดมาเรื่องแจ้ง
เบาะแส จำนวน 20 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90 เรื่องบุกรุกที่สาธารณะ

554

จำนวน 16 เรื่อง ดำเนการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56.25 เรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 13
เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 เรื่องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 4
เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 สุดท้ายเรื่องปัญหาที่ดิน จำนวน 3 เรื่อง
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
บางปะกงได้รับเรื่องทุกข์ จำนวน 133 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 106 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.70
และมีเรื่องค้างจำนวน 27 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 20.30 ซึ่งจะเห็นได้ว่าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนได้เกินกว่าครึ่งของเรื่องที่ได้รับมาทั้งหมด และเมื่อดู
ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์โดยดูตามระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการ พบว่า เรื่องร้องทุกข์ที่ใช้
ระยะเวลาในการจัดการภายใน 30 วัน มีจำนวน 67 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.21 และเรื่องร้องทุกข์ที่ใช้
ระยะเวลาในการจัดการเกิน 30 วัน มีจำนวน 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.79 ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังมีเรื่องร้อง
ทุกข์เป็นจำนวนมากที่ใช้ระยะเวลาจัดการเกินระยะเวลามาตรฐาน (30 วัน) ที่กรมการปกครองกำหนด
(กรมการปกครอง, 2560: 50) ทำให้เห็นว่าการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงยัง
ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานพอสมควร
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
ประเภทเรื่อง
เรื่องเข้า
ขอความช่วยเหลือ
แจ้งเบาะแส
ปัญหาความเดือดร้อน
ปัญหาที่ดิน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
บุรุกที่สาธารณะ
รวม

22
20
54
3
5
13
16
133

จำนวน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน
12
13
25
0
2
11
4
67

เกิน 30 วัน
7
5
18
1
1
2
5
39

รวมแล้ว เรื่องค้าง
เสร็จ
19
18
43
1
3
13
9
106

3
2
11
2
2
0
7
27

ร้อยละของ
เรื่องค้าง
13.64
10.00
20.37
66.67
40.00
0.00
43.75
20.30

4.2 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบาง
ปะกง จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็น 5 ปัญหาหลักๆ ได้แก่
1) ปั ญ หาด้ า นการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก าร พบว่ า โครงสร้ า งของศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอ
บางปะกงไม่มีการแบ่งกลุ่มงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ขาดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำอย่างเพียงพอ
ส่งผลต่อการจัดสรรอัตรากำลังให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ แม้จะมีการแต่งตั้งให้ส่วนราชการและภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายในอำเภอเป็นคณะทำงาน แต่ในข้อเท็จจริงกลับพบว่าไม่มีการดำเนินการอย่า งจริงจัง
การขาดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำอย่างเพียงพอส่งผลต่อภารกิจงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้ขาด
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ประสิทธิภาพ และโครงสร้างยังมีความทับซ้อนกับโครงสร้างของที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งก็จะมีแต่
ข้าราชการและลูกจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเท่านั้น
ซึ่งก็จะกระทบต่อทั้งภารกิจงานของที่ทำการปกครองอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่เจ้าหน้าที่แต่
ละคนมีภารกิจงานหลักของกรมการปกครอง ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง ขาดระบบการ
กลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ในเบื้องต้น ส่งผลให้มีปริมาณเรื่องร้องเรียนเข้ามาใน
ระบบเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดตำแหน่งเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ การตรวจสอบในเบื้องต้ นไม่
สามารถกระทำได้ ต้องรับเรื่องและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และศู นย์ดำรงธรรมอำเภอบาง
ปะกงยังประสบปัญหาการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด และหน่วยงานของ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และบางในเรื่องต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน แต่การ
แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่มักจะเป็นการส่งเรื่องให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องแก้ไขปัญหาแยกขาดจากกัน
โดยขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าและขาด
ความต่อเนื่อง
3) ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย พบว่า ระเบียบกฎหมายที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง
ทุกข์ยังเป็นอุปสรรค ไม่มีความยืดหยุ่น เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 สร้างขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยให้แก่ข้อพิพาทที่เล็ก ๆ เกินความจำเป็น และยัง
ขาดระเบียบกฎหมายที่รองรับอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออย่างเพียงพอในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และในเรื่องการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาและรายงานภายใน
กำหนดเวลา ทำให้การจัดการเรื่องร้องทุกข์ในหลายเรื่องไม่บรรลุผลสำเร็จหรือล่าช้าเกินสมควร
4) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงมีป ัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำอยู่เพียงคนเดียว และมีผู้ช่วยเหลือซึ่งสังกัดอยู่
ฝ่ายอื่นและมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
5) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง ไม่มีอาคารสถานที่ในการ
บริการที่มีความเป็นส่วนตัวและเป็นสัดส่วน เช่น ห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จุดรับเรื่องร้องทุกข์ ห้องทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และความรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวของประชาชนผู้ร้องทุกข์ ทำให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก
4.3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
บางปะกง มีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
4.3.1 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ
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1) ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้
เป็นอิสระจากอำเภอ รับผิดชอบงานร้องทุกข์ร้องเรียนโดยเฉพาะ และให้มีงบประมาณและกรอบตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจำของตนเอง ส่วนการจัดโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการให้เป็นการบูรณาการเฉพาะเรื่อง
ที่สำคัญ
2) ด้านระบบการปฏิบัติงาน ควรมีเจ้าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์และมีชุด
เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นโดยทันที รวมถึงหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงานควรมีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ
3) ด้านระเบีย บกฎหมาย ควรปรับปรุงแก้ไ ขกฎหมายที่เ กี ่ยวกับ การไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทเพื่อกำหนดรูปแบบและขั้นตอนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และเพิ่มอำนาจในการแก้ ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มากยิ่งขึ้น
4) ด้านบุคลากร ควรเพิ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ให้เพียงพอกับปริมาณงานและให้มีตำแหน่งนิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และควรจัดฝึกอบรม
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานจั ดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดพื้นที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มีความเป็นส่วนตัว
เพื่อรองรับการร้องทุกข์ของประชาชน และเพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ และการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย
ได้นำแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management : NPM)
และแนวคิดการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม โดยสามารถสรุปแนวทาง ได้ 2 ระดับ
คือ ระดับนโยบาย และระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง ดังต่อไปนี้
1) ระดับนโยบาย
(1) ควรมีการทบทวนขอบเขตภารกิ จ ของศู นย์ด ำรงธรรมอำเภอ และหา
โครงสร้างศูนย์ดำธรรมอำเภอที่ตอบสนองต่อขอบเขตภารกิจดังกล่าว ว่าต้องมีการแบ่งส่วนงาน
ทั้งหมดกี่ส่วน ต้องมีกรอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจำนวนกี่คน และต้องสังกัด
หรือขึ้นต่อหน่วยงานไหนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการทำงานไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
(2) ควรมีการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 ให้มีความยืดหยุ่นและให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรมีก ารออก
กฎหมายกำหนดขอบเขตอำนาจของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มีความชัดเจน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่บรรลุผล
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(3) ควรมีการกำหนดกรอบตำแหน่งนิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อให้
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
(4) ควรมีการจัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรื่องร้องทุ ก ข์
และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในแต่ละพื้นที่
เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
2) ระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง
(1) ควรมี ก ารประเมิ น และสื บ สวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นในเบื ้ อ งต้ น โดยในทั น ที
ตามระดับความเร่งด่วน โดยเพิ่มชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วให้มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น
(2) ควรส่งเสริมกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สนับสนุนการทำงานของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน เพื่อให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้ในระดับหมู่บ้าน
(3) ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลขององค์กรไม่แสวงหากำไรในพื้นที่ เช่น มูลนิธิ
สมาคม เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และการแก้ไขปัญหาโดยองค์กรภาคเอกชน
อาจจะกระทำได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากไม่ติดขัดปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย
(4) หากมีการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ให้กำหนดคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านกฎหมายในเบื้องต้น
(5) ควรปรับปรุงสถานที่ของศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นสัดส่วน เหมาะสมสำหรับ
การให้บริการ
(6) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer satisfaction
survey) อยู่เสมอ เพื่อนำผลสะท้อนที่ได้รับกลับมา (Feedback) ปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.1 จากผลการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง
จะเห็นได้ว่าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง มีสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ปรากฏเด่นชัด 5
ปัญหาหลัก ดังนี้
1) ปัญหาด้านการจัดโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงไม่มีความชัดเจน ขาด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำอย่างเพียงพอ แม้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากภาคส่วนต่าง ๆ แต่พบว่า
ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง มีแต่ข้าราชการและลูกจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอปฏิบัติงาน
ประจำอยู่ศนู ย์ดำรงธรรมอำเภอเท่านั้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สอดคล้อง
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กับภรัณยู มายูร (2560: 63) ที่กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ขึ้นตรงต่อ
อำเภอโดยอาศัยบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองที่ได้ รับ
คำสั่งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นตามโครงสร้างล้วนมีหน้าที่ประจาอยู่แล้วจึงไม่
เกิดความคล่องตัวในการร่วมแก้ไขปัญหา
2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบั ติง านของศูน ย์ด ำรงธรรมอำเภอบางปะกงขาดระบบการ
กลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ในเบื้องต้น ส่งผลให้มีปริมาณเรื่องร้องเรียนเข้ามาใน
ระบบเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสถานบันดำรงราชานุภาพ (2558: 141) ที่
พบว่า การคัดกรองเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การคัดกรองเป็น
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มี อยู่เพียง 1-2 คน นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงยัง
ประสบปัญหาด้านการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด และขาดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2560: 50) ที่พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมในส่วนภูมิภาค
ยังไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัด และส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเท่าที่ควร
3) ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย มีอุปสรรคที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ไม่มีความ
ยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา และยังขาดระเบียบกฎหมายที่รองรับอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภออย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และในการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
แก้ไขปัญหา สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2560: 49) ที่พบว่า ศูนย์ดำรงธรรม
ขาดกฎหมายให้อำนาจในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนและเรื่องทางนโยบาย โดยส่วนมากศูนย์
ดำรงธรรมจะรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนแล้วจะทำการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการ โดยศูนย์ดำรงธรรมไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวยุติได้อย่าง
เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ร้องได้เท่าที่ควร และภรัณยู มายูร (2560: 65) ที่ได้กล่าวว่า อำนาจของเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ดำรงธรรมก็น้อยเกินไปทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ
4) ปัญหาด้านบุคลากร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกงมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับภรัณยู มายูร (2560: 65) ที่กล่าวว่า สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ แม้
จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ มี
งานประจำของตนเอง และศุภกิต เสนนอก (2558: 29) ที่กล่าวว่า บุลากรหรือผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้เร็วและทันกำหนดเวลา และรายงาน
การศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภา
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ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2560: 49) ที่พบว่า การทำงานศูนย์ดำรงธรรมจำเป็นต้องรู้ข้อกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ
5) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง ไม่มีความเป็นส่วนตัวและ
เป็นสัดส่วน ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และยังส่งผลต่อความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนตัวของประชาชนผู้ร้องทุกข์
จากการศึกษา พบว่าผลการศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกับงานวิจัยของท่านอื่นที่ได้มีการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมมา แต่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละสภาพของพื้นที่ที่ได้ทำ
การวิจัย โดยผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ ต้องกระทำให้ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ โดยนำแนวคิดการจัดการ
ภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management : NPM) มาเป็ น กรอบในการพิ จารณาเพื ่ อ ให้การ
ดำเนินงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เช่น การปรับปรุงโครงสร้างของ
ศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอ ระเบี ย บกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และนำแนวคิ ด การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ยน
(Complaint Management) อาทิ มาตรฐาน ISO 10002 (นายคุณภาพ, 2553: 21-25) มาออกแบบ
วางแผน และปรับ ปรุงกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้ได้
มาตรฐานและมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น และต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริ ก าร
(Customer satisfaction survey) เพื ่ อ นำผลสะท้ อ นที ่ ไ ด้ ก ลั บ มา (Feedback) ปรั บ ปรุ ง การ
ดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออยู่เสมอ เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจ ัย ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีพื้นที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร
และสภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และมีปัจจัย
ใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อหาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพร่วมกัน
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การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วาริสสา โพธิ์พันธุ*์
บทคัดย่อ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ว่าควรเป็นอย่างไร? จึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการท่องเที่ยววิถชี ุมชน
ผ่านการขับเคลื่อนภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม มี การทำ
SWOT ANALYSIS ต่อเนื่องด้วยการ TOWS MATRIX โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า แม้ชุมชนจะมีทุนชุมชนที่พร้อม มีวัฒนธรรมประเพณี มีสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีที่พักโฮมสเตย์ ผู้นำชุมชนมีความสนใจและพร้อมดำเนินกิจกรรม แต่ด้วยปั ญหา
และอุปสรรค อาทิ ระยะทางที่ห่างไกลจากอำเภอสังขละบุรี ขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP
ภายในอำเภอ ยังไม่มีการกำหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมยังไม่ชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกัน สรุปได้ว่า การทำ
ให้ช ุมชน มีร ายได้ด้ว ยการกำหนดแนวทางการพัฒ นาการดำเนินโครงการ การกำหนดกลยุ ท ธ์
การตลาด การขับเคลื่อนตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนชน โดยชุมชนได้เลือกกลยุทธ์การจัด
โปรแกรมท่องเที่ยววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม เป็นอันดับแรก การปรับปรุงสถานที่ศูนย์เด็กเล็กบ้าน
เวียคะดี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน สาธิตกิจกรรมตลอดจนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน มีการ
กำหนดโปรแกรมการท่ อ งเที ่ ย วที ่ ม ี ค วามหลากหลาย ทำให้ ช ุ ม ชนเป็ น ที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วเป็ น Local
Experience Tourism นั ก ท่ อ งเที ่ ย วและผู ้ ม าเยี ่ ย มเยื อ น ได้ ม ี โ อกาสทำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมในท้องถิ่น ใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่น ค่อยๆ พัฒนาให้กลายเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ กลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การท่องเที่ยวโดยชุมชน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
e-Mail: warissa2310@gmail.com

562

1. บทนำ
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ เมื ่ อ วั น ที ่ 16 มกราคม 2561 ให้ ค วามเห็ น ชอบแนวทางการจั ด ทำ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท มอบให้
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการ
ร่วมมือกัน ทุกทิศทาง ทุกระดับ บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ด้วยการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน พัฒ นาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างกระแส
ท่องเที่ยวชุมชนบนอัตลักษณ์ของชุมชน OTOP นวัตวิถี รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการชุมชนด้วยตนเอง เป้าหมายพัฒนา 3,273 ชุมชนท่องเที่ยว ให้มีการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวชุมชนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ
และการจ้างงาน รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งมีการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ด้วยการเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่
จังหวัดกาญจนบุรี มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 32 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านล้วนมี
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประจำท้องถิ่น รวมถึงมีสินค้า OTOP ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ต่อชุมชน ทำให้
เกิดการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ของจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอสังขละบุรี แม้
จะมีทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละไม่
น้อยกว่า 500,000 ราย ปัญหาคือการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้ซื้อ ให้มีความน่าสนใจ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอสังขละบุรี ยังไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง จึงจำเป็นต้องค้นหาแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับอำเภอสังขละบุรีโดยการใช้ SWOT Analysis
TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชน มุ่งสร้างกลยุทธ์ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ของชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การดำเนินงานตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 นั้น พบว่า ยังมีจำนวนยอดจำหน่ายสินค้า และ
รายได้จากการให้บริการไม่มากเท่าที่ควร อาจด้วยข้อจำกัดด้านระยะทาง ด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจที่
นักท่องเที่ยวต้องเที่ยวด้วยความประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ดังนั้น จำเป็นต้องเพิ่มช่องทางรายได้
ทางการตลาด โดยขายสินค้าที่อยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิ ปัญญา อัตลักษณ์ประจำ
ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนเป็นรายได้
ให้แก่ชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันคิด ทำและมีจิตบริการ ทั้งยังสามารถคง
คุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้โดยไม่สูญหาย มี วิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การแต่งกาย
ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพื้นถิ่น อีกทั้งยังเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ใช้จ่ายในชุมชนในทุกกิจกรรม เกิดการกระจายรายได้ ทำ
ให้ชุมชนมีความสุข มี เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ทั้งยังเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้ชุมชน
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เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพให้ชุมชนด้วยการหากล
ยุทธ์การตลาด ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแนวทางการดำเนินงานของชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การขายสิน ค้า และรายรับ จากการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรร
งบประมาณ การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยการกำหนด
กลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชน
3. คำถามสำหรับการศึกษา
แนวทางการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ควรเป็นอย่างไร?
4. การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ ได้นำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจ
บริการ กลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวั ต วิ ถี การท่ อ งเที ่ ย วโดยชุ ม ชน (Community-based Tourism: CBT) เพื ่ อ นำไปสู ่ ก าร
กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยการกำหนดกลยุทธ์
การตลาด เพื่อเพิ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
Kotler and Keller (2006) ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร ซึ ่ ง ใช้ ส ่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ7Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต่อยอดมาจาก 4Ps มาใช้ในการ
กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้วย Product, Price, Place, Promotion, People,
Physical Evidence และ Process ใช้นำมาวิเคราะห์ธุรกิจได้ เป็นแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของสินค้าละบริการในด้านการตลาด
4.1 กลยุทธ์ทางการตลาด (8 P’s Strategy)
กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือที่เรียก
สั ้ น ๆ ว่ า 8P’s ซึ ่ ง ต้ อ งมี แ นวทางความคิ ด ทางการสื ่ อ สารการตลาด (Integrated Marketing
Communication: IMC) Kotler and Keller (2006, p. 496) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการสื ่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการว่า เป็นการวางแผนในการสื่อสารด้านการตลาดที่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในตราสินค้า เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้บริโภค ด้วยการ
สื่อสารแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้อง และสร้างผลกระทบผ่านการสื่อสารใน
ช่องทางต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคแบบสมัยใหม่ซึ่งแบ่งส่วนขยาย
เพิ่มเติมจากเดิมอีก หลายส่วนทั้งงานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสู่การทำธุรกิจ
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สมัยใหม่ ซึ่งเน้นการสร้างผลกำไรสูงสุดบนความพอใจของผู้บริโภคซึ่งเป็นการทำธุรกิจระยะยาว
(Long-Term Business) พร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสมัยใหม่
เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 3) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่า
เป็นกระบวนการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด โดยต้องใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิดกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้ตราสินค้านำไปสู่ความคุ้นเคยและเชื่อมั่นใน
ตราสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคนั่นเอง
ดังนั้น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือการใช้รูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดย
ผู้บริโภคมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตราสินค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
4.2 แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s
ประกอบไปด้วย ส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้
1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
2) กลยุทธ์ราคา (Price Strategy)
3) กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place Strategy)
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
5) กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy)
6) กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy)
7) กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Relation Strategy)
8) กลยุทธ์พลัง (Power Strategy)
กลยุทธ์การตลาด 8P เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นักธุรกิจส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ทำการตลาด โดยอาจแตกต่างตรงที่บางแห่งประสบความสำเร็จ แต่บางแห่งกลับล้มเหลว การปรับ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ บริบทของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนำมาปรับ
ประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตามการจะขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ควรมีองค์ประกอบของกลยุทธ์ครบ
ทั้ง 8 ตัว
4.3 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
นวัตวิถี มาจากคำว่า นวัตกรรม + วิถีชุมชน ท่องเที่ยวในวิถีของชุมชน ซี่งชุมชนในโครงการ
เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้ให้นักท่าเที่ยว
ได้เข้ามาชมบรรยากาศ ศิลปะการแสดงและดนตรี ชิมอาหารพื้นถิ่น ใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ในชุมชน
เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนด้วยการพักที่โฮมสเตย์ของชุมชน นำเที่ยวใน
สถานที่สำคัญของชุมชน ทานอาหารที่มีประวัติ เล่าเรื่องราวสะท้อนผ่านทางวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านภาษา เครื่องแต่งกาย สร้างมูลค่าให้ชุมชนด้วยคุณค่าที่ชุมชนมี
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4.4 เศรษฐกิจชุมชน
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในการ
ผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในการคิด ทำ รับ ผลประโยชน์ บนความสามารถที่มีอยู่ใช้ทุน
ของชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม เช่น วิถีการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ดิน ทรัพยากร สมาชิกในชุมชนจะ
เป็นผู้ตัดสินใจว่า จะผลิตอะไรตามศักยภาพและทุนที่ชุมชนมีอยู่ และจะจัดสรรปันส่วนกันอย่างไรบน
พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน โดยชุมชนต้องคิดเอง ทำเอง รับผลประโยชน์เอง ลักษณะสำคัญของ
เศรษฐกิจชุมชน คือแรงงานในครอบครัวเป็นหน่วยการผลิตที่สำคัญ โดยพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่น
พึ่งตนเอง พึ่งพากันในชุมชน ตลาดก็เริ่มก็จากตลาดใกล้ตัว ตลาดในภูมิภาค ในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยความเป็นวิถีของชุมชน
4.5 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT)
การท่องเที่ยวที่มีการวางแผนการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 10 หลักการ ดังนี้
1) ชุมชนเป็นเจ้าของ
2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางการตัดสินใจ
3) ส่งเสริมความภูมิใจในตนเอง
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต
5) มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
6) ชุมชนยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
7) เกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
8) เข้าใจและเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม
10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน
ก. ด้านเศรษฐกิจ
การนำทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางธรรมชาติมาบริห ารจัดการให้เกิดคุณค่าและมูล ค่า
สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน การทำท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรให้เป็นเพียงอาชีพเสริมของ
ชุมชนเพื่อมิให้กระทบกับวิถีอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนโดยไม่ส่งผลกระทบ
หากการท่องเที่ยวชุมชนนั้นซาไป
ข. ด้านสังคม
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยว ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวก เกิดความเข้าใจ สร้างพลังอำนาจการต่อรอง รวมไปถึงการนำไปสู้
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การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ต้องก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
เกิดการอนุรักษ์และสืบทอด มิให้คุณค่าทางภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นสูญหายไปตามกาลเวลา
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม
จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์กลายเป็นสิ่งก่อสร้าง จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบ
กลายเป็นการแข่งขันทางการค้าด้วยแนวคิดที่ต้องการให้การท่องเที่ยวกลยเป็นรายได้หลักของชุมชน
และการแสวงหากำไรของภาคธุรกิจ กระบวนการทำงานของ CTB จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึงตนเองได้ ทั้งยังมีรายได้เสริมการท่องเที่ยว ช่วยกันแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตามกหารท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกยังเป็นการคงคุณค่า และการเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ที่
มีความพร้อม หัวใจของการขับเคลื่อนคือคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการโอ
ทอป กลุ่มสตรี กลุ่มทอผ้า ล้วนสามารถเป็นผู้บริหารจัดการชุมชนตามความถนัดของตน โดยภาคส่วน
ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้นั้น ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน
และนักท่องเที่ย ว การท่องเที่ย วโดยชุมชนให้ประสบความสำเร็ จ โดยหลักการท่องเที่ยว CBT
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 12 กระบวนการย่อย ดังนี้ รู้จักการท่องเที่ยว รู้จักเข้าใจตนเอง รู้จักหา
เพื่อน รู้จักทางเดินสู่เป้าหมาย รู้จักตลาด รู้จักเพิ่มมูลค่า รู้จักสื่อสาร รู้จักพอประมาณ รู้จักกระจาย
ประโยชน์ รู้จักจัดการความรู้ รู้จักสร้างภูมิคุ้มกัน รู้จักส่งต่อแบ่งปัน
5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดย
ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ศึกษาค้ นคว้าได้ทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism:
CBT) และเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) การทำ SWOT
Analysis และ TOWS Matrix และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนำองค์ความรู้มาวิเคราะห์กำหนดแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษา โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผู้ศึกษาได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษา
ในครั้งนี้ ดังนี้ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การทำ SWOT ANALYSIS และการทำ TOWS MATRIX
5.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล
ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้คำตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ โดยจัดให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 612 คน ซึ่งกลุ่มที่จะมีลักษณะโต้ตอบโต้แย้งกันดีที่สุดคือ 7-8 คน และจะต้องมีผู้ดำเนินการสนทนา
(Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง
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5.2 การสังเกต
กรอบการสังเกตของ ลอฟท์แลนด์ (Loftland) ประกอบด้ว ย การกระทำ แบบแผนการ
กระทำ ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
1) Participation Observation การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
เป็นการสังเกตโดยวางแนวทางสังเกตไว้ล่วงหน้า ว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไรบ้าง อาจกำหนดโดย
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เคยค้นพบ หรือตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ลักษณะคำถามปลายเปิด การสัมภาษณ์เหมือนการ
สนทนาในชีวิตประจำวันและมีแนวคำถาม
5.3 การสร้ างกลยุ ทธ์ จากการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางธุ รกิ จด้ วยเทคนิ ค SWOT
ANALYSIS
SWOT Analysis เป็น การวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT
เป็นตัวย่อที่มีความหมาย ดังนี้ Strengths-จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses-จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ Opportunities-โอกาสที่จะดำเนินการได้ Threats-อุปสรรค ข้อจำกัดหรือปัจจัยที่คุกคาม
การดำเนินงานขององค์การ
5.3.1 หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน
คือ (1) สภาพการณ์ภายในและ (2) สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่า
เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนด
กลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
5.3.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจ จัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จ ุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทำลายผลการ
ดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้
องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
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5.3.3 ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการทำ SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทำให้มีข้อมูล
ในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างจากจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือ
ลดจุ ด อ่ อ นขององค์ ก รให้ ม ี น ้ อ ยที ่ ส ุ ด ได้ ภายใต้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT นั ้ น จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ทั้ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.3.4 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะ
ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กร เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควร
ดำรงไว้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการ
วิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภ ายในองค์กรซึ่งจุดด้อย
ข้อเสียเปรียบขององค์กรนั้นควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
5.3.5 การประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจ าก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร
5.3.6 ประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ-โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities)
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการดำเนิน การขององค์กร สามารถนำเอาข้อดีที่ค้น พบมาพัฒ นาได้ อย่างไรก็ต าม
อุป สรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว ่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว
5.3.7 จากการประเมินสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ข้อมูล เกี่ยวกับ จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จาก
ภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร กำลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะทำ
อย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
1) สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง+โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาควรกำหนด
กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive-Strategy) เพื่อดึงจุดแข็งที่มีอยู่มาสร้างและปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
2) สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน+ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
เนื่องจากกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่
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ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดผลกระทบ ตลอดจน
อุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้เกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
3) สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน+โอกาส) สถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน แต่
มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่เช่นกัน ทางออกคือ การใช้กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented
Strategy) เพื่อแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะพัฒนากลายเป็นโอกาสเท่าที่จะสามารถทำได้
4) สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง+อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ การรอจนกระทั่ง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี อาจต้องใช้เวลา ดังนั้น องค์กรสามารถที่จะเลือกกลยุทธ์
การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มี
เพื่อสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
5.4 TOWS Matrix เครื่องมือวิเคราะห์ต่อเนื่องจาก SWOT Analysis
การวิเคราะห์ SWOT เราจะพิจารณาถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ที ่เกิด ขึ ้น เป็น การประเมิ นสถานการณ์ภ ายในและ
ภายนอกทำให้รู้สถานการณ์ที่แท้ก่อนทำการรบ เหมือนที่นักการทหารจีนซุนหวู่บอกไว้เมื่อ 5 พันปี
ก่อนว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” TOWS Matrix จึงเป็นคำตอบ โดยจะบอกถึงกลยุทธ์ที่
ต้องดำเนินการต่อจากวิเคราะห์ SWOT
TOWS Matrix นั้น เป็นเครื่องมือบริหารที่ตั้งอยู่บนความเชื่อแบบเต๋า โดยมีสมมติฐานว่าสิ่งที่
ตรงข้ามกันกลับเป็นสิ่งเดียวกัน แข็งและอ่อนกลับเป็นเรื่องเดียวกัน โอกาสและภัยคุกคามก็เป็นเรื่อง
เดียว เพราะแข็งคือไม่อ่อน โอกาสคื อไม่เป็นภัย เมื่อเราจัดการกับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือการเสริมสร้าง
จุดแข็ง และหากเราจัดการกับภัยคุกคามได้คือการสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้น ภายใต้การวิเคราะห์ตาม
แบบ TOWS Matrix ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่า ในทุกสถานการณ์ที่เกิดกับตัวเรา ไม่ว่าเราจะอ่อนหรือแข็ง
ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม หากเรามีวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม รู้จักใช้
กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ก็สามารถฟันฝ่าและได้ชัยในท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือ การประเมินต้องประเมินบน
พื้นฐานของความเป็นจริง ตรงไปตรงมา มีจุดแข็งและเป็นโอกาส เอาจุดแข็ง สร้างโอกาส มีจุ ดอ่อน
และเป็นโอกาส รู้จักแสวงหาโอกาส มีจุดแข็งแต่มีภัยคุกคาม ใช้จุดแข็งทำให้ภัยคุกคามบรรเทาเบา
บางลง มีจุดอ่อน และมีภัยคุกคาม รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง รู้จักประมาณตน
6. วิธีการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้กำหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเลือกกลุ่มผู้นำ กลุ่ม
องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 14 ราย จำนวน 2 กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง โดยการสั ม ภาษณ์ เชิง ลึ ก (In-depth Interview) เป็ น การสั มภาษณ์ ท ี ่ไ ม่ ม ี ก ารกำหนด
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กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับคำถามและลำดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตาม
ธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry)
6.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อให้การศึกษาวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน
ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน ได้แก่ ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผู้ประกอบการ OTOP ตัวแทนชาวบ้านใน
ชุมชน และตัวแทนส่วนราชการ เช่น อำเภอสังขละบุรี เจาะจง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
6.3 เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ การสนทนากลุ ่ ม (Focus Group) การทำ SWOT Analysis TOWS
Matrix และการสังเกต
6.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัยด้านกลยุทธ์
2) ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสังเกต
6.5 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ มีดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของ
เรื่องที่จะศึกษานิยามศัพท์ปฏิบัติการเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์
2) นำแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
3) นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญที่กำหนด
ไว้ในการวิจัย โดยกำหนดประเด็น ดังนี้
(1) ผลการดำเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรคที ่ พ บจากการดำเนิ น การในโครงการชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน
(2) ความคาดหวังที่มีต่อการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอนาค
(3) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
(4) การกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ชุมชนกำหนด
6.6 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Quality of Data Monitoring)
1) ตรวจสอบข้อมูลว่า ที่ได้มาเพียงพอต่อการนำไปวิเคราะห์หรือไม่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบแหล่ง
ของข้อมูล แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล ว่าถ้าต่างเวลา ต่างสถานที่ ต่างบุคคล ข้อมูลจะ
เป็นแบบเดิมหรือไม่
2) ใช้การตรวจสอบจากระเบียบวิธีวิจัยที่ต่างกัน โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลขณะ
ทำการสัมภาษณ์ จากสีหน้า ท่าทาง ขณะให้ข้อมูล พฤติกรรมที่แสดงออก การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ
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ข้าง การเก็บรายละเอียดบรรยากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น
การใช้คำถามเดิมถามซ้ำ เพื่อตรวจสอบความตรงกันของข้อมูล รวมทั้งการให้กลุ่มตัวอย่างยืนยัน
ความหมายของข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ว่าถูกต้อง ตรงตามจริง
6.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารของหน่วยงานราชการ ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และทำการสังเคราะห์เนื้อหา
2) การประชุมสนทนากลุ่มจัดเตรียมประเด็นการประชุมให้มีเนื้อหาครอบคลุม
3) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม นำไปสู่การจัดทำ SWOT Analysis และ SWOT Matrix
ของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา (Context Analysis) นำไปสู่การ
กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเวียคะดี้ ตำบล
หนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7. ผลการศึกษา
7.1 ความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
ในฐานะที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สะท้อนจากข้อความของผู้ให้ข้อมูล แบ่งความเข้าใจ
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ดำเนินโครงการในชุมชน พบว่า ในระดับผู้บริหาร
ตั้งแต่ส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ยังไม่ค่อยเข้า ใจในแนวทางและวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เท่าที่ควร ทราบเพียงว่าเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว บวกกับการขายสินค้า OTOP ของชุมชน
รวมทั ้ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด ของสำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี เ อง ก็ ข าดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง สนับสนุนในระดับพื้นที่ ขาดการ
ประสานงานในระดับพื้นที่ ซึงขัดกับหลักการบริหารราชการ ผู้บริหารระดับจังหวัดของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด มองเพียงการทำงานของตน ซึ่งเพียงให้ เกิดผลสำเร็จในการดำเนินโครงการนั้น
ควรมีการสร้างเครือข่าย Connection ระหว่างส่วนราชการผู้ประกอบ โรงแรม ที่พัก เพื่อให้ชุมชน
เป้าหมายเป็นที่รู้จัก ชูความเป็นนวัตวิถีให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและเดินทางไปมากกว่านี้
7.2 ผลการดำเนินงานของชุมชน
จากการสนทนากลุ่ม ทำให้ ได้ข้อมูลว่า ชุมชน มีความเห็นต่อผลการดำเนินงาน ในภาพรวม
ถือว่ายังไม่สำเร็จ ถ้าหากยังมีการบริหารจัดการแบบเดิม สามารถจำแนกได้ ดังนี้
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ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังขาดโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นตัวเลือกให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวที่เวียคะดี้
ด้านการผลิตสินค้า OTOP ในปัจจุบัน กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ผลิต ใช้ทรัพยากรและ
วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่น อาทิ การทำถ่านอัดแท่งไร้ควันของนายทรงยศ เสดวงชัย ใช้ผงถ่านไม้ไผ่ เศษ
ไม้ กะลามะพร้าว และแป้งมันสำปะหลัง มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง จำหน่ายในกิโลกรัมละ 20 บาท จะ
ถือเป็นการผลิตสินค้าชุมชน บนฐานทรัพยากรของชุมชน แต่ยังขาดการรับรองมาตรฐานสินค้า ใน
ส่วนของ อย. หรือการรับรองด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
สะท้อนจากข้อความของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
“สำหรับสินค้า OTOP ส่วนที่เป็นอาหาร เรายังประสบปัญหายังไม่ได้รับการรับรอง อย. ยอด
การสั่งซื้อไม่สม่ำเสมอ ไม่มีแหล่งจำหน่ายในหมู่บ้าน ขาดเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในฤดูฝน
จะประสบปัญหาเป็นช่วง Low Season ระบบการบริหารจัดการยังไม่ดี”
ด้านที่พักโฮมสเตย์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโฮมเสตย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 หลัง ได้แก่
พี่น้องโฮมสเตย์ คุย โฮมสเตย์ กำนันชาย โฮมสเตย์ ทองผากนก โฮมสเตย์ เติมเต็ม โฮมสเตย์ และ
พูปาเล โฮมสเตย์ แต่ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับความสะอาด ความสะดวก และความเป็นส่วนตัวให้แก่
นักท่องเที่ยวที่เข้าพัก โดยควรจำกัดจำนวนผู้เข้าพักด้วย
7.3 ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า ยังไม่ประสบความสำเร็จใน
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และชุมชนยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเท่าที่ควร สะท้อน
จากข้อความของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ในภาพรวมของโครงการยังไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเงื่อนไขที่ว่า
หากมีการบริหารจัดการแบบเดิม ไม่มีการประเมินก่อนการดำเนินโครงการ ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่
ในอนาคต หากมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อ ควรมีการประเมินข้อดี -ข้อเสียของการ
ดำเนินโครงการก่อน สะท้อนจากข้อความของผู้ให้ข้อมูล พบว่า “ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก
เยาวชนในท้องถิ่น ยังไม่มีความรู้ในหมู่บ้าน ไม่รู้ว่าสถานที่แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ซึ่ง
พบว่าจากการจัด โครงการนี้ คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมามาก่อน เนื่องจาก ไม่
มีการเล่าสืบต่อกันมา ผู้เฒ่าผู้แก่ ก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง และประกอบกับสภาพสังคมเปลี่ยน มีเทคโนโลยี
เข้ามา เยาวชนจึงไม่มีความสนใจในพื้นที่ มีกิจกรรมทำผ่าน Social ไม่มีการเล่านิทานปรัมปราเหมือน
สมัยก่อน ที่ถือเป็นสืบทอดเรื่องราวของหมู่บ้าน เมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันจึงมีผู้รู้จำกัดเฉพาะกลุ่ม หาก
กำนันพุทธชายไม่เล่าให้นักท่องเที่ยว กลุ่มติดตามงานให้ฟัง ชุมชนก็ไม่รู้เหมือนกัน”
“ในชุมชนขาดจุดขาย และการเล่าเรื่องราว ประวัติหมู่บ้าน ให้เป็นที่สนใจ ไม่มีป้ายแนะนำ
ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละจุด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่เหมือนชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ”
“ควรมีป้าย นวัตวิถี หน้าบ้าน หน้าสถานที่สำคัญ หน้าที่พัก หน้าสถานที่ประกอบการ OTOP
ที่ร่วมโครงการ หรือการมี QR Code ให้ Scan เข้าไปอ่านเรื่องราวความเป็นมา”

573

“สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน เช่น เจดีย์คู่ เจดีย์เจ ต้นลีลาวดีอายุกว่าร้อยปี ไม่มีจุดเด่น การ
ถ่ายรูปไม่สวยเนื่องจากมีหลังคาบดบังทัศนียภาพ ควรมีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และ
ปรับปรุงพื้นที่ให้สะดวกต่อการเดินขึ้นไปเที่ยวชม”
“มีถ้ำเล็ก ๆ บริเวณมรข่า สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ แต่ต้อง
มีการปรึกษาเจ้าของพื้นที่ ที่ดูแลรับผิดชอบก่อน”
“ขาดระบบการบริหารจัดการ การแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน”
“ขาดโปรแกรมการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแต่ละกลุ่ม ควรมีการการจัดสรร แบ่งหน้าที่ควร
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการออกแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น การทำน้ำมันงา น้ำมัน
มะพร้าว การทำกิจกรรมให้เป็นกิจวัตรประจำวัน การจัดจุดเรียนรู้การทอผ้ากะเหรี่ยง ผู้รับผิดชอบหลักซึ่ง
ปัจจุบันต่างคนต่างทำ เมื่อมีคณะมาพักก็จัดเฉพาะกิจยังไม่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ทำบ้านใครบ้านมัน
ไม่เป็นระบบและการเชื่อมโยง ทำทุกวัน สามารถดูได้ตลอด มีสถานที่ชัดเจน สำหรับผ้าทอกะหรี่ยง ใน
ปัจจุบันเป็นการทอตาม Order ไม่มีผ้าทอที่พร้อมขายในหมู่บ้าน ควรมีจุดำหน่ายสินค้า OTOP ถาวร”
“ชุมชนยังไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
“การประชาสัมพันธ์ยังน้อยไป ควรมีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อดึงคนใน
หมู่บ้านให้เข้าร่วมเป็นชุมชนท่องเที่ยวฯ เต็มรูปแบบ”
7.4 การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า ชุมชนต้องการให้หน่วยงาน
ราชการ เป็นพีเ่ ลี้ยง ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านบรรจุภัณฑ์
“ส่วนราชการต้องช่วยในการเป็นพี่เลี้ยง เน้นการมีส่วนร่วมและทำให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
จริง ๆ แต่หากกลายเป็นแข่งขันกันเพื่อเงิน ก็เท่ากับเป็นการทำลายกัน ต้องเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา”
“ต้องการให้พัฒ นาชุมชนสนับสนุนด้านบรรจุภ ัณฑ์ สติ๊กเกอร์ ช่ว ยดำเนินการขอ อย.
การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ”
“น่าจะมีการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวบ้านเวียคะดี้”
7.5 เป้าหมายของชุมชนในการดำเนินโครงการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า ชุมชน ควรมีความสำเร็จใน
การเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายในระยะเวลา 2-3 ปี และควรมีการแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ควรมีการประชุมกันทุกเดือนก่อนมีการประชุมของหมู่บ้าน สะท้อนจาก
ข้อความของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
“ปีที่แล้วได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการไม่มีเวลามานั่งคุยกันทำให้ขาดการ
วางแผน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาระครอบครัว กรรมการบางคนมีลูกเล็กทำให้เป็นอุปสรรค
ควรมี ก ารกำหนดวั น ประชุ ม สำหรั บ การดำเนิ น งานชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถ ี ท ี ่ ช ั ด เจน
กำหนดเวลาดำเนินงานให้ชัดเจน”
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7.6 การวางกลยุทธ์ทางการตลาด (8P)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า การวางกลยุทธ์ทางการตลาด
(8P) ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการจัดโปรโมชั่น
ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านพนักงานขาย ด้านข่าวสาร ด้านพลังการต่อรอง ซึ่งทั้ง 8 ด้านนั้น ชุมชนไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบทุกด้าน ถึงแม้ว่าชุมชนจะมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดจากการร่วมโครงการฯ ถึง 15
ผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ราคาที่กลุ่มผู้ประกอบการตั้งไว้โดยคำนึงต้นทุน
กำไร โดยคิดราคาที่ไม่แตกต่างจากท้องตลาด แต่ทั้งนี้ยังติดปัญหาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งภายใน
ชุมชนยังไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัจจุบันกลุ่มทำการขายผ่านช่องทางทาง Social
และผ่านการบอกปากต่อปาก เป็นการผลิตตาม Order ทั้งสิ้น การจัดโปรโมชั่นมีเพียงบางผลิตภัณฑ์
เท่านั้น เนื่องจากมียอดขายที่มากกว่าผลิตภัณฑ์รายอื่น มีการกำหนดราคาขายส่ง และขายปลีก อาทิ
ผักเหลียงอบแห้ง ผักเหลียงอบแห้งปลารมควัน ส้มป่อยอบแห้งปลารมควัน ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้รับการ
สนับสนุนต่อเนื่องจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ ผักเหลียง
อบแห้งปลารมควัน น้ำมันงา ผ้าทอกะเหรี่ยง และหมูแดดเดียว ทั้งรายได้จากการที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว
เข้าพักโฮมสเตย์ หรือรวมไปถึ งจำนวนการมาศึกษาดูงาน แต่ทั้งนี้ แรกเริ่มโครงการนั้น ภาครัฐทุ่มเท
งบประมาณไปกับการทำประชาสัมพันธ์มากไปแต่ไม่ได้ประโยชน์ สะท้อนจากข้อความของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
7.7 ศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนเวียคะดี้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า การทำ SWOT Analysis
และ TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน การค้นหาศักยภาพของชุมชนนำไปสู่การ
กำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการ ได้ดังนี้
TOWS Matrix
SO1: สร้างเทรนด์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 8 วิถีวัฒนธรรม ผ่าน Social Media
SO2: Social Media และ Application สินค้า OTOP
SO3: จัดโปรแกรมท่องเที่ยววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม
WO1: Social Media และ Application ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
WO2: จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวทุกเดือน และรายงานผลประจำปี
WO3: เขียนโครงการขอรับงบประมาณ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์จากงบจังหวัด
และงบท้องถิ่น
ST1: ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ดึงดูด มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ปรับภูมิทัศน์
สร้างจุดเช็คอิน
WT: จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายทั้งในส่วนของกิจกรรมและราคา
WT2: จัดโปรแกรมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจ เยี่ยมบ้านมอญ นอนบ้าน
กะเหรี่ยง แวะซื้อของฝากจากเจดีย์
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และหากการวางกลยุทธ์ไม่เป็นตามที่ค าดหวัง ชุมชนจะประชุมเพื่อวางแผนแก้ไ ขตาม
สถานการณ์ชุมชนสามารถดำเนินการได้
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Potjana Suansri (2003) ที่กล่าวว่า การศึกษา
ภาพรวมของชุมชนด้วยตัวเอง จะช่วยให้ชุมชนรู้จัก และเข้าใจคุณค่าของชุมชน มีการเตรียมความ
พร้อม พิจารณาลักษณะเด่น ความน่าสนใจทางภูมิปัญญา วัฒนธรรมของจน เชื่อมโยงเข้ากับการ
ท่องเที่ยว พัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยว ดังนั้น การศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชน นำไปสู่
การกำหนดกลยุทธ์การตลาดของชุมชนในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะนำมาซึ่งความสำเร็จ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ในที่สุด
7.8 การปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทำให้ได้ข้อมูลว่า ชุมชนควรมีการปรับปรุง
แก้ไข ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน
เช่น การจัดแปลงนา ทดลองทำนาโยง เกี่ยวข้าว และฟาดข้าว มีการดึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น (กะเหรี่ยง)
ให้ ม ี ค วามชัด เจนมากขึ้ น มี จ ั ด ศึ ก ษาดู งาน มี ก ารปรั บปรุ ง ที่ พ ัก สถานที ่ ท ่ อ งเที ่ย ว อาหาร ให้
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ได้รับความสะดวกสบาย มีจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน มีการจัดทำโปรแกรม
ท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยวของหมู่บ้าน และได้รับความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวในชุม ชน เพื่อให้
บ้านเวียคะดี้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนข้างเคียงหรือในอำเภอ
8. ผลการศึกษา
8.1 สรุปผลและอภิปรายผล
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ เพื่อตอบคำถามการศึกษาค้นคว้าว่า แนวทางการพัฒนาโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ควรเป็นอย่างไร? มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชน
ท่องเที่ยว นำไปสู่การวางแผนกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผลจากการศึกษา
จากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า
การจัดสนทนากลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านทำอาหาร กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง การแสดงคนตรี
พื้นบ้านนาเด่ย์ และการแสดงรำตง และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สรุปได้ว่า แม้ชุมชน
จะมีทุนชุมชนที่พร้อมมีวัฒนธรรม 8 วิถีวัฒนธรรม มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีที่พัก ผู้นำชุมชนมีความ
สนใจและพร้อมดำเนินกิจกรรมตามที่โครงการได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ด้วยปัญหาและอุปสรรค
ภายในบางประการ ทำให้มีเพียงบางกลุ่มที่ยังคงดำเนินกิจกรรมถึงทุกวันนี้ บางกลุ่มหยุดชะงักมิได้
ดำเนินการต่อ เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไข ว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ด้วยการกำหนดกล
ยุทธ์ การดำเนินชุมชนท่องเที่ยวฯ จากการทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix กำหนดกลยุทธ์
ในการดำเนินงานในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ ดังนี้
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1) การจัดโปรแกรมท่องเที่ยววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม
2) สร้างเทรนด์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 8 วิถีวัฒนธรรม ผ่าน Social Media
3) Social Media และ Application สินค้า OTOP
โดยชุมชนได้เลือกกลยุทธ์การจัดโปรแกรมท่องเที่ยววิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม เป็นอันดับแรก
โดยเริ่มจากการจัดแปลงนาบางส่วน ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจทำนาอินทรีย์ ได้จ่ายค่าสมัครเข้าร่วม
กิจ กรรมตลอดรายการ โดยคิดค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม ที่พัก อาหาร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
นักท่องเที่ย วสนใจ โดยการทำนาของเวียคะดี้ จะเริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการทำนาโยนด้วยตนเอง เก็บเกี่ยว ฟาดข้าวในประเพณีฟาดข้าว
ของคนกะเหรี่ยง และนำข้าวที่ได้ไปบริโภค ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม โดยระหว่างนั้นชุมชน
จะเป็นผู้ดูแลต้นข้าวที่นักเที่ยวได้โยนไว้ เป็นต้น
สำหรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP นั้น
ผู้ศึกษาได้ใช้การทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix และเพิ่มกรอบแนวคิด 8P’s เข้าไป เพื่อให้
กลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าปัจจุบันผลการดำเนินงานของกลุ่ม ประกอบไปด้วยกลยุ ทธ์ใดบ้าง จากกล
ยุทธ์ทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การใช้พนักงาน กลยุทธ์การให้ข่าวสาร และกลยุทธ์การใช้พลัง
จากการสรุปในเวทีสนทนากลุ่ม พบว่า การดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP มิได้นำ กลยุทธ์ การ
ใช้พนักงานและกลยุทธ์การใช้พลัง มาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินกิจกรรมของการผลิ ตและ
จำหน่ายสินค้าชุมชน เนื่องจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการนั้น เป็นผู้จำหน่ายด้วยตนเอง ประกอบกับการที่
กลุ่มเพิ่มเริ่มดำเนินการ เปรียบเสมือนเด็กน้อยที่ยังไม่มีพลั งอำนาจการต่อรองใด ๆ ซึ่งระยะแรกนี้
กลุ่มจำเป็นต้องมีการทำการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักเสียก่อน ไม่สามารถตั้งเงื่อนไขได้มากนัก
หากแต่อีก 6 กลยุทธ์ที่เหลือนั้น กลุ่มได้นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม อาทิ กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ ทางชุมชนเวียคะดี้ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน มากถึง 15 ผลิตภัณฑ์ และทุกผลิตภัณฑ์ก็ยังสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แม้ไม่มากนักแต่ก็ถือว่าพอใช้ ประกอบกับในบางผลิตภัณฑ์ เช่น ผักเหลียง
อบแห้งปลารมควัน หมูแดดเดียว ผ้าทอกะเหรี่ยง น้ำมันงาพนาวัลย์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้รับการ
พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าอย่างต่อเนื่อง จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี หรือได้รับเครื่องจักรในการสกัดน้ำมันงา จากกองทุน
รอบโรงไฟฟ้า ล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ทั้งสิ้น
นอกเหนือไปจากนี้ ชุ มชนต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดังนี้
1) การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
2) การจัดทำป้ายบอกตำแหน่ง/สถานที่/ประวัติความเป็นมา
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3) กำหนดจั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชนท่ อ งเที ่ ย วฯ เป็ น ประจำทุ ก เดื อ น และวาง
แผนพัฒนากิจกรรมทุก ๆ 6 เดือน
4) ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ้านเวียคะดี้ (เดิม) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และจุดจำหน่ายสินค้าและของ
ที่ระลึกของชุมชน
5) ปรับราคาโฮมสเตย์ลดลงมาให้เหลือ 400 บาท จากเดิม 500 บาท เนื่องจากเจ้า ของ
ผู้ประกอบการมองว่าราคาแพงไป ทำให้หาลุกค้าได้น้อย
6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP ของชุมชน ผ่าน Social
Media ให้บ่อยครั้งขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเวียคะดี้ ในการก้าวเข้าสู่ การเป็นชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ที่ประสบความสำเร็จ โดยวัดที่ความสุขของคนในชุมชน มีรายได้ ทั้งยังสามารถสืบทอดภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น คงวิถีชีวิตกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิมไว้ได้นั้น คือการเป็น Local Experience Tourism
เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น การได้เที่ยวเหมือนเป็นคนท้องถิ่น ทำกิจกรรมเหมือน
คนท้องถิ่น นอนในที่พักเหมือนคนท้องถิ่น กินเหมือนคนท้องถิ่น ตรงกับวลีที่มีมานานแสนนานที่ว่า
“When in Rome, do as the romans do” เมื่อคุณอยู่กรุงโรม ก็จงทำตัวเหมือนกับชาวโรมัน
ทั้งนี้ ชุมชนควรมีการจัดปฏิทินการท่องเที่ยวของชุมชนที่ชัดเจน รวมไปถึงการกำหนดโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรม ราคา และปรับได้ตามความต้องการของผู้เข้ามาท่องเที่ยว
ในชุมชน ซึ่งจากการจัดสนทนากลุ่มก็ได้ข้อตกลงเบื้องต้นว่า เนื่องจากชุมชนเวียคะดี้มีการทำนา ปลูกข้าว
กิจกรรมที่ชุมชนจะนำเสนอให้มีความโดดเด่น โดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม นั่นคือ งาน
ฟาดข้าว ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี หลังจากการเกี่ยวข้าวในเดือนธันวาคม รูปแบบของ
กิจกรรมจะเป็นสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวตั้งแต่การทำนาโยน การเกี่ยวข้าว และการฟาดข้าว
เมื่อได้ข้าวมาแล้ว ชุมชนก็จะจัดส่งให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในปีนี้ 2562 ชุมชนก็จะ
เริ่มทดลองกิจกรรม และจะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดือนสิงหาคม
เอกสารอ้างอิง
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องตลาด. กรุงเทพมหานคร: วิสิทธิ์พัฒนา.
Kolter, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing management (12th ed.). New Jersey:
Prentice-Hall.
Potjana Suansri. (2003). Community based tourism handbook. Bangkok: Mild.
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รูปแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมที่เหมาะสม ต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
วีระศักดิ์ เลิศสิทธิชัย*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาถึงรูปแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์
ดำรงธรรมที่เหมาะสม ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างรูปแบบหน้าที่ การบริหารจัดการองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นการจัดทำรูปแบบโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมรองรับการจัดตั้งศูนย์ดำรง
ธรรมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
รวมทั้ง วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากรูปแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม
ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่า มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือไม่ แล้วเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้าง
รู ป แบบองค์ ก ร และบทบาทหน้ า ที ่ ท ี ่ เ หมาะสม เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านของศู น ย์ ด ำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานการดำเนินการ
มากกว่ าที ่ ผ ่ านมา โดยวิ ธ ี การศึ กษาวิ จ ั ยจากเอกสาร หนั งสื อสั ่ งการต่ าง ๆ ทั ้ งของคณะรั ฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย และผู้ปฏิบัติ จำนวน 16 คน ผู้ศึกษาวิจัยได้ผลการวิจัยทั้งด้าน
รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และได้รับข้อเสนอแนะที่จะมีผลต่ อ
ประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ปัญหา อุปสรรค ที่พบของศูนย์ดำรงธรรม คือ รูปแบบโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมที่ไม่มี
ความชัดเจนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมทุกภารกิจ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรม คือ ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์การที่มีลักษณะการรวมศูนย์
อำนาจ แบ่งหน่วยงานภายในตามความชำนาญโดยออกแบบโครงสร้างที่มีการยึดหลักของความสามารถใน
การจัดหาบุคลากร จัดสายการบังคับบัญชา โดยเน้นสายการบังคับบัญชาที่ทำให้เกิดความร่วมมือของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และปรับแต่งโครงสร้างองค์กรให้ศูนย์ดำรงธรรมมีขนาดองค์การที่สามารถควบคุม
ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมได้ครอบคลุมทุกระดับ
คำสำคัญ: ศูนย์ดำรงธรรม บูรณาการ โครงสร้างองค์การ คสช รูปแบบที่เหมาะสม
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศบังคับใช้ ประกาศคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อย ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่
ในการบำบั ด ทุ ก ข์ บำรุ ง สุ ข ให้ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จริ ง จั ง และรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
กระทรวงมหาดไทยต้องนำหน่วยงานแก้ไขเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนมาปรับปรุงศักยภาพ
โดยใช้ชื่อ “ศูนย์ดำรงธรรม” เช่นเดิม ผลของประกาศ คสช. ดังกล่าวทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนและ
บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมขึ้นอย่างแพร่หลายในทุกกระทรวง กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2559 กระทรวงมหาดไทย
จึงออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทย โดย
ยกฐานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยขึ้นเป็นกลุ่มงานหนึ่ง ภายใต้สำนักตรวจการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ และยกฐานะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้นเป็นกลุ่มงานหนึ่ง ภายในสำนักงานจังหวัด รวมทั้ง
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 ดังกล่าวได้เพื่อภารกิจหรือบทบาทให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ
อีกหลายบทบาท อาทิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด ด้านการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service: OSS) เช่น ทำบัตรประชาชน การจ่ายค่าสาธารณูปโภค ต่ออายุทะเบียนรถยนต์
และจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี เป็นต้น ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษา เช่น เศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ ด้านการเป็นศูนย์รับฟังทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบาย ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล เป็นต้น รวมทั้ง ด้านการให้บริการรับ -ส่งต่อเช่น การขออนุญาต
ประกอบกิจการอันมีกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาตในการประกอบกิจการ จดทะเบียนคนพิการ
จดทะเบียนมูลนิธิ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส หรือยื่นคำขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
และยา ฯลฯ เป็นต้น การเพิ่มจำนวนขึ้นดังกล่าว รวมทั้งการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอ บภารกิจ
เพิ่มขึ้นหลายด้านได้สร้างปัญหาในการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม ใน
ทุกๆ ระดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่า ภารกิจหน้าที่เหล่านั้น มีหน่วยงานของรัฐเฉพาะ
เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้วทั้งสิ้น อีกทั้ง เจ้าหน้า ที่ของรัฐเหล่านั้น ซึ่งประจำในหน่วยงาน
ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น ต่างมีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้วเช่นเดียวกัน
จึงเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและไม่คุ้มค่ากับการต้องจัดสรรงบประมาณที่มีการบริการที่
ซ้ำซ้อนดังกล่าว ประกอบกับการกำหนดให้มีศูนย์ดำรงธรรมหลายระดับเพิ่มขึ้น โดยศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงยังไม่มีความพร้อมและความชัดเจนทั้งรูปแบบโครงสร้างและบทบาท เช่น ขาดการวางแผน
ด้านรูปแบบโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง ขาดการเตรียมความ
พร้อมด้านงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ และอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในฐานะผู้รับบริการภาครัฐ ไม่อาจสร้ างความพึงพอใจ และไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ถือเป็นปัญหาสำคัญ
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จากสภาพของปัญหาข้างต้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งเกิดจาก
การวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยไม่คำนึงศักยภาพของบุคลากรประจำศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด รวมทั้ง การกำหนดรูปแบบโครงสร้างองค์การที่ไม่มีศักยภาพ ส่งผลให้
ไม่เกิดความคล้องตัวในการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม และยังส่งผลให้อัตลักษณ์เดิมในด้านการ
แก้ไขเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่ได้คำชมเชยจากประชาชนมาแต่
เดิมอ่อนด้อยลงไป และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการดำเนินงานบำบัดทุกข์บำรุง
สุขให้แก่ประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในอนาคต
มูลเหตุจากการขาดการกำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) เป้าหมาย (GOLD) ที่
เจาะจง ประกอบกับนโยบายการบริหารศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ เป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
ในการอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น การรับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์
ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด รวมทั้ง การศึกษาเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ (สัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่มีลำดับค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานสูงสุด
และต่ำสุดเปรียบเทียบกัน) จึงมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องมีกรณีศึกษา เพื่อวิจัยและหาตัวแบบ
(Model) หรือรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมว่าเป็นเช่นไรสำหรับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างรูปแบบหน้าที่ การบริหารจัดการองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
2.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรง
ธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2.3 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างขององค์การ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งโครงสร้างรูปแบบองค์กร และบทบาทหน้าที่ที่
เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน
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3. ขอบเขตการวิจัย
เป็นการศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ในการออกแบบรูปแบบโครงสร้างองค์การการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยประกาศคณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติ
ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เทียบกับรูปแบบโครงสร้างองค์การและบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
96/2557 ดังกล่าว ตลอดจนหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
4. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” ผู้ศึกษาวิจัย
ได้กำหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาเพื่อเป็นกรอบพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาความหมาย แนวคิด
ทฤษฎี พัฒนาการ และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ประวัติและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน
2) โครงสร้างและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม
3) ความหมายและนิยามศัพท์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม
4) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
5) แนวคิ ด บั ญ ญั ต ิ 10 ประการ ในการปรั บ ปรุ ง การทำงานภาครั ฐ “Reinventing
Government” : David Osborne & Ted Gaebler, 1993
6) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS)
7) โครงสร้ า งและการออกแบบองค์ ก าร ตามแนวความคิ ด ของ Henry Mintzberg
ZOrganization Structure And Desing : Henry Mintzberg, s Orgenization ConFiguration)
8) แนวคิดองค์การสมัยใหม่ Modern Organization: Learning Organization
9) การออกแบบองค์การ (Organizational design)
10) แนวคิ ด ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการร้ อ งเรี ย นของผู ้ ร ั บ บริ ก าร (Consumer
Complaining Behaviors: CCB)
11) กรอบแนวคิดการวิจัย (logical framework)
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถที่จะกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

โครงสร้างและองค์ประกอบองค์การ

ประสิทธิภาพการดำเนินการ ศดธ.

1. ความชำนาญในหน้าที่ (Expertise)
ได้แก่ เฉพาะด้าน (specialization) /รอบด้าน
(generalization)
2.การแบ่งหน่วยงาน (Departmentation)
3. การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Integration)
4. ช่วงการควบคุมองค์การ (span of
control)
5. การส่งมอบอำนาจการตัดสินใจ (Decision
power)
6. ความเป็นมาตรฐาน (Standardization)
7. กลไกการประสานงาน (Coordination
mechanism)

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
- งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One
Stop Service: OSS)
- งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษา
ทางคดี
- งานบริการรับ-ส่งต่อ
- งานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

รู ป แบบโครงสร้ า งและบทบาทศู น ย์ ด ำรงธรรมที่
เหมาะสม ภายหลังประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 มีผลบังคับใช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม อันได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ แนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำมากำหนดตัวแปรต้น คือ
โครงสร้างองค์การ และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของศูนย์ดำรงธรรม ศดธ.
สำหรับตัวแปรด้านโครงสร้างองค์การมาจากการเปรียบเทียบความสอดคล้องของ ตัวแปร ซึ่ง
พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรทั้ง 8 ตัว ได้แก่ 1) ความชำนาญในหน้าที่ (Expertise) (เฉพาะด้าน
(specialization) /รอบด้าน(generalization)) 2) การแบ่งหน่วยงาน (Deparmentzation) 3) การ
รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(Integration) 4) ช่วงการควบคุมองค์การ (span of control) 5) การส่ง
มอบอำนาจการตัดสินใจ (Decision power) 6) ความเป็นมาตรฐาน (Standardization)
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6. กลไกการประสานงาน (Coordination mechanism)
ส่วนตัวแปรด้านประสิทธิผลของศูนย์ดำรงธรรมนั้น ผู้ศึกษาวิจัยได้ประยุกต์หลักเกณฑ์ของ
แนวคิด NPS และรูปแบบโครงสร้างองค์การตามแนวความคิด ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เข้ากับ
บริบทด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมที่สำคัญ จำนวน 7 ภารกิจ อย่างเหมาะสม
เนื่องจาก บริบทดังกล่าวนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จึงกลายเป็นกรอบในการ
วัดประสิทธิผลขององค์การได้อย่างมีมาตรฐาน จากตัวแปรดังกล่าว จึงนำไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัยดังกล่าวข้างต้น
7. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรที่มีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด” เป็นการศึกษาเชิงนโยบาย (Policy Paper) ที่มุ่งศึกษาในประเด็นสมัยใหม่ เพื่อมุ่งวิเคราะห์
ถึงปัญหาและแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการมุ่งวิเคราะห์และ
แสวงหาทางเลือก (Option) ในเชิงนโยบาย เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งาน
แล้วนำเสนอแต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจต่อไป โดยใช้ข้อมูลของการวิจัยเชิงบรรยาย ชนิดข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) ในการทำวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกที่สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็นมากขึ้น และสามารถนำเอาผล
ของการศึกษาวิจัยนี้ไปสู่การประยุ กต์และปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อต่อยอดการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทั่ว
ประเทศ (Applied Research) เพื่อศึกษาถึงปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค และเพื่อที่จะ
วิเคราะห์หาแนวทางหรือนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทั่วประเทศในภาพรวม โดยออกแบบกระบวนการศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) เป็ น การศึ ก ษาจากเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) โดยศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสาร
การศึกษาส่วนบุคคล เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำเสนอเรื่องราวของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
โดยสังเขปจากแหล่งข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทราบถึงเหตุผ ลและความจำเป็นที่ต้ องมี ก าร
ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้
2) ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกำหนดประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 คน และ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานศูนย์
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ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ในจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงและระดับต่ำของ
แต่ละภาคทั่วประเทศ จำนวน 10 จังหวัดๆ ละ 2 คน ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่งนิติกรประจำ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 1 คนและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน
1 คน และใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) แบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (face to face interaction) เพื่อ
สอบถามความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด รวมถึง
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของข้าราชการซึ่งเป็นบุคลากรประจำของศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ
3) รวบรวมและประมวลข้ อ มู ล ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ รวมทั ้ ง ความต้ อ งการของ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาหนทางแก้ไขปัญหา และการพัฒนาโดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประสาสนศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาทางพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์
ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทั่วประเทศ
4) นำเสนอการพัฒนาประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการ ในมิติด้านรูปแบบโครงสร้างของ
องค์ ก าร และบทบาท อำนาจหน้ า ที ่ ข องข้ า ราชการซึ ่ ง เป็ น บุ ค คลากรประจำศู น ย์ ด ำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทั่วประเทศ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความเป็นไปได้ โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีหรือเทคนิคทางรัฐประศาสนศาสตร์ นำมาวิเคราะห์ และอธิบายว่าข้อเสนอต่าง ๆ เหล่านั้น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ อย่างไร และชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียโดยสังเขป
ของการนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการให้บรรลุผลได้อย่างไร
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย โดยศึ ก ษาเอกสาร หนั ง สื อ สั ่ ง การต่ า ง ๆ ทั ้ ง ของคณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยได้ผลการวิจัยทั้งด้านรูปแบบโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และได้รับข้อเสนอแนะที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดังนี้
8.1 รูปแบบ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยใน
ระดับต่าง ๆ
8.1.1 ศูนย์ดำรงธรรมในระดับส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนักตรวจราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือ ที่ มท 399/2559 ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ และบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
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และต้องรายการงานปฏิบัติงานต่อปลัดกระทรวงโดยตรง ตามโครงสร้าง โดยมีการแบ่งหน่วยงานตาม
ที่ตั้ง ออกเป็น 2 แห่ง คือ
(1) ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีที่ตั้งภายในศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนงานธุรการของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วน
งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมระดับกระทรวง โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคระกรรมการฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
และหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจร่วมเป็นกรรมการอีก 16 คน มีอำนาจหน้าที่ กำกับ
ดูแล อำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรม และการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีโครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในของสำนักตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ภาพที่ 2 ผนวกแนบท้ายคำสั่ง สป.มท.ที่ 339/2559
ที่มา: คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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2) ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ได้แก่
(1) ศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครอง ที่ตั้ง ณ วังไชยา กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์งานบริการ Smile Line ส่วนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ดำรงธรรม
กรมการปกครอง
(2) ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ที่ตั้ง ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของศูนย์งานบริการ
Smile Line ส่วนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน
(3) ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ตั้ง ณ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ เป็นที่ตั้งของศูนย์งานบริการ Smile Line ส่วน
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(4) ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ตั้ง ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่
218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ เป็นที่ตั้งของ ศูนย์งานบริการ Smile Line
ส่วนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานให้ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
(5) ศูน ย์ดำรงธรรมกรมพัฒ นาชุมชน ที่ตั้ง ณ กรมพัฒ นาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของศูนย์งานบริการ Smile Line ส่วนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานให้ข้อมูล
ข่าวสาร ของศูนย์ดำรงธรรมกรมพัฒนาชุมชน
(6) ศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง ที่ตั้ง ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้า
นครหลวง เป็นที่ตั้งของศูนย์งานบริการ Smile Line ส่วนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานให้ข้อมูล
ข่าวสาร ของศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง
(7) ศูนย์ดำรงธรรมการการประปานครหลวง ที่ตั้ง ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่การ
ประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เป็นที่ตั้งของศูนย์งานบริการ Smile Line ส่วนงานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และงานให้ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ดำรงธรรมการประปานครหลวง
8.1.2 ศูนย์ดำรงธรรมในระดับส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีการบริหารงานแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วน
ราชการ ส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการอีกตามความเหมาะสม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในแต่ละจังหวัด จะมีลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์แตกต่างกันออกไป หรืออาจมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมต่างกันไปตามแต่
สภาพแวดล้อมภายในจังหวัด เช่น จังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวน
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มากในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการจัดบริ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ด้วย ฯลฯ เป็นต้น เหตุนี้
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่
(1) ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์
(2) ส่วนปฏิบัติการ
(3) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
2) ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร
3) ส่วนบริการประชาชน
4) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 ตุลาคม 2559
จะเห็นได้ว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมีรูปแบบที่ตายตัว แต่ก็สามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในจังหวัดได้ โดยอาจปรับปรุงแบ่งเป็นส่วนๆ ได้ 5 ส่วน ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (หรือคณะกรรมการอำนวยการ)
(2) คณะที่ปรึกษา
(3) คณะทำงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการไกล่เกลี่ยและยุติปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์
(4) คณะทำงานประจำสำนักงานศูนย์ดำรงธรรม
(5) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

ภาพที่ 3 โครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ที่มา: คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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2) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ โดยปรับ ปรุงจากศูนย์อำนวยความเป็น
ธรรมของกรมการปกครองเดิม ซึ่งมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและรูปแบบการบริหารใน
รูปของกรรมการ ประกอบด้วย นายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการที่นายอำเภอเห็นว่าเหมาะสม เป็นรองผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานราชการระดับอำเภอ
ร่วมเป็นกรรมการ จำนวน 12 คน
นอกจากนั้น ยังจัดโครงสร้างโดยมี ชุดปฏิบัติการตำบล ปลัดอำเภอหรือ ข้าราชการที่
นายอำเภอเห็นว่าเหมาะสม เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการ คณะทำงานประกอบด้วย ทหารในพื้นที่
ตำรวจในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภพตำบล เกษตรตำบล พัฒนากรประจำตำบล
ข้าราชการส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ที่รับผิดชอบตำบลนั้น ๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่/ครู กศน./ครู
อาจารย์ที่เหมาะสม ข้าราชการส่วนกลาง และ/หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำงาน หรือ มีที่ตั้งอยู่ใน
ตำบลนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครภาคประชาชน/
ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครของรัฐ เช่น อส. หมอดิน ภาคประชาสังคมอื่น ๆ (ถ้ามี) ข้าราชการที่
นายอำเภอเห็นว่าเหมาะสม เป็นเลขานุการ
จะเห็นได้ว่ารูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยแบ่ง
หน่วยงานภายในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมเดิม)
(2) ส่วนงานเบ็ดเสร็จ (ศูนย์บริการร่วมด้วย)
(3) ชุดปฏิบัติการตำบล

ภาพที่ 4 โครงสร้างของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่มา: กรมการปกครอง มท. https://multi.dopa.go.th/justice/info_organ/about7/topic24
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ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีโครงสร้างการปฏิบัติงานกระจายลงไปถึงในระดับหมู่บ้าน โดย
อาศัยโครงสร้างทางการปกครองท้องที่ ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ฯลฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ในเชิงบูรณาการอยู่แล้ว ทำให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือยุติและระงับข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องราวมา
สู่การพิจารณาดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
8.2 ความเหมาะสมของรูปแบบโครงสร้างและบทบาท
8.2.1 ด้านความชำนาญการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ (Expertise) : ผู้ ให้ส ัมภาษณ์มี
ความเห็นว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรมโดยตรงในระดับนโยบาย ควรกำหนดขอบเขตของ
ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมให้ชัดเจน และกำหนดโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมให้สอดคล้องกับขอบเขต
ของภารกิ จ ในขณะที ่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด ภายใต้ ป ระธานคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ดำดำรงธรรม (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ควรบูรณาการกับส่วนราชการ หัวหน้าส่วน
ราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจเพิ่มเติมจากบุคลากรประจำศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานจังหวัด ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับสภาพงานที่ต้องให้ บริการ
ประชาชนและมีความต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสม
8.2.2 การแบ่งหน่วยงาน (Deparmentzation): ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 69/2557 มิได้กำหนดรูปแบบและโครงสร้างของศูนย์ดำรง
ธรรมแต่ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ให้ศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งมุ่งหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
จังหวัดในการตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยรูป แบบและโครงสร้างจากการศึกษาวิจัย
พบว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดแบ่ง โครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่
399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ซึ่งในปัจจุบันได้กำหนดให้มีศูนย์ดำรงธรรมกระจายลงใน
ระดับอำเภอด้วย
โครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนั้น ต้อ งมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์ดำรง
ธรรม เพียงแต่ภารกิจด้านการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลมีขอบเขต ไม่ชัดเจน
โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมที่ใช้อยู่อาจมีข้อจำกัด ทำให้มาสามารถปฏิ บัติหน้าที่หรือให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต้องบูรณาการการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานใน
พื้นที่ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมในส่วนการบริการประชาชนได้
ตามสภาพงานและความต้องการของแต่ละพื้นที่
สำหรับการเชื่อมโยงการปฏิบัติระหว่างศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าแม้ไม่มีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนก็ไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงถ่ายทอดองค์ความรู้หรือข้อสั่งการต่าง ๆ จาก
ระดั บ บนลงล่ า งและระดั บ ล่ า งขึ ้ น มาสู ่ ร ะดั บ ที ่ ส ู ง ขึ ้ น ไป เนื ่ อ งจากปั จ จุ บ ั น ศู น ย์ ด ำรงธรรม
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กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบรับและติดตามงานการปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายชนิด
ทั้ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง มีระบบรับและติดตามข้อร้องเรียนที่ เรียกว่า “Data Center” นอกจากนี้
ประชาชนผู้ร ้องเรีย นยังสามารถตรวจสอบเรื่องราวของตนเองได้ ผ่านแอพพลิเคชั่ น “Spond”
บนโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ดี ระบบติดตามนี้คาดว่าจะสามารถใช้ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียน
ในศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นปี ง บประมาณ 2563 นอกจากนี ้ ศ ู น ย์ ด ำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ควรพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเชื่อมโยงเข้ า
กับระบบ E-Inspection ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน โดยบันทึกรายละเอียดข้อมูล
และผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในแต่ละเขตตรวจราชการ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
8.2.3 การรวมเป็ น อั น หนึ ่ ง อั น เดี ย วกั น (Intergration): ผู ้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์ ม ี ค วามเห็ น ว่ า
ศูนย์ดำรงธรรมในทุกระดับทั้งระดับส่วนกลาง และระดับภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ต้องเร่งสร้างค่านิยม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดแก่ประชาชนร่วมกัน รวมถึง
ต้องเร่งทำความเข้าใจกับศูนย์ดำรงธรรมในทุกระดับภายในจังหวัดให้เกิดความเข้าใจตรงกันถึงความ
มุ่งหมายที่มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไขความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน (ประชาชนพึ่งได้) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด
ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างค่านิยมดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสำนึกของบุคลากรในองค์กรศูนย์ดำรงธรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมสอดคล้องกับสภาพของศูนย์ดำรงธรรม
8.2.4 ช่วงการควบคุมองค์การ (Span of Control) และการส่งมอบการตัดสินใจ Decision
power): ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า เนื่องจากรัฐบาลมีแนวความคิดให้ศูนย์ดำรงธรรมสามารถ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า งคลองตัว ตามสภาพพื ้ น ที ่ ท ี่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั นไปตามแต่ ล ะจั ง หวั ด อำเภอ
กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้ศูนย์ดำรงธรรมมีขนาดและจำนวนบุคลากร
ไม่มากเกินไป และกำหนดให้การรายงานหรือช่วงการควบคุมสั่งการและโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจ
สั่งการเป็นโครงสร้างสั้นๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง โดยให้รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
สั่งการตรงจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน ส่วนในระดับภูมิภาคให้รายงานตรงไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดและสั่งการตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกัน ดังนั้น รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่มี
ช่วงการควบคุมเช่นนี้ จึงมีความเหมาะสม ส่งผมให้การควบคุมสั่งการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
แล้ว อย่างไรก็ตาม หากสามารถจัดหาระบบการติดตามประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
มาใช้ในโครงสร้างการควบคุมสั่งการช่วงสั้นของศูนย์ดำรงธรรม ก็จะส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์
ดำรงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับอำนาจการตัดสินใจซึ่งมีลักษณะแบบรวมศูนย์อำนาจ ควรหลีกเลี่ยงการกำหนด
โครงสร้างเช่นนี้ แต่กำหนดให้การตัดสินใจของศูนย์ดำรงธรรมเป็นการตัดสินใจโดยใช้อำนาจของคณะ
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กรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากเป็นการกระจายอำนาจในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
เพื่อการตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อลงกต สุขุม าลย์ และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2559) ซึ่ง
ศึกษาวิจัยโครงสร้างองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายหลังการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการบริหารงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ว่าการที่หน่วยงานได้มอบอำนาจการตัดสินใจบางส่วนลงสู่สังกัดย่อย ๆ ภายใน
องค์การ จะเป็นการลดปัญหาการกระจุกตัวของภาระงานที่มีอยู่มากให้กระจายออกไปอย่างเหมาะสม
8.2.5 ความเป็นมาตรฐาน (Standardization): ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ศูนย์ดำรงธรรม
ควรออกแบบและจัดระบบการปฏิบัติการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์และการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ทั้งหมดให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน แล้ว
ประกาศให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์
ดำรงธรรมเป็นไปโดยโปร่งใสและสอดคล้องตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องจัดทำคู่มือ
การปฏิบ ัติงาน เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานตามลั กษณะภารกิจงานแต่ล ะภารกิจ โดยมี
สาระสำคัญตามแต่ละประเภทของปัญหา ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนั้น รวมทั้ง องค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ ด้วย เช่น จัดทำคู่มือการแก้ไขข้อร้องเรียนความ
เดือดร้อนของประชาชนตามแต่ลักษณะของปัญหา อาทิ ปัญหาหนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์ เป็นต้น
8.2.6 กลไกการประสานงาน (Coordination Mechanism): ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า
เพื่อเสริมการประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มีความหลากหลายกว่าในปัจจุบัน ซึ่งมีช่องทางอยู่แล้วจำนวน
5 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1567 การเข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรม การร้องเรียน
ผ่ า นเว็ ป ไซต์ www.1567.go.th ผ่ า นตู ้ ปณ.1 ปทฝ. มหาดไทย และผ่ า น แอปพลิ เ คชั น Spon
การเพิ่มช่องทางสื่อสารให้มีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลดีต่อสภาพการสื่อสารของศูนย์ดำรงธรรมมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ง ต้องมีการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์
ดำรงธรรมทุกเดือน
8.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
โดยสรุ ป ผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย พบว่ า รู ป แบบโครงสร้ า งของศู น ย์ ด ำรงธรรมในระดั บ
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) นั้น ยังคงมีสถานะเป็นเพียง “ศูนย์หรือกลุ่มงาน” ในสำนักตรวจ
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส่วนรูปแบบโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็เป็นเพียงกลุ่มงานที่
อยู่ภายใต้สำนักงานจังหวัด ทำให้การโครงสร้างการสั่งการและการประสานงานในบางเรื่องยังต้องผ่าน
หลายขั้นตอน และเกิดความไม่คล่องตัวเท่าที่ควร รวมทั้ง สืบเนื่องประเด็นภาพลักษณ์ของศูนย์ดำรง
ธรรมที่หลายส่วนราชการเข้าใจว่าเป็นงานของกระทรวงมหาดไทย แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ออก
คำสั่งเชิงบูรณาการ โดยให้ส่วนราชการภูมิภาคจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการประจำศูนย์ดำรงธรรม
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จังหวัดหมุนเวียนกันไปตามจำนวนส่วนราชการในจังหวัด แต่ การปฏิบัติงานก็ยังไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเหล่านั้น ยังไม่ได้ตระหนักใน
ค่ า นิ ย มการบำบั ด ทุ ก ข์ บำรุ ง สุ ข ให้ แ ก่ ป ระชาชน เช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรของ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง ยังขาดความชำนาญ มาตรฐาน และองค์ความรู้ในลักษณะงานของศูนย์
ดำรงธรรม จึงไม่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ
จากการศึกษาวิจัยข้างต้น พบว่า รูปแบบโครงสร้ างที่ไม่ชัดเจนของศูนย์ดำรงธรรมมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมทุกภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยการเพิ่มขีด
ความสามารถการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม ของ อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ (2559) ว่า ปัญหาและ
อุปสรรคของศูนย์ดำรงธรรมประการสำคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหาเชิงโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรม
ที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ดังนั้น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาข้างต้นจึงควรมีแนวทาง ดังนี้
8.3.1 ศูนย์ดำรงธรรมทั้งในระดับส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย) และระดับส่วนภูมิภ าค
(จังหวัด) ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์การที่มีลักษณะการรวมศู นย์อำนาจ เพราะท้ายที่สุดแล้วจะเป็น
อุปสรรคที่ทำให้การทำงานนั้นมีความยากขึ้นตามมา เนื่องจากอำนาจการตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้
บริการเพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบโครงสร้างการดำเนินการ รวมทั้งการตัดสินใจในการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรมจึงสมควรเป็นรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างสมบูรณ์
8.3.2 ศู น ย์ ด ำรงธรรมควรมี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในตามความชำนาญโดยออกแบบ
โครงสร้างที่มีการยึดหลักของความสามารถในการจัดหาบุคลากร เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานตามกลุ่ม/ฝ่าย
ที่มีความกระชับ แล้วจึงคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะตรงตามภารกิจให้มาปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานภายในเหล่านั้น
8.3.3 ศูนย์ดำรงธรรม ควรจัดสายการบังคับบัญชา โดยเน้นสายการบังคับบัญชาที่ทำให้เกิด
ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาบุคลากรจากส่วนราชการต่าง ๆ ตาม
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และบูรณาการกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา จึงทำให้งานมีความซับซ้อน
ประกอบกับภาระงานที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ รับมอบหมายมีจำนวนมากขึ้น หลากหลายและซับซ้อนขึ้น
จึงต้องเร่งสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การสร้างความร่วมมือนี้จะส่งผลให้
บทบาทและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.4 รัฐบาลควรปรับปรุงโครงสร้างองค์ การของศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ โดยหลีกเลี่ยง
ลักษณะรูปแบบโครงสร้างองค์การที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แต่ควรจะสร้าง
แนวทางปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมที่ทำให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ในการดำเนินงาน
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รวมทั้งการให้ความร่ว มมือจากบุ คคลากรในการปฏิบ ัติ ง านให้ส ามารถตอบสนองต่ อเป้า หมาย
ที่สำคัญขององค์การหรือยุทธ์การพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.5 สืบเนื่องจากบทบาทหลักของศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ ซึ่งกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมขององค์การมาแต่แรกเปิดดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม คือการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่
ประชาชนซึ่งบทบาทนี้ได้รับความศรัทธาและเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะองค์การผู้กำกับเชิงนโยบายของศูนย์ดำรงธรรม ความพิจารณาลดภาระกิจของศูนย์
ดำรงธรรมซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ หรือประเมินแล้วว่าไม่มีความพร้อมดำเนินการ เช่น การเป็นศูนย์ให้
คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่ภาคธุรกิจเอกชนออกไปเสียจากบทบาทและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม
เพื่อให้บทบาทและภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการกำหนดแนวทางดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมเช่ นว่า
นั้น จะเกิดแก่ประชาชนนั่นเอง
8.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
ในการจัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาวิจัย “รูปแบบโครงสร้างองค์การ
และบทบาทหน้าที่ของศูน ย์ดำรงธรรมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ” เป็นการศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้วยวิธีการ สืบค้น
ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจ ัย ที่มีการศึกษาวิจัยไว้ก่อนแล้ว ร่ว มกับการเก็บข้อมูล โดยวิธ ีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคตว่า เนื่องจาก
การศึกษาวิจัยนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการเก็บข้อมูลระยะสิ้น รวมทั้ง กลุ่มประชากรในการเก็บ
ข้อมูลมีจำนวนไม่มากพอและไม่หลากหลายเพียงพอ
ดังนั้น จึงควรทำการศึ กษาวิ จั ยถึ งรู ป แบบโครงสร้ า ง และบทบาทของศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซ้ำอีกครั้งโดยกำหนดระเบียบวิธีวิจัยร่วมกันระหว่าง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงสร้างและบทบาทองค์การที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
แล้วจึงทำการศึกษาวิจัยในแบบเชิงทดลอง เพื่อทดสอบว่ารูปแบบโครงสร้างที่นำเสนอสามารถใช้งาน
ได้จริงหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร และจะสามารถส่งเสริมให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรง
ธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ รวมทั้ง นำผลการทดสอบ ค้นคว้าที่ได้รับไปจัดทำระเบียบกฎหมาย
เพื่อกำหนดรูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าของศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความ
ชัดเจนแน่นอนต่อไป
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
สมชาย สุขเกื้อ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยทะเบี ย น สำนั ก งานที ่ ด ิ น จั ง หวั ด ชลบุ ร ี สาขาบ้ า นบึ ง ทำการศึ ก ษาข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 286 ชุด แล้วนำมา
วิเคราะห์สถิติ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน t-test และ
One-way ANOVA การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวและการวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับระดับความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจของประชาชนในการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวั ดชลบุรี สาขาบ้าน
บึงเป็นรายด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจของประชาชนสูงสุดคือ ด้านสถานที่ รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นว่าต้องการให้ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาที่สุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ
ผลการเปรีย บเทีย บความแตกต่า งของความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง พบว่า การศึกษาและอาชีพ เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ที่ระดับนัยสำคัญ .05
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน การบริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี
1. บทนำ
ปัจจุบันการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปในทิศทางความต้องการ ความคาดหวังของ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการ โดยส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และ
มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น กระบวนการทำงานเป็นทีม และการบริการที่ดีต่อประชาชน
เทียบเท่าระดับสากล สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง เป็นสถานที่ราชการภายใต้การกำกับกรม
ที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดิน ให้เกิด
ประโยชน์ส ูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการบริการ ระดับสากล”
(กรมที่ดิน, 2562)
การให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกเป็นการดำเนินการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด
เอกชน และกฎหมายว่าด้ วย การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
เกี่ยวการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดสอบเขต การแบ่งแยกที่ดิน
การรวมที่ดิน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากร
เกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการธุรกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (กนก
กร พรรังสี, 2562)
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาการ
ให้บริการแก่ประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่ “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” สนองแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการของส่วน
ราชการ และหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุก ที่มีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่หลากหลาย การยกระดับ
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ การเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย การเปิด
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางที่หลากหลาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการ การจำแนกกลุ่มผู้ใช้บริการ การเปิดช่องทางการร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่หลากหลาย ฯลฯ
(กรมที่ดิน, 2562)
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง อันประกอบด้วย
ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่ งอำนวยความสะดวก เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

598

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน จังหวัด
ชลบุรี สาขาบ้านบึง
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ฝ ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงอยู่ในระดับใด
3. คำถามการวิจัย
3.1 ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สาขาบ้านบึงอยู่ในระดับใด
3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สาขาบ้านบึง อยู่ในระดับใด
4. สมมุติฐานการวิจัย
ประชาชนที่เข้ารับ บริการมีระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง อยู่ในระดับใด
5. ขอบเขตของการวิจัย
ความพึงพอใจและประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ในการบริการประชาชน มีขอบเขตเนื้อหาดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ด้านกระบวนการการให้บริการ
การเข้าถึงบริการ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
การตอบสนองและความสุภาพอ่อนโยน
3) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ขอบเขตด้านประชากร
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่เข้ารับบริการต่อฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำนวน 1,000 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชาชนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 286 คน
n=

N
1 + Ne 2
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เมื่อ

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับ
ความเชื่อมั่น 95%)
ระดับความเชื่อมั่น 99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
n = 1,000 ÷ (1 + (1,000 X 0.052)
= 286
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ช่วงระยะเวลาที่ศึกษาคือ เดือนเมษายน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน
ขอบเขตด้านสถานที่
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
6. ทบทวนวรรณกรรม
กรรณิกา จันทราสุทธิ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ใช้บริการและความพึงพอใจของ
ผู ้ มารั บ บริ การที ่ ส ำนั กงานที ่ ด ิ น จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา สาขาวั งน้ อย มี ว ั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
1) ศึกษาปัจจัยที่ใช้บริการของข้อมูลผู้มารับบริการต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวัง
น้อย 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวัง
น้อย 3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการมารับบริการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาวังน้อย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ และ 4) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน
การมารับบริการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย จำแนกตามปัจจัยที่ใช้บริการ
ของผู้มารับบริการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้มารับบริการ จำนวน 200 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) ปั จ จั ย ที ่ ใ ช้ บ ริ ก ารของผู ้ ม ารั บ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ พ บว่ า ลั ก ษณะการมารั บ บริ ก าร คื อ
ดำเนินการด้วยตนเอง ฐานะการมารับบริการคือบุคคลธรรมดา เวลามารับบริการคือเวลา 10.0112.00 น. เรื่องการมารับบริการคือการจดทะเบียนขาย และจำนวนครั้งที่มารับบริการคือครั้งแรก
2) ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านระบบการให้บริการ ด้านสถานที่
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
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3) ผู้มารับบริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกันมีระดั บ
ความพึงพอใจไม่ต่างกัน ส่วนผู้มารับบริการที่มีการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ผู้มารับบริการที่มีลักษณะการมารับบริการ ฐานะการมารับบริการ เวลามารับบริการเรื่อง
การมารับบริการ และจำนวนครั้งที่มารับบริการต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่ต่างกัน
นิภาพร นินเนินนนท์ (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางเขน2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการ
ให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน จากผลวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน อยู่ใน
ระดับมาก และปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และปัจจัยด้านองค์การ
อันได้แก่ การรับรู้กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความเชื่อถือในความสามารถของเจ้าหน้าที่ การ
ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
วชิรวัฒน์ เสี่ยงบุญ (2548, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในบริการของ
สำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในบริการ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร และเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของประชาชนในการ
บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ใน 5 ด้าน คือ ด้านความรวดเร็ว ด้านความสะดวก ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความประหยัดและยุติธรรม และด้านอาคารสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึง
พอใจของประชาชนในการบริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาครเป็นรายด้าน
ด้านที่มีความพึงพอใจของประชาชนสูงสุด คือ ด้านความถูกต้อง รองลงมา คือ ด้านความประหยัดและ
ยุติธรรม และด้านความรวดเร็ว
สุรชัย รัชตประทาน (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการจากสำนักงานที่ดินฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ
และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการบริการของสำนักงานที่ดินฯ ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การพูดจา/มารยาท และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ความ
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สะดวกในการติดต่อ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร แนะนำ
ให้ข้อมูล ให้ความรู้อย่างชัดเจน ให้บริการตามลำดับมาก่อนหลัง และมีความรวดเร็วในการบริการ
เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน บริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด สามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การทำงานมีความยุติธรรม น่ าเชื่อถือได้ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีปัจจัยหลายประการทั้งในด้านบุคคล
หรือองค์กร การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพของผู้ให้บริการ โดยปัจจัยที่ผู้รับบริการเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ ความถูกต้อง การ
พูดจา ความสะดวก ระยะเวลาการดำเนินการ จากการศึกษาครั้งนี้นำมาปรับปรุงและพัฒ นาให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดในบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยภายใน
1. เพศ
2. อายุ
3. ประเภทผู้ใช้บริการ

ตัวแปรตาม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
1. ด้านกระบวนการการให้บริการ
• การเข้าถึงบริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
• การตอบสนองและความสุภาพ
อ่อนโยน
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
8. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ ่ายทะเบี ย น
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
วิธีการสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากสถิติการให้บริการ โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
8.1 รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสำรวจ (Survey
Research) โดยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
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8.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร: จำนวนผู้ที่มาติดต่อใช้บริการ ในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ที่
ขอรับบริการจำนวน 1,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง: กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Yamane (อ้างถึงใน
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548, น. 80) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ขนาดของความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 286 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
8.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสำรวจ
(Survey Research) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้ อ หา (Content Validity) พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของข้ อ คำถามแต่ ล ะข้ อ กั บ ประเด็ น ย่ อ ย
ประเด็นหลัก รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงไปใช้
ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
8.4 ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และประเภท
ผู้ใช้บริการ ลักษณะของคำถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5 ข้อ
ตอนที ่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจำนวน 3 ด้ า น
ประกอบด้วย
(1) ด้านกระบวนการการให้บริการ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ ลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปาน
กลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ได้แก่ การตอบสนองและความสุภาพอ่อนโยน เป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
(3) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น
8.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Data Collection)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ศึกษาทำการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 286 ชุด และรอเก็บคืน
ทันที
2) ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากพบว่าแบบสอบถามที่ได้รับไม่
สมบูรณ์ ผู้ศึกษาจะชี้แจงและให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบคำถามให้สมบูรณ์
3) หลั ง จากได้ แ บบสอบถามกลั บ มาทั ้ ง หมดแล้ ว ผู ้ ศ ึ ก ษาทำการตรวจนั บ จำนวน
แบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
4) ผู้ศึกษานำแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาบันทึกรหัส และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS V.16
8.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้ว
นำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในส่วนของการแปลผลผู้ศึกษาได้กำหนดไว้ 5 ระดับ ซึ่งมี
วิธีการดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541, น. 25)
อันตรภาคชั้น (Interval) =
พิสัย (Range)
จำนวนชั้น (Class)
=
5–1
5
=
0.8
ดังนั้นจึงสามารถกำหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายท ะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ได้ดังนี้
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าคะแนนเท่ากับ
5
ระดับเห็นด้วยมาก
ค่าคะแนนเท่ากับ
4
ระดับเห็นด้วยปานกลาง
ค่าคะแนนเท่ากับ
3
ระดับเห็นด้วยน้อย
ค่าคะแนนเท่ากับ
2
ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าคะแนนเท่ากับ
1
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับทัศนคติของแต่ละด้าน ใช้เกณฑ์การแบ่งชั้นช่วงเท่ากัน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด

604

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำการวิเคราะห์ใน 3 ด้านดังนี้
1) ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ทำการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิ ติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และ
One-way ANOVA หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติให้ทำการทดสอบรายคู่ โดยวิธี
เชฟเฟ (Scheffe’ Method)
9. ผลการศึกษา
ผลการวิเ คราะห์ข ้อ มู ล การวิ จ ัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริก ารของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแล้วนำมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ข้อมูล ความพึ งพอใจของประชาชนในการบริ การของเจ้ าหน้ าที ่ฝ ่า ยทะเบี ย น
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
9.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.85 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.15 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
34.27 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.03 และน้อยที่สุดมีอายุ 61 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 5.94 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.31
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25.17 และระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้า ง/พนักงานบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 33.92 รองลงมาคืออาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 28.32 และน้อยที่สุด
คืออาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.05
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมาใช้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง คิดเป็นร้อยละ 63.64
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9.2 ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของประชาชนในการบริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยทะเบี ย น
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการ
บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระยะเวลาของการให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนดและมีความ
เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือมีการจัดลำดับคิวให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในบริการ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี สาขาบ้านบึง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาที่สุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงในด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึ ง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดสิ่งบริการอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ เก้าอี้
หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการบริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงในด้านสถานที่ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้าน
บึง ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่ให้การ
บริการมีเพียงพอ สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานที่สะอาด มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะกับเป็นสถานที่ในการให้บริการ
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านสถานที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
9.3 การทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษาวิจ ัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ ่ า ย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในบริการของสำนักงานที่ดินแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการของประชาชนในการ
บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามเพศ โดยใช้ค่าสถิติ
t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง แตกต่างกัน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้การบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจำแนกตามอายุ โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การบริการของฝ่ายทะเบียน สำนั กงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสำคัญ .05
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ต่างกัน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้การบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจำแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป
ด้านการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของประชาชน
ในการบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามระดับการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant : LSD)
พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา หรือต่ำ กว่า,
มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า มีความคิดเห็นน้อยกว่า ปริญญาตรีขึ้นไป
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง แตกต่างกัน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้การบริการของฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
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ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจำแนกตามอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ
One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การบริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ
.05 จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของประชาชนในการ
บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามอาชีพ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของ
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญที่น้อย
ที่สุด (Least Significant: LSD) พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ประชาชนที่ มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว , เกษตรกร และอื่น ๆ
แต่มีความคิดเห็นน้อยกว่านักเรียน/นักศึกษา ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีความ
คิดเห็นน้อยกว่าลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนที่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท มีความคิดเห็นมากกว่าเกษตรกร ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความคิดเห็นน้อยกว่า
นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นมากกว่าอาชีพอื่น ๆ
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงแตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงแตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง
แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของ
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงแตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
ยอมรับ
ปฏิเสธ






10. อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง มีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผล ดังนี้
1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง พบว่าความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 4 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการ
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ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจด้านสถานที่สูงกว่าด้านอื่นตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรวัฒน์ เสี่ยงบุญ (2548,
บทคัดย่อ ) ได้ว ิจ ัย เรื่ อ ง ความพึง พอใจของประชาชนในการบริก ารของสำนัก งานที ่ด ินจั ง หวั ด
สมุทรสาคร พบว่า การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย รัชต
ประทาน (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี พบว่าประชาชนที่ใช้บริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในแต่ละด้าน
แตกต่างกันอันดับแรกคือ ด้านการปฏิบัติงาน รองลงมาคือด้านความยุติธรรม ความรวดเร็วตามลำดับ
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เคยมาใช้
บริการหรือไม่เคยมาใช้บริการ
(1) ประชาชนที่มีเพศ อายุ เคยใช้บริการหรือไม่เคยใช้บริการ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา จันทราสุทธิ์ (2550,
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ใช้บริการและความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย พบว่าผู้มารับบริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพมีระดับ
ความพึงพอใจไม่ต่างกัน ส่วนผู้มารับบริการที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
(2) ประชาชนที่มี การศึกษาและอาชีพแตกต่ างกันส่ งผลต่อ ความพึง พอใจของ
ประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร นินเนินนนท์ (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพและปัจจัยด้านองค์การ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
11. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
11.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง”
1) ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายะระหว่าง 3140 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และส่วนใหญ่เคยมาใช้บริการ
2) ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาบ้านบึง พบว่า
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(1) ด้านกระบวนการ พบว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี สาขาบ้านบึง ใช้ระยะเวลาของการให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนดและมีความเหมาะสม มาเป็น
อันดับแรก
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ใ นการ
ปฏิบัติงาน เป็นอันดับแรก
(3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดสิ่ง
บริการอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ เก้าอี้ หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม เป็นอันดับแรก
(4) ด้านสถานที่ พบว่า สถานที่ให้บริการมีเพียงพอ สามารถรองรับจำนวน
ผู้ใช้บริการได้ มาเป็นอันดับแรก
3) เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง จากการศึกษาพบว่า การศึกษา
และอาชีพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ส่วนปัจจัยด้าน เพศ อายุ เคยมาใช้บริการหรือไม่เคยมา
ติดต่อ พบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ที่ระดับนัยสำคัญ .05
11.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอ
แนวทางเพื่อเป็น การส่งเสริมความพึงพอใจของประชาชนในบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ให้มีระดับความพึงพอใจให้ดีขึ้นดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ยังเกิดปัญหาความไม่เข้าใจใน
กระบวนการ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ไม่ทั่วถึง หากมีการนำเสนอกระบวนการลำดับขั้นตอนการ
ทำงานในรูปแบบที่ชัดเจนแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง เช่นรูปภาพที่เข้าใจง่าย จะทำให้ประชาชนที่รับบริการมองเห็นถึงจุดหมาย
ในการรับบริการและเข้าใจกระบวนการทำงานของ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึงมากขึ้น
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ ควรจัดให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานเฉพาะงานบริการต่าง ๆ ในฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้งานในหลาย ๆ ด้าน เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
(3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จากผลการศึกษา พบว่า ยังขาด ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการระหว่างรอคิว
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ดังนั้นจึงเสนอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติให้ประชาชน
ได้รับทราบ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ประชาสัมพันธ์โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ามารับบริการ เช่น QR code, Video, ป้ายประชาสัมพันธ์
(4) ด้ า นสถานที ่ จากผลการศึ ก ษาพบว่ า สถานที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารยั ง ขาดความสะอาด
สภาพแวดล้อมที่ดีและความเหมาะสมกับเป็นสถานที่ในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ จัด
ระเบียบความเรียบร้อยและความสะอาดในสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ในทุกส่วนอย่าง
ทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามารับบริการเป็นหลัก ให้การบริการอย่าง
ทันเวลาต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของผู้เข้ารับบริการ
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
(1) การส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ใช้
วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ
(2) การให้บริการจากปัญหาที่พบในด้านกระบวนการให้บริการ ดังนั้นสำนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถหลายๆ
ด้าน มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจังและครบทุก
ด้าน โดยเน้นในด้านคุณประโยชน์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นหลัก
(3) ความยืดหยุ่ นในการให้ บริ การ เพื่อลดปัญหาในการให้บ ริ การที่ ยึ ดระเบี ยบ
กฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า ในการดำเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนบางขั้นตอน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ส่วนระเบียบ
กฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติที่มีอยู่ให้ถือว่าเป็นเครื่องมือในการให้บริการ
(4) การประชาสัมพันธ์ ประกาศขั้นตอนในการให้บริการ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ
ของการให้บริการ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น
แผ่นพับ คู่มือ แผนภาพแสดงขั้นตอนเป็นต้น
3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
(1) ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง ในรูปแบบการวิจัยอื่น ๆ เช่นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น
(2) ควรศึกษาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในทุกส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สาขาบ้านบึง เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนในทุกส่วนงาน
(3) ควรศึกษาเปรีย บเที ยบความพึง พอใจของประชาชนในการบริ การของฝ่ า ย
ทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง กับสาขาอื่นและจังหวัดอื่น ๆ
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ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้ายดำบริการ
ขนส่งแทนรถแท็กซี่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 5
สรดิษฐ์ สุสรดิษฐ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้ายดำ
บริการขนส่งแทนรถแท็กซี่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 5 มีว ัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อศึกษาความเป็น ไปได้ในการจดทะเบียนรับจ้างป้ายดำให้เป็นรถรับจ้างสาธารณะให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ทราบถึงผลกระทบกับรถแท็กซี่หากมีการรับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ และ
หาแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยทำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถรับจ้างสาธารณะของ
กรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ของกรมการ
ขนส่งทางบกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษา มีดังนี้
1. ความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้ายดำนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่า
จะให้ดำเนินการหรือไม่ การแก้ไข พ.ร.บ. นั้น จำเป็นต้องพิจารณาศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียให้ละเอียด
ก่อน การแก้ไข เพราะจะมีผู้ได้ผลประโยชน์และเสียผละประโยชน์ แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นนโยบายสาธารณะ 2. กรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายเพราะได้เคยปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการจดทะเบียน
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ประจำทางมาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) มาแล้ว หากรัฐบาลมี
นโยบายให้รับจดทะเบียน รถรับจ้างป้ายดำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล 3. กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.
2522 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นควรมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพราะกระแสสังคม
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ พ.ร.บ. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ นั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รถยนต์ รับจ้างป้ายดำยังไม่สามารถจดทะเบียน
เป็นรถรับจ้างสาธารณะได้ ถ้ากฎหมายได้รับการแก้ไขก็จะเป็นการนำรถรับจ้างป้ายดำเข้ามาสู่ระบบ
ของราชการ มีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลได้อย่างถูกต้อง และหน่วยงานราชการสามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกับรถรับจ้างสาธารณะเพื่ อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถแท็กซี่
เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกันในด้านคุณภาพการบริการที่ดีเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับการบริการที่ดี 4. ผลกระทบของรถแท็กซี่ถ้ารถรับจ้างป้ายดำสามารถ จดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email : wwinnkung@yahoo.com
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สาธารณะได้อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย จะทำให้ร ะบบรถรับจ้างสาธารณะเกิด การล้มหายของ
ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ขึ้น เพราะเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายของรถแท็กซี่ที่มีมากกว่า รถ
รับจ้างป้ายดำ ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการลงทุนสูงผู้ประกอบการจึงอาจจะยกเลิกการจดทะเบียนรถ
แท็กซี่ แล้วเปลี่ยนไปจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างป้ายดำแทนเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าและข้อกำหนด
ทางกฎหมาย ที่น้อยกว่า และมีค่าตอบแทนที่มากกว่าการประกอบการรถแท็กซี่ 5. การแก้ปัญหาของ
รถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากการจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ เพื่อไม่ให้รถแท็กซี่ได้รับผลกระทบ
รัฐบาลต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เป็นธรรมและครอบคลุม ไม่ส่งผลกระทบต่อ รถแท็กซี่ที่มีอยู่เดิม
มีการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการรู้จักแอปพลิเคชั่น
แท็กซี่ OK เพิ่มมากขึ้น และการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน จะเป็นการช่วยให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ไม่เปลี่ยนไปทำประกอบการรถรับจ้างป้ายดำ
คำสำคัญ: รถรับจ้างป้ายดำ และรถแท็กซี่
1. บทนำ
ในปัจจุบันการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมจากประชาชน คือ การใช้บริการรถแท็กซี่ ซึ่ง
เป็นรถโดยสารสาธารณะที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางในชุมชนเมือง เนื่องจาก
มีความรวดเร็วในการเดินทางและสามารถส่งถึงยังจุดหมายปลายทางได้ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางหลายอย่าง แต่บางครั้งประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ก็ต้องพบกับปัญหาในการเรียกใช้รถ
แท็กซี่ ได้แก่ ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ผู้ขับรถแท็กซี่มีกริย าที่ไม่สุภาพ สภาพรถแท็กซี่ที่ไม่
สะอาดเรียบร้อย แท็กซี่ขับอ้อมเพื่อเพิ่มราคาค่าโดยสาร แท็กซี่โกงมิเตอร์ค่าโดยสาร ข้อมูลจากศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (โทร.1584) กรมการขนส่งทางบก ในปีงบประมาณ 2561
พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โ ดยสารเป็นจำนวน 21,309 และรวมเรื่องร้องเรียนทุก
ข้อหาเป็นจำนวน 48,223 เรื่อง เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก ถึงแม้จะมีบทลงโทษทางกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้กระทำผิดรู้สึกกลัวบทลงโทษ นั่นเป็นเพราะ
บทลงโทษนั้นไม่รุนแรงมากพอและผู้กระทำผิดมองว่าคุ้มค่ากับการถูกลงโทษนั่น จึงทำให้เกิดช่องว่าง
ของการให้บริการรถโดยสารป้ายดำขึ้นมาซึ่งผู้โดยสาร ได้นำมาเป็นทางเลือกเพิ่มในการใช้รถโดยสาร
สาธารณะ โดยที่รู้ สึกว่าได้รับการบริการที่ดี จากผู้ให้บริการรถรับจ้างป้ายดำ ซึ่งผู้โดยสารสามารถ
สัมผัสได้จากรถที่ใหม่สะอาด คนขับรถมีความสุภาพ สามารถทราบชื่อผู้ขับขี่ที่ให้บริการได้ สามารถ
ทราบเส้นทางและเวลาในการเดินทางก่อนได้ สามารถทราบถึงราคา ค่าโดยสารก่อนที่จะทำการ
เรียกใช้บริการได้ ไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารเนื่องจากผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถรับจ้างป้ายดำ
ด้วยการกดเรียกรถโดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกรูปแบบของ
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รถซึ่งเป็นการไม่ต้องเผชิญกับปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารอีกด้วย ไม่ต้องออกไปเรียกรถแท็กซี่ไกล
เพียงแค่เรียกผ่านระบบแอปพลิเคชั่นรถก็จะมารับถึงจุดหมายที่เรียก
รถรับจ้างป้ายดำเป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารได้ จึงถือว่าเป็น
รถที่ดำเนินธุรกิจโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งไม่สามารถทำการจด
ทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นรถรับข้างที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ซึ่งผู้เลือกใช้บริการรถ
รับจ้างป้ายดำจะต้องพบกับปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถให้ความคุ้ มครองได้เช่น การไม่ได้รับ การ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขับขี่ ผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะ
สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้และผู้ใช้บริการก็ต้องจำเป็นที่จะต้องยอมรับกับความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองด้วย
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนรับจ้างป้ายดำให้เป็นรถรับจ้างสาธารณะให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เพื่อทราบถึงผลกระทบกับรถแท็กซี่หากมีการรับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้าย
ดำบริการขนส่งแทนรถแท็กซี่ ” มีวิธีศึกษาดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3.1.1 ความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ
3.1.1.1 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก
3.1.1.2 แนวทางในการรับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ
3.1.2 กฎหมาย
3.1.2.1กฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้
3.1.3 ผลกระทบ
3.1.3.1 รถแท็กซี่เสียผลประโยชน์

615

ความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนรถ
รับจ้างป้ายดำ
- ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ของกรมการขนส่งทางบก
- แนวทางในการรับจดทะเบียน
รถรับจ้างป้ายดำ
กฎหมาย
- กฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้
ผลกระทบ
- รถแท็กซี่เสียผลประโยชน์

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
จดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ
และแนวทางการการแก้ไข
ผลกระทบจากการจด
ทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.2 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการนำเสนอเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามกรอบ
แนวคิด เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างป้ายดำ ซึ่งในการกำหนดวิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นการ
วิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพประกอบด้วย
ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย ข้อกฎหมาย นโยบาย รายงาน การศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ประกาศกรมการขนส่งทางบก หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์สอบถามรายละเอียดข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ แนวคิด ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้กำหนดไว้และรับจ้างสาธารณะ
ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายรถ
รับจ้างสาธารณะ จำนวน 7 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยนำข้อมูลมา
เรียบเรียงเป็นประเด็นให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น
แนวทาง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อนำข้อมูลไปสู่การสรุปผลการวิจัยเรื่องศึกษ าความ
เป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้ายดำบริการขนส่งแทนรถแท็กซี่
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4. ผลการศึกษาวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ ในมุมมองของ
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย สิงค์โปร์ ก็มีรถรับจ้างป้ายดำให้บริการ
รับ-ส่งคนแทนรถแท็กซี่แล้วเช่นกัน จึงทำให้เกิดการแข่งขันในระบบรถรับจ้าง แต่ต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องออกเงื่อนไข กฎระเบียบในการควบคุมรถ
รับจ้างป้ายดำได้ จะได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อรถรับจ้างสาธารณะที่มีอยู่ในระบบ ที่มีกฎ ระเบียบ
กำหนดไว้ชัดเจน เพราะถ้าไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนจะทำให้รถรับจ้างที่มีอยู่ในระบบ ออกจากระบบ
มาทำเป็นรถรับจ้างป้ายดำแทน ทำให้เกิดปัญหาในการควบคุม
เนื่องจากยังไม่มีนโยบายจากรัฐบาลในการให้รับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ จึงไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการรับจดทะเบียนได้หรือไม่ เพราะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
กฎกระทรวงซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน และการแก้กฎหมายในชั้น พ.ร.บ. ต้องใช้เวลาขั้น
ต่ำ 6 เดือน หรืออาจจะมากถึง 1 ปี กว่าจะประกาศใช้ได้จริง แต่ถ้ามีนโยบายจากรัฐบาลมาให้ รับจด
ทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ กรมการขนส่งทางบกก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถรับจ้างสามารถชี้แจงข้อดีและ
ข้อเสียของรถรับจ้างป้ายดำได้ดังนี้
ข้อดีของรถรับจ้างป้ายดำ
- ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร
- ผู้ใช้บริการสามารถทราบอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าได้
- มีความสุภาพในการให้บริการ
- สามารถทราบชื่อ นามสกุล รูปพรรณ และทะเบียนรถของผู้ขับขี่ที่ให้บริการได้
- สามารถเลือกประเภทของรถที่จะให้บริการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- สามารถเรียกรถผ่านระบบแอปพลิเคชั่นได้
ข้อเสียของรถรับจ้างป้ายดำ
- ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะ
- ผู้ขับขี่ไม่เคยถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- ไม่สามารถติดตามตัวผู้ขับขี่ได้หากเกิดข้อร้องเรียนขึ้นทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน
- อัตราค่าโดยสารสูงกว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
- ไม่มีการทำประกันภัยสำหรับรถรับจ้างสาธารณะ
- ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ขับขี่ได้
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เมื่อทราบถึงข้อดีและข้อเสียของรถรับจ้างป้ายดำแล้ว ก็ต้องนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหา
แนวทางในการวางกรอบกฎหมาย ข้อกำหนดของรถรับจ้างป้ายดำ เพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบกับรถ
แท็กซี่ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.2 กรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมเพียงใดในการรับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ
4.2.1 ด้านบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพียงใด
เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เพราะได้เคยปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการจดทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไม่
ประจำทางมาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) มาแล้ว หากรัฐบาลมีนโยบายให้รับจดทะเบียน รถรับจ้าง
ป้ายดำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้ทันที
4.2.2 ด้านโครงสร้างองค์กร กรมการขนส่งทางบกมีโครงสร้างองค์กรที่มีความพร้อมรองรับ
กับการให้บริการอย่างเพียงพอ
4.2.3 ด้านงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ
4.3 ถ้าสามารถจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างป้ายดำได้กรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางใน
การดำเนินการอย่างไร
4.3.1 ด้านตัวผู้ขับขี่
1) ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) ผู้ขับขี่จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก
3) มีการทำประกันสังคม
4.3.2 ด้านตัวรถ
1) ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
2) ต้องมีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
3) มีการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ GPS เพื่อระบุตำแหน่งของรถเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร
4) มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรแสดงตัวผู้ขับขี่รถ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
5) ต้องมีการควบคุมค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐาน
6) ต้องมีการกำหนดขนาด สัดส่วนของตัวรถให้เป็นมาตรฐาน เพื่อความสบายของ
ผู้โดยสาร
7) ต้องมีการตรวจสภาพรถทุกปี
8) ต้องมีการกำหนดอายุการใช้งานของรถ
4.3.3 ด้านผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชั่น
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ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำกับดูแลในด้าน
ต่างๆ เช่น การให้บริการ อัตราค่าโดยสาร การจัดการกับข้อร้องเรียน การนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษ
เพราะเมื่อผู้ใช้บริการต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ กลับไม่ได้รับการใส่ใจในการ ให้ข้อมูล
ของผู้ขับขี่ หรือบทลงโทษที่ชัดเจน เป็นต้น
4.4 กฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้
พระราชบัญญัติรถยนต์ มาตรา 22 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจำ
ทางรับจ้างรั บคนโดยสาร ความในวรรค 1 มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการรับจ้างรับ -ส่งนักเรียน
คนงาน นักท่องเที่ยว หรือรับส่งผู้โดยสารเป็นครั้งคราว ซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตจากนายทะเบียน ปรับ
ไม่เกิน 2000 บาท ต้องมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพื่อให้รถยนต์ส่วน
บุคคลป้ายดำสามารถ ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
4.5 ผลกระทบต่อรถรับจ้างป้ายเหลือง
ถ้ามีการจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะทำให้เกิดการแข่งขัน
กัน ในด้านคุณภาพและการบริการมากขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อรถแท็กซี่โดยตรง เนื่องจากรถรับจ้าง
ป้ายดำจะเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของรถแท็กซี่ ทำให้ระบบรถรับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ถูกจำกัดด้วยข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิม อาจส่งผลให้รถแท็กซี่ที่มีอยู่ยกเลิกการจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง
สาธารณะแล้ว ไป จดทะเบีย นเป็นรถรับจ้างป้ายดำแทนเพราะด้ว ยข้อกำหนดที่น้อยกว่า และมี
ค่าตอบแทนที่มากกว่าการขับรถแท็กซี่
4.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาของรถรับจ้างป้า ยเหลืองที่ได้รับผลกระทบจากการจด
ทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้ายดำ
4.6.1 ต้องออกกฎระเบียบที่เป็นธรรม ครอบคลุม ไม่ให้กระทบต่อรถยนต์รับจ้างที่มีอยู่เดิม เป็น
ทางเลือกของผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนรถได้ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็น
หลัก
4.6.2 การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้รถแท็กซี่ได้รับผลกระทบจากการที่จะนำ
รถรับจ้างป้ายดำมาวิ่งรับ -ส่งคน เหมือนกันกับรถแท็กซี่ จึงจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายมาควบคุม
กำกับดูแล รถรับจ้างป้ายดำให้อยู่ในข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวผู้ขับขี่เอง หรือ
ทางด้านตัวรถ ที่ต้องมีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง ตามที่กรมการขนส่งกำหนด
4.6.3 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักแอปพลิเคชั่นแท็กซี่ OK เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก
และใช้บริการรถแท็กซี่ OK เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นระบบการเรียกรถแท็กซี่ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน
ระบบแอปพลิเคชั่นเหมือนกับรถแท็กซี่ป้ายดำเช่นกัน
4.6.4 ให้รถแท็กซี่เลือกใช้แอปพลิเคชั่นอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นแอปพลิเคชั่นเสริมช่วย
ในการรับผู้โดยสาร
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4.6.5 ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน แต่ต้อง
ไม่กระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการ
4.6.6 ไม่อนุญาตให้รถรับจ้างป้ายดำวิ่งรับผู้โดยสารระหว่างทางได้เหมือนรถแท็กซี่ ต้องเป็น
การ
รับผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชั่นเท่านั้น เพื่อป้องกันการแย่งผู้โดยสารกับรถแท็กซี่
และป้องกันการสับสนของผู้ใช้บริการรถสาธารณะ
5. สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบหากมีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง
ป้ายดำบริการขนส่งแทนรถแท็กซี่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่5”ในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำและศึกษาผลกระทบ
ต่อรถแท็กซี่พร้อมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาของผลกระทบ
ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การ จดทะเบียนรถรับจ้างสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารกรมการ
ขนส่งทางบก 2 ท่าน หัวหน้างาน 5 ท่าน
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเกิดขึ้นของรถรับจ้างป้า ยดำก็มีสาเหตุมาจากการได้รับความไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ จึงทำให้เกิดช่องว่างให้รถรับจ้างป้ายดำเข้ามาดำเนินธุรกิจในการรับ -ส่ง
ผู้โดยสารแทนรถแท็กซี่ เพราะผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเผชิญปัญหาการปฏิเสธ
ผู้โดยสาร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ แต่การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา
เป็นรถรับจ้างป้ายดำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย จะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
ให้ถูกต้องเสียก่อน ความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างป้ายดำนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
รัฐบาลว่าจะให้ดำเนินการหรือไม่ เพราะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ว่า ห้าม
มิให้ผู้ใดใช้รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจำทางรับจ้างรับคนโดยสาร การแก้ไข พ.ร.บ.นั้น จำเป็นต้อง
ศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียให้ละเอียดก่อนการแก้ไข เพราะจะมีผู้ ได้ผลประโยชน์และเสียผละประโยชน์
แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพราะเป็นนโยบายสาธารณะ
กรมการขนส่งทางบกมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายเพราะได้เคย
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการจดทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ประจำทาง
มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) มาแล้ว หากรัฐบาลมีนโยบายให้รับจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นควรมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพราะกระแสสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ พ.ร.บ. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนได้ นั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รถยนต์รับจ้างป้ายดำยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นรถ
รับจ้างสาธารณะได้ ถ้า กฎหมายได้รับการแก้ไขก็จะเป็นการนำรถรับจ้างป้ายดำเข้ามาสู่ระบบของ
ราชการมีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลได้อย่างถูกต้อง และหน่วยงานราชการสามารถบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกับรถรับจ้างสาธารณะ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถแท็กซี่ เพื่อให้เ กิด
ความสามารถในการแข่งขันกันในด้านคุณภาพการบริการที่ดีเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับการ
บริการที่ดี
ผลกระทบของรถแท็กซี่ถ้ารถรับจ้างป้ายดำสามารถจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะทำให้ระบบรถรับจ้างสาธารณะเกิดการล้มหายของผู้ประกอบการรถ
แท็กซี่ขึ้น เพราะเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายของรถแท็กซี่ที่มีมากกว่ารถรับจ้างป้ายดำ ซึ่งทำให้มี
ต้นทุนในการลงทุนสูงผู้ประกอบการจึงอาจจะยกเลิกการจดทะเบียนรถแท็กซี่ แล้วเปลี่ยนไปจด
ทะเบียนเป็นรถรับจ้างป้ายดำแทนเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าและข้อกำหนดทางกฎหมายที่ น้อยกว่า
และมีค่าตอบแทนที่มากกว่าการประกอบการรถแท็กซี่
การแก้ปัญหาของรถรับจ้างป้ายเหลืองที่ได้รับผลกระทบจากการจดทะเบียนรถรับจ้างป้ายดำ
เพื่อไม่ให้รถแท็กซี่ได้รับผลกระทบรัฐบาลต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เป็นธรรมและครอบคลุม ไม่
ส่งผลกระทบต่อรถแท็กซี่ที่มีอยู่เดิม มีการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน กำหนดให้รถรับจ้างป้าย
ดำต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านของตัวผู้ขับขี่ และด้านตัวรถที่ต้องเป็นไปตามที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการรู้จักแอปพลิเคชั่นแท็กซี่ OK เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการรถรับจ้างได้สะดวกเหมือนกับรถรับจ้างป้ายดำ และให้รถ
แท็กซี่เลือกใช้ระบบแอปพลิเคชั่นอื่นในการเรียกรถ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การให้บริการเพิ่มมากขึ้น การให้รถรับจ้างป้ายดำสามารถรับผู้โดยสารได้เฉพาะจากการเรียกผ่าน
ระบบแอปพลิเคชั่นเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้มาแย่งผู้โดยสารกับรถแท็กซี่ที่
สามารถรับ ผู้โ ดยสารระหว่างทางได้ และสุดท้ายการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันจะเป็นการช่วยให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ไม่เปลี่ยนไปประกอบการรถ
รับจ้างป้ายดำ
5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ศึกษาเกี่ยวกับการล่มสลายของระบบรถแท็กซี่ในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถต้านทาน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ เพื่อนำมาป้องกันการเกิดการล่มสลายของระบบ
รถแท็กซี่ในประเทศไทย
5.2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ของระบบรถแท็กซี่ในต่างประเทศ ว่าทำอย่างไรถึงได้สามารถ
ต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เพื่ อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การให้บริการของ
รถแท็กซี่ในประเทศไทย
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ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สุนิสา สุขโภชน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ในการ
ทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ บุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยใช้
แบบสอบถามเก็บ ข้อมูล ด้ว ยการสุ่มตัว อย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน จำนวน 150 ชุด
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด t-test F-test และสถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า
1. บุ ค ลากรสำนั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร จำนวน 150 คน พบว่ า
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.0 โดยอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ำกว่า 36 ปี คิดเป็นร้อยละ
29.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.7 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ
46.0 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 70.0 รายได้อยู่ในช่วง 25,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.4
และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 11 – 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.7
2. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สนข. โดยนำแนวคิด
องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของสเตียร์ (Steers, 1991) ทั้ง 3 ด้านมาศึกษา พบว่า บุคลากร
สนข. มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง โดยด้านความเต็มใจทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
และด้านการคงอยู่กับองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ ที่
แตกต่างกันนั้น มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า p-value
เท่ากับ 0.455, 0.805, 0.285 และ 0.409 ตามลำดับ ซึ่งทุกค่ามากกว่าค่าความคลาดเคลื่อน (α =
0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่เหลือ ได้แก่ ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห์ พบว่า มีผลต่อระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กร โดย
บุคลากรตำแหน่งข้าราชการมีความผู กพันต่อองค์กรสูงกว่าบุคลากรตำแหน่งพนักงานราชการ และ
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บุคลากรที่ มีร ะยะเวลาการปฏิ บ ั ติ งาน 11 -17 ปี มีความผูกพันต่ อ องค์ ก รสู ง กว่า บุ คลากรที ่ มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ำกว่า 4 ปี และ 4 - 10 ปี
3. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร สนข. โดยเลือกศึกษา
เฉพาะ 4 องค์ประกอบ จากทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg,
1959) พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านลักษณะงาน
มี ค ่ า เฉลี ่ ย อยู ่ ใ นระดั บ สู ง โดยมี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 4.04, 4.00 และ 3.74 ตามลำดั บ ส่ ว นด้ า น
ความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร สนข. พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง โดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ .673
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจในการทำงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. บทนำ
ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีได้เข้ามา
มีบทบาทในการดำเนินงานมากขึ้น ทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และภาคส่วนอื่น ๆ ทำ
ให้มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการติดต่อน้อยลง ด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง
ๆ ซึ่งจากการเปิดกว้างอย่างไร้พรมแดน ทำให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เปิดเสรีทางการค้า
มากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจโลก ที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของการ
พัฒนาประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง ที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งระบบ กลไก วิธีการต่าง ๆ และที่สำคัญ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ
องค์กร และขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ประสบความสำเร็จ ดังแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ
โดยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์ ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มี
ทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหน้าที่สำคัญ ที่องค์กรจะต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างเต็มที่ องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคลากรให้
เกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น เต็มใจ ทุ่มเทในการทำงานและจงรักภักดีต่อองค์กร (รัฐธิการ ซุยซวง,
2556) ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ แล้ว
การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากรต่อองค์กร ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เนื่องจากความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็นความสัมพันธ์ของบุคลากร ที่มีต่อองค์กร แสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ พฤติกรรม การ
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เชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายการบริหารงาน นโยบาย ค่านิยม และภารกิจขององค์กร การแสดงถึงความ
เต็มใจความพยายามและการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงาน ผู้บริหารขององค์กรจึงต้อง
สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับบุคลากร เพราะหากเกิดความผูกพันขึ้นระหว่างบุคลากรกับองค์กร
แล้ว จะไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย (กมลลักษณ์ สันติวงค์, 2550)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นองค์กรรัฐที่อยู่ภายใต้กระทรวง
คมนาคม มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ โดยมีอำนาจ
หน้ าที ่ หลั กในการศึ กษา วิ เคราะห์ และจั ดทำแผนหลั ก แผนแม่ บท ด้ านการขนส่ งและจราจรใน
ระดับประเทศ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558) ซึ่งจากภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของ สนข. เป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรของ
ประเทศ และความต้องการของประชาชน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบ (แผนยุทธศาสตร์สำนั กงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน)) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงาน คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รู้จักวางแผน คิด
วิเคราะห์ แยกแยะส่วนประกอบ ซึ่งนอกจากอาศัยศักยภาพของบุคลากรแล้ว ต้องอาศัยแรงจูงใจในการ
ทำงาน และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อ
องค์กร การยอมรับเป้าหมาย มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ภูมิใจในองค์กร และปรารถนาที่จะคง
อยู่กับองค์กรต่อไป ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นในงาน ทำงานด้วยความกระตือรือร้น มีใจรัก ทุ่มเทต่องาน
และต่อองค์กร ทำงานประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทนอดกลั้น (ภาวิณี แก้วเมือง, 2552) สู่
ความสำเร็จของเป้าหมายที่ต้องการของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กร ควร
ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์กรจะสามารถดำรงอยู่หรือไม่นั้น ตัวแปรหนึ่ง
ที่สำคัญคือ ความผูกพันของบุคคลต่อองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเพื่อศึกษาความผูกพัน ของ
บุคลากร และสามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพัฒนาแนวทางนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการบริหารงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรกับองค์กรในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรต่อไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2.4 เพื่อเสนอแนะมาตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจรด้านแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพัน
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 บุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
3.2 แรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สนข.โดยตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ได้นำแนวคิดงานวิจัยที่ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนแรงจูงใจในการทำงาน
ได้นำทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg, 1959) ที่จะศึกษา 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ซึ่งตัว แปรตาม ได้แนวคิดองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของสเตียร์
(Steers, 1991) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กรและด้านการคงอยู่องค์กร แสดงกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ตำแหน่งงาน
- รายได้ต่อเดือน
- ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานใน สนข.
แรงจูงใจในการทำงาน
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านความก้าวหน้าในงาน

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ความผูกพันต่อองค์กร
- ด้ า นความเชื ่ อ มั ่ น ในการยอมรั บ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
- ด้านความเต็มใจทุ่มเทการทำงานเพื่ อ
องค์กร
- ด้านการคงอยู่องค์กร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยประชากรที่ใช้ในวิจัย เป็นบุคลากร สนข. ทำการ
คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970) ได้จำนวน 147 คน และ
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ จำนวน 150 ชุด เพื่อป้องกันข้อมูลที่สูญหาย
ในช่ วงเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทำการสุ ่ มตั วอย่ างด้ วยวิ ธ ี แบบแบ่ งชั ้ นภู ม ิ อย่ างเป็ นสั ดส่ วน
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยกำหนดชั้นภูมิเป็นตำแหน่งงานใน สนข.
5.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำมาวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณค่าสถิติ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา อธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัว อย่าง โดยใช้จ ำนวน (Frequency) และร้อ ยละ (Percentage) อธิบายความคิ ดเห็ นเกี ่ ย วกั บ
แรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สนข. วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ำสุด (Minimum)
2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน (บุศรา เล็กแข, 2552) ดังนี้
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ t
(Independent t-test) เป็นการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยที่สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่
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เป็นอิสระต่อกัน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว F-test (One Way Analysis of Variance)
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทำการทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)
3) ใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สนข.
6. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า
6.1 บุคลากร สนข. จำนวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง ต่ำกว่า 36 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท/เทียบเท่า ตำแหน่งงานเป็นข้าราชการ รายได้อยู่
ในช่วง 25,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน สนข. อยู่ในช่วง 11 – 17 ปี
6.2 บุ คลากร สนข. มี ร ะดั บความคิ ดเห็ นเกี ่ ยวกั บแรงจู งใจในการทำงาน โดยภาพรวม
และรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้าน
ลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานรายด้านและภาพรวม
แรงจูงใจในการทำงาน
x

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านลักษณะงาน
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ภาพรวม

4.04
4.00
3.74
3.29
3.77

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.609
มาก
.634
มาก
.558
มาก
.825
ปานกลาง
.518
มาก

6.3 บุคลากร สนข. มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวม และ
รายด้าน 3 อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สนข. รายด้านและภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์กร
x

ด้านความเต็มใจทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร
ด้านการคงอยู่กับองค์กร
ภาพรวม

4.09
3.78
3.72
3.87

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.508
มาก
.516
มาก
.642
.466

มาก
มาก
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6.4 เปรี ย บเที ย บความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร สนข. จำแนกตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ตำแหน่งงาน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน สนข. พบว่า บุคลากร สนข. ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากร สนข. ที่มีอายุ ตำแหน่งงาน
และระยะเวลาการปฏิบัติงานใน สนข. ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากร สนข. จำแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ และระดับการศึกษา
ความผูกพันต่อ
องค์กร
ด้านความเชื่อมั่นในการ
ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร
ด้านความเต็มใจทุ่มเท
การทำงานเพื่อองค์กร
ด้านการคงอยู่กบั องค์กร

ภาพรวม

เพศ

อายุ

สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

ค่าสถิติ
t = 1.423

p-value
.157

ค่าสถิติ
F = 3.176*

p-value
.026

ค่าสถิติ
F = .639

p-value
.529

ค่าสถิติ p-value
F = 1.429 .237

t = -.401

.690

F = .895

.446

F = .732

.483

F = .994

.397

t = .967
t = .748

.335
.455

F = 5.81
F = .328

.628
.805

F = 2.489
F = 1.003

.087
.369

F = 1.096
F = 1.276

.353
.285

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สนข. จำแนกตามตำแหน่งงาน รายได้
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร
ด้านความเต็มใจทุ่มเทการทำงานเพือ่ องค์กร
ด้านการคงอยู่กบั องค์กร
ภาพรวม
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำแหน่งงาน

รายได้

ค่าสถิติ
t = 7.604*

p-value
.001

ค่าสถิติ
F = 1.044

p-value
.355

t = 3.411*
t = 1.209
t = 4.267*

.036
.301
.016

F = 1.171
F = .762
F = .901

.313
.468
.409

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ใน สนข.
ค่าสถิติ
p-value
*
F = 8.073
.000
F = 2.907*
F = 3.871*
F = 5.443*

.037
.011
.001

6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร สนข.
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับแรงจูงใจในการทำงาน
แรงจูงใจในการทำงาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ภาพรวม

r
.560*
.505*
.580*
.482*
.673*

ความผูกพันต่อองค์กร
p-value
ระดับความสัมพันธ์
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล
จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
7.1 จากข้ อค้ นพบที ่ ว ่ า ความผู กพั นต่ อองค์ กรของบุ คลากรสำนั กงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเต็มใจทุ่มเทการ
ทำงานเพื่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านการคงอยู่
กับองค์กร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า อาจเนื่องด้วยบริบทขององค์กร สนข. มีภารกิจหลักในการ
เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคม และขับเคลื่อนให้เกิดผลใน
การปฏิบัติ ถือได้ว่าองค์กร สนข. เปรียบเสมือนเป็นมันสมองของกระทรวงคมนาคม ในการจัดทำแผน
แล้วส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของบุคลากร สนข. จึงเป็นการ
เสนอแนะและจัดทำมาตรการ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่ต้องศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ คิดเชิงรุก
ประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมกับบริบทประเทศ รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนส่วนรวม ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละ
แผน แต่ละมาตรการ ที่แตกต่างกัน เช่น บางแผน บางมาตรการ ศึกษาถึง 6 เดือน หรือ 1- 2 ปี บุคลากร
จึงต้องใส่ใจ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และงานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมถึงงานต้องมีประสิทธิภาพ ทันต่อการนำไปใช้งาน และด้วยค่านิยมขององค์กร สนข.
ที่มุ่ง “OTP to TOP” คือ ทีมงานเป็นเลิศ (T-Teamwork) ร่วมเปิดใจกว้าง (O-Open-mind) และสาน
สร้างเครือข่าย (P-Partnership) ที่เป็นแรงขับเคลื่อน ปัจจัยหนึ่ง ทำให้บุคลากรมีการทำงาน ด้วยการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำงานเป็นทีม และแบ่งปัน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกัน รวมถึงการนำเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทำให้มี
การประสานงานที่สะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลมากขึ้น อย่างเช่น การสร้างกลุ่มผ่าน
แอพพลิเคชั่น line
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ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรด้วยกัน รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการมีค่านิยมองค์กรที่ดี เพื่อนร่วมงานรู้จักแบ่งปันข้อมูล ลักษณะงานที่ท้าทาย ผู้บังคับบัญชา
ที่เกื้อกูลต่อการทำงาน ตลอดจนได้การรับค่าตอบแทนด้วยอัตราเงินเดือนและสวัส ดิการจากองค์กร
จึงเป็นส่วนสำคัญทำให้บุคลากร เชื่อมั่นในเป้าหมาย การบริหารงาน นโยบาย และภารกิจขององค์กร
ที่แสดงถึงความเต็มใจความพยายาม และการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้งานสำเร็จ
ตลอดจนตั้งใจที่จะอยู่องค์กร ที่ถือได้ว่าเป็นความผูกพั นที่มีต่อองค์กรในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของพอตเตอร์ (Porter, 1977 อ้างถึงใน วัชระ ลีละศาสตร์ , 2558) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยแบ่ง
องค์ประกอบเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่น และยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ความ
เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความ
ต้ อ งการที ่ จ ะคงอยู ่ เ ป็ น สมาชิ ก ภาพขององค์ ก รต่ อ ไป และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของบู ช านั น
(Buchanan, 1974 อ้างถึงใน กานต์รวิภัสสร์ รื่ นกลิ่น, 2553) ที่กล่าวว่า บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร จะมีความรู้สึกต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กร 3 ประการ
ได้แก่ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั นกับองค์กร มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้องค์กร ยอมรับใน
ค่านิยมและวัตถุประสงค์ ขององค์กรเสมือนว่าเป็นของตนเอง ด้านความรู้สึกของการมีส่วนร่วมหรือ
ผูกพันทางจิตวิทยาในภาระหน้าที่บทบาทในกิจกรรมของตนต่อองค์กร และด้านความรู้สึกจงรักภักดี
และชื่นชมต่อองค์กร ซึ่งแสดงออกด้วยการไม่เต็มใจที่จะจากองค์กรไปที่อื่น รวมทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาทิตย์ตยา แสนสำราญ (2548) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พบว่า ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม
และรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็ม
ใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความต้องการที่จะ
คงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป อยู่ในระดับมาก
7.2 จากข้อค้นพบ แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร สนข. โดยภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านลักษณะงานอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การทำงานของบุคลากรที่มีให้กับองค์กรนั้น แรงจูงใจ ในการทำงานเป็นส่วน
หนึ่งที่มีผลต่อการทำงานของบุคลากร สนข. ในระดับมาก คือ ความสามารถในการบริหารการจัดการของ
ผู้บังคับบัญชา การทำงานร่วมกันเป็นทีม การประสานความร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน และการใช้ความรู้
ความสามารถ ความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานที่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two –
Factor Theory) เฟรดเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg, 1959 อ้างถึงใน มศารัศม์ วีระยุทธ
ศิลป์, 2553) ที่กล่าวว่า ด้านลักษณะงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ถือเป็นปัจจัยค้ำจุน ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโดยลักษณะ
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งานที่ปฏิบัตินั้น จะต้องมีความน่าสนใจ เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย มีการ
ทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือ การเรียนรู้งานในกลุ่ม ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม ความสามารถ
ทำงานร่วมกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
ดำเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของผู้บังคับบัญชาในการให้คำแนะนำ หรือ
มอบหมายความรับผิดชอบต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวีร์ ศรีอาริยะจันทร์ (2558) พบว่า
ข้าราชการสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงาน และด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวรรณ แพทย์พงศ์
(2558) พบว่า ข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก
ส่วนแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร สนข. ด้านความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดั บปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่า บุคลากร สนข. ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเลื่อนตำแหน่ง การสอบเปลี่ยนสายงาน และการได้รับการสนับสนุน
การศึกษาต่อเพิ่มเติม ส่งผลต่อความก้าวหน้าในงานของบุคลากร ที่มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การที่บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางนั้น อาจเนื่องจาก
องค์กร สนข. เป็นองค์กรรัฐที่ใช้ระบบการบริหารรูปแบบราชการเป็นหลัก การดำเนินงานในเรื่องต่าง
ๆ จึงดำเนินการตามรูปแบบและตามโครงสร้าง ดังนั้นในประเด็นการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง จึงเป็นไป
ตามระเบีย บ เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อความก้าวหน้ า ในสายอาชี พของบุค ลากร จึงเป็ น ไป
ตามลำดับขั้นและตามเกณฑ์ ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ในประเด็น การได้รับการสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัตินั้น จะเห็นว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
บุคลากรน้อยที่สุด ซึ่งมองว่า การศึกษาต่ออาจต้องใช้ระยะเวลาในการเล่าเรียนหลายปี มีผลทำให้ต้อง
เสียกำลังคนในการปฏิบัติงาน ณ ช่วงเวลานั้น รวมทั้งความจำกัดในเรื่องของจำนวนคน การสนับสนุน
ของผู้บังคับบัญชาที่แตกต่างกัน ดังนั้นบุคลากร สนข. จึงให้ความสำคัญต่อหน้าที่หลักมากกว่า และอีก
ปัจจัยหนึ่งคือ ความสนใจและการให้ความสำคัญของแต่ล ะบุคคลในเรื่องของ ความใส่ใจ ความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบในตนเอง รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน องค์กรจึงควรผลักดัน
บุคลากรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง ในด้ านต่าง ๆ ที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในประเด็นที่
แตกต่างกัน เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงานมากขึ้น และเพื่อส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ้น สู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ แอลเดอร์
เฟอร์ (Alderfer, 1976 อ้างถึงใน. สิรินาตย์ กฤษฎาธาร, 2552) ที่กล่าวว่า ความต้องการด้านหนึ่ง
ของบุคคล คือ ความต้องการด้านความเจริญเติบโต ซึ่งเป็นความต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน จากการที่บุคคลทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในการทำงานและสอดคล้ องกั บ งานวิจ ัยของภัทราวรรณ แพทย์พงศ์ (2558) พบว่า
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ข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
อยู่ในระดับปานกลาง
7.3 จากข้อค้นพบ บุคลากร สนข. ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ประการแรก อาจเนื่องจาก
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา เป็นปัจจัยพื้นฐานของ
บุคลากรที่มีก่อนที่จะเข้าทำงานในองค์กร สนข. ส่วนรายได้ เป็นอัตราเงินเดือนที่กำหนดให้ตาม
กฎหมายตั้งแต่แรกเข้าทำงานและเพิ่มขึ้นตามการได้รับประเมินขึ้นเงินเดือน ที่บุคลากรรับรู้อยู่แล้ว
ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ประการที่สอง องค์กร สนข. เป็นองค์กรรัฐ
กระบวนการทำงานจึงเป็นแบบระบบราชการ คือ การทำงานตามลำดับขั้นตอน รวมถึงโครงสร้าง กฎ
ระเบียบ ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยากาศ ในการ
ทำงาน ที่อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าความแตกต่างทางลักษณะส่วน
บุคคล และประการที่สาม องค์กร สนข. มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนด้านคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งต้องอาศัยทักษะ การสะสมประสบการณ์ การเรียนรู้เนื้อหางานเพิ่มเติม และความเข้าใจใน
บริบทของงานด้านการขนส่งและจราจร ที่ถือว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความรอบคอบ การวางแผน
วิเคราะห์ ประเมิน ความเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถผลิตงานนโยบายและแผนได้ อย่างถูก ต้ อ ง
เหมาะสม เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
ต่อไป ดังนั้นทัศนคติต่อความผูกพันต่อองค์กร จึงน่าจะถูกกำหนดด้วยปัจจัยด้านอื่นมากกว่าความ
แตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคลอย่างเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอดิศร ร่มสนธิ์ (2542) พบว่า ข้าราชการสำนักงานงบประมาณที่มีเพศ สถานภาพ
สมรส และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของขณิฏฐา อินทรอิ่ม (2556) พบว่า ข้าราชการกรมสรรพสามิต กรณีศึกษาสำนัก งาน
สรรพสามิตภาคที่ 3 ที่มีเพศ รายได้แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
ในประเด็น อายุ พบว่า บุคลากร สนข. ที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีอายุต่ำ
กว่า 36 ปี (จากการเก็บข้อมูลจากบุคลากร สนข. จำนวน 150 คน พบวา บุคลากรมีอายุต่ำสุด 23 ปี
ดังตาราง 3) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าบุคลากรที่มีอายุ 36 - 40 ปี ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่า บุคลากรที่มีอายุต่ำกว่า 36 ปี เป็นช่วงวัยของคนในกลุ่ม gen y (ปี พ.ศ. 2523 -2540 หรือ
ช่วงอายุ 22 – 39 ปี) ที่จะให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ตนปรารถนาที่จะทำงาน ดังนั้น การที่กลุ่ม gen y จะ
เข้ามาทำงานในองค์กรหนึ่ง มักจะพิจารณาแล้วว่า เป็นองค์กร ที่ตนอยากทำงาน ยอมรับเป้าหมาย
ภารกิจขององค์กรนั้น และเมื่อเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว จึงมีระดับความคิดเห็นต่อความ
เชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์
(Steers, 1977 อ้างถึงในกานต์รวิภัสสร รื่นกลิ่น , 2553) ที่กล่าวว่า ปัจจัยอายุ ทำให้บุคลากรมีความ
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ผูกพันต่อองค์กร โดยมีความปรารถนา การมีส่วนร่วมมีความพยายามในการทำงาน และความตั้งใจที่
จะอยู่ในองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ตยา แสนสำราญ (2548) พบว่า ข้าราชการมี
อายุแตกต่างกัน มีความผูกพัน ต่อองค์กรด้านคามเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิย มขอ ง
องค์การแตกต่างกัน โดยข้าราชาการที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านคามเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การสูงกว่าข้าราชการที่มีอายุ 41- 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป
ในประเด็ น ตำแหน่ งงาน พบว่ า บุ คลากร สนข. ที ่ ม ี ตำแหน่ งงานแตกต่ า งกั นมี ร ะดั บ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวม แตกต่างกัน โดยข้าราชการ มีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าพนักงาน
ราชการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า บุคลากรที่เป็นข้าราชการ หากปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความสำเร็จได้ดี ผลงานที่สร้างขึ้นนั้น สามารถนำมาใช้เขียนในการประเมิ นเลื่อนขั้นของตำแหน่ง เช่น
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
และเป็นผลในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน (หนึ่งปีประเมินเลื่อนเงินเดือนสองครั้ง) สำหรับพนักงาน
ราชการไม่มีการประเมินขั้นของตำแหน่งงาน มีแต่การประเมินเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น (ปีละครั้ง) และการ
เป็นพนักงานราชการเป็นระบบการจ้างงาน ตามสัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างสิ้นสุดแน่นอน ในขณะที่
ข้าราชการนั้นเป็นการจ้างงานระยะยาว ซึ่งเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ รวมถึงข้าราชการได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่สูงกว่า จึงมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรในระดับที่สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงาน
ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์ (Steers, 1977 อ้างถึงใน กานต์รวิภัสสร รื่นกลิ่น, 2553)
ที่กล่าวว่า ปัจจัยตำแหน่งงาน ทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร โดยมีความปรารถนา ความตั้งใจที่
จะอยู่ในองค์กร การมีส่วนร่วมมีความพยายามในการทำงาน และการดำรงอยู่ในองค์กร และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุษณะ อำนาจสกุลฤทธิ์ (2551) พบว่า ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มี
ตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ในประเด็ น ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งานใน สนข. พบว่า บุคลากร สนข. ที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใน สนข. แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวม แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน สนข. 11 -17 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใน สนข. ต่ำกว่า 4 ปี และ 4 - 10 ปี ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
สนข. นานหลายปี จะเกิดความคุ้นชินต่อวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร รวมถึงการปรับตัวในเข้ากับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรได้ดีกว่าบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและใน
ศักยภาพของตนเอง พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงาน และมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน
ความสำเร็จ การคงอยู่กับองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของบารอน (Baron, 1986 อ้างถึงใน วเรศ ทยามันทิรนันท์, 2547) ที่กล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อองค์กร เกิดจากหลายประการ โดยอธิบายว่าระยะเวลาในการทำงานที่นาน จะมีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของขณิฏฐา อินทรอิ่ม (2556) พบว่า ข้าราชการกรมสรรพสามิต
กรณีศึกษาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
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องค์กรแตกต่างกัน โดยข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การ
สูงกว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทุกกลุ่ม รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ตยา
แสนสำราญ (2548) พบว่า ข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน
7.4 จากข้อค้นพบที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานโดยภาพรวมและ รายด้าน 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน กับความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ส่งผลทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 1) ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา อาจเนื่องด้วยระบบการทำงานเป็นสายบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา จะได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ทั้งงานหลักและงานทั่วไป ซึ่งหากผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ ใส่ใจ รับฟัง
ความคิดเห็น ติดตามงาน รวมถึงการช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เมื่อประสบปัญหาหรืองานติดขัด จะทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีกำลังใจในการทำงาน รู้สึกได้รับแรงสนับสนุนที่ดี จึงส่ง ผลให้ตั้งใจทำงาน พยายาม
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากการทำงานของระบบ
ราชการ ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน การทำงานจึงต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ทั่วไป อาทิเช่น การเสนอหนังสือให้ผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ก็ต้องผ่านฝ่ายธุรการเป็นผู้เสนอให้ หรือ
งานบางเรื่องต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อื่นทั้งในฝ่าย/สำนักเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการทำงาน
รวมทั้งงานบางเรื่องต้องอาศัยข้อมูลประกอบการทำงานจากสำนักอื่น ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงาน อย่างเต็มใจต่อการให้ข้อมูล แนะนำ สร้างความเข้าใจช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จะทำให้เกิด
บรรยากาศในการทำงานที่ดี การประสานงานมีความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน เต็มใจต่อการทำงานให้กับองค์กรมากขึ้น 3) ด้านลักษณะงาน จากผลวิเคราะห์ พบว่า เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด เนื่องจากภารกิจหลักขององค์กร สนข. คือ การเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ
ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยศักยภาพในตัวบุคคล ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ความสามารถ การคิดวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่
สำคัญต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ดังนั้นงานจึงมีความท้าทาย ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อ
การทำงานเพื ่ อให้ เกิ ดความสำเร็ จ และส่ งผลให้ เกิ ดความผู กพั นต่ อองค์ กรตามมา และ 4) ด้ าน
ความก้าวหน้าในงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ที่มีความต้องการก้าวหน้าใน
การทำงานที่ถือได้ว่าเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความตั้งใจ ใส่ใจต่องาน ทำงานเชิงรุกมากขึ้น ผลักดัน
งานให้มีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้น องค์กรจึงต้องสนับสนุนแรงจูงใจในปัจจัย ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าได้รับการส่งเสริมในปัจจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากร มีความผูกพันต่อ
องค์กรมากยิ่งขึ้น สู่เป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา
ประกอบกิจ (2538) พบว่า ด้านลักษณะงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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ความผูกพันต่อองค์การของนักพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวรรณ
แพทย์พงศ์ (2558) พบว่า ข้าราชการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิเคราะห์ที่พบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการทำงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า บุคลากรมีระดับแรงจูงใจในการทำงาน ด้านความก้าวหน้าใน
งาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าในด้านอื่น ๆ เนื่องจากระบบราชการเป็นแบบโครงสร้าง
การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง จึงเป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร จึงเป็นไปตามลำดับขั้นและตามเกณฑ์ และเรื่องการศึกษาต่อที่มีข้อจำกัดจำนวน
บุคคล รวมทั้งใช้ระยะเวลาหลายปี ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเน้น
การฝึกอบรมให้มากขึ้น ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการฝึกอบรม ให้มีความตระหนัก เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ เสริมสร้างทักษะ ซึ่งเป็นการปฏิบัติในระยะสั้น ๆ ไม่ผลกระทบต่องานโดยตรง ถือว่าเป็นวิธีที่มี
ความเหมาะสมกับบุคลากร องค์กร และงาน ที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
นอกจากการฝึกอบรมแล้ว เห็นควรมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้
ที่เริ่มจากกิจกรรมภายในกลุ่มงานย่อย โดยการกำหนดให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน เช่น
การนำเสนอองค์ความรู้ของงานที่รับผิดชอบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของงานในกลุ่ม เป็น
การทำให้บุคลากรทราบถึงสมรรถนะของตนเอง แล้วขยายกิจกรรมสู่ภายในสำนัก และต่างสำนัก ทั้งองค์กร
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในลักษณะงานมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่
ความสำเร็จขององค์กร ด้วยการสร้างให้บุคลากรทุกระดับมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมในทุกมิติ
โดยอาจนำเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มแบบเจาะจงมาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยของแรงจูงใจในการทำงาน ที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยของแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ที่ครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อให้
ทราบว่าปัจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับใด และแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด
3) ควรสร้างตัวแบบความผูกพันต่อองค์กรเพื่อนำไปพัฒนาความก้าวหน้าขององค์กร
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ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สุภาพร แดงวิจิตร์*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัย ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลจากบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 200 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของแบบสอบถามที่เก็บจริงสถิติที่ใช้ในการการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ t-test, One Way ANOVA ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 2) ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3) ปัจจัยด้านลักษณะงาน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (4) ปัจจัยด้านองค์การ มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การ
ในภาพรวม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น เมื่อปัจจัยด้านลั กษณะงาน และปัจจัยด้านองค์ การ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันด้วย
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านองค์การ
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Organizational Commitment of Office of the President,
National Institute of Development
Supapron dangvijit*
Abstract
This research is a study the purpose of the research is to: 1) study the level of
commitment to the organization of personnel Office of the President National Institute of
Development Administration 2 ) to study the factors that affect the organizational
commitment of personnel Office of the President National Institute of Development
Administration. This study is a quantitative study. (Quantitative research) by collecting data
by using questionnaires to ask questions from personnel. Office of the President National
Institute of Development Administration (NIDA), 200 people, 151 respondents, representing
75 percent of the actual questionnaires Statistics used in data analysis include Statistics,
percentage, mean, standard deviation Inferential statistics include t-test, One Way ANOVA,
Pearson's product moment correlation coefficient. And multiple regression analysis.
The results showed that 1) organizational commitment of personnel Under the Office
of the President National Institute of Development Administration 2) Different personal
characteristics are different in the organization as a whole. With statistical significance at 0.01
level (3) job characteristics There is a relationship in the same direction as the organization's
relationship with the personnel. Office of the President National Institute of Development
Administration (4) Organization factors Influence of organizational engagement in the overall
picture at a significant level of 0.05. Therefore when the job characteristics And 1 additional
organizational factor will result in the organizational commitment of personnel Under the
Office of the President The National Institute of Development Administration increased in the
same direction as.
Keywords: Organizational commitment, Different personal, job characteristics and Organization
factors
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1. บทนำ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูม ิ พลอดุ ลยเดชฯที่ ทรงเห็ นถึ งความจำเป็ นในการจั ดให้ มี
สถาบันการศึกษาที่สอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ
อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ เป็ นสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐแห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่ ทำการสอนเฉพาะระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการ
วิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่น ๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสังคมไทย โดยนำความรู้ และ
คุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดั บให้เป็นสถาบันการศึกษาของ
ประเทศที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
องค์การที่จะประสบความสำเร็จหลายแห่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีทรัพยากรบุคค] ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความชำนาญ บุคลากรดังกล่าวมีความสำคัญในการขับเคลื่อน
องค์การให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ด้วยเหตุนี้การดูแลเอาใจใส่ต่อบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
ขององค์การต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การดูแลเอาใจใส่กระบวนการทำงาน สิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานจะทำให้บุคลากรทำงานอย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีจะทำให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นสุขมีความพึงพอใจในการทำงาน และมีการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุข
คุณภาพชีวิตการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในองค์การต้องการ และประสงค์ที่ จะทำให้เกิดขึ้นใน
องค์การของตนเอง แต่ยิ่งกว่านั้นยังมีสิ่งสำคัญ ที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ การปลูกฝังหรือสร้าง
จิตสำนึกให้บุคลากรภายในองค์การเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีที่จะ
ร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์การตลอดไป โดยองค์การจะต้องใส่ใจดูแลรักษาความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานให้กับบุคลากรภายในองค์การอันจะส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียง และสร้าง
ความสำเร็จให้กับองค์การโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก แต่การที่องค์การจะคาดหวัง
และมุ่งผลให้บุคลากรภายในองค์การปฏิบัติเช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งทีองค์การจะต้องอาศัยปัจจัยต่าง
ๆ เป็นแรงเสริมเพื่อกระตุ้นและคอยผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ความ
ผูกพันต่อองค์การก็ยังคอยทำหน้าที่ประสานและเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคลากรต่อ
องค์การให้สอดคล้องไปด้วยกันกับเป้าหมายขององค์การ
ความผูกพันต่อองค์การครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ทำ ด้วยเหตุนี้เองจึงถือได้
ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นกุญแจสำคัญที่จะคอยผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานและร่วมงานอยู่กับ
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องค์การไปนาน ๆ นอกจากนี้แล้วความผูกพันต่อองค์การยังมีความมั่ นคงมากกว่าความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันต่อองค์การนี้จะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จะคงอยู่อย่างมั่นคง โดยจะทำหน้าที่
คอยเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้พนักงานหรือบุคลากรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนให้องค์การ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามหากพนักงานหรือบุคลากรเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ ไม่สบายใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานที่
ตนเองทำแล้ว พนักงานหรือบุคลากรเหล่านั้นก็จะไม่มีความจงรักภักดี และไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การ ส่งผลให้บุคลากรเหล่านั้นลาออกจากองค์การไป ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ทำให้งานที่ทำเกิด
ความล่าช้า หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง และหากถ้ าพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่ง การที่องค์การมีอัตรา
การลาออกของบุคลากรสูงก็จะเป็นการสูญเสียภาพพจน์ที่ดีขององค์การอันจะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของผู้สมัครที่มีต่อองค์การถึงความมั่นคงที่จะร่วมงานอยู่กับองค์การ
จากความสำคัญและอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของ
บุคลากรภายในองค์การ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ว่ามีความ
ผูกพันในระดับใดและปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยจะศึกษากับบุคลากร
สำนักงานอธิกาบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์การ และเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์การไว้
ให้นานที่สุด
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงระดับ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิก ารบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการ
รวบรวมวรรณกรรมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นดังต่อไปนี้
แนวคิดที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
การที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ มีความตั้งใจและเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้น องค์การจำเป็นต้องตองสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากร
ต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะ
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและความผู กพันต่อองค์การในที่สุดโดยผลของการพึงพอใจในงาน
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มักจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ระดับบุคคลมากขึ้น (Bysted,R., 2013) เนื่องจากพนักงานจะ
มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งความหมายของการพึงพอใจในงานมีความหมาย
ใกล้เคียงกับความผูกพันต่อองค์การที่หมายถึงความรู้สึกที่แต่ละบุคคลรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ความมุ่งมั่น เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่องค์การรวมทั้งมี
ความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยไม่คิดลาออกจากองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การสามารถวัดได้จาก
ระยะเวลาในการทำงาน และการมีส่วนร่วมในงาน ยังสอดคล้องกับ Miles (อ้างใน สมพร ศิลป์สุวรรณ,
2551) ซึ่งให้ความหมายของความผูกพันของพนักงานว่าเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งยังแสดงถึงความรู้สึกโดยรวมของพนักงานที่ได้มีส่วนร่วมในงานโดยพนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงจะมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ตามแนวคิดของ Steers 1997 (อ้างใน ปาริชาติ
ขำเรือง, 2554) คือ
1. มีความเชื่อมั่นและยอมรับในค่านิยมเป้าหมายขององค์การ
2. มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์การ
3. มีความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การตลอดไป
ลั ก ษณะ 3 ประการตามแนวคิ ด ของ Steers 1997 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Buchanan 1974 (อ้างใน ปาริชาติ ขำเรือง, 2554) ที่ว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกัน (Partisan) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (Identification) คือ มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
ยอมรับในวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีความรู้สึกว่าองค์การเป็นของตนเอง
2. การมีส่วนร่วมในองค์การ (Involvement) คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่ได้รับให้ปฏิบัติงานภายในองค์การ
3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) คือ มีความรัก และเลื่อมใสศรัทธา มีความผูกพันต่อ
องค์การ
Burke Institute (2004 อ้างใน ซัล วานา ฮะซานี , 2550) พบว่า หาก พนักงานผูกพันต่อ
องค์การจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า เพราะพนักงานจะทุ่มเทและเต็มใจที่จะผลิต สินค้า
และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งจะเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ทางธุรกิจขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sharon M. Pittaway (2012) ซึ่งศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กร ของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพบว่า การสร้างความผูกพันในหมู่
นักศึกษาซึ่งเป็นผู้รับบริการ หรือลูกค้า จะต้องสร้างความผูกพันในกลุ่มเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ
องค์การก่อน
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ภาพที่ 1 ตัวแบบผลของความผูกพันของพนักงานตามแนวคิดของ Burke Institute
ที่มา: Burke Institute (2004 อ้างใน ซัลวานา ฮะซานี, 2550)
ผลของความผูกพันต่อองค์การดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ย่อมมีเหตุเป็นปัจจัยแห่งผลนั้น Steer &
Porter (1994 อ้างใน เอื้อมพร ม่วงแก้ว , 2555) สรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. โครงสร้างขององค์กร ซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นระบบที่มีแบบแผนมีหน้าที่ ที่เด่นชัด มีการ
กระจายอำนาจ การให้ผู้ร่วมงานมีการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
2. คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทำงาน เช่น งานที่ทำเป็นงานที่มีคุณค่า มีบทบาท
ที่เด่นชัดมีความสำคัญ สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผูกพันต่อองค์กร
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร และระดับการศึก ษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
4. ประสบการณ์ในงาน เป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลพบในระหว่างการทำงานความสามารถ
ในการพึ่งพาได้และการปฏิบัติตัวของผู้บังคับบัญชา การที่รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญทัศนคติที่มี
ต่อผู้ร่วมงาน สิ่งเหล่านี้นับว่ามีอิทธิพลในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
Allen& Meyer (1990) ซึ่งเป็นแนวคิดความผูกพันด้านความรู้สึก ประกอบด้วย 3 ด้าน ตาม
ความหมายจากการศึกษาของ Lyman W. Porter (อ้างใน ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์, 2560: 27-28)
ดังนี้
1. ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย และความต้องการขององค์การ หมายถึง การที่
เป้าหมายขององค์การและของบุคคลสามารถร่วมไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือเกิดความสอดคล้องกันเมื่อ
บุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า บรรทัดฐานและระบบค่านิยมขององค์การเป็นสิ่งที่ยอมรับได้บุคคลก็จะแสดง
ตนเองว่าเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายปลายทางขององค์การ และตั้งใจที่จะยอมรับจุดหมายนั้น บุคคลจะประเมิน
โครงการ และรู้สึกต่อองค์การที่ดี รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม ในกิจการต่าง ๆ ขององค์การ เชื่อว่าองค์การจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ และมองเห็น
แนวทางที่จะทำให้องค์การบรรลุ ถึงเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะที่มีโอกาส และสามารถประสบ
ความสำเร็จในการทำงานได้
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2. ด้านความทุ่มเทความพยายามเพื่อทำประโยชน์ให้กับองค์การ หมายถึงการแสดงออกถึง
ความพยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจ และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการทำงานที่ดีมีการ
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาในการทำงานใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อ
ตอบสนองหรือมุ่งเป้าหมายขององค์การได้สะดวกขึ้น มีความคิดเสมอว่างานคือหนทาง ซึ่งตนสามารถ
ทำประโยชน์ให้กับองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายสำเร็จจึงทำให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดีเหนือ
คนอื่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามแก้ปัญหา
3. ด้านความปรารถนาที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง การแสดงออก
ถึงความรู้สึกจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์การ เป็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานโดยไม่โ ยกย้ าย
เปลี่ยนแปลงที่ทำงาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหนจะแสดงให้เห็นถึงความ
ไม่เต็มใจหรือปฏิเสธที่จะลาออกจากองค์การหรือเปลี่ยนงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือน รายได้
สถานะภาพ ตำแหน่ง ความมีอิสรภาพทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้นเป็น
ความตั้งใจ และความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพื่อทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การไม่คิดที่จะลาออกไม่ว่าองค์การจะอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในสถานะวิกฤตอัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
Meyer and Herscovitch (2001) ได้จำแนกคำจำกัดความของคำว่าความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ (1) รูปแบบที่เป็นมิติเดียว (Unidimensional Constructs) เป็นการให้คำ
จำกัดความที่เป็นแบบจำลองระดับโลก โดยอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยความผูกพันต่อองค์การเป็น
ลักษณะที่มีแค่มิติเดียว และ (2) รูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Constructs) จะเป็นการเน้น
หลายมิติ หลายปัจจัยในการให้คำจำกัดความ ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ
Stephen P. Robbins (2005:79-80) ให้ความหมายต่อองค์การว่า สถานะซึ่งพนักงาน
ผูกพันตนกับองค์การและเป้าหมายขององค์การหนึ่ง ๆ และปรารถนาที่จะรักษาความเป็นสมาชิกใน
องค์การนั้น ดังนั้น การมีส่วนร่วมกับองค์การสูง หมายถึง ความผูกพันกับงานหนึ่งๆ ในขณะที่ความ
ผูกพันต่อองค์การสูงหมายถึงความผูกพันกับองค์การซึ่งว่าจ้างตน
Steers and Porter (1983, อ้างถึงใน สมจิตร จันทร์เพ็ญ , 2557) ให้ความหมายว่า เป็น
ขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเน้นที่
ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมในการเป็น
สมาชิกในองค์การ โดยพบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง มีความโน้มเอียงที่จะมี
ส่วนร่วมกับองค์การ ส่วนพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ำ จะนำมาซึ่งผลการปฏิบัติงาน
ในระดับต่ำและมีความโน้มเอียงที่จะถอยห่างจากองค์การ จะมีการขาดงานและการลาออกจาก
องค์การสูง
Allen and Meyer (1990, อ้ างถึ งใน กาญจนา พั นธ์ ศรี ท ุ ม , 2559) ให้ ความหมายว่ า เป็ น
ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและผูกพันกับองค์การ มีจิตสำนักที่จะคงอยู่กับองค์การ
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และสำนึกในบุญคุณขององค์การเพราะเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และได้แบ่งความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ (Affective) คือ เกิดจากอารมณ์ของพนักงานที่ต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
และมีส่วนร่วมในองค์การ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ จะแสดงออกถึงความต้องการเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไป 2) ด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance) คือ เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทน
แลกเปลี่ยนกับการคงอยู่ในองค์การ ซึ่งการอยู่ในองค์การเกิดจากการได้รับประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์
3) ด้านบรรทัดฐาน (Normative) คือ เกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระผูกพันที่ถูกปลูกฝังว่าเป็นหนี้
บุญคุณองค์การทำให้ต้องอยู่ในองค์การเพื่อเป็นการตอบแทน ซึ่งการอยู่ในองค์การเป็นสิ่ งที่ควรกระทำเพื่อ
ความถูกต้องเหมาะสมในสังคม
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์การต่อ
องค์การ ยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
การยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์การ ความทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อ
องค์การความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การความห่วงใยในอนาคตขององค์การ และความต้องการที่จะ
ดำรงสมาชิกขององค์การตลอดไป
ความสำคัญที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอดและความมีประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งสามารถทำนายการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจในการทำงานผู้ที่มีความผูกพัน ต่อองค์กร
สูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ มีความผูกพันต่อองค์กรต่ำหรือไม่มีเลย ซึ่งผลดีก็จะตกอยู่กับองค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของความผูกพันต่อองค์กร
ดังนี้
Charlie Watts, Head of Towers Perrin (2003 อ้ า งถึ ง ใน สมชื ่ น นาคพลั ้ ง , 2547: 8)
กล่าวว่าความผูกพัน ของพนักงานคือ การที่พนักงานแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตน เพื่อ
ความสำเร็จขององค์กร โดยสิ่งจำเป็นที่พนักงานจะแสดงออกเพื่อแสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่
1. ความตั้งใจ (The will) ประกอบไปด้วยการรับรู้ถึงเป้าหมาย ความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งจะช่วยทำให้พนักงานมีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทำงาน
2. วิธีการ (The way) คือ ปัจจัยด้านแหล่งทรัพยากร การให้การสนับสนุนทั้งด้าน เครื่องมือ
และอุปกรณ์จากองค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กร
กำหนดไว้
(Fazzil, 1994:17-19) ให้ความสำคัญต่อความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการบริหารงาน
สมัยใหม่ โดยเห็นความสำคัญต่อองค์การนั้นสามารถที่จะนำไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อองค์การและเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อพนักงานเพื่อ
ลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์การไป
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จากความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การ ทำให้เห็นว่า บุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การสูงจะมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม และความตั้งใจในการทำงานให้กับองค์การ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ และมีความตั้งใจที่จะคงอยู่กับองค์การต่อไป
องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
และพบว่ายังไม่มีแบบจำลองใดที่ชี้ชัดว่า อะไรคือตัวแปรที่มีอิทธิผลต่อการก่อให้เกิดความรู้สึ กผูกพัน
ต่อองค์การ โดยมองว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกันไป ดังนี้
Meyer and Allen (1997) กล่าวถึง องค์ประกอบของความผูกพันของพนักงานต่อองค์การว่า มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านความต่อเนื่อง ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก และ
ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันใน
แต่ละด้านต่างกัน ดังนี้
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านความต่อเนื่อง ได้แก่ อายุ, ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน,
ความพึงพอใจในอาชีพและความตั้งใจจะลาออก
2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านความรู้สึก ได้แก่ มีอิสระในการทำงาน, ลักษณะเฉพาะ
ของงาน, ความสำคัญของงานและความท้าทายของงาน
3. ปั จ จั ย ที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความผู ก พั น ด้ า นบรรทั ด ฐานทางสั ง คม ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อร่วมงาน, การพึ่งพาองค์การและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
Burke (2003) บริษัทที่ปรึกษางานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำการวิจัยในเรื่อง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กล่าวถึงส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความผูกพันของพนักงาน
ในแนวคิด Employee Engagement Model ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัจจัย 6 ปัจจัย ได้แก่
1. องค์การ (Company) องค์การต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
2. ผู้บริหาร (Manager) ผู้บริหารต้องมีความยุติธรรม ให้การสนับสนุนและมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม
3. เพื่อนร่วมงาน (Work Group) ต้องให้ความร่วมมือในการทำงานที่ดี
4. ลักษณะงาน (The Job) งานต้องท้าทาย มีระบบการประเมินผลงานที่ดี
5. ความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ (Career/Profession) พนักงานต้องมีโอกาสเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
6. ลูกค้า (Customer) ต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริงต่อลูกค้าได้
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ภาพที่ 2 ตัวแบบปัจจัยที่ใช้ในการวัดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานตามแนวคิดของ Burk
ที่มา: Burke, Inc. Research. Employee Engagement & Retention Management (2003)
จากแผนภาพได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของการเกิดความผูกพันของ
พนักงานโดย Burkeได้นำปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นปัจจัยในการวัดความผูกพันของพนักงาน ซึ่งใน
แต่ละปัจจัยจะมีหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นประเด็นเพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน โดยปัจจัยในด้านต่าง
ๆ จะนำไปสู่ความผูกพันของพนักงาน และผลของความผูกพันของพนักงานดังกล่าว จะแสดงออกมา
ในลักษณะผลการดำเนินงานของพนักงาน และองค์การ การคงอยู่ของพนักงานในองค์การ ความ
จงรักภักดีของลูกค้าและความสามารถในการทำกำไรขององค์การ
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2559: 17) กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การจะนำไปสู่ผลที่
สัมพันธ์กับความ มีประสิทธิผลขององค์การ ดังนี้
1. พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมีแนวโน้มที่
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง
2. พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่กับ
องค์การต่อไป เพื่อทำงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย
3. เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การและเลื่อมใสในศรัทธาในเป้าหมาย ขององค์การ บุคคล
ซึ่งมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าวมักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตน
สามารถทำประโยชน์ให้กับองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายสำเร็จ
4. บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการทำงาน
ให้กับองค์การ ทำให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
Steers (1977 :96) ได้ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์การ พบว่ามีองค์ประกอบ
ที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
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1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคลที่มีต่อความยึดมั่นผูก พันต่อองค์การ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ
ปฏิบัติอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น การมีอิสระในการทำงาน (Autonomy) งานที่มีคุณค่า ความประจักษ์
ในงาน (Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่มีโอกาสพบปะผู้คน (Social Interactions)
3. ประสบการณ์ในการทำงาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคนว่ามีความรับรู้ต่อการทำงานในองค์การที่ผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์การ
(Group Attitude) การพึ่งพาได้จ ากองค์การ (Organization Dependability) ความรู้ส ึกว่าตนมี
ความสำคัญต่อองค์การ (Personal Importance)
ปั จ จั ย ที ่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร คื อ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ลั ก ษณะงาน และ
ประสบการณ์การทำงาน ความผูกพันต่อองค์การจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในหลาย ๆ อย่าง คือ 1) พนักงานที่
มีระดับความผูกพันต่อองค์การสูง จะมีความปรารถนาในความคงสภาพสมาชิกองค์การต่อไป 2) ผล
ต่อการดำรงรักษาให้พนักงานอยู่หรือลาออกจากองค์การ 3) ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อการเข้าทำงาน
4) ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เมื่อมีความผูกพันก็จะใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำงาน
จากการศึกษานี้ได้เสนอตัวแบบที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การและผลของความผูกพันต่อองค์การ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวแบบความผูกพันต่อองค์การของ Steers
ที่มา: Steers, (1997: 47)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลา เป็นการวิชัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 140 คน ผลการวิจัย
สรุปว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลนครยะลาโดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์การ 2) ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน และ 3) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลนครยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ ความมี
อิส ระในการทำงาน ความก้าวหน้ าและความสำเร็จ ในการทำงาน การมีส ่ว นร่ว มตั ดสิ น ในงาน
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ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และการได้พัฒนาความรู้ความสามารถเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความมั่นคงต่อการทำงานในองค์การภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ
วรนาฏ เวนุอาธร (2555) ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานความ
ผูกพันในงาน และความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ องค์การภายใต้การดูแลของรัฐแห่ง
หนึ่ง เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ
พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมดขององค์การภายใต้การดูแลของรัฐแห่งหนึ่งจำนวน 276 คน ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยรวมการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้าและความผูกพัน
ในงานโดยรวมในระดับสูง ในขณะที่มีความตั้งใจลาออกในระดับปานกลาง การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ การสนับสนุนจากหัวหน้า
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้าและด้านการเห็นคุณค่าการปฏิบัติงานของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก และสามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจการลาออกได้ 10.6%
Stan (2013 : 672-676) ศึกษาการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของสายงานวิชาการใน
โรมาเนีย โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ 106 คน เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตเมือง 64% และอยู่ในชนบท
36% มีประสบการณ์ในการทำงานในระบบการศึกษา 10-15 ปี การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้สเกลการวัดความผูกพันต่อองค์การ ที่ปรับจากผลงานของ Mayer and
Allen โดยการวั ดความผู กพั นต่ อองค์ การแบบ 3 มิ ต ิ คื อ ความผู กพั นแบบจงรั กภั กดี (Affective
Commitment) ความผูกพันแบบคงอยู่ (Continuance Commitment) และความผูกพันในความทุ่มเท
(Normative Commitment) แบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงมาจาก Spector โดยวัดเกี่ยวกับการประเมิน
ทัศนคติของพนักงานในความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงาน การได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
เลื่อนขั้น การกำกับดูแลของหัวหน้างาน ผลประโยชน์ตอบแทน ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะของการทำงาน การติดต่อสื่อสารในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์สอน ความพึงพอใจ
ในงาน และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในมิติของความผูกพัน
แบบจงรักภักดี อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสบการณ์สอนยังมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การในมิติความผูกพันแบบคงอยู่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การ คือ 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การ และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
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1. ลักษณะส่วนบุคคล ตัวแปรที่นำมาศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวแปรที่นำมาศึกษา ได้แก่ ความท้าทายของงานและ
ความก้าวหน้าในงาน
3. ปัจ จัย ด้านองค์การ ตัว แปรที่นำมาศึกษา ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานะภาพการสมรส
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
2.1 ความท้าทายในการทำงาน
2.2 ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ความผูกพันต่อองค์การ

ปัจจัยด้านองค์การ
- ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

ภาพที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
4. วิธีการวิจัย
ประชากรในการศึกษาคือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งการสุ่มตัวอย่าง ได้ทำการสุ่มจากจำนวนประชากร 264 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) จาก
บัญชีรายชื่อบุคลากรสำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
ค่าตอบแทน โดยใช้ส ูตรของ Yamane’s ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อน 0.05)
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 147 ราย และเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์จึงได้ทำการสำรองแบบสอบถามเพิ่มอีก 53 ชุด
รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 200 โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนมา จำนวน 151 ชุด
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หลักการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซึ่งใช้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี จำนวน
19 หน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นภูมิ หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทน
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาตามสัดส่วน (Proportional Allocation) จากนั้นนำข้อมูลมาประมวล
ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ นำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
ใช้อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่วน
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ได้ แก่ การวิ เคราะห์ ค ่ าสั มประสิทธิ ์สหสั มพั นธ์เพี ยร์ส ัน (Pearson productmoment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
5. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นข้อเสนอเชิงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่ต้องการพิสูจน์เชิงประจักษ์ จึงกำหนดสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคลมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จากการศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ พบว่า เพศมี ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันในภาพรวม โดยที่ปัจจัย
ด้านลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ steers (1997:
96) ที่ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งระบุว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และผลการวิเคราะห์ยัง พบว่า เพศหญิงจะมีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ (ปภาณภณ 2560) การศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
บริหารงานภายในองค์การกับความผูกพันต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งในการศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การผลการศึกษา พบว่า เพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย เช่นเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ (ความท้า
ทายในการทำงาน / ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน) เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานภายใต้ลักษณะงานที่มี
บทบาท ท้าทายมีความก้าวหน้าในการทำงาน เช่น งานที่ทำเป็นงานที่มีคุณค่า มีบทบาทหน้าที่ที่เด่นชัด
สิ่งเหล่านี้นับว่ามีอิทธิพลในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ผลการศึกษาของ Steer & Porter (1994
อ้างใน เอื้อมพร ม่วงแก้ว, 2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของความผูกพันต่อองค์การดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
ย่อมมีเหตุเป็นปัจจัยแห่งผลนั้น พบว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ (ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา / ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน)
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เมื่อบุคลากรได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา มีการกระจายอำนาจ
การให้ผู้ร่วมงานมีการตัดสินใจ การที่รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อผู้ร่ว มงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ (ประมินทร์ เนาวกาญจน์ ,2553) ศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานเทศบาลนคร ยะลา ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
เทศบาลนครยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ ความมีอิสระในการทำงาน ความก้าวหน้าและความสำเร็จในการ
ทำงาน การมีส่วนร่วมตัดสินใจในงาน การมีทัศนคติกับเพื่อนร่วม ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และสภาพแวดล้อมในการทำงานความมั่นคงต่อการทำงานในองค์การภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ
6. ผลการศึกษา
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
ข้อมูลคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในองค์การ
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละเกี่ยวข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ช่วงอายุ
< 30 ปี
30-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
> 50 ปี
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

63
88
151

41.7
58.3
100

11
30
29
37
19
25
151

7.3
19.9
19.2
24.5
12.6
16.5
100

65
81
5
151

43.0
53.7
3.3
100
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ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายใองค์การ
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-15 ปี
16 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

42
57
52
151

27.8
37.8
34.4
100

9
30
25
30
57
151

6.0
19.9
16.5
19.9
37.7
100

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และเป็นเพศ
ชายจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7
ช่วงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 41-45 ปี เป็นจำนวนมากที่สุดเท่ากับ 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 30-35 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ช่วง
อายุ ระหว่าง 36-40 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.5 ช่วงอายุ 46-50 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 และช่วงอายุน้อยกว่า 30
ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3
สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ37.8 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 และระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในองค์การ กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ 16 ปีขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมามีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ อยู่ระหว่าง 3-5 ปี และ 10-15 ปี จำนวนเท่ากัน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
19.9 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในองค์การอยู่ระหว่าง 6-9 ปี จำนวนเท่ากัน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในองค์การ อยู่ระหว่าง 1-2 ปี จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 6
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ผลการศึกษาระดับของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดับของตัว แปรที่ใช้ในการวิจัย ที่ประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านลักษณะงานในภาพรวม ปัจจัยทางด้านองค์การในภาพรวม และความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวม
ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช้วิจัย
ตัวแปร
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
1. ความท้าทายในการทำงาน
2. ความก้าวหน้า ในหน้าที่

ระดับความคิดเห็น
น้อยมาก น้อย
มาก มากที่สุด
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

̅
𝒙

S.D.

1
(0.7)
2
(1.3)

30
(19.9)
46
(30.5)

107
(70.9)
97
(64.2)

13
(8.6)
6
(4.0)

2.87 0.54

3
(2.0)
3
(2)

38
(25.2)
23
(15.2)

90
(59.6)
115
(76.2)

20
(13.2)
10
(6.6)

2.71 0.56

0
(0.0)
1
(0.7)
4
(2.6)

28
(18.5)
16
(10.6)
34
(22.5)

98
(64.9)
107
(70.9)
88
(58.3)

25
(16.6)
27
(17.9)
25
(16.6)

2.98 0.59

2.84 0.66

ปัจจัยด้านลักษณะงาน
1. ความสัมพันธ์กับผูร้ ่วมงาน
2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

2.87 0.53

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายของ
องค์การ
2. ความทุ่มเทเพือ่ ความสำเร็จขององค์การ
3. ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ

3.05 0.55
3.03 0.41

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเป็นรายด้านของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตามตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้าน
องค์การทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความท้าทายในการทำงาน (𝑥̅ = 2.87) และด้านความคาดหวัง
ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (𝑥̅ = 2.84) ปัจจัยด้านองค์การทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (𝑥̅ = 2.71) และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (𝑥̅ = 2.87) และความผูกพัน
ต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ (𝑥̅ =
2.98) ความทุ่มเทเพื่อความสำเร็จขององค์การ (𝑥̅ = 3.05) และด้านความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิก ของ
องค์การ (𝑥̅ = 3.03)
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ตารางที่ 3 ค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
(n=151)
ตัวแปร

ค่าต่ำสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. ปัจจัยทางด้านลักษณะงานในภาพรวม
2. ปัจจัยทางด้านองค์การในภาพรวม

1.50
1.62

4.00
4.00

2.82
2.86

0.35
0.39

3. ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม

1.75

4.00

2.98

0.37

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดับของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ที่ประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านลักษณะงานในภาพรวม ปัจจัยทางด้านองค์การในภาพรวม และความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม
พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82, 2.86 และ 2.98
ตามลำดับ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้วิจัย
ปัจจัยทางด้านลักษณะงาน ปัจจัยทางด้านองค์การ
1. ปัจจัยทางด้านลักษณะงาน
1
2. ปัจจัยทางด้านองค์การ
0.575**
1
3. ความผูกพันต่อองค์การ
0.608**
0.552**

(n=151)
ความผูกพันต่อองค์การ

1

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยทางด้าน
องค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์
พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยทางด้านองค์การในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรที่ใช้เป็นดังนี้
1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ (r=0.608, p<0.01)
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยด้าน
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ (r=0.552, p<0.01)
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การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของความผูกพัน
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอย ปัจจัยทางด้านลักษณะงานและปัจจัยทางด้านองค์การที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(n=151)

ค่าคงที่
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ปัจจัยด้านองค์การ

ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยใน
รูปคะแนนดิบ
B
Std.Error
0.871
0.201
0.455
0.079
0.290
0.073

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสถิติ t Sig.
ถดถอยมาตรฐาน
Beta
4.323 0.000**
0.434
5.727 0.000**
0.302
3.988 0.000**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 R 0.656 R2=0.431 Adj. R2=0.423 SSE=0.284
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยของปัจจัยทางด้านลักษณะงานและปัจจัยทางด้าน
องค์การ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.656 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว
ร่วมกันอธิบายความผูกพันธ์ต่อองค์การได้ ร้อยละ 42.3 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ เท่ากับ 0.284 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การในภาพรวม ที่ระดับนัยสำคัญ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ 0.222 กล่าวคือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะส่งผลทำให้ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมเพิ่มขึ้น 0.222 หน่วย
ปัจจัยด้านองค์การ มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การในภาพรวม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย เท่ากับ 0.251 กล่าวคือ ปัจจัยด้านองค์การ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลทำ
ให้ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมเพิ่มขึ้น 0.251 หน่วย
ในขณะที่สมการพยากรณ์ความผูกพันขององค์การสามารถอธิบายได้เท่ากับร้อยละ 45.1
7. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคลมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานนั่นอธิบายได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ด้านลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในองค์การ พบว่า เพศที่มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน โดยที่
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ steers
(1997: 96) ที่ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันขององค์การ ซึ่งระบุว่าตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล เช่น
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เพศ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และผลการวิเคราะห์ยังพบว่า เพศหญิงจะมีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ ปภาณภณ (2560) การศึกษาการมีส ่วนร่วมของบุคลากรใน การ
บริหารงานภายในองค์การกับความผูกพันต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งในการศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย เช่นเดียวกัน
จากสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางด้านลักษณะงาน (ความท้าทายของงาน และความก้าวหน้า
ของงาน) มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านลักษณะงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ Steer & Porter (1994
อ้างใน เอื้อมพร ม่วงแก้ว , 2555) คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทำงาน เช่น งานที่ทำเป็น
งานที่มีคุณค่า มีบทบาทที่เด่นชัด และมีความสำคัญ สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การ
จากสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ (ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา / ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน)มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตัวของผู้บังคับบัญชา
ทัศนคติทมี่ ีต่อผู้ร่วมงาน สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การเช่นกัน กล่าวคือ
โดยทั่วไปบุคลากรจะมีอายุการทำงานเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปี การได้รับผิดชอบงานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจำ รูปแบบเดิมตลอดอายุงานย่อมไม่เป็นที่ปรารถนา และไม่มีคนในองค์การมองเห็นคุณค่า ผู้ปฏิบัติ
ต้องการรับผิดชอบงานที่มีคุณค่า มีบทบาทและความสำคัญ หากรับผิดชอบและดำเนินการสำเร็จลุล่วงก็
จะมีคนชื่นชมและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ การก้าวหน้าในอาชีพ ก็จะนำไปสู่รายได้และค่าตอบแทนที่
มากขึ้น รวมทั้งยังมีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่ งที่ส ู งขึ้น นอกจากนี ้ การทำงานอย่ างมี ความสุ ขต้ อง
ประกอบด้วย การมีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมตนเอง สอดคล้องกับ วร
นาฎ เวนุอาธร (2555) ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ความผูกพันในงานและ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานองค์กรรัฐแห่งหนึ่ง พบว่า การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความตั้งใจลาออก กล่าวคือ หากผู้บังคับบัญชามีสนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น
อัตราการลาออกของพนักงานจะลดลง นั่นคือ หากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาก็จะส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การในทิศทางเดียวกัน เช่ นเดียวกับกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อร่วมงานก็จะ
ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การในทิศทางเดียวเช่นเดียวกัน Meyer and Allen (1997) กล่าวว่า
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐานสังคม
นอกจากนี้ Burke (2003) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ และกล่าวถึง ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด
ความผูกพันของพนักงาน คือ เพื่อนร่วมงานต้องให้ความร่วมมือในการทำงานที่ดี และจากคำถามอัตนัย
ในแบบสอบถามตอนที่ 3 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันต่ององค์การ
จึงได้สรุปประเด็นที่ผู้ตอบเสนอแนะทั้งหมดออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) เรื่องการประเมินเลื่อนเงินเดือน
เช่น ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมโปร่งใสมีตัวชี้วัดให้ชัดเจนตรวจสอบได้ ซึ่งในปัจจุบัน
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มีความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนมากเกินไป 2) การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากร เช่น ต้องมี
การอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้กับบุคลากรที่มีความสามรถโดยไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ 3) ผู้บริหาร เช่น
ผู้บริหารต้องมีความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็น มี ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง รู้และเข้าใจ
เนื้อหางานที่รับผิดชอบ สามารถให้คำแนะนำได้ 4) สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น อยากให้องค์การ
เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมภายในองค์การร่วมกับผู้บริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคลากรกับผู้บริหารอย่างเท่าเทียม เพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากขึ้น
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถาบันควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและลักษณะ
บุคลิกภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ อาจมีการโยกย้ายงานไปในตำแหน่งที่
เหมาะสม เพื่อเรียนเรียนรู้งานอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสถาบันในอนาคต
2. สถาบันควรมีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานาน เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
3. สถาบันควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายความก้าวหน้าใน
อาชีพ มีการอธิบายขั้นตอน หรือเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากร
ทราบและจะได้วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมบุคลากรจากคณะและสำนัก หรือหน่วยงานอื่นภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ควรเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทุกประเภทการจ้าง
3. ควรค้นคว้าศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันขององค์การเพิ่มเติมเพื่อจะได้วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การให้ครอบคลุมทุกด้านและนำผลที่ได้มากำหนดเป็นนโยบายต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจลาออกของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อภิญญา ทุยยะค่าย*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจ ัย เรื่อง “ปัจ จัยที่มีผ ลต่อความตั้งใจลาออกของบุ คลากร สังกัดสำนักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากร 2) ศึกษาระดับของ
ความตั้งใจลาออกของบุคลากร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจ
ลาออกของบุคลากร 4) เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากร
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นบุ ค ลากร สั ง กั ด สำนั ก งานอธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจ ัยโดยใช้ส ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจ
ลาออก อยู่ในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความตั้งใจลาออกของบุคลากร (r= -.465, -.378, p<0.01) ตามลำดับ 3) ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การ สามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกร่วมกันที่ Adjusted 𝑅2 เท่ากับ
0.246 โดยมีสมการพยากรณ์ คือ ความตั้งใจลาออกของบุคลากร = 5.902 (ค่าคงที่) -.712 (ความพึง
พอใจในงาน) - .276 (ความผูกพันต่อองค์การ) ดังนั้น เมื่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ
องค์การลดลง จะทำให้ความตั้งใจลาออกเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ: ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจลาออก
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Turnover intention influencing factors of employees of office of the
president, Srinakharinwirot University
Apinya Tuyyakay*
Abstract
The present research aimed to explore levels of Turnover intention influencing
factors of employees of the office of the president, Srinakharinwirot University. This
research is Quantitative research in purpose of 1) to study the turnover intention
influencing factors of employees 2) to study levels of the turnover intention of
employees 3) to study relation of each factors that turnover intention of employees
4) to suggest a solution of the turnover intention of employees.
The sample of this research consisted of 190 employees of the office of the
president, Srinakharinwirot University. A tool for this research is questionnaires. Data
analysis was conducted by SPSS program for descriptive statistics, Pearson’s
correlational analysis and Multiple Regression.
The results showed that 1) The levels of Job satisfaction, Organizational
commitment and Turnover intention were average. 2) Job satisfaction and
Organizational commitment were negatively correlated with Turnover intention (r = .465, -.378, p<0.01 respectively) 3) A Job satisfaction and Organizational commitment
can together predict Turnover intention at Adjusted 𝑅2 amount 0.246 with predictive
equation is Turnover intention = 5.902 (constant rate) -.712 (Job satisfaction) - .276
(Organizational commitment)
Therefore, if a Job satisfaction and Organizational commitment decrease, a
turnover intention will increase.
Keywords: Job satisfaction, Organizational commitment and Turnover intention
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1. บทนำ
การที่องค์การจะสรรหาบุคลากรที่ดีมีความสามารถนั้นเป็นเรื่องที่ยากหรือแม้แต่การพัฒนา
บุคลากรหนึ่งคนให้ตรงกับความต้องการขององค์การก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
องค์การสามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ มีการส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรที่ดีขององค์การ บุคลากรมีความสุขในการทำงานในหน้าที่ของตน
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์การแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ องค์การก็ต้อง
พยายามรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่องค์การให้ได้ โดยสร้างให้บุคลากรเหล่านี้เป็นบวกต่ อองค์การ ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในองค์การจะเป็นกำลังสำคัญขององค์การ เป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อแก้ไขปรับ ปรุงปัญหา พัฒ นาวิธ ีการทำงานใหม่ๆ ทำให้เกิดการความก้าวหน้า และนำไปสู่
ความสำเร็จต่อองค์การต่อไป
สิ่งสำคัญที่องค์การต้องคำนึงถึง ในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่ คือการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานเพื่อให้เป้าหมายขององค์การบรรลุ สอดคล้องกับ
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) ที่ว่าความพึงพอใจในการทำงานว่าเป็นความรู้สึกทางบวกของบุคคลที่
มีต่องาน เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจาการปฏิบัติงานแล้วได้รับสิ่งตอบแทน ซึ่งผลของความพอใจใน
การทำงานทำให้บุคคลมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นต่องาน มีขวัญกำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงาน ส่งผลต่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การ อีกปัจจัย
ที่สำคั ญ คือ องค์การต้องทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่ อองค์การ (Buchanan, 1974) ให้ความ
หมายความผูกพันกับองค์การ ว่าเป็นความรู้สึกของพนักงานที่จะใช้พละกำลังทำงานอย่างเต็มใจ มีความ
ภักดีและรู้สึกเป็นเจ้าของ และจะไม่ลาออกเพื่อให้มีผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเลื่อนตำแหน่ง
สถานการณ์หลายๆ อย่างในปัจจุบันที่อาจมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร
ในกรณีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการเปลี่ยนบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2559 ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมหลายประการ และยังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการหลายอย่าง มีความยังไม่ลงตัวมากนักในหลายๆเรื่อง บุคลากรต้องปรับตัวและ
แสดงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างจริงจังมากขึ้น มีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ควบคุม ตรวจสอบได้ มาใช้ อย่างเช่น การประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ประกอบ
กับการการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งยังมีมาตรฐานความ
แตกต่างกันในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานเกิดการ
เปรียบเทียบ รวมถึงในปัจจุบันค่านิยมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work
Life) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance) หรือแม้แต่ความคาดหวังส่วนตัวทั้ง
ลักษณะงาน โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สิ่งตอบแทนต่าง ๆที่จะได้รับจากการทำงานก็มีบทบาทไม่น้อยใน
การทำงาน ปัจจัยเหล่านี้หากองค์การไม่สามารถตอบสนองได้มากพอก็ส่งผลต่อความพึงพอใจ ขาดแรงจูงใจ
ดึงดูดและรักษาพนักงานให้มีความรักความผูกพันต่อองค์การ ไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ทำให้
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บ่อยครั้งต้องสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย ผู้บริหารจึงควรให้ความสำคัญกับ
ปัญหาการลาออกและหาสาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ดีมีความสามรถได้ใช้ความสามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และเต็มใจ
สำหรับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
บุคลากรในเรื่องดังกล่าว จากการกำหนดให้มีประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
สำนักงานอธิการบดี โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ มีหนึ่งใน
ตัวชี้วัดเป็นระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร อัตราการคงอยู่ของบุคคลกร มีกลยุทธ์ใน
การเสริมสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร พัฒนางานบริหารบุคคลและจัดสภาพแวดล้อมที่
เกื้อหนุนการทำงานของบุคลากร
ดังนั้น แนวทางในการธำรงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ คือ การสร้างความพึงพอใจใน
การทำงาน สร้างความผูกพัน ต่อ องค์ การให้ กับบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูง ใจให้ กั บบุ คลากรที ่ มี
ความสามารถให้คงอยู่กับองค์การ ซึ่งสามารถช่วยลดความปัญหาการลาออกของบุคลากรได้
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 เพื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของความตั ้ ง ใจลาออกของบุ ค ลากร สั ง กั ด สำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่าง ๆที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากร
สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ” ผู้ว ิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก (Turnover intention)
Mobley (1982) (อ้างถึงใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555) ให้ความหมายความตั้งใจลาออกว่าเป็น
ส่ ว นหนึ ่ ง ในองค์ ป ระกอบของกระบวนการลาออกซึ ่ ง เป็ น แนวทางไปสู ่ พ ฤติ ก รรมการลาออก
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เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม และเป็นตัวทำนายการลาออกของบุคคล โดยที่ Mueller and Price
(1990) เสนอความหมายในลักษณะเชิงความสัมพันธ์ว่าความตั้งใจลาออกมีผลมาจากความไม่พึงพอใจ
ในงานและความผู กพัน ต่ อองค์ กรที ่ลดลง และ Cho (2009) ให้ความหมายถึงความน่าจะเป็ น ใน
ระยะเวลาอันใกล้ที่พนักงานจะตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่ หรือความตั้งใจที่ค้นหางานใหม่ที่น่าจะ
มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่างานที่ทำอยู่
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความตั้งใจลาออกเป็นความคิดหรือความรู้สึกโดยสมัครใจที่จะลาออกจาก
องค์การเมื่อมีโอกาสที่เปลี่ยนงานใหม่อนาคตอันใกล้ เป็นหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจที่จะลาออกจริง
ที่มีผลมาจากความไม่พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรที่ลดลง สามารถเป็นตัวทำนายการ
ลาออกได้ Hom and Griffith (1994) (อ้างถึงใน เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ , 2548) มีการจัดกลุ่มปัจจัยที่
ส่งผลต่อการลาออก เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การซึ่งส่งต่อการความคิดในการผละงาน และปัจจัยด้านตลาดแรงงานที่ส่งผลผ่านความ
พึงพอใจในงาน โดยปัจจัยทั้งหมดจะส่งผลไปที่ความคาดหวังประโยชน์จากการผละงาน และส่งผลไปยัง
การแสวงหางานใหม่ การเปรียบเทียบทางเลือก นำไปสู่การตัดสินใจลาออก ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบจำลองของ Hom and Griffith, 1994 ประยุกต์จากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ความยุติธ รรมองค์การที่มีผ ลต่อความผูกพันต่ อองค์ การและความตั้ง ใจลาออก โดย เปรมจิตร
คล้ายเพ็ชร์ (2548, น.63)
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แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction)
Vroom (1964) (อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจ
ในงานและทัศนคติในงาน สามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองคำหมายถึง ผลที่ได้รับจากการที่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการทำงาน ทัศนคติด้านบวกจะแสดงถึงความพอใจในการทำงาน ส่วนทัศนคติด้านลบ
จะแสดงถึงความไม่พอใจการงานทำงานและ เชื่อว่าผู้ที่มีทัศนคติด้านบวกมีความพึงพอใจในการ
ทำงานจะมีผลการทำงานที่ดี และ Randolph (1985) (อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553)
กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทำงานหรือความไม่พอใจในการทำงานเป็นทัศนคติที่ได้รับจากการ
ทำงาน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสม ระหว่างบุคคลนั้นกับงานที่ทำว่ามีมากน้อยเพียงใด ที่ผ่านมาได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับตั วแปรต่าง ๆ เช่น การหลบ
เลี่ยงงาน ความเฉื่อยชา การโอนย้าย การลาออก สุขภาพกายและจิต เป็นต้น ผลการศึกษาได้แสดงว่า
ความพอใจในการทำงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน
Smith et al. (1969) (อ้างถึงใน กาญจนา พันธ์ศรีทุม , 2559) ได้แบ่งความพึงพอใจในงาน
ออกเป็ น 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ลั ก ษณะงาน (Work) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ ลั ก ษณะงานความ
รับผิดชอบในปัจจุบัน และเห็นว่าเป็นงานที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทำให้บรรลุตามเป้าหมายมีโอกาสใน
การเรียนรู้มีคุณค่า ท้าทายต่อความสามารถของตนเอง เป็นงานที่ไม่น่าเบื่อ สนุกกับงาน 2) ด้าน
ค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจต่อรายได้ ค่าตอบแทนต่าง ๆ หรือผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ได้
ตอบแทนจากการทำงาน มีความเหมาะสมกับความสามารถ มีความยุติธรรมกับคนอื่น ๆในองค์การ
3) ด้านโอกาสก้าวหน้า (Promotion) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจาการได้รับโอกาสที่ดีในการ
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ การได้รับรางวัล การเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถ 4) ด้านผู้บังคับบัญชา
(Supervision) หมายถึง ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าโดยตรง และสายบังคับบัญชา
5) ด้านเพื่อนร่วมงาน (Co-worker) หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม
ความเป็นมิตรไมตรี ความสามัคคี ให้กำลังใจ ซึ่งเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถจะคอยให้ความ
ช่วยเหลือให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันได้
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment)
Steers and Porter (1983) (อ้างถึงใน สมจิตร จันทร์เพ็ญ , 2557) ให้ ความหมายว่า เป็น
ขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเน้นที่
ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมในการเป็น
สมาชิกในองค์การ โดยพบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง มีความโน้มเอียงที่จะมี
ส่วนร่วมกับองค์การ ส่วนพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ำ จะนำมาซึ่งผลการปฏิบัติงาน
ในระดับต่ำ และมีความโน้มเอียงที่จะถอยห่างจากองค์การ จะมีการขาดงานและการลาออกจากการสูง
และ Allen and Meyer (1990) (อ้ างถึ ง ใน กาญจนา พั น ธ์ ศรี ท ุ ม , 2559) ให้ ความหมายว่ า เป็ น
ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและผูกพันกับองค์การ มีจิตสำนักที่จะคงอยู่กับ
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องค์การ และสำนึกในบุญคุณขององค์การเพราะเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และได้แบ่งความผูกพันต่อองค์การ
เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ (Affective) คือ เกิดจากอารมณ์ของพนักงานที่ต้องการเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ และมีส่วนร่วมในองค์การ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ จะแสดงออก
ถึงความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 2) ด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance) คือ เกิด
จากการจ่ายค่าตอบแทนแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่ในองค์การ ซึ่งการอยู่ในองค์การเกิดจากการได้รับ
ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ 3) ด้านบรรทัดฐาน (Normative) คือ เกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระ
ผูกพันที่ถูกปลูกฝังว่าเป็นหนี้บุญคุณองค์การทำให้ต้องอยู่ในองค์การเพื่อเป็นการตอบแทน ซึ่งการอยู่ใน
องค์การเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพื่อความถูกต้องเหมาะสมในสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่ลาออก
สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ (2556) ได้ศึกษาความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจลาออก
โดยเปรียบเทียบอิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การ
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานองค์การเอกชนต่าง ๆ จำนวน 660 คน ผล
การศึกษาพบว่า ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางลบกับความตั้งใจลาออก โดยความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความ
ตั้งใจลาออก เท่ากับ -0.21 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความผูกพันกับองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงในเชิงลบต่อความตั้งใจลาออก เท่ากับ -0.67 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่
ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน มีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความตั้งใจลาออก เท่ากับ 0.11 อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ
กาญจนา พันธ์ศรีทุม (2559) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความยึดผูกพันในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งจำนวน 699 คน จากผลวิจัย พบว่า ความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจลาออก (r=-0.39 0.47 และ -0.39 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายได้ว่า เมื่อระดับความยึดมั่น
ผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานสูงขึ้น จะทำให้ระดับความตั้งใจลาออก
ต่ำลง
พฤกษ์ สุพรรณนาลัย และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนั กงานในบริ ษั ทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด โดยกลุ่มตั วอย่าง คือ พนักงานระดั บ
ปฏิบัติการจำนวน 235 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์การด้านสภาพแวดล้อมในที่
ทำงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ
ลาออกร่วมกันที่ 𝑅2 เท่ากับ 0.393 โดยมีสมการพยากรณ์ คือ ความตั้งใจลาออกของพนักงาน = .212
(ค่าคงที่)+.571 (สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน)+.470 (ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน + .192 (เงินเดือน
และสวัสดิการ) และ 2) สภาพแวดล้อมในองค์การภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและพนักงานที่
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มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความตั้งใจลาออกไม่ต่างกันยกเว้นด้านระดับการศึกษา ซึ่งปัจจัย
สภาพแวดล้อมในองค์การด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้าน
เงินเดือนและสวั สดิการ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ
Smith et al. (1969) สภาพแวดล้อมในที่ทำงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจลาออก คือ 1) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน และ 2) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจลาออกของบุคคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกำหนดตัวแปรใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยตัวแปรต้น ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจลาออกของบุคลากร จึงกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังนี้
ตัวแปรต้น
ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction)
(1) ด้านลักษณะงาน (Work)
(2) ด้านค่าตอบแทน (Pay)
(3) ด้านโอกาสก้าวหน้า (Promotion)
(4) ด้านผู้บังคับบัญชา (Supervision)
(5) ด้านเพื่อนร่วมงาน (Co-worker)
Smith et al. (1969)
ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational
commitment)
(1) ด้านจิตใจ (Affective)
(2) ด้านการคงอยู่กับองค์การ
(Continuance)
(3) ด้านบรรทัดฐาน (Normative)
Meyer and Allen (1991)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจลาออก
(Turnover intention)
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4. วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งการสุ่มตัวอย่าง ได้ทำการสุ่มจากจำนวนประชากร 365 คน โดยใช้สูตรการคำนวณความคาดเคลื่อน
มาตรฐานของ Yamane การคำนวณกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
5% จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่ใช้ ศึกษา จำนวน 190 รายและใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซึ่งใช้หน่วยงานภายในจำนวน 15 หน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งชั้นภูมิ หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตาม
สัดส่วน (Proportional Allocation) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลเพื่อ
วิจัยและได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.37 จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผ่าน
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ นำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
ใช้อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่วน
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ค ่าสัมประสิ ทธิ ์สหสั มพั นธ์เพียร์ส ัน (Pearson productmoment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นข้อเสนอเชิงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจลาออกตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ต้องการพิสูจน์เชิง
ประจักษ์ จึงกำหนดสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก ซึ่งความพึง
พอใจในงานเป็นทัศนคติที่มีต่องาน คนที่มีความพึงพอในในการทำงานสูงจะมีทัศนคติในทางบวกต่องาน
ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่พึงพอใจในงานก็จะมีทัศนคติในทางลบ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541) ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ พึงพอใจในการทำงานกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น การหลบเลี่ยงงาน ความ
เฉื่อยชา การโอนย้าย การลาออก สุขภาพกายและจิต เป็นต้น ผลการศึกษาได้แสดงว่า ความพอใจในการ
ทำงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานดังกล่าว (Randolph ,1985 อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร,
2553)
สมมติฐานที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก ซึ่ง
ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึก เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวกที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ในแง่ของความรู้สึกและทัศคติ พฤติกรรมค่านิยมที่ดีที่สมาชิกมีต่อ
องค์การมีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์การ มีค วามเต็มใจที่จะปฏิบัติงานจน
เกิดเป็น ความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่กับองค์การตลอดไปไม่ลาออกไปทำงานที่อื่น จึงช่ว ยให้
เป้าหมายขององค์การประสบความสำเร็จ (สายธาร ทองอร่าม, 2550)
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4. ผลการศึกษา
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความตั ้ ง ใจลาออกของบุ ค ลากร สั ง กั ด สำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่ง
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
ข้อมูลคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะสำคัญ
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ระเวลาปฏิบัติงานในองค์การ

รายได้ต่อเดือน

ชาย
หญิง
รวม
22 ถึง 30 ปี
31 ถึง 40 ปี
41 ถึง 50 ปี
51 ถึง 60 ปี
รวม
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ต่ำกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม
10,000 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จำนวน

ร้อยละ

41
106
147
50
57
30
10
147
0
6
2
102
37
147
15
39
24
34
11
11
13
147
6
56
47
16
22
147

27.9
72.1
100
34
38.8
20.4
6.8
100
0
4.1
1.4
69.4
25.2
100
10.2
26.5
16.3
23.1
7.5
7.5
8.8
100
4.1
38.1
32
10.9
15
100

671

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 72.1 อายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาอายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 69.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 25.2 ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การ 1 ถึง 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5รายรองลงมา คือ
ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1 รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
38.1 รองลงมาคือ 20,001 ถึง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32
ผลการศึกษาระดับของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช้วิจัย
ระดับความคิดเห็น
ตัวแปร
x̄
ระดับต่ำ

S.D.

ร ะ ด ั บ ป า น ระดับสูง
กลาง

ความพึงพอใจในงาน
(1) ด้านลักษณะงาน
(2) ด้านค่าตอบแทน
(3) ด้านโอกาสก้าวหน้า

9 (6.1)
36 (24.5)
29 (19.7)

93 (63.3)
97 (66.0)
106 (72.1)

45 (30.6)
14 (9.5)
12 (8.2)

3.54
2.92
2.98

.66
.70
.65

(4) ด้านผู้บังคับบัญชา

7 (4.8)

86 (58.5)

54 (36.7)

3.64

.67

(5) ด้านเพื่อนร่วมงาน

6 (4.1)

62 (42.2)

79 (53.7)

3.85

.73

ความผูกพันต่อองค์การ
(1) ด้านจิตใจ

9(6.1)

79(53.7)

59(40.1)

3.48

.65

(2) ด้านการคงอยู่กับ

34(23.1)

90(61.2)

23(15.6)

2.95

.74

(3) ด้านบรรทัดฐาน

19(12.9)

92(62.6)

36(24.5)

3.15

.77

ความตั้งใจลาออก

72(49.0)

62(42.2)

13(8.8)

2.60

.93

องค์การ

หมายเหตุ ( ) คือ ค่าร้อยละ
ตารางที่ 3 แสดงค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร

ค่าต่ำสุด

ค่าสูงสุด

x̄

S.D.

ความพึงพอใจในงานภาพรวม

2.20

4.73

3.39

.48

ความผูกพันต่อองค์การภาพรวม

1.58

5.00

3.20

.60

ความตั้งใจลาออก

1.00

5.00

2.60

.93
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ผลการศึกษาพบว่า ระดับของตัวแปรที่ใช้วิจัย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับสูง ที่เหลือทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง สูงสุดในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน ด้านจิตใจด้านบรรทัดฐาน ด้านโอกาสก้าวหน้าด้าน
การคงอยู่กับองค์การ ด้านค่าตอบแทน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมตัวแปรความพึงพอใจในงาน
ภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 3.39) อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์การภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 3.20) อยู่
ในระดับปานกลาง และความตั้งใจลาออก (ค่าเฉลี่ย = 2.60) อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาการวิเ คราะห์ค ่า สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์เ พียร์สัน (Pearson productmoment correlation coefficient)
ตัวแปรที่ใช้วิจัย
1. ความพึงพอใจในงาน
2. ความผูกพันต่อองค์การ
3. ความตั้งใจลาออก
หมายถึง ** ค่าสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

1

2

3

1
.426**
-.465**

1
-.378**

1

ผลการศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ บว่ า ความพึ ง พอใจในงานมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก (r= -.465, p<0.01) ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความตั้งใจลาออก (r= -.378, p< 0.01) และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์การ (r= .426, p< 0.01)
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร

B

Std.Error

Beta

t

Sig.

ความพึงพอใจในงาน (x1)
ความผูกพันต่อองค์การ (x2)

-.712
-.276

.152
.100

-.372
-.220

-4.681
-2.766

.000
.006

ค่าคงที่
5.902
.482
12.234
.000
R = .506a, R Square = .256, Adjusted R Square = .246, SEE = .8055, F = 24.796, Sig. = .000
ผลการศึกษาการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความตั้งใจลาออก ได้ร้อยละ 24.6 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.8055
5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากสมมติฐานที่ 1 ที่ว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก ซึ่ง
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สอดคล้องกับสมมติฐาน นั่นอธิบายได้ว่า เมื่อความพึงพอใจในงานลดลง จะทำให้ความตั้งใจลาออก
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติในการทำงาน คนที่มีความพึง
พอในในการทำงานสูงจะมีทัศนคติในทางบวกต่องาน ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่พึงพอใจในงานก็จะมี
ทัศนคติในทางลบ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541) มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ พึง
พอใจในการทำงานกับตัวแปรต่าง ๆ เช่น การหลบเลี่ยงงาน ความเฉื่อยชา การโอนย้าย การลาออก
สุขภาพกายและจิต เป็นต้น ผลการศึกษาได้แสดงว่า ความพอใจในการทำงานส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การทำงานดังกล่าว (Randolph, 1985 อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553)
จากสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าความผูกพันต่อองค์ การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน นั่นอธิบายได้ว่า เมื่อความผูกพันต่อองค์การลดลง จะทำให้ความตั้งใจ
ลาออกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ความผูกพัน ต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ มี
จิตสำนึกที่จะคงอยู่กับองค์การ สำนึกบุญคุณขององค์การเพราะเป็นสิ่งที่ควรกระทำ (Meyer and
Allen, 1990) เป็นความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวกที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์การ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ในแง่ของความรู้สึกและทัศคติ พฤติกรรมค่านิยมที่ดีที่สมาชิกมีต่อ
องค์การมีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์การ มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานจน
เกิดเป็น ความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่กับองค์การตลอดไปไม่ลาออกไปทำงานที่อื่น จึงช่ว ยให้
เป้าหมายขององค์การประสบความสำเร็จ (สายธาร ทองอร่าม, 2550)
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บุคลากรที่มีความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การสูงจึงมี
ความตั้งใจลาออกที่ต่ำด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ (2556) ที่ได้ศึกษา
โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจลาออก พบว่า ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ มี
อิทธิพลทางตรงในเชิงลบกับความตั้งใจลาออก
และจากคำถามอัตนัยในแบบสอบถาม ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนา
องค์การเพื่อให้เป็นสถานที่ที่พนักงานอยากร่วมงานด้วย จึงได้สรุปประเด็นที่ผู้ตอบเสนอแนะทั้งหมด
ออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 1) เรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ เช่น ควรปรับขึ้นเงินเดือนเพื่อความสอดคล้อง
กับค่าครองชีพและภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้อยู่ช่วยพัฒนาองค์กร
ปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนมากเกินไป 2) ระบบการทำงาน เช่น ควรมีระบบการสอนงานที่
ดีกว่านี้ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ๆทำให้มีความล่าช้า และค่อนข้างล้าสมัย ควรมีระบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาบุคลากร เช่น ต้องพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง มี Career Path
ของสายสนับสนุนที่ช ัดเจน 4) ผู้บริหาร เช่น ผู้บริหารต้องมีความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็น มี
ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งรู้และเข้าใจเนื้อหางานที่รับผิดชอบ สามารถให้คำแนะนำได้ 5)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น อยากให้องค์การเห็นความสำคัญกับ Happy work place มีสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความร่มรื่นและมีที่พักผ่อนมากขึ้น 6) ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร เช่น
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มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ เพื่อให้รู้จักและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากขึ้น มีการพูดคุย
สอบถาม Feedback ในการทำงานทุกเดือน เพื่อให้ทราบปัญหาที่กำลัง เผชิญ มีกิจกรรม Sport day
เพื่อให้บุคลากรได้ทำความรู้จักกันและได้ผ่อนคลาย
ข้อเสนอแนะต่อองค์การ
จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกทั้งด้านความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก ดังนั้น เพื่อลดระดับความตั้งใจ
ลาออกของบุคลากร จึงเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์ให้
สูงขึ้น โดยการใช้แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ ที่ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างมาก เป็นการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
บุคลากร สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อกัน ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้พนักงานใหม่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่มีความตั้งใจลาออกในระดับสูงจะเป็นบุคลากร
ที่ยังมีระยะเวาลาปฏิบัติงานไม่มากนัก ยังมีอายุน้อยและเงินเดือนยังไม่สูงมาก จึงมี โอกาสที่จะเปลี่ยน
งานมากกว่าผู้ที่มีอายุมากและเงินเดือนสูงแล้ว ดังนั้น องค์การควรจะให้ความสำคัญตั้งแต่การเริ่มทำงาน
ในองค์การ บุคลากรจะต้องรู้ รับทราบเกี่ยวกับการจ้างงาน วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมของ
องค์การ กฎระเบียบต่าง ๆ มีการถ่ายทอดงานสอนงานที่เป็นระบบเพื่อสร้างความประทับใจและทัศนคติ
ที่ดีต่องานและองค์การ
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานสัมพันธ์ โดยให้มีสมาชิกมาจากฝ่ายบริหารและ
บุคลากรประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาการบริหารงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข เช่น newsletter, E-mail, เวทีรับฟังความคิดเห็น
4. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร องค์การ และผู้บริหาร เช่น กีฬาสี
วันครอบครัว การให้รางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ หรือ กิจกรรม Happy workplace
5. มีกระบวนการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นการปรับปรุงชีวิตในการ
ทำงาน โดยแนวทางการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ รวมถึง
ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้ อ มการทำงานเพื่ อ ให้ พนั กงานทำงานในที ่ท ี่ส ะอาด ส่งเสริ ม
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีตำแหน่งงานที่มั่นคง ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มี
ตำแหน่งการที่มั่น คง เป็น ที่ย อมรับของเพื่อนร่ว มงาน มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ ่น การ
บริหารงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค มีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว

675

ดังนั้น การนำแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์มาใช้ภายในองค์การ นอกจากช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การและบุคลากรแล้ว มีส่วนช่วยลดความตึงเครียดในการ ทำงานเพิ่ม
ความพอใจในการทำงานและความสุขในการทำงาน น่าจะส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง อุบัติเหตุ
จากการทำงานลดลง ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น (Walton, 1975) ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในงาน และมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวแปรต้นในการวิจัย 2 ปัจจัยหลัก คือ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การ ที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มตัวแปรในมิติด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
เช่น ปัจจัยภายนอกองค์การ อย่างปัจจัยด้านตลาดแรงงาน อัตราการว่างงาน สภาพเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย
ในการโยกย้ายงาน ที่ส่งผลผ่านความพึงพอใจในงาน การประเมินทางเลือกใหม่ๆ การเข้าถึงข่าวสารของ
ทางเลือกงานใหม่ ตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถบริหารจัดการตัวเอง
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น จึงอาจเกิดความแตกต่างกันในหลายด้ านไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน สวัสดิการ
จึงมีโอกาสที่บุคลากรจะเปลี่ยนงานไปในที่ที่พึงพอใจมากกว่า เกิดคู่แข่ง เป็นต้น
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ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรด้านพฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อวยพร โพธิศิริ*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผู้บังคับบัญชา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตส.) รวมทั้งศึกษาระดับ
ภาวะผู้น ำเชิงจริย ธรรมของผู้บ ั งคับบั ญชา ที่ส ่งผลต่อความผูก พันธ์ องค์ กรด้านพฤติ กรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย คือ บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า
1. บุคลากรระดับปฏิบัติงาน สตส. จำนวน 94 คน มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 43 คน เป็น
ระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ
68.1 และมีอายุการทำงานในองค์กร ช่วง 5-10 ปี มากที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2
2. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา โดยนำแนวคิด
องค์ประกอบ ด้านผู้นำความเปลี่ยนแปลง ด้านหลักธรรมาธิบาล และ ด้านมนุษยสัมพันธ์ มาศึกษา
พบว่า ผู้บังคับบัญชา สตส. มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในระดับปานกลาง โดยด้านด้านผู้นำความ
เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และด้าน
การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
3. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา สตส. โดยเลือกศึกษา
เฉพาะด้านพฤติกรรม พบว่า อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตนเอง อย่างสุดกำลัง
ความสามารถเพื่อองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 การพัฒนาทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง เพื่อนำไปปฏิบัติในองค์กรของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 การทำในสิ่งที่ช่วยส่งเสริม
องค์กรของท่าน แม้ว่างานนั้นไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
ปากปกป้องชื่อเสียงองค์กร เมื่อมีผู้วิพากษ์วิจารณ์องค์กรในแง่ลบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 การนำเสนอ
คิดค้น แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และการคิดว่า
บุคลากรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การควบคู่กับผลประโยชน์ของตน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240
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4. จากการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านผู้นำ
ความเปลี ่ ย นแปลง ด้ านหลั กธรรมาภิ บาล ส่ งผลต่ อความผู กพั น องค์ ก รของผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บบั ญ ชา
ด้านพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย ด้านผู้นำความเปลี่ยนแปลง ส่งผลมากที่สุด
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ความผูกพันองค์กร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. บทนำ
สถานการณ์การบริหารบ้านเมืองของประเทศไทย ยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ ทำให้ต้อง
สนใจและใส่ใจต่อนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการเงินการคลัง ที่เสมือนเป็นฉนวน
ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการและการเมือง ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารราชการแผ่นดินและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และ
รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและ
การบริหารหนี้สาธารณะ (พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561: หมายเหตุ)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตำรวจ สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ จึงมีหน้าที่
ต้องจัดให้มี หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบรายได้และรายจ่าย ทั้งจากเงินงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ โดยมีชื่อว่า “สำนักงานตรวจสอบภายใน”
สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทำหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบงานด้านการเงิน ที่แต่ละหน่วยงานได้ รับจัดสรรงบประมาณมาในแต่ละปี ให้โปร่งใส่และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีทางการบัญชี
หรือพานิชย์ศาสตร์
การปฏิ บ ั ต ิ งานการตรวจสอบภายในเป็ น การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ ฝ ่ ายบริ ห าร และเป็ น
หลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็น
ผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า บุคลากรในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ถือเป็นส่วนสำคัญของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน นอกจากบุคลากรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะแล้ว จำนวนของบุคลากรก็เช่นกัน เพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ Kelly (Kelly, 1992. อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ, 2555: 21) ได้ศึกษาพบว่า
ความสำเร็จขององค์การ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เกิดจากการทำงานของผู้ตาม ส่วนที่เหลือเป็นผลงานของ
ผู้นำ ความผูกพันองค์ การเป็นตัว บ่งชี้ ที่ดี ถึงความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์ การ
(Buchanan,1974. อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี 2550: 12) ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิก
ขององค์การไว้ มีความรู้สึกผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ จึงทำให้บุคลากรทุ่มเทความพยายาม และเต็มใจ ช่วยเหลือ
กิ จ กรรมที ่ เป็ น ประโยชน์ต ่ อองค์ การ ตลอดจนการให้ ความช่ ว ยเหลื อผู้ อ ื ่น ซึ ่ งเป็ นพฤติ กรรมที่
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ ที่องค์การกำหนดไว้ (Bolon, 1997 อ้างถึงใน สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม,
2545: บทคัดย่อ) องค์กรจึงต้องพยายามสร้างความยึดมั่นผูกพันและรักษาบุคลากร ทุกคนที่มีคุณภาพ
ไว้ให้นานที่สุด แต่หากบุคลากรขาด ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจะแสดงออกถึง ความไม่มีความสุข
ในการทำงาน และแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ได้แก่ ความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ การละเลยต่อ
หน้าที่ ไม่ตรงเวลา ขาดงาน การโยกย้ายงาน เปลี่ยนงาน การสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การช่วยลด
การลาออก การโยกย้ายงาน การลางาน ลดค่าใช้จ่าย ในการหาบุคคลมาทดแทนกับที่สูญเสียไป ส่งผล
ดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคลากร และช่วยเพิ่มผลผลิต ให้กับองค์การได้อีกด้วย (สุนันท์ ลี้
อิสรพงษ์, 2562: บทคัดย่อ) และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บุคลากรมีความผูกพันองค์การ คือ พฤติกรรม
ของผู้นำ ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตาม John C. Maxwell ได้กล่าวถึงผู้นำว่า ระดับภาวะผู้นำ
ที ่ ค ุ มมี ก ั บ แต่ ล ะคน คนอื ่ น จะแสดงออกอย่ า งไร ขึ ้ นอยู ่ ก ั บระดั บภาวะผู ้ นำที ่ ค ุ ณมี ต ่ อ พวกเขา
(John C. Maxwell. แปลโดย วันดี อภิรักษ์ธนากร, 2555: 14) และกล่าวถึงผู้ตามว่า ค่านิยมของผู้ตาม
ถือเป็นหัวใจสำคัญแห่งการเป็นผู้นำและเป็นตัวผลักดันให้ผู้ตามทำสิ่งต่าง ๆ (John C. Maxwell. แปล
โดย วันดี อภิรักษ์ธนากร, 2555: 49) สเตียร์ ได้ค้นพบว่า ความรู้สึกของผู้ตามที่จะผูกพันต่อองค์กร มี
องค์ประกอบของความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา กล่าวคือ ความรู้สึกที่ มีต่อผู้บังคับบัญชาต่อการให้
ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัว (Steers,1997 อ้างถึง
ใน โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ , 2556: 18-19) และตามหลักแนวคิด Zhu, May, Avolio ได้กล่าวไว้ว่า
พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำมีอิทธิพลต่อความยึดมั่ นผูกพันต่อองค์การที่เกิดขึ้น จากความไว้วางใจที่
ผู้นำได้สร้างเสริมพลังในการทำงานให้กับบุคลากรเกิดการรับรู้พฤติกรรม จริยธรรมของผู้นำที่แสดงออก
อย่างสม่ำเสมอทำให้บุคลากรเกิดความไว้วางใจเป็นผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (Zhu, May,
Avolio, 2004 อ้างถึงใน สุนันท์ ลี้อิสรพงษ์, 2562: บทคัดย่อ)
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บังคับบัญชา ในสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.2 เพื่อศึกษา ความผูกพันธ์ต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ของผู้ใต้บังคับบัญชา ในสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.3 เพื่อศึกษา ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา ที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์องค์กรด้าน
พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. สมมุติฐานของการวิจัย
จากทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและความผูกพันธ์
ต่อองค์กร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถนำมาทดสอบสมมติฐาน คือ
สมมุติฐานที่ 1 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลง
ด้ านธรรมาภิ บ าล และด้ านมนุ ษยสั มพั นธ์ ส่ งผลต่ อความผู กพั นต่ อองค์ กรด้ านพฤติ กรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สมมุติฐานที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา แต่ละด้าน ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านพฤติกรรม ของผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจ ัย นี้เป็น การวิจ ัย เชิ งสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่ อสำรวจ
จริยธรรมของภาวะผู้นำ ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรด้านพฤติกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
4.1 ขอบเขตประชากร
บุคลากรระดับปฏิบัติการในสำนักงานตรวจสอบภาย ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 102 นาย
4.2 ขอบเขตของเนื้อหา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา ในสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
4.2.1 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาล ด้านมนุษย
สัมพันธ์
4.2.2 ความผูกพันต่อองค์การ ด้านพฤติกรรม
4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ทางการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
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4.3.1 ต้นแปรต้น คือ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลง
ด้านธรรมาภิบาล และด้านมนุษยสัมพันธ์
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันองค์กร ด้านพฤติกรรม ตามภาพดังนี้

ความผูกพันต่อองค์กร

ด้านผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง

ด้านพฤติกรรม
- ตั้งใจทำงาน

ภาวะผู้นำ
ด้าน
ธรรมภิบาล

เชิงจริยธรรม

- เสนอหรือคิดค้น แนวคิดใหม่ ๆ เสมอ
- การพัฒนาความ สามารถตนเอง
- ช่วยส่งเสริมงานในองค์กรแม้ว่างาน
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
- การปกป้องชื่อเสียงองค์กร

ด้าน

- เป็นบุคลากรคนสำคัญขององค์กร

มนุษย์สัมพันธ์

- คำนึงถึงผลประโยชน์องค์กรและ
ส่วนตนควบคู่กัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยประชากรที่ใช้ในวิจัย เป็นบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 102 นาย โดยการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษากำหนดที่จะศึกษาบุคลากรระดับปฏิบัติการในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับข้อมูล 94 นาย
5.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
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6. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า
1. บุคลากรระดับปฏิบัติงาน สตส. จำนวน 94 คน มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 43 คน
เป็นระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.1 และมีอายุการทำงานในองค์กร ช่วง 5-10 ปี มากที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2
2. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา โดยนำแนวคิด
องค์ประกอบ ด้านผู้นำความเปลี่ ยนแปลง ด้านหลักธรรมาธิบาล และ ด้านมนุษยสัมพันธ์ มาศึกษา
พบว่า ผู้บังคับบัญชา สตส. มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในระดับปานกลาง โดยด้านด้านผู้นำความ
เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และด้าน
การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในด้านภาวะผู้นำ
ความเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชา
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ด้านผู้นำความเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้บังคับบัญชา สร้างแรงบันดาลใจ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่
มีผลดีต่อองค์กร
ผู้บังคับบัญชากระตุ้นให้ท่านใช้ปัญญา คิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ แก่เป้าหมายองค์กร
ผู้บังคับบัญชาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าปัญหา
ทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย
ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาเปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ สดง
ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ และสามารถสื ่ อ สารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่
ภายนอกองค์กร
รวม

Mean

S.D.

3.82

1.287

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.39

1.147

ปานกลาง

3.60

1.129

มาก

3.43

1.141

มาก

3.35

1.276

ปานกลาง

3.71

1.206

มาก

3.24

1.189

ปานกลาง

3.43

1.403

มาก

3.50

1.222

มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล
ผู้บังคับบัญชามีหลักเกณฑ์ในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยสุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บังคับบัญชายึดมั่นในความถูกต้องดีงาน ปฏิบัติตามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน
ผู ้ บ ั งคั บ บั ญ ชาปฏิ บ ั ติ งานอย่ างตรงไปตรงมา ตามหน้ า ที ่ มี ค วาม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชายิ น ดี ร ั บ ฟั ง ปั ญ หาการทำงาน โดยเปิ ด โอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแก้ไขปัญหา
ผู้บังคับบัญชามีการติดตามดูแลงานที่ตนรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มจนงาน
แล้วเสร็จ
ผู้บังคับบัญชาใส่ใจต่อการปฏิบัติงานของท่าน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
ของผลตอบแทนและผลประโยชน์ขององค์กรที่จะได้รับ
ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน
รวม

Mean

S.D.

3.10

1.287

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

3.07

1.385

ปานกลาง

3.44

.979

มาก

3.17

1.123

ปานกลาง

3.28

1.498

ปานกลาง

3.51

1.442

มาก

3.15

1.360

ปานกลาง

3.22
3.24

1.345
1.302

ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

Mean

S.D.

ด้านการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์

ระดับความ
คิดเห็น

ผู้บังคับบัญชาควบคุมอารมณ์ในขณะทำงานร่วมกับทีมงาน

3.50

1.529

มาก

ผู้บังคับบัญชาทุ่มเทให้กับการทำงาน ไม่เพียงเพื่อตัวท่านเองแต่

3.34

1.603

ปานกลาง

3.14

1.419

ปานกลาง

2.84

1.447

ปานกลาง

3.21

1.500

ปานกลาง

เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
ผู้บังคับบัญชาให้ก ำลั งใจสม่ ำเสมอ เมื่อท่านทำงานประสบ
ความสำเร็จ หรือเมื่องานเล็ก ๆ น้อยล้มเหลว ผิดพลาด
ผู้บังคับบัญชาแสดงน้ำใจให้รางวัลตามสมควร เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำงานสำเร็จ
รวม
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3. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันองค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา สตส. โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะด้านพฤติกรรม พบว่า อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตนเอง อย่าง
สุดกำลังความสามารถเพื่อองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 การพัฒนาทักษะ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อนำไปปฏิบัติในองค์กรของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 การทำในสิ่ง
ที่ช่วยส่งเสริมองค์กรของท่าน แม้ว่างานนั้นไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ปากปกป้องชื่อเสียงองค์กร เมื่อมีผู้วิพากษ์วิจารณ์องค์กรในแง่ลบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.72 การนำเสนอ คิดค้น แนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.70 และการคิดว่าบุคลากรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การควบคู่กับผลประโยชน์ของตน โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
4. จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยเชิงพหุ ระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา
ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านผู้นำความเปลี่ยนแปลง ด้านหลักธรรมาธิบาล ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของ
ผู้ใต้บ ัง คั บ บัญชา ด้านพฤติ ก รรม อย่างมีน ัยสำคั ญ ทางสถิต ิท ี่ ร ะดับ 0.05 โดย ด้านผู้นำความ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลมากที่สุด ดังตารางดังนี้
ตารางที ่ 4 ค่ า การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยวิ ธ ี ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ ด้านภาวะ
ผู้นำความเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาล ด้านทิศ 6 และด้านมนุษยสัมพันธ์ กับตัวแปรตาม
หนึ่งตัว คือความผูกพันต่อองค์กร ด้านพฤติกรรม
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
B
Beta
t
Sig.
ด้านพฤติกรรม
ด้านภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลง

0.265

0.333

2.309

0.023*

ด้านหลักธรรมาภิบาล

0.356

0.514

2.108

0.038*

ด้านหลักมนุษยสัมพันธ์

-0.045

-0.078

-0.451

0.653

Adjusted R2=0.551, F = 39.066, n=400, P-Value < 0.05*
7. อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 ค้นพบที่ว่า ผู้บังคับบัญชาต้องมี ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ในด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ
ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับมากและด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าผู้นำจะมีอิทธิพลที่ทำให้ผู้
ตามยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เกิดเป็นความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรให้ได้มากที่สุด ลักษณะผลที่เกิดนี้เข้า
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กับแนวคิดของ Burns (1978) ซึ่งกล่าวถึงผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ว่า
คือ ผู้นำที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพยายามที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตอบสนองในการทำงานในระดับที่สูงกว่าความต้องการในระดับปกติ จนผู้ใต้บังคับบัญชาเองพอใจ เป็นผู้
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ตาม กระตุ้นจูงใจผู้ตาม และยกย่องซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้นำ หรือ
เป็นผู้มีความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ตามให้เกิดเป็นความผูกพันในองค์กร มีความจงรักภักดี
ตลอดจนทุ่มเททำงานให้แก่องค์กรสุดความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาวิจัยของ ทิพยรัตน์ คช
พงษ์ (2551) หัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงตามการรับรู้ของผู้ตาม การ
เสริมสร้างพลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และความผูกพันในงาน: กรณีศึกษาองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร
ด้านมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาว่า
ภาวะผู ้ นำเชิ งจริ ยธรรม ด้ านผู ้ นำการเปลี ่ ยนแปลงส่ งผลในทางบวก ต่ อความผู กพั นในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
7.2 ค้นพบว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านการใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้นำมีหลักเกณฑ์ในการ
บริหารงานด้วยว่าเป็นธรรม สุจริต มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ รับฟังและติดตามดูแลงานที่ ตน
รับผิดชอบ ทั้งยังใส่ใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตาม ผลที่เกิดนี้เป็นไปตามแนวคิด องค์ประกอบของธรร
มาภิบาล สำหรับการบริหาร การปกครอง การพัฒนา และการกระจายอำนาจของกระทรวงมหาดไทยไว้
11 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรมและให้
การยอมรับ มีความโปร่งใส ส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาค มีความสามารถที่จะพัฒนา
ทรัพยากร และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การอดทน
อดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะคติที่หลากหลาย การดำเนินการตาม
หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบการเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม (สุดจิต นิมิตกุล ,
2543: 13-24) ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาวิจัยของ สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์ และคณะ (2562) หัวข้อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน พฤติกรรม จริยธรรมของผู้นำ และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลการศึกษาว่า พฤติกรรม
จริยธรรมของผู้นำมีสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง กับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การในด้านความ
ยุติธรรมและความเสมอภาคของผู้นำ
7.3 ค้นพบ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็น
ระดับปานกลาง ในภาพรวม และระดับมาก ในประเด็นผู้บังคับบัญชาควบคุมอารมณ์ในขณะทำงาน
รวมกับทีมงาน แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้สรุปว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่
ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรด้านพฤติกรรม ตามสมมติฐานที่ 1 ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ
ซัลวานา ฮะซานี (2550) ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา กับเพื่อน
ร่วมงาน สภาพการทำงานมีความสัมพันธ์กันกับความผูกพันต่อองค์กร
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7.4 ค้นพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ที่ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตนเองอย่างสุดกำลังความสามารถ คิดค้น แนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
องค์ ก ร พั ฒ นาทั ก ษะความเชี ่ ย วชาญของตนเอง คำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข ององค์ ก รควบคู ่ กั บ
ผลประโยชน์ของตน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลที่เกิดนี้เป็นไปตามแนวคิด Skinner ,
Wellborn & Connell (1990) ได้กล่าวเกี่ยวกับความผูกพันด้านพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรมเกิดจาก
ทัศนคติของบุคลากรในด้านการรับรู้ และด้านการกระทำอันเป็นแนวทางที่มีความสัมพันธ์ไปสู่ผลลัพธ์
ขององค์กร โดยการรับรู้ด้านบวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจทำงาน การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
คิดค้นแนวความใหม่ หรือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การรับรู้ทางบวกที่เกิดขึ้นจะเป็น
การรับรู้เกี่ยวกับองค์กร ผู้บริห าร ผู้บังคับบัญชา และงานที่รับผิดชอบ โดยประสบการณ์ในที่ทำงาน
แต่ละวันจะทำให้บุคลากรมีความโน้มเอียงของการประพฤติตน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างบุคคลในที่ทา
งานนั้น มีอิทธิพลที่เป็นประโยชน์ต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเป็นไปตามผลการ
ศึ ก ษาวิ จ ั ย ของ ทิ พ ยรั ต น์ คชพงษ์ (2551) หั ว ข้ อ เรื ่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น ำแบบ
เปลี่ยนแปลงตามการรับรู้ของผู้ตาม การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และความผูกพันใน
งาน: กรณี ศ ึ ก ษาองค์ ก ารที ่ ไ ม่ ม ุ ่ ง หวั ง ผลกำไรด้ า นมู ล นิ ธ ิ ด ้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มและการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลในทางบวก ต่อความผูกพันในงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิเคราะห์ที่พบว่า หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งมีการบริหาร
องค์กร และปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ ดังนี้
1. ในประเด็นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา แต่ละด้าน มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะ
ผู้นำความเปลี่ยนแปลง และด้านธรรมาภิบาล สามารถนำผลการศึกษามาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งจะทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความผูกพันต่อองค์กรในด้านทัศนคติ และพฤติกรรม กล่าวคือ ด้านผู้นำความ
เปลี่ยนแปลง องค์กรสามารถนำผลไปปรับใช้ในองค์กร โดยการพัฒนาผู้บังคับบัญชาตามผลการศึกษาที่
ระบุว่า วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
ของท่านเป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลดีต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชากระตุ้นให้ท่านใช้
ปัญญา คิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เป้าหมายองค์กร ผู้บังคับบัญชาสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้บังคับบัญชาให้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ผ ู้ใต้บ ังคับบัญชาได้แสดงความสามารถในการทำงานได้ อย่างเต็ มที่ ผู้บังคับบัญชามีว ิส ัยทั ศน์
และสามารถสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ
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ต่อนวัตกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ภายนอกองค์กร และในส่วนของด้านธรรมาภิบาล องค์กรสามารถนำ
ผลไปปรับใช้ในองค์กร โดยการพัฒนาผู้บังคับบัญชาตามผลการศึกษาที่ว่า ผู้บังคับบัญชามีหลักเกณฑ์ใน
การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยสุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์
ของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บังคับบัญชายึดมั่นในความถูกต้องดีงาน ปฏิบัติตามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ตามหน้าที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ผู้บังคับบัญชายินดีรับฟังปัญหาการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแก้ไข
ปัญหา ผู้บังคับบัญชามีการติดตามดูแลงานที่ตนรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มจนงานแล้วเสร็จ ผู้บังคับบัญชาใส่ใจ
ต่อการปฏิบัติงานของท่าน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทนและผลประโยชน์ขององค์กรที่จะ
ได้รับและผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน
2. ในประเด็นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่มีผลการศึกษาไม่สอดคล้ อง
นั้น สะท้อนให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรน้อย ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงควรแก้ไขปรับปรุงให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ในประเด็นการศึกษาที่ว่า ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมอารมณ์ในขณะทำงานร่วมกับทีมงาน ผู้บังคับบัญชาทุ่มเทให้กับการทำงาน ไม่เพียงเพื่อตัว
ท่านเองแต่เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร ผู้บังคับบัญชาให้กำลังใจสม่ำเสมอ เมื่อท่านทำงานประสบ
ความสำเร็จ หรือเมื่องานเล็ก ๆ น้อยล้มเหลว ผิดพลาด ผู้บังคับบัญชาแสดงน้ำใจให้รางวัลตามสมควร
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานสำเร็จ
3. ในประเด็นภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา แต่ละด้าน เมื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรย่อม
ส่งผลให้ข้าราชการเกิดความผูกพันต่อองค์กรในด้านพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ บุคลากรตั้งใจทำงานตามหน้าที่
ของตนเอง อย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อองค์กร บุคลากรนำเสนอ คิดค้น แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
องค์กรไปในทางที่ดีขึ้น บุคลากรพัฒนาทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อนำไปปฏิบัติ
ในองค์กรของท่าน บุคลากรทำสิ่งที่ช่วยส่งเสริมองค์กรของท่าน แม้ว ่างานนั้นไม่ได้อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของท่าน บุคลากรปกป้องชื่อเสียงองค์กร เมื่อมีผู้วิพากย์วิจารณ์องค์กรในแง่ลบ บุคลากรคิดว่า
ท่านเป็นสมาชิกคนสำคัญของหน่วยงานที่มีส่วนในความสำเร็จและการพัฒนาของหน่วยงาน และบุคลากร
คิดว่าบุคลากรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การควบคู่กับผลประโยชน์ของตน
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) แนะนำให้ผู้วิจัยทำการศึกษาความผูกพันองค์กรกับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่น
ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่นการศึกษาข้าราชการ หรือพนักงานเอกชน ในสังกัดหน่วยงานอื่น สาขา
อื่น ที่นอกเหนือไปจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการตำรวจ
2) แนะนำให้ศึกษากับตัวแปรอื่น ที่ อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัว แปรที่ทำการศึกษาอยู ่นี้
เพื่อให้การศึกษามีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่พบในองค์กร เช่น ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ในมิติ
ด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากด้านภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาล และด้านมนุษยสัมพันธ์
จะทำให้ได้ผลการวิจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
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ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. งานวิจัยส่วนบุคคลปริญญามหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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กลยุทธ์การดำเนินการ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ศึกษากรณี : นโยบายเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์
อวิรุทธ์ สุขแย้ม*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจ ัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ การดำเนินการ และความสำเร็ จของ
นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์ การดำเนินการ ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ กั บ
ความสำเร็จของนโยบายฯ ประชากร คือ สำนักงานของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และสำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัด ทั้ง 76
จังหวัด และศูนย์/สำนักงานชั่งตวงวัด 31 แห่ง รวม 259 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน โดยนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้รับข้อมูลกลับคืน 227 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.64 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ค่า F-Test (One way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local
Economy) ของกระทรวงพาณิ ช ย์ ด้ า นการเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถของเกษตรกรในการเป็ น
ผู้ประกอบการ เรื่องส่งเสริมการรวมกลุ่ม ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยกับธุรกิจขนาด
ใหญ่ มีจำนวนมากที่สุด ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกร เรื่อง ยกระดับการผลิต
เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย มีจำนวนมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เรื่อง
บูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และเชื่อมโยงการจำหน่ายกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เท่ากัน ด้านการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์เกษตรชุมชน เรื่อง ใช้พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน มี
จำนวนมากที่สุด ด้านการพัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทั้งในเมืองหลักและ
เมืองรอง เรื่อง ขยายช่องทางตลาดธุรกิจบริการชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว มีจำนวนมากที่สุด
ด้านการดูแลค่าครองชีพประชาชน เรื่อง การใช้กลไกประชารัฐ เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน มีจำนวนมากที่สุด ส่วนความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local
Economy) เรื่องที่มีความสำเร็จเพิ่มมากที่สุด คือ มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิ จการค้าที่มาจาก
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รองลงมา คือ เรื่อง มูลค่าการค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึ้น
*

ร.ต.อ., นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Email: awiruth.soo@stu.nida.ac.th
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ที่
แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ค วามสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานตามนโยบายเศรษฐกิ จ ฐานราก ( Local
Economy) แตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: กลยุทธ์ นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
1. บทนำ
สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
ของโลกที่มีพลวัตสูง รวมถึงความเจริญทางเทคโนโลยี ทำให้ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุก
ด้าน ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ในโลกจึงต้องปรับตัวเพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความเจริญก้าวหน้ าให้ทัน
กระแสโลก ซึ่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในระยะแรก เน้ น การขั บ เคลื ่ อนประเทศด้ ว ยเกษตรกรรมจากความอุ ดมสมบู รณ์ ทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมาจึงพัฒนาอุตสาหกรรมเบาเพื่อทดแทนการ
นำเข้า ตามด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับ 3 กับดักที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตต่อไปใน
อนาคต ได้ แก่ กั บดั กประเทศรายได้ ปานกลาง (Middle Income Trap) กั บดั กความไม่ เท่ าเที ยม
(Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) (กระทรวงอุตสาหกรรม:
2559) ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยโดยรัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” โดยมีที่มีจากโครงการ Industrie 4.0 ของรัฐบาลประเทศเยอรมนี (Schwab, 2016) ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำระบบดิจิตัลเข้ามาเป็นแกนหลักอุตสาหกรรม 4.0
หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเป็นการเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่กำลังนิยมใน
ปัจจุบันโดยเป็นการนำสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยประกอบด้วย
cyber-physical system, Internet of things และ cloud computing (Hermann, Pentek, Otto,
2016) ซึ่งที่ผ่านมา รูปแบบอุตสาหกรรม จะถูกแบ่งเป็น อุตสาหกรรม 1.0 - เป็นระบบอุตสาหกรรม
หนักของงานที่ใช้พลังงานไอน้ำ หรือพลังงานน้ำ อุตสาหกรรม 2.0 - เป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากตามโรงงานอุตสาหกรรม 3.0 - เป็นระบบที่มีการนำระบบอัตโนมัติ ทั้ง
หุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาใช้ตามโรงงานแทนที่แรงงานมนุษย์ อุตสาหกรรม 4.0 – เป็นระบบที่มีการ
นำการติดต่อสื่อสารของข้อมูลมาประยุกต์ใช้( Kagermann, eds., 2013)
ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขั บเคลื่ อนประเทศด้วยภาคอุ ตสาหกรรมไปสู ่ การขับเคลื่ อนด้ วย
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เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้ นภาค
บริการมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนโยบายประเทศไทย 4.0 นี้ เกิดจากแนวคิดที่ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาตาม
หลัก 3 ยุค มาแล้ว คือ Thailand 1.0 ก่อน คือ สังคมเกษตรกรรม บ้านเมืองเป็นเกษตรกรรม ใช้แรงงาน
อย่างเดียว Thailand 2.0 เริ่มมีภาคอุตสาหกรรม มีเครื่องจักรมาช่วยงานเกษตรกร หรือแรงงาน Thailand
3.0 ไปสู่การมีอุตสาหกรรมหนักเข้ามา มีการลงทุนจากต่างประเทศ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา: 2559)
ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยใช้บังคับระหว่างปี 2560-2564 ประกอบกับ
รั ฐบาลได้ นำนโยบาย Thailand 4.0 ไปบรรจุ ไว้ ในแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (สำนั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี: 2561) ทำให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องนำนโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติ
กระทรวงพาณิชย์เป็นส่วนราชการโดยมีฐานะเป็นกระทรวง มีหน้า ที่ดูแลราคาสินค้าเกษตร
และรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงมีภารกิจ ต้องปฏิบัตินโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้มีบริการ
ใหม่ๆ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น ไบโอเทคโนโลยี บริการด้านการเกษตร และการส่งเสริม
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และธุรกิจสปา อาทิ การพัฒนาแหล่งค้าขายชุมชนในเมื องรอง ร้านอาหารชุมชน โดยส่งเสริมให้มี
เครื่องหมาย Thai Select ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของ
กระทรวงพาณิชย์ ระยะเร่งด่วน – ระยะปานกลาง (2558 – 2560) จำนวน 9 นโยบาย ประกอบด้วย 1)
การดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้า 2) การดูแลราคาสินค้าเกษตร 3) การสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น
(Local Economy) 4)การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็น Entrepreneurial Economy หรือนักรบ
เศรษฐกิจใหม่ 5) การผลักดันการส่งออก 6) การส่งเสริมธุรกิจภาคบริ การ 7) การใช้อุปสงค์นำการค้า 8)
การพัฒนาภาคการผลิตสู่การสร้างมูลค่า และ 9) การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งนโยบาย
หนึ่งใน 9 คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น (Local Economy) ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการผลักดัน Local Economy อย่างมาก โดยมอบหมายให้ ดร.สมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงทั้งอัดฉีดเม็ดเงินงบประมาณ
ลงไปในพื้นที่ เช่น เมื่อต้นปี 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ ในกรอบวงเงิน 35,000
ล้านบาทสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 79,566 กองทุน เพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
เนื่องจาก ปัจจุบันความสามารถแข่งขันผลิตและส่งออกสินค้าทำได้ยากขึ้น การค้าสินค้าแบบเดิมกำลัง
ล้าสมัย ไทยเริ่มเสียเปรียบ ดังนั้น นโยบายขาหนึ่งจึงต้องเร่งผลักดันสู่เศรษฐกิจ 4.0 โดยใช้นวัตกรรม
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ขับเคลื่อนภาคส่วน ต่าง ๆ คือ การทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยผ่านนโยบายการพัฒนา Local Economy
โดยมอบหมายนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดตั้งตลาดกลางทั่วไป และตลาดกลางสินค้าเฉพาะ โดย
คัดเลือกตัวแทนกลุ่มจังหวัดที่มีสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดึง
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมการผลิต สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด ตั้งเป้าหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมให้
ได้ภายใน 3-6 เดือน โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง นโยบาย
เร่งด่วน Local Economy ว่าเป็นภารกิจหลัก ต้องกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อลงไปในท้องถิ่น (Local
Demand) ทำให้สินค้าที่ผลิตได้จากชุมชน (Local Supply) ขายได้โดยใช้กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน
ในการดำเนินการให้ประสบสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องมีแผนการที่คิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ หรือมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อ
เอาชนะอุปสรรค ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งเรียกว่า กลยุทธ์ โดย ในทางประวัติศาสตร์
แนวคิดเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ถือกันว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวู นักยุทธศาสตร์ชาวจีนเมื่อประมาณ
2,400 ปีมาแล้ว มีชื่อเสียงและได้รับการอ้างอิงมากที่สุด โดยฉบับภาษาอังกฤษชื่อว่า The Art of War
สำหรับการบริหารทั่วไปและการบริหารธุรกิจ ความสนใจในการใช้กลยุทธ์เพื่อวางแผนธุรกิจเกิดขึ้นในช่วง
ทศวรรษที่ 1950 เมื่อมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้การนำของโรเบิร์ต แมคนามารา (Robert McNamara) อดีตผู้
บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ร่วมกับมูลนิธิคาร์เนกี (Carnegie
Foundation) ได้สนับสนุนให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ วิจัยเชิงประยุกต์ยุทธศาสตร์ทางทหาร
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทางการบริหาร (ปกรณ์ ปรียากร. 2558 : 52-53) ซึ่งมีนักคิดที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการท่านหนึ่งชื่อ Henery Mintzberg ได้พยายามหาวิธีที่จะตรวจสอบ
ความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ โดยได้พัฒนาเครื่องมือที่ช ื่อว่า “การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย 5Ps” โดยมี
องค์ประกอบของกลยุทธ์ คือ 1) แผน 2) แบบแผนหรือรูปแบบ 3) การกำหนดฐานะหรือตำแหน่ง 4)
ทัศนภาพ และ 5) กลวิธีในการเดินหมาก (Mintzberg, 1994: 23-32)
จากความสำคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การดำเนินการ ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ศึกษากรณี : นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นนโยบายสำคัญ เนื่องจากนโยบายขาหนึ่งที่ผลักสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบกับเป็นนโยบายที่
การปฏิบัติหลักอยู่ในส่วนภูมิภาค ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงาน และมีการบริหารจัดการ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นระบบ ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
2. คำถามการศึกษา
กลยุทธ์การดำเนิน การ แบบใดมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์
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3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การดำเนินการ ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ของกระทรวงพาณิชย์
3.2 เพื่อศึกษาความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวง
พาณิชย์
3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ การดำเนินการ ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์กับความสำเร็จของนโยบายฯ
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษากลยุทธ์การดำเนินการ ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ศึกษากรณี : นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์
ในงานศึกษาวิจัยนี้ มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ (1) นโยบายประเทศไทย 4.0 (2) นโยบายกระทรวง
พาณิชย์ และ (3) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์
4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรสำหรับการศึกษา คือ สำนักงานของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และสำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัด ทั้ง 76
จังหวัด ศูนย์และสำนักงานชั่งตวงวัด 31 แห่ง สำนั กงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5 แห่ง และ
สำนักงานการค้าต่างประเทศ 9 เขต รวม 273 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ หัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562
2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 การทบทวนวรรณกรรม
ประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0
ประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ว ยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”ไปสู่สิน ค้าเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและ
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เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น มีการเปลี่ยนวิธีการทำที่มี
ลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้ งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือSMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value
Servicesและเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
เป้าหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0”
1) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่ง
คั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การ
ปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน
3) เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่
ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
กล่าวโดยสรุป Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและเปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ช่วยกันผลักดัน
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศกำลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ต่อไป
นโยบายกระทรวงพาณิชย์
บทบาทหน้าที่หลัก
ภารกิจ ด้านในประเทศ มีห น้าที่ดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแล
ผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้า
และธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ภารกิจด้านต่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการ
เจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จัดระเบียบและบริหารการนำเข้าส่งออก
รวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสำปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่าง ๆ แก้ไขปัญหา และรักษา
ผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งเสริมและเร่งรัด
การส่งออก
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ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 - 2579)
กระทรวงพาณิช ย์มีภ ารกิจสำคัญ ในการกำหนดทิศ ทางนโยบายและขั บเคลื ่อนพั ฒ นา
เศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต ช่วยให้เศรษฐกิจไทยก้าวพ้นจากภาวะกับดักรายได้ปานกลาง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ในช่วง 20 ปีข้างหน้าดังนี้
ระยะที่ 1 ปี 2559-2564 ปฏิรูปการค้า เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า
ระยะที ่ 2 ปี 2564-2569 เป็ น ห่ ว งโซ่ ค ุ ณ ค่ า สำคั ญ ของภู ม ิ ภ าค เน้ น พั ฒ นา
ผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้นำตลาดภูมิภาค
ระยะที่ 3 ปี 2570-2574 เป็นห่วงโซ่คุณค่าสำคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าสำคัญในตลาดโลก
ระยะที่ 4 ปี 2575-2579 ก้าวไปเป็นผู้นำในตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของประเทศ
ให้สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก
จากกรอบเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในระยะ 20 ปี ไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการกับระบบการค้าโลก
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2561-2565
1) การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศ
2) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้า และ
ยกระดับรายได้ของประเทศ
3) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
4) การส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์เศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพาณิชย์
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนของท้ อ งถิ ่ น ให้ พ ึ ่ ง ตนเองได้ เป็ น ระบบเศรษฐกิ จ แนวราบ ที ่ ส ่ ง ผลและสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในชุมชนและท้องถิ่น (ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค. 2560) ถือได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ เพราะประกอบด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งที่อยู่ในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร เป็นที่มาของแรงงานในการผลิตสินค้าของประเทศ และถือเป็นกลุ่มกำลังซื้อส่วนใหญ่
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ของประเทศอีกด้วย ซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ก็จะส่งผลถึงการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ (กระทรวงพาณิชย์, 2559)
ในการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ
ดังนี้
1) เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการ โดยพัฒนาเกษตรผู้ประกอบการ
รายย่อยให้รู้จักท้าการค้า ผลิตได้ขายเป็น และปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ
และขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยกับธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อ
สังคม )Social Enterprise) เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนและผู้มีรายได้น้อย
2) ยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สินค้า/บริการชุมชน โดยส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม ผสานกับ
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ
3) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและสินค้า/บริการชุมชน โดยมุ่งเน้นขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นสินค้า GI สินค้าเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสินค้า/บริการชุมชนตามศักยภาพและจุดเด่น/อัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยใช้หลักการ
ตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเชื่อมโยงการจ้าหน่ายกับเครือข่าย
พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
4) พัฒนาระบบตลาด และโลจิสติกส์เกษตรชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อย ในการสร้างและพัฒนาตลาด/แหล่ง
การค้า คลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรและเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน
รวมทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน
5) พัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อขยาย
ช่องทางตลาดสินค้าเกษตร/สินค้าและธุรกิจบริการชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
6) ดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าที่จ้าเป็นแก่การครองชีพ ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้กลไกประชารัฐ และการดูแลราคาและบริการให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
นักวิชาการได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ ดังนี้
Clausewitz (1984: 177) กลยุทธ์ เป็นศิลปะของการใช้กลยุทธ์เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสงคราม
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Mintzberg and Quinn (1996: 3) กลยุทธ์ เป็นรูปแบบของการตัดสินใจต่าง ๆ หรือการ
ดำเนินการเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
Cerami and Holcomb (2001: 225) กลยุทธ์ เป็นศิลปะและศาสตร์ของการใช้กำลังรบของ
ชาติ เพื่อรักษาคุ้มครองวัตถุประสงค์ของนโยบายแห่งชาติ โดยการใช้กำลังหรือคุกคามด้วยกำลัง
Wit and Meyer ( 2005: 49) กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์การ
Katsioloudes ( 2006: 13) กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่จะบรรลุความสำเร็จหรือแผน โดย
เป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถภายในองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
Ivancevich (2007: 44) กลยุทธ์ เป็นตัวชี้วัดการบริหารขององค์การเพื่อบรรลุผลลัพธ์ใน
ระยะยาวในฐานะที่เป็นแผนจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์การท่ามกลางการแข่งขัน
David (2009: 4) กลยุทธ์ หมายถึง วิธีที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ
Mintzberg (1994: 23-32) ศาสตราจารย์ทางด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยแมคกิลใน
ประเทศแคนาดา ให้ความหมายของคำว่ากลยุทธ์โดยใช้หลัก 5Ps อธิบาย ดังนี้
1) กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy is a plan = P1 ) หมายถึง กิจการต่าง ๆ กำหนดกล
ยุทธ์เพื่อใช้เป็นสิ่งกำหนดทิศทางหรือเป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคต หรือเป็นวิถีทางที่จะก้าว
เดิ น จากที ่ ห นึ ่ง ไปยั ง ที่ ห นึ่ ง ตามความหมายนี้ อ งค์ ก รทุ ก ประเภทล้ ว นมีก ลยุ ท ธ์เ พื ่อ รั บมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะทุกองค์กรจะมีแนวทางการดำเนินงานของตน ดังนั้นกลยุทธ์ใน
ความหมายนี้ก็คือแผนนั่นเอง
2) กลยุ ท ธ์ คื อ แบบแผนหรื อ รู ป แบบ (Strategy is a pattern = P2) กลยุ ท ธ์ ใ น
ความหมายนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
ช่วงเวลา นั่นคือในการวางแผนงานในอนาคตจำเป็นจะต้องคำนึงหรือเชื่อมโยงกับแผนงานและ
บทบาทในอดีต ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตกผลึกจนมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง ๆ
3) กลยุทธ์ คือ การกำหนดฐานะหรือตำแหน่ง (Strategy is position = P3) ตามความหมาย
นี้ กลยุทธ์คือการกำหนดความสำคัญของฐานะหรือตำแหน่งของกิจการในสนามการแข่งขัน สินค้าหรือ
กิจกรรมที่เสนอออกไปจำเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละประเภท
4) กลยุทธ์ คือ ทัศนภาพ (Strategy is a perspective = P4) กลยุทธ์ตามความหมาย
นี้เน้นความสำคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงภายในองค์กร หรือคุณลักษณะที่น่าจะเป็นของ
องค์กร นั่นคือ ทัศนภาพ หมายถึงวิธีการดำเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน
5) กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a ploy =P5) เป็นความหมายที่
เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้แข่งขัน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องการคือการเอาชนะ ดังนั้น
ทุกฝ่ายจึงวางกลยุทธ์โดยคำนึงถึงการใช้อุบายในการดำเนินงาน หรือกลวิธีในการเดินหมากเดินเกมส์
เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้
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กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์ เป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการ
กำหนดวิธีการ อย่างสัมพันธ์แนบแน่นกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ และเป็นแนวทาง
สำหรั บ การปฏิบ ั ติ เ พื่ อ ใช้ ค วามได้เ ปรี ยบด้า นการบริ ห ารที ่ แตกต่า งกั นตามสถานการณ์ โดยมี
องค์ประกอบของกลยุทธ์ คือ 1) แผน (Strategy is a plan P1) 2) แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy
is a pattern = P2) 3) การกำหนดฐานะหรือตำแหน่ง (Strategy is position = P3 4) ทัศนภาพ
(Strategy is a perspective = P4) และ 5) กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a ploy =P5)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนิน ทร เพ็ญสูตร (2560) ประเทศไทย 4.0 บริบททางเศรษฐกิจ และการเมือง พบว่า
นโยบายของรัฐเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ปัญหาของโมเดล 4.0
คือความไม่พร้อมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากการขาดการ
สนับสนุนในระดับที่ต่อเนื่องและการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐที่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ นอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส่งผลให้รัฐบาลต้องปรับตัวโดยเน้นการเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบภาครัฐได้ และการหา
เสียงในยุคการเมือง 4.0 นักการเมืองจะมีการใช้สื่อออนไลน์ทั้งแบบเปิ ดและปิดมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งยุคใหม่ที่นิยมการบริโภคสื่อผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อออฟไลน์
นงคราญ ไชยเมือง (2560) การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ประเทศไทย 4.0
พบว่า การจัดการเชิง กลยุทธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องยึดหลักการที่สำคัญดังนี้
หลักคน โลก กำไร และ ความยั่งยืน และต้องประกอบด้วยการจัดการใน 2 มิติ ดังนี้ คือ 1) มีปรัชญา
การจัดการ ซึ่งแนวคิดที่เป็นปรัชญาทางการจัดการสร้างให้องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมพัฒนาสู่การ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนประกอบด้วย ปรัชญาหลั กสำคัญ 4 ประการ คือ ใช้แนวคิดอนุรักษ์นิยมทาง
การเงิน มีความระวังระไวกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีความสามัคคี และให้ความสำคัญกับการ
สร้างเอกลักษณ์ มีความอดทนสูงต่อไอเดียใหม่ ๆ และ 2) มีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
นโยบาย รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลขององค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ
เพชรา บุดสีทา (2560) การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 2) ความต้องการและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มองค์ประกอบ
ได้ 4 องค์ประกอบคือ 2.1) การส่งเสริมการตลาด 2.2)ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจำหน่าย 2.3)
ด้านภูมิป ัญญาท้องถิ่น และ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 3) กลยุทธ์
การตลาดตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง จำนวน 6 กลยุ ท ธ์ ค ื อ กลยุ ท ธ์ พ ั ฒ นาหน่ว ยงาน
การตลาด กลยุทธ์พันธมิตร กลยุทธ์พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
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สำนักงานพัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน (2560) รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 โดย ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (͞x=
4.53) (S.D.= 0.37) สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุ
คล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในจุดแข็ง จุดอ่อนและภาวะคุกคาม โดยภาพรวมของสภาพปัจจุบัน อยู่
ระดับมาก และสภาพอันพึงประสงค์ อยู่ระดับมาก ( ͞x=4.47) (S.D.= 0.45) เมื่อวิเคราะห์ถึงความ
ต้ อ งการจำเป็ น พบว่ า การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ การมุ ่ ง เน้ น องค์ ก ร การมุ ่ ง เน้ น การดำเนิ น การ
(PNIModified= 0.27) การนำองค์กร การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร
และผลลัพธ์ (PNIModified= 0.26) มีความต้องการจำเป็นสูง รูปแบบในองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การมุ่งเน้น
องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นการดำเนินการ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
การนำองค์ ก ร และ การมุ ่ ง เน้ น บุค ลากร ซึ ่ ง การยื น ยัน วิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบ โดยค่ า น้ ำ หนัก
องค์ประกอบทุกตัวแปร มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุภัทรินทร์ รอดแป้น, วรวีร์ วีระปรศุ (2560) รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางสมุนไพร ยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา จากการวิจัยพบว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร
ยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา มีการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และใช้กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตัล โดยผ่านกระบวนการการใช้นวัตกรรมผสมกับองค์ความรู้ในการ
พัฒนาไม้ทานาคาทั่วไปมาให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไม้ทานาคาเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอาง
สมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
และได้มีการนำกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สมุนไพรยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในตลาดและมียอดขายเพิ่มมากขึ้น
อวัสดา กิจสวน, จักรินทร์ ชินสุวรรณ (2560) กลยุทธ์การตลาดของร้านโซห่วยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 เพื่อความอยู่รอดกรณีศึกษา ร้านโชห่วย ในเขตอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการวิจัย
พบว่ า รู ป แบบกลยุ ท ธ์ ก ารขายของร้ า นโชห่ ว ยนั ้ น เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ 4 P และ8P รวมถึ ง
4C(Marketing Mix) เข้าไปช่วยในการจัดการระบบของร้านค้าเพื่อให้สามารถดึงดูดกลุ่มของผู้บริโภค
ที ่ ม ี ค วามจำเพาะต่ อ พื ้ น ที ่ อ ี ก ด้ ว ย โดยจะเน้ น หลั ก การที ่ ย ึ ด ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เป็ น หลั ก
ข้อเสนอแนะ การในการดำเนินกิจการเพื่อการคงอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านสังคมหรือแต่ละพื้นที่
ของประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการของร้านค้าโชว์
ห่วยโดยทำการเก็บข้อมูลที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน และทำการศึกษาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่
เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของร้านค้าโชว์ห่วยในสภาพการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
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2.3 กรอบแนวคิดทางการศึกษา
ได้นำกลยุทธ์ในการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงพาณิชย์ 6 กล
ยุทธ์ คือ 1) เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการ 2) ส่งเสริมการตลาด
ยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สินค้า บริการ/ชุมชน 3) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงและสินค้า/บริการชุมชน 4) พัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกช์ชุมชน 5) พัฒนาแหล่งการค้า
ชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และ 6) ดูแลค่าครองชีพประชาชน มาเป็นตัวแปรอิสระ
ส่วนตัวแปรตาม ได้นำตัวชี้วัด แผน 20 ปี กระทรวงพาณิชย์ ในแผนระดับชาติและยุทธศาสตร์
การค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (พ.ศ. 2561-2564) ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น 2)
จำนวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 3) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 4) มูลค่าการค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึ้น และ 5)
มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจการค้าที่มาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเป็นตัวแปรตาม ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

-

-

-

-

-

กลยุทธ์ในการดำเนินการตามนโยบาย
เศรษฐกิจฐานราก
ของกระทรวงพาณิชย์
เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรใน
การเป็นผูป้ ระกอบการ
ส่งเสริมการตลาด ยกระดับราคาและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร สินค้า บริการ/ชุมชน
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
และสินค้า/บริการชุมชน
พัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกช์ชุมชน
พัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว
ดูแลค่าครองชีพประชาชน

ตัวแปรตาม

ความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจฐาน
ราก (Local Economy)
กระทรวงพาณิชย์
-

ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้น
จำนวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น
มูลค่าการค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึน้
มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจ
การค้าที่มาจากการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

3. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ สำนักงานของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และสำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และ
ศูนย์/สำนักงานชั่งตวงวัด 31 แห่ง รวม 259 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ หัวหน้าหน่วยงานหรือ
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ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างกำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก ประชากร 259 แห่ง (ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ 259 คน) นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดย
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายกระทรวงพาณิชย์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานำเสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้าน
เนื้อหา ภาษา สำนวนที่ใช้ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน
30 คนเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (αcoefficient) ของครอนบัค ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ถ้าน้อยกว่าจะตัดข้อนั้นทิ้ง จัดทำ
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรต่อไป การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยโดยส่งแบบสอบถามทาง
Line ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ต่าง ๆ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน
จังหวัด และสำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และศูนย์/สำนักงานชั่งตวงวัด 31 แห่ง รวม 259
แห่ง ได้รับข้อมูลกลับคืนมา จำนวน 227 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.64 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของประชากร และกลยุทธ์ การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local
Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List)
จึ ง ใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถี ่ แ ละสรุ ป เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ส่ ว นความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานตามนโยบายเศรษฐกิ จ ฐานราก ( Local
Economy) ของกระทรวงพาณิช ย์ ลักษณะการตอบเป็น เป็นแบบมาตราส่วน (Ratio Scale) ใช้
ค่าสถิติ คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สมมติฐานการศึกษา
สมมุติฐานที่ 1 กลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 กลยุทธ์ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้า ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
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สมมุติฐานที่ 4 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกช์ชุมชน ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 5 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 6 กลยุทธ์ด้านการดูแลค่าครองชีพประชาชน ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสำเร็ จ
ของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
4. ผลการศึกษา
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจำนวน 124 คนคิดเป็นร้อยละ54.63 และเป็นเพศ
หญิงจำนวน 103 คนคิดเป็นร้อยละ 45.37 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยอยู่ในช่วงอายุ36-45 ปี
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 2635 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.59 และอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า 25 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.08
ซึ่งมีอายุราชการ มากกว่า 15 ปี มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.29 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด, รองลงมา มีอายุราชการ 11 -15 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.16 และมีอายุราชการ 0-5 ปี มีจำนวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.17 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี มีจำนวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.83 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 39.21 และมีระดับการศึกษา อื่น ๆ จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.96
โดยส่วนใหญ่มีระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,
รองลงมา ระดับตำแหน่งชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 20.26 และมีระดับอำนวยการสูง มีจำนวนน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.49
4.2 การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ของกระทรวงพาณิชย์
พบว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ของกระทรวงพาณิชย์ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยกับธุรกิจขนาดใหญ่ มีจำนวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 29.96 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึง
ข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 27.75 และเรื่อง ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.70
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาเกษตรกรในด้านการตลาด เรื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
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เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยกับธุรกิจขนาดใหญ่ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.19 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง พัฒนาเกษตรกรให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 27.31 และเรื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขยายช่องทางการตลาดที่
หลากหลาย มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.26
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกร เรื่อง ยกระดับการผลิตเข้าสู่
มาตรฐานความปลอดภัย มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.48 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,
รองลงมา เรื่อง สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 24.67 และเรื่อง ส่งเสริมการแปรรูป เพื่อ
สร้างความแตกต่างด้วยอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.38
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน เรื่อง ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.16 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ
27.75 และเรื่อง ส่งเสริมการแปรรู ป เพื่อสร้างความแตกต่า งด้ว ยทุน ทางวั ฒ นธรรม ผสานกั บ
นวัตกรรม มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.74
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวง
พาณิชย์ ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าบริการชุมชน เรื่อง สร้างความแตกต่างการบริการด้วยอัต
ลักษณ์ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ มีจำนวนมากที่สุด เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 27.31 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คิดเป็น
ร้อยละ 22.91 และเรื่อง ยกระดับการบริการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 22.47
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เรื่อง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ
เอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายกับ
เครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 29.07 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ขยายช่องทางการตลาด สินค้า GI สินค้าเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป คิด
เป็นร้อยละ 26.87 และเรื่อง ใช้หลักการตลาดนำการผลิต มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.98
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิช ย์ ด้ า นการส่งเสริมการตลาดสินค้า ชุมชน เรื่อง ขยายช่องทางการตลาดสิ น ค้ า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้าชุมชนตามศักยภาพและจุดเด่น/อัตลักษณ์ของพื้นที่ มีจำนวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 30.84 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง เชื่อมโยงการจำหน่ายกับ
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เครือข่ายพันธมิตรทั้ งในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 27.31 และเรื่อง บูรณาการความร่วมมือ
ภาครัฐเอกชนในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.38
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวง
พาณิชย์ ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการชุมชน เรื่อง ขยายช่องทางการตลาดบริการชุมชนตามศักยภาพ
และจุดเด่น/อัตลักษณ์ของพื้นที่ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.36 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,
รองลงมา เรื่อง เชื่อมโยงการจำหน่ายกับธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 27.31
และเรื่อง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการวางแผนการบริการ มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
17.18
การปฏิบ ัติตามกลยุ ทธ์ การดำเนิ นการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาระบบตลาดชุมชน เรื่อง พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า
ชุมชน มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.21 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในการสร้างและพัฒนาตลาด คิดเป็นร้อยละ
25.99 และเรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย ในการสร้างและพัฒนาแหล่ง
การค้า คลังสินค้า มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.18า การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการ
นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เกษตรชุมชน เรื่อง ใช้พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน มีจำนวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.24 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน คิดเป็นร้อยละ
22.47 และเรื่อง พัฒนาประสิทธิภาพภาคเกษตรในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน มีจำนวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.70
การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทั้งในเมืองหลักและ
เมืองรอง เรื่อง ขยายช่องทางตลาดธุรกิจบริการชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว มีจำนวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 39.65 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา เรื่อง ขยายช่องทางตลาดสินค้า
เกษตร/สินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 24.23 และเรื่อง พัฒนาแหล่งการค้าชุมชน
ในเมืองหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และเมืองรอง มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.06
เท่ากัน
การปฏิบ ัติตามกลยุ ทธ์ การดำเนิ นการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ด้านการดูแลค่าครองชีพประชาชน เรื่อง การใช้กลไกประชารัฐ เพิ่มความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.12 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,
รองลงมา เรื่อง เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.19 และเรื่อง
การควบคุมราคาธุรกิจบริการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.10
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4.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ของกระทรวงพาณิชย์
พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.20 คิดเป็นระดับ มาก
โดย เรื่องที่มีความสำเร็จเพิ่มมากที่สุด คือ มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจการค้าที่มาจากการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.11 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง มูลค่า
การค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.07 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และ เรื่อง จำนวน
ธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.96 คิดเป็นระดับมาก
4.4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 กลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (@ = 0.05)
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ที่แตกต่างกัน มีระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 2 กลยุทธ์ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้า ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (@ = 0.05)
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการยกระดับราคาและเพิ่มมูลค่าสินค้า ที่แตกต่างกัน มีระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 3 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (@ = 0.05)
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกัน มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 4 กลยุทธ์ด้านการพั ฒนาระบบตลาดและโลจิสติกช์ชุมชน ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (@ = 0.05)
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สรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกช์ชุมชน ที่แตกต่างกัน มีระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 5 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (@ = 0.05)
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งการค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 6 กลยุทธ์ด้านการดูแลค่าครองชีพประชาชน ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งค่า Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ (@ = 0.05)
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการดูแลค่าครองชีพประชาชน ที่แตกต่างกัน มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
5. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
5.1 การปฏิบัติตามกลยุทธ์การดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ของกระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาเกษตรกรในด้านการตลาด เรื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายธุร กิจ
ระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยกับธุรกิจขนาดใหญ่ มีจำนวนมากที่สุด รองลงมา เรื่อง
พัฒนาเกษตรกรให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน และเรื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรให้
สามารถขยายช่อ งทางการตลาดที่ห ลากหลาย มีจำนวนน้อยที่ส ุ ด แสดงว่า การขยายช่อ งทาง
การตลาดยังมีการปฏิบัติน้อย ควรมีการดำเนินการในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงคราญ ไชยเมือง (2560) ที่วิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ประเทศ
ไทย 4.0 พบว่า การจัดการเชิง กลยุทธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องยึดหลักการที่
สำคัญดังนี้ หลักคน โลก กำไร และ ความยั่งยืน และต้องประกอบด้วยการจัดการใน 2 มิติ ดังนี้ คือ
1) มีปรัชญาการจัดการ ซึ่งแนวคิดที่เป็นปรัชญาทางการจัดการสร้างให้องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม
พัฒนาสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนประกอบด้วย และ 2) มีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) จาก
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.20 คิดเป็นระดับ มาก โดย
เรื่องที่มีความสำเร็จเพิ่มมากที่สุด คือ มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจการค้าที่มาจากการใช้

709

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.11 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่อง มูลค่า
การค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.07 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และ เรื่อง จำนวน
ธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.96 คิดเป็นระดับ มาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของชนินทร เพ็ญสูตร (2560) เรื่อง ประเทศไทย 4.0 บริบททางเศรษฐกิจ และการเมือง
พบว่า นโยบายของรัฐเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
นโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) แตกต่างกัน ซึ่งใกล้เคียงกับเพชรา บุดสีทา (2560) ที่วิจัย
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สามารถอธิ บาย
องค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบคือ การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจำหน่าย
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local
Economy) มีความสำเร็จเพิ่มขึ้น จากเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.20 โดย เรื่องที่มีความสำเร็จ
เพิ่มมากที่สุด คือ มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจการค้าที่มาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
รองลงมา คือ เรื่อง มูลค่าการค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึ้น
ซึ่งหมายถึง การดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) มีความสำเร็จ
สามารถทำให้เกิดมูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจการค้าที่มาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมี
มูลค่าการค้าและนวัตตกรรมเพิ่มขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) จากผลการศึ ก ษา พบว่ า การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกลยุ ท ธ์ ก ารดำเนิ น การนโยบาย
เศรษฐกิ จ ฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิ ช ย์ ด้ า นการพั ฒ นาเกษตรกรในด้ า น
การตลาด เรื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลาย มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุด ดังนั้น จึงควรเพิ่มมาตรการการปฏิบัติ การส่งเสริมการตลาดให้เกษตรมากขึ้น รวมถึงหาช่องทาง
วิธีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรมีพื้นที่การตลาดมากขึ้น
2) จากผลการศึกษา พบว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) เรื่องที่มีความสำเร็จเพิ่มมากที่สุด คือ มูลค่าการค้าเกิดจากรูปแบบธุรกิจ
การค้าที่มาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น จึงควรพิจารณาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เกิดรูปแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มความสำเร็จของนโยบายให้สูงขึ้น
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3) ควรเน้นเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรให้รู้จักทำการค้า ผลิตได้ ขายเป็น
4) ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูป เพื่อสร้าง
ความแตกต่างด้วยอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึง ขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้เกษตรกรควรมีการศึกษาวิจัยถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งานให้
เกษตรกรเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
2) ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงลึก ถึงสาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับ
อุปสรรคต่าง ๆในการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อหาสาเหตุที่จริงในเชิงลึก และวิธีแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป
3) ควรมีการศึกษาวิจัยถึง นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายเศรษฐกิจฐาน
ราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ เช่น นโยบายเศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่อย่างยั่งยืนภายในปี 2565 ฯลฯ เพื่อบูรณาการ ในการปฏิบัติต่อไป
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