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คานา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และดาเนินการเปิดการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ โดยมีนโยบายด้านการเรียนการสอน เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นแบบของผู้นาองค์การยุคใหม่ที่พร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้คณะได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมการนาเสนอ
ผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นาเสนอ
ผลงานวิชาการจากการศึกษาวิจัย การนาปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขในเชิงประยุกต์
โดยใช้กรอบความคิดที่เคยศึกษามาใน
หลักสูตร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณชน อีกทั้งเพื่อเวทีในการเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพในด้านการแสดงออกการนาเสนอผลงาน และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่สังคมและ
พัฒนาตนเองสู่ผู้นาองค์การยุคใหม่ โดยมีกาหนดจัดงานการนาเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระในวันจันทร์ที่
24 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 4006 และ 4008 อาคารนวมินทราธิร าช ชั้น 4 และเชิญชวนประชาสัมพันธ์
แก่บุคคลภายนอกมาร่วมฟังการนาเสนอผลงานในวันดังกล่าวด้วย
และเพื่อให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการวิชาค้นคว้าอิสระเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และเป็นไปเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ เห็นควรจัดทาบทความวิชาการวิชา
ค้นคว้าอิสระประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 และเผยแพร่แบบ e-Proceeding เพื่อให้ผลงานวิชาการ
ดังกล่าวได้รับการสืบค้นและนาไปพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการและวิชาชีพต่อไป
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด โดย สโรชา ปิติเดชาชัย

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
สโรชา ปิติเดชาชัย*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
การบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของสมาชิกในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และระยะเวลาที่เป็ นสมาชิก ต่อ
การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไร.
และ 4) เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลการดาเนินงานและการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดให้ดียิ่งขึ้น ดาเนินการศึกษาวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณโดยเป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารรายงานประจาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือตลอดจนหนังสือ งานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางสถิติ เพื่อนา
มาค านวณอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ตามที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ก าหนดไว้ แ ละข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการแจก
แบบสอบถามแก่สมาชิกผู้ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จากัด พบว่า 1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีผลการดาเนินงานในปี พ.ศ.
2560 เมื่อพิจารณาใน 5 มิติ พบว่า ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ความสามารถในการบริหาร
การเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ในขณะที่คุณภาพของสินทรัพย์และความสามารถ
ในการทากาไร อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ โดยมีการบริหารสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ต่า เนื่องจากสหกรณ์สามารถนา
สินทรัพย์ไปหมุนเวียนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพียง 0.04 รอบ ซึ่งไม่ถึง 1 รอบ ส่งผลให้การดาเนินงานได้รับ
ผลตอบแทนต่า การเติบโตของสินทรัพย์ การเติบโตของกาไรสุทธิและการเติบโตของทุนสะสมอื่น อยู่ในเกณฑ์
ไม่น่าพอใจ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)ระดับขนาดใหญ่มาก ถือ
ว่าทั้ง 5 มิติ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเนื่องจากมีค่าสูงกว่า 2) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีผลการดาเนินงานในภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่ มขึ้นอยู่ในเกณฑ์น่า
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พอใจ ทั้งสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการบริหารความสามารถในการทากาไร ส่วนความพอเพียง
ของเงินทุนต่อความเสี่ยงและคุณภาพของสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
และส่วนที่ 2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนมากเป็น
เพศหญิง จานวน ร้อยละ 64.4 มีอายุระหว่าง 31 – 43 ปีร้อยละ 33.1 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.9
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.4มีรายได้มากกว่า 25,000
บาท ร้ อ ยละ 34.7 นอกจากนี้ เ ป็ น สมาชิ ก มากกว่ า 5 ปี ร้ อ ยละ 71.2 2) ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับ ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้ บริการด้านระบบการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งเรียงความสาคัญจากมากไปน้อย คือ ความคิดเห็นในด้านระบบการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้าน
สถานที่ให้บริการ ด้านข่าวสารข้อมูลที่ ได้รับจากการบริการ และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ 3) จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า สมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในด้านข้อมูลข่าวสารสมาชิกเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
มากกว่าเพศชาย นอกจากนี้ด้านระบบให้บริการสมาชิกเพศชายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากกว่าเพศ
หญิง สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์แตกต่างกันอย่า งไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติส่วนด้านสถานที่ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05 สมาชิกที่มีสถานภาพ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าสมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ มากกว่าสมาชิกที่มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. สมาชิกที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสหกรณ์โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนด้านระบบให้บริการ มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05 และสมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกันมี ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The Analysis of The Operation of Savings and Credit Cooperatives,
Ltd.: Case Study of PhajomklaoPhanakornnua
Savings and Credit Cooperatives, Ltd.
Sarocha Pitidechachai†
Abstract
The study was conducted for 4 major objectives: 1) to evaluate the implementation of
Phajomklao Phanakornnua Savings and Credit Cooperatives, Ltd. between 2013 – 2018 by
determining the implementation in 2018 comparing with Peer Group 2018 as well as the
tendency of the implementation by using secondary data from the balance sheets, income
statements, and annual reports. 2) to study the level of member satisfaction on the services
of savings and credit cooperative, 3) to compare members’ satisfaction level on the services
of saving and credit cooperatives, classified by sex, age, education, income, status and
membership and 4) to use the research results to recommend some ways to improve the
service processes at Phajomklao Phanakornnua Savings and Credit Cooperatives, Ltd. in order
to serve the needs of their members. The data was collected by using questionnaires from
118 sampling of Phajomklao Phanakornnua Savings and Credit Cooperatives Limited’s
members.
The results revealed two important points. First, according to the implementation of
Phajomklao Phanakornnua Savings and Credit Cooperatives, Ltd. in 2018, the results based on
5 categories revealed that the overall implementation in terms of management ability,
liquidity, and capital strength remained “satisfied.” In addition, the implementation in term of
asset quality and earning sufficiency remained “unsatisfied”. However, comparing with Peer
Group 2018 the results of all 5 categories were higher. Thus, all 5 categories remained
“satisfied.” The second main point was that the overall implementation of Phajomklao
Phanakornnua Savings and Credit Cooperatives, Ltd. between 2013 – 2018 tended to improve
to “satisfy level” in all 5 categories.
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Information required to study the above mentioned objectives were collected by using
survey questionnaire from 118 service users at Phajomklao Phanakornnua Savings and Credit
Cooperatives, Ltd. and presented by description and tables. The results of the study were 1)
Most of the sample were females (64.4%), aged 31 – 43 (33.1%). The majority were married
(61.9%) and had no dependant (61.9%). Around 75.4 percent had completed the Bachelor’s
degree. Most of them had an income higher than 25,000 baht a month (34.7%) and they
applied for the member of Phajomklao Phanakornnua Savings and Credit Cooperatives, Ltd.
more than 5 years (71.2%). 2) The opinion on the factors related to members’ satisfaction in
general was in moderate level which were ranking from the service system, the personnel, the
office building, the information service andthe benefits respectively. 3) The hypotheses testing
confirmed that the satisfaction toward the services of saving and credit cooperatives of the
member with different sex in overall was statistical significantly different at the level of .05,
when considering each factors founded that male are more satisfied with the office system
factor than female, and female are more satisfied with the information service than male. The
satisfaction toward the services of saving and credit cooperatives of the member with different
age in overall was no statistical significantly different and was at .05 level for the office building,
the satisfaction toward the services of saving and credit cooperatives of the member with
different status in overall was no statistical significantly different, the satisfaction toward the
services of saving and credit cooperatives of the member with different education in overall
was statistical significantly different at the level of .05 and was at .05 for the benefits
respectively, the satisfaction toward the services of saving and credit cooperatives of the
member with different income in overall was no statistical significantly different and was at .05
level for the service system, and the satisfaction toward the services of saving and credit
cooperatives of the member with different membership in overall was statistical significantly
different at .05 level.
Keyword: Analysis of the operation, User’s satisfaction
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1. บทนา
ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นปัญหาที่มีความสาคัญและมีบทบาทในการกาหนดทิศทางการเมื อง สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าสิ่งที่เกือบทุกประเทศในโลกควรให้ความสนใจคือปัญหาเศรษฐกิจ หลายๆ ประเทศที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ต่างพากันหาหนทางในการแก้ไขเพื่อยับยั้งปัญหาดังกล่าว เนื่องจากหากประเทศเกิด
ปัญหาเศรษฐกิจ จะทาให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ราคาของสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือรายได้คงที่ ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ในภาวะที่ประชาชนประสบปัญหาค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น ผู้มีรายได้น้อย หรือมีรายได้ทางเดียว มักจะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถหารายได้เพิ่ม
ให้เพียงพอกับรายจ่ายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากนายทุนหรือกู้ยืมนอกระบบ โดย
ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน และเกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัวตามมา
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี วิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ เกิ ด ขึ้ น หลายวิ ธี ด้ ว ยกั น ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ธี จ ะแตกต่ า งกั น ไปขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์และสถานที่ สหกรณ์ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกนามาใช้และเชื่อว่าสามารถใช้แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้
ประเทศไทยได้นาเอาสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยจะเห็นได้จาก
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนสหกรณ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสหกรณ์
แห่งแรกของประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จากัดสินใช้ ก่อตั้งเมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งกิจการ
สหกรณ์รับความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมชุมชนระดับกลาง
และระดับล่าง ในปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เกษตร หนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ซึ่ ง เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2492 ต่ อ มาได้ มี ก ารจั ด ตั้ งสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ขึ้ นตาม
หน่ ว ยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ทหาร ตารวจ ข้าราชการครู มหาวิทยาลั ย สาธารณสุ ข โรงพยาบาล พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพนักงานของบริษัทเอกชน
สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นสถาบันการเงินและเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร ซึ่งจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรธุรกิจที่จะต้องให้บริการแก่
สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับนโยบายของรัฐในการดารงสภาพของการเป็นสถาบันการเงินในระบบ
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสม โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักๆที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกเกิดการออมทรัพย์โดยช่วยให้สมาชิกสามารถสะสมส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับ
ผลประโยชน์อันสมควร การรับฝากเงินจากสมาชิกโดยมีทั้งการฝากเงินประเภทประจาและออมทรัพย์เ พื่ อ ให้
เหมาะสมกับความสามารถในการออมทรัพย์และความต้องการถือเงินของสมาชิก การจัดให้มีเงินกู้สาหรับสมาชิก
ตามความจาเป็นเพื่อบาบัดทุกบารุงสุขในลักษณะการให้กู้แบบฉุกเฉิน แบบสามัญ และแบบพิเศษโดยเสียอัตรา
ดอกเบี้ยต่า และการจัดบริการอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ทางการเงิน เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก การช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกประสบภัย หรือการจัดให้
มีเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิ ก เป็นต้น นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งมีการจัดบริการเพื่อช่วยเหลื อ
สมาชิกในด้านอื่นๆ ตามกาลังความสามารถและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ เช่น การจัดทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
เป็ น ต้ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จึ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น แบบหนึ่ ง ที่ ส มาชิ ก มี ฐ านะเป็ น ทั้ ง เจ้ า ของสหกรณ์ แ ละเป็ น
ผู้ใช้บริการ โดยสหกรณ์ออมทรั พย์ แตกต่างจากสถาบันการเงินอื่น คือสมาชิกมีบทบาทในการบริหารงานของ
สหกรณ์และมีสิทธิในการได้รับการเฉลี่ยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงาน
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สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงและเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการสหกรณ์ แต่ในสภาวะปัจจุบันที่สภาพ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เป็น
ลักษณะสถาบันการเงินที่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
หรือการธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้บริการทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เพียงแต่แข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น แต่
ต้องแข่งขันกับโอกาส เวลา ข้อมูล ข่าวสาร การบริการ รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของสหกรณ์เ อง
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและเป็ นไปตามหลั กของสหกรณ์เป็นเหตุให้ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มุ่งเน้น พัฒ นา
คุณภาพการบริการให้มีความรวดเร็ว หลากหลาย โดยมีการนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการและนากลยุทธ์การตลาดมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จ
ลักษณะธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นคล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน ในเรื่องการรับ
ฝากเงิน การให้สินเชื่อ และการถือหุ้น แต่ความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ มีกระแสเงิน
เข้าระยะยาว ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น โดยสมาชิกจะต้องถือหุ้นกับสหกรณ์เ พิ่มขึ้นเป็นประจาทุกเดือน และมีกระแสเงิน
เข้าระยะสั้น ได้แก่ เงินรับฝากจากสมาชิกและผลตอบแทนของเงินที่ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก รวมถึงประโยชน์ที่
เกิดจากการให้บริการทางเงินในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ ที่ส่งผลให้สมาชิกใช้จ่ายเงินจนก่อให้เกิดประโยชน์ และมี
ความกินดีอยู่ดีมากขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ควรพิจารณาในเรื่องความสามารถในการบริหารเชิงธุรกิจอยู่เสมอ
เพื่อให้การบริหารเงินของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ซึ่งผลการดาเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อจานวนสหกรณ์และจานวนสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจได้ด้วย
จากบทบาทของสหกรณ์ที่ได้กล่าวมาแล้วพบว่า การจัดตั้งสหกรณ์ในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์มีส่วน
อย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัด” ได้มีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยผลการดาเนินการของสหกรณ์ จากปีที่ผ่านมา ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ ประจาปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และได้รับ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน (สหกรณ์สีขาว) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
นอกจากนี้นับตั้งแต่เปิดดาเนินกิจการในปี พ.ศ.2522 มาจวบจนปัจจุบัน ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จากัด ประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง คือ สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกได้เป็นจานวนมาก
และผลประกอบการมีกาไรมาโดยตลอด การดาเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง สหกรณ์
ออมทรัพย์จึงเป็นธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการของตนเอง ถึงแม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
จะไม่ต้องแข่งขันกับสหกรณ์ด้วยกันก็ตาม แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ยังต้องแข่งขันกับสถาบันการเงินที่มีอยู่และที่เกิด
ใหม่อย่างมากมายในปัจจุบัน ดังนั้นธุรกิจใดที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารองค์การและในการดาเนินงานสูง ย่อม
ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จ
การดาเนิ น ธุร กิจ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จากัด เป็นการดาเนินธุรกิจใน
ลักษณะของการให้บริการ และเป็นธุรกิจการเงินในระบบปิด ซึ่งมีลูกค้าคือกลุ่มสมาชิกเท่านั้น ดังนั้นการสร้างความ
ประทับใจที่เป็นเลิศในการให้บริการแก่สมาชิกจึงเป็นปัจจัยสาคัญ เพราะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีและสัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาชิก สหกรณ์จึงจาเป็นต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจและประทับใจใน
การให้บริการของสหกรณ์ เช่นเดียวกันกับความสามารถในการบริหารด้านการเงินของสหกรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้
ความสามารถในการบริหารองค์กรโดยมีส่วนช่วยในการตัดสินใจกาหนดนโยบายแผนงานงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงของสหกรณ์นั้น สามารถวัดได้จากอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ
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ผู้วิจัยจึงมีค วามสนใจที่จะศึกษาผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรั พย์ ขนาดใหญ่มากตามการจัดขนาดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โ ดยการประเมิน
ผลสาเร็จจากการดาเนินงานเชิงธุรกิจด้านการเงินจากรายงานกิจการประจาปีที่เกิดจากการดาเนินงานในระหว่างปี
พ.ศ. 2556 - 2560 เพื่ อ จะได้ ท ราบผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น และน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด สามารถอยู่บริการสมาชิก
ต่อไปได้ภายใต้สภาพการแข่งขันกับสถาบันการเงินประเภทอื่น นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดว่าสมาชิกมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งประเด็นปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านระบบ
การให้บริการ ด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ เพราะ
จะสามารถนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ใน
ฐานะผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการจากสหกรณ์ฯ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัด
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และ
ระยะเวลาทีเป็นสมาชิก ต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ว่ามีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างไร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จากัด
2.4 เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลการดาเนินงานและการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดให้ดียิ่งขึ้น
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จากัด ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานของ
ด้านการเงินและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ฯ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดซึง่
มีจานวนทั้งสิ้น 2,806 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้ งนี้ เพื่ อให้ ได้ขนาดตัว อย่างที่เหมาะสม ใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของยามาเน่
(Yamane’ 1973: 1,088) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยการวิจัย
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ครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
จานวนทั้งสิ้น 351 คน
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
จากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 350 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Method) ตามการมาใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ ณ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย เอกสาร (Documentary) และแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งสร้างจากแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ มีดังนี้
การศึกษาผลจากเอกสาร
การศึกษาผลจากเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดใช้ข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งประกอบไป
ด้ว ย งบดุล งบกาไรขาดทุน โดยน างบดังกล่ าวข้ างต้ นมาวิเ คราะห์ อั ตราส่ ว นทางการเงิน เพื่อนา ไปประเมิ น
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด และนามา
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานว่ามีประสิทธิภ าพ
หรือไม่ มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดกับสหกรณ์ที่มีขนาดเดียวกัน ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
สหกรณ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด กาหนดขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.2.1 พิจารณาว่าสหกรณ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดเป็นสหกรณ์ขนาดใด โดยพิจารณา
จากเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อที่จะศึกษาเปรียบเที ยบกับเกณฑ์ตัวชี้วัด
ของสหกรณ์ที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน
3.2.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดโดย
ใช้ข้อมูลตัวเลขจากงบการเงินของสหกรณ์ ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงินสาคัญตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ประจาปี พ.ศ. 2560โดยนาค่าอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2560ที่คานวณได้มา
เปรียบเทียบกับ ค่าอัตราส่ว นทางการเงินส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ ย(Peer Group)ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เพื่อทราบประสิทธิภาพของการดาเนินงานเทียบเคียงภายในกลุ่มสหกรณ์ที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน
และสาหรับอัตราส่วนทางการเงินสาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.2.3 การศึกษาแนวโน้มของผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จากัด โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ในช่วงปีพ.ศ. 2556 – 2560
แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลวิจัยที่
เกี่ยวข้องนามาเป็นฐานการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมแกล้าพระนครเหนือ จากัด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่
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ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ทั่ว ไปแบบเลื อกตอบ(Checklist) ของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานสมรส การศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้มาตรวัด
แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ
ประกอบด้วย ข้อคาถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านต่างๆ มีจานวนทั้งสิ้น 26 ข้อ คือ ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 26
ประกอบด้วย ด้านบุคลากรผู้ใช้บริการ ด้านระบบการให้บริการจานวน ด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ
ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีคาถาม
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงปัญหาของผู้กรอกแบบสอบถามต่อการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด (Open - Ended) มีจานวนทั้งสิ้น 2 ข้อ
3.3 สมมตติฐานการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานไว้เป็นเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. สมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2. สมาชิกที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
3. สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
4. สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
5. สมาชิกที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จากัด โดยรวมและราด้านแตกต่างกัน
6. สมาชิกที่มีระยะเวลาที่เป็นสมาชิกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารรายงานการดาเนินงานประจาปีของ
สหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกาไรขาดทุน ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี เพื่อ
คานวณอัตราส่วนทางการเงิน ส่วนต่างๆ ทางธุรกิจ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดไว้
ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูล ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามแก่ส มาชิ กผู้ ใช้บ ริ ก าร
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดซึ่งผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามจากสมาชิกได้จานวน
118 ฉบับ
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ด้ า นการวิ เ คราะห์ ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ได้ แ ก่ งบดุ ล งบก าไรขาดทุ น และ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่พ.ศ. 2556 – พ.ศ.
2560 รวมระยะเวลา 5 ปี ตลอดจนหนั ง สื อ งานค้ น คว้ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เอกสารทางสถิ ติ เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง
ประสิทธิภาพของผลการดาเนินงานด้านการเงินของสหกรณ์
ด้านปริมาณ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม
โดยการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ และระดับ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ (Precentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามลักษณะของตัวแปร
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆ ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Independent T-test
และทดสอบความแตกต่างขอคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe’s Method
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
(Capital Strength)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2. อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์
3. อัตราการเติบโตของสหกรณ์
4. อัตราการเติบโตของหนี้
5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality)
1. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3. อัตราการเติบโตของสินทรัพย์
มิ ติ ที่ 3 ขี ด ความสามารถในการบริ ห าร (Management
Ability)
1. กาไรต่อสมาชิก
2. เงินออมต่อสมาชิก
3. หนี้สินต่อสมาชิก
มิติที่ 4 การทากาไร (Earning Sufficiency)
1. อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น งานต่ อ ก าไรก่ อ นหั ก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2. อัตราการเติบโตของทุนสารอง
3. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
4. อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ
5. อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
มิติที่ 5 สภาพคล่อง (Liquidity)
1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

ความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิก
1. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
2. ด้านระบบการให้บริการ
3. ด้านข่าวสารข้อมูลทีไ่ ด้รับจากการบริการ
4. ด้านสถานที่ที่ให้บริการ
5. ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ
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4. ผลการวิจัย
4.1.1 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อศึกษาแนวโน้มผลการดาเนินงานด้านการบริหารการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560
การประเมินประสิทธิภาพด้านความเพียงพอของเงินต่อความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของ
เงินทุนต่อความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มี
ดังนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลง
อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ มีอัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ในช่วงปี พ.ศ. 2556 –
2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มคงที่ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน มีอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของทุนในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ อัตราการเติบโต
ของทุนสหกรณ์ มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลง อยู่
ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ และอัตราการเติบโตของหนี้ มีอัตราการเติบโตของหนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดย
ภาพรวมมีแนวโน้มไม่คงที่ อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภาพด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรั พย์ พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ จากัด ในช่ว งปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีดังนี้ อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ในช่ วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มคงที่ อยู่ในเกณฑ์
น่าพอใจ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดย
ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มไม่คงที่ อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีดังนี้กาไรต่อสมาชิก มี
กาไรต่อสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ เงินออมต่อ
สมาชิก มีเงินออมต่อสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
และหนี้สินต่อสมาชิก มีหนี้สินต่อสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ใน
เกณฑ์ไม่น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถในการทากาไร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีดังนี้ อัตราค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน มีอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงานโดยภาพรวมมี
แนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อัตรากาไร(ขาดทุน )สุทธิ มีอัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ โดยภาพรวมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ มีอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ โดยภาพรวมมีแนวโน้ม
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เพิ่มขึ้น อยู่ ในเกณฑ์น่ าพอใจ อัตราการเติบโตของทุนสารอง มีอัตราการเติบโตของทุนสารอง โดยภาพรวมมี
แนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ และอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น มีอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภาพด้านสภาพคล่อง ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีดังนี้ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
สามารถสร้างรายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกาไรสุทธิ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดเช่นกัน ใน
ขณะเดียวกันสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
4.1.2 เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานโดยวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในปี พ.ศ. 2560 กับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย
(Peer Group) ขนาดใหญ่มาก
การประเมินประสิทธิภาพด้านความเพียงพอของเงินต่อความเสี่ยง มีดังนี้ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยสหกรณ์ 1.35 เท่าแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีสภาพหนี้สินมาก เจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ยงสูงอยู่ใน
เกณฑ์ไม่น่าพอใจ อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 0.02 เท่า แสดงให้
เห็นว่าสหกรณ์มีทุนสารองต่อสินทรัพย์ต่า ส่งผลให้ขาดความเข้มแข็งด้านเงินทุนมากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
อัตราผลตอบแทนต่อส่ ว นทุน ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ ใ กล้ เคี ยงกับสหกรณ์ อ อมทรั พย์เ ฉลี่ ย แสดงว่าการบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพเพราะให้ผลตอบแทนต่อสมาชิกอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อัตราการเติบโต
ทุนของสหกรณ์สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงให้เห็นว่าสมาชิกของสหกรณ์ ให้ความสนใจในงานสหกรณ์สูง
ส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มทุนของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี และอัตราการเติบโตของหนี้ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่า มีเงินทุนเพียงพอที่จะไม่ก่อหนี้จากภายนอกดีกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น อยู่ใน
เกณฑ์น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภาพด้านคุณภาพของสินทรัพย์ มีดงั นี้ อัตราหมุนสินทรัพย์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย 0.01 รอบ แต่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่า มีการใช้
สินทรัพย์สร้างรายได้ในระดับดีแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยเนื่องมาจากมีต้นทุนเงินรับฝากค่อนข้างสูง โดยคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 1.91 ของรายได้ ด อกเบี้ ย และผลตอบแทนการลงทุ น แสดงว่ า ความสามารถใช้ สิ น ทรั พ ย์ ส ร้าง
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ อัตราการเติบโตของสินทรัพย์สูงกว่าค่าค่าเฉลี่ ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย
โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินรับฝาก แสดงว่า มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์สูง อยู่ใน
เกณฑ์ดี
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การประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถในการบริหาร มีดังนี้ มีกาไรต่อสมาชิกจานวน 30,936.21
บาท/คน สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ ย แสดงว่า มีการสร้างรายได้เพื่อตอบแทนสมาชิกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีเงิน
ออมต่อสมาชิกจานวน 613,166.32 บาท/คน สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่าความเชื่อมั่นของสมาชิก
ต่อสหกรณ์มี เ พิ่ มขึ้ น สมาชิกให้ ความส าคัญ กั บ การออมเงินสู ง อยู่ในเกณฑ์ ดี และมีห นี้สิ นต่ อสมาชิ ก จ านวน
812,689.54 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่า มียอดลูกหนี้คงเหลือที่เก็บไม่ได้สูง มีความ
เสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกสูง อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถในการทากาไร มีดังนี้ มีอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อน
หักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ร้อยละ 11.90 ต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัดมีการควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 46.10 ซึ่ง
ต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดมีอัตรากาไรสุทธิต่า
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ขนาดเดียวกัน อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ มีอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิร้อยละ
5.15 ต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่า มีการเติบโตของกาไรต่า อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ มีอัตราการเติบโต
ของทุนสารองร้ อยละ 9.19 ซึ่งมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แต่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับ
ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารทุนสารอง อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และมี
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นร้อยละ -4.07 มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย มีค่าติดลบซึ่ง
หมายถึงจานวนเงินไม่เพียงพอต่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ แสดงว่า มีการเติบโตของทุนสะสมอื่นต่า อยู่ใน
เกณฑ์ไม่น่าพอใจ
การประเมินประสิทธิภ าพด้านสภาพคล่ อง มีดังนี้ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.47 ซึ่งสูงกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย แสดงว่ามีสภาพคล่องทางการเงินสูง อยู่ในเกณฑ์ดี
4.1.3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จากัด
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน ร้อยละ 64.4 มีอายุระหว่าง
31 – 43 ปีร้อยละ 33.1 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.9 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.4มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท ร้อยละ 34.7 นอกจากนี้เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี
ร้อยละ 71.2 โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยแบ่งเป็นปัจจัยในด้านต่างๆ ออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19
ด้านระบบการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
ด้านสถานทีใ่ ห้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 สาหรับการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ปรากฏ
ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่าข้อที่
สมาชิกมีความพึงพอใจมากคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่งการสุภาพ เรีย บร้อย และเหมาะสม ข้อที่สมาชิกมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีความรอบรู้ในเรื่อ งที่สมาชิกรับบริการเป็นอย่าง
ดี สาหรับข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีความกระตือรือร้นและดูแลเอาใจใส่
สมาชิกเป็นอย่างดี ด้านระบบการให้บริการ พบว่าข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจมาก คือสหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัด
เวลาในการทาการได้อย่างเหมาะสมรองลงมาได้แก่ การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่
ติดขัดสาหรับข้อคาถามที่ที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อยได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัดลาดับก่อน-หลังในการ
ให้บริการแก่สมาชิกเป็นอย่างดี และความรวดเร็วในการขอใช้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ
พบว่าข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจมาก คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถให้คาแนะนาด้านข่าวสารข้อมูลเป็น
อย่างดี เมื่อสมาชิกเกิดความสงสัย นอกจากนี้มีการจัดเตรียมและเผยแพร่หนังสือเอกสารหรือรายงานประจาปี ให้
สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอสาหรับข้อคาถามที่ที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อย คือ ได้รับข่าวสารข้อมูล
จากสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่าข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจมาก คือทาเลที่ตั้ง
ของสหกรณ์สามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกรองลงมาได้แก่ การจัดสานักงาน อาคารสถานที่ของสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ มี ค วามสะอาดและเหมาะสม มี ก ารจั ด ตกแต่ ง สถานที่ อ ย่ า งเรีย บร้อ ยสวยงาม มี ร ะบบแสวงสว่ างและ
เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม สาหรับข้อคาถามที่ที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อย คือ ความกว้างขวางและมี
จานวนที่นั่งเพียงพอภายในสหกรณ์และการติดป้ายบอกส่วนงานที่ต้องการติดต่ออย่างชัดเจน และด้านผลตอบแทน
ที่ได้รับ พบว่าข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจมาก คือ สมาชิกต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีการปรับอัตราดอกเบี้ย
เงิน ฝากให้ สู งกว่าในปั จ จุ บั น รองลงมาได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ให้ ผ ลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่
เหมาะสมสหกรณ์ออมทรัพย์มีการให้สวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว สาหรับข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ได้แก่ท่านมีความรู้สึกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินไป
4.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในด้านด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ ด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ
จากการบริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ
1) สมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากบริการสมาชิกเพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิก เพศ
หญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากกว่าเพศชาย และด้านระบบให้บริการ สมาชิกเพศชายและเพศหญิงมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกเพศชายมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2) สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
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ของสหกรณ์ ด้านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05 โดยสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 44 – 57 ปี มี
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ด้านสถานที่ มากกว่าสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี, 31-43
ปีและมากกว่า 58 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ สมาชิกมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3) สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของสหกรณ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4) สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
สถิติ .05โดยสมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ของสหกรณ์ด้านผลตอบแทนที่ได้รับ มากกว่าสมาชิกที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ปวช. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนด้านอื่นๆ สมาชิกมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
5) สมาชิกที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมไม่ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่ อ การ
ให้บริการของสหกรณ์ ด้านระบบให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05 ส่วนด้านอื่นๆ สมาชิกมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
6) สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านระบบบริการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ ด้านสถานที่ และด้านผลตอบแทนที่ได้รับ สมาชิกมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
5. อภิปรายผล
5.1.1 จากการศึกษาอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มผลการดาเนินงานด้านการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560
ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)สหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดมีความเสี่ยงทางด้านการเงินลดลง เนื่องจากมีสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้ม
ค่อยๆลดลง อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ทุนสารองมีอัตราคงที่ อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ซึ่งสหกรณ์ควรให้ความสาคัญกับการ
เพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างทางการเงินในส่วนของทุนสารองให้มากขึ้น เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงฐานะความมั่นคงของ
สหกรณ์ ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนมีแนวโน้มค่อยๆลดลงตลอดระยะเวลา 5 ปี อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ดังนั้น
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สหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเพิ่มขึ้น การเติบโตของทุนสหกรณ์
มีแนวโน้มค่อยๆลดลง อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อให้มีการ
ระดมทุนจากสมาชิกเพิ่มขึ้น และการเติบโตของหนี้ มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงขึ้นลง อยู่ในเกณฑ์ไม่ น่าพอใจ ดังนั้น
สหกรณ์ควรมีการระดมทุนจากแหล่งภายในมากกว่าจากแหล่งภายนอก
ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มคงที่ในปี พ.ศ. 2556 2558 และในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ส่วนการนาสินทรัพย์ไปใช้ในการดาเนินงานสามารถ
นาไปหมุนเวียนเพื่อก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มค่อยๆลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีแนวโน้มไม่น่าพอใจ
และการเติบโตของสินทรัพย์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่คงที่ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีแนวโน้มไม่น่า
พอใจ ดังนั้น สหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น
ความสามารถในการบริหาร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด มีความสามารถในการบริหารงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาไรต่อสมาชิกมีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2556 – 2560 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เงินออมต่อสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดีมาก แต่สหกรณ์มี
สัดส่วนของหนี้สินต่อสมาชิกแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มไม่ดี ดังนั้น สหกรณ์ควรมี แนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีระบบการจัดเก็บหนี้ที่ดี และอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
ความสามารถในการทากาไร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จากัด มีค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหัก ค่าใช้จ่ายดาเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี
พ.ศ. 2557-2559 และมีแนวโน้มลดลง ในปี พ.ศ. 2560 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงถึงการบริหารต้นทุนการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารกาไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรากาไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560-2558 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2559 และกลับมาเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2560 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี การเติบโตของกาไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในปี พ.ศ. 2556-2557 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558-2560 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ในขณะที่การเติบโตของทุนสารอง มี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ เช่นเดียวกันกับการเติบโตของทุนสะสม
อื่น มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่คงที่ ในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ดังนั้น สหกรณ์ควรมี
การปรับปรุงการบริหารงานเพื่อเพิ่มความพร้อมของเงินทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จากัด มีสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จากัด ในปี พ.ศ. 2560 สามารถอภิปรายได้ดังนี้
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การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในปี พ.ศ. 2560 ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ไม่น่าพอใจ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่งผลต่อกาไรสุทธิซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดเช่นกัน ในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5.2.2 จากการศึกษาผลการดาเนินงานโดยวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ในปี พ.ศ. 2560 กับอัตราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ขนาดใหญ่มาก
ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จากัดถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูงเนื่องจากมีหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุนของสหกรณ์สูงถึง 2.54 เท่า กล่าวคือ
มีหนี้สิ้นทั้งหมด 2.54 บาท ต่อทุนของสหกรณ์ 1 บาท แสดงว่าสหกรณ์มีหนี้สินที่จะต้องชาระมากกว่าทุน โดย
หนี้ สิ น ส่ ว นใหญ่มาจากเงิน รับ ฝาก เงิน เบิกเกินบัญชีธ นาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น ซึ่ งอัตราส่ ว นทุนส ารองต่อ
สินทรัพย์ เท่ากับ 0.02 เท่าน้อยกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 0.02 เท่า หากพิจารณาความเข้มแข็งและความ
เพียงพอต่อความเสี่ยงของเงินทุนในด้านนี้ถือว่าเสี่ยง นอกจากนี้ สหกรณ์มีความเพียงพอและความเข้มแข็งของ
เงินทุนโดยสหกรณ์มีเงินทุนสามารถนาไปใช้ดาเนินงานก่อให้เกิดความผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ 7.15
ด้านการเติบโตของทุนสหกรณ์มีอัตราขยายของทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.50และการขยายของหนี้สิน
ลดลงร้อยละ 10.63 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มี ความเพียงพอของ
เงินทุนต่อความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ในปีพ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีการ
บริหารสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ต่า เนื่องจากสหกรณ์สามารถนาสินทรัพย์ไปหมุนเวียนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพียง 0.04
รอบ ซึ่งไม่ถึง 1 รอบ ส่งผลให้การดาเนินงานได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1.91 กล่าวคือ มีการลงทุนใน
สินทรัพย์รวม 100 บาท ก่อให้เกิดกาไรจากการดาเนินงาน 1.91 บาท และการเติบโตของสินทรัพย์ในอัตราร้อย
ละ 10.85 แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ยังดีไม่พอ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)ระดับขนาดใหญ่มากถือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัด อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
ความสามารถในการบริหาร ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ถือ
ว่ามีความสามารถในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ เนื่องจากมีกาไรต่อสมาชิก เท่ากับ 30,936.21 บาท/คน
มีเงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 613,166.32 บาท/คน และหนี้สินต่อสมาชิก เท่ากับ812,689.54 บาท/คน
ความสามารถในการทากาไรในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ถือ
ว่ามีความสามารถในการทากาไรอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง เนื่องจากมีกาไรสุทธิต่อรายได้ร้อยละ 46.10 ซึ่งส่งผลให้มี
การเติบโตของกาไรสุทธิร้อยละ 5.15 อัตราการเติบโตของทุนสารองเฉลี่ยร้อยละ 9.19 และอัตราการเติบโตของ
ทุนสะสมอื่นเฉลี่ยร้อยละ -4.07 ในทางตรงกันข้าม หากพิจารณาด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อกาไรก่อน
หักค่าใช้จ่ายดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.90

19

แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจ ซึ่งต่ากว่าอัตราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)
สภาพคล่องทางการเงิน ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด มีสภาพ
คล่องอยู่ในเกณฑ์น่ าพอใจ โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.47 เท่า กล่าวคือ สหกรณ์มีสัดส่วนของสิน ทรั พย์
หมุนเวียน 1.00 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดมีค่าสูงกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
5.2.3 จากการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่
ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ
ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ และปัจจัยด้านผลตอบแทนที่ได้รับ ในภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อแยกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ปัจจัยในทุกๆ ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาถึง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการทั้ง 5 ด้าน สามารถเรียงลาดับความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจจากระดับความคิดเห็นมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้ด้านระบบการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการบริการและด้านผลตอบแทนที่ได้รับ โดยด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย มากที่สุ ด คือ เจ้าหน้าที่ส หกรณ์อ อมทรั พย์ แต่ง การสุ ภ าพ เรียบร้อย และเหมาะสม
รองลงมาได้แก่ เจ้ าหน้ าที่ส หกรณ์ออมทรัพย์มีความรอบรู้ในเรื่องที่ท่านรับบริการเป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีคุณสมบัติที่พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่งหน้าที่ ประกอบกับสหกรณ์มีการ
จั ดอบรมพัฒ นาและเสริ มสร้ างความรู้ ในการปฏิบัติงานให้ แก่เจ้าหน้าที่ ทาให้ เจ้าหน้าที่เกิดความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อคิดจากนักวิชาการเกี่ยวกับ
คุณภาพของการบริการ เช่น พาราซูราแมน ไซร์ทาเนลและเบอร์รี่ (1985, 79-81) กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพของการบริการ ประกอบด้วย ความสามารถของผู้ให้บริการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความ
เชื่อถือได้ของบริการ เป็นต้น ส่วนข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และเป็นมิตร ข้อนี้ถือเป็นคุณสมบัติที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนพึงมี เพราะการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพเริ่มที่ตัวเจ้าหน้ าที่ ซึ่งจะทาให้สมาชิกเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกด้านระบบการให้ บริก าร
สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิกส่วน
ใหญ่เห็นว่าสหกรณ์มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทาให้สมาชิกได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอลง และยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อสมาชิกเกิดปัญหา
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิคม สะอาดเอี่ยว (2539: 69) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ คือ
ความล่าช้าของการบริการ รวมไปถึงความสะดวกของการบริการ
เช่นเดียวกันกับสถานที่ให้บริการ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะว่าสถานที่ภายในของสหกรณ์มีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย อากาศและแสง

20

สว่างภายในตัวอาคารอย่างเหมาะสม ไม่มีเสียงรบกวน ป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน สมาชิกจึงเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในสถานที่ที่ให้บริการ โดยความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ในด้านสถานที่
ที่ให้บริการมากที่สุดคือ การจัดเวลาในการทาการได้อย่างเหมาะสมและการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไป
อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีวรรณ ตันไทย (2533: 66-69) กล่าวว่าความสะดวก
ระยะเวลาในการดาเนินการ และข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้เกิดระดับความพึงพอใจหลังการได้รับบริก ารด้านข้อมูล
ข่าวสาร สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถให้คาแนะนาด้านข่าวสารข้อมูลเป็นอย่างดี
มีการจัดเตรียมและเผยแพร่หนังสือเอกสารหรื อรายงานประจาปี ให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทั้งนี้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง หลายขั้นตอนจึงจะนามาเผยแพร่ให้
สมาชิกได้ทราบ ดังนั้นสมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้อย่างสม่าเสมอ
บางข้อมูลขาดซึ่งความทันสมัยของข้อมูล เช่น ความทันสมัยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นสมาชิกจึง
รู้สึกว่ามีความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการน้อยที่สุดในขณะที่ด้านผลตอบแทนที่ ได้รับ
สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สมาชิกต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าใน
ปัจจุบัน ซึ่งหากดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจ และพร้อมที่จะฝากเงินมากยิ่งขึ้น
5.2.4 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากบริการสมาชิกเพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกเพศ
หญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากกว่าเพศชาย และด้านระบบให้บริการ สมาชิกเพศชายและเพศหญิงมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิกเพศชายมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง กุญแจนาค (2545) พบว่า ลูกค้าที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านด้านการอานวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร พนักงานผู้ให้บริกา ร
ของธนาคารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสถานที่ ผลตอบแทนที่ได้รับ และเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538) พบว่าเพศของผู้มาใช้บริการต่างกันไม่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการ
สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิ จารณาเป็นราย
ด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ ด้านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05 โดยสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 44 – 57 ปี มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
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สหกรณ์ด้านสถานที่ มากกว่าสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี, 31-43 ปีและมากกว่า 58 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานที่ที่อยู่ในทาเลที่เข้าถึงง่าย มีความกว้างขวาง มีที่นั่งเพียงพอและมีความปลอดภัย ส่งผลให้สมาชิกเกิดความ
พึงพอใจต่อการรับบริการด้านสถานที่ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระบบให้บริการ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการ
บริการและผลตอบแทนที่ได้รับ สมาชิกมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสหกรณ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัจฉราภรณ์ ชูวงศ์ (2559) พบว่า สมาชิกมีระดับความคิดเห็นโดยรวมของคุณภาพการให้บริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิ น จากัด เมื่อจาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าสมาชิกที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของการบริการไม่แตกต่างกัน
สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จ ากัด แตกต่างกัน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์
ด้านผลตอบแทนที่ได้รั บ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ .05 ส่ ว นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ระบบ
ให้บริการ สถานที่ และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากบริการ สมาชิกมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกได้รับการบริการด้านต่างๆ จากสหกรณ์ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง จึง
ทาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจต่อการมาใช้บริการของสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขิง ปิยรัตน์ วงศ์
ไทย (2542) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก และสาเหตุที่มาใช้บริการเพราะ
บริเวณที่ตั้งใกล้ สะดวกต่อการมาใช้บริการมากที่สุด
สมาชิกที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรั พย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จากัด โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มี
รายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ ด้านระบบให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับสถิติ .05 โดยสมาชิกที่มีรายได้ร ะหว่าง 20,001-25,000บาทและมากกว่า 25,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีต่อการให้ บริ การของสหกรณ์ด้านระบบให้ บริการ มากกว่าสมาชิกที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000บาท
ระหว่าง10,001-15,000 บาท และ15,001-20,000บาท ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สถานที่ ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ และผลตอบแทนที่ได้รับ สมาชิกมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวัฒน์ โหมขุนทด (2555) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและหกรณ์การเกษตร สาขาม่วงสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
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ให้บริการของสหกรณ์ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านระบบบริการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ ด้าน
สถานที่ และด้านผลตอบแทนที่ได้ รับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญซึ่งงานวิจัยของ บุษบง กุญแจนาค (2545)
พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่มีระยะเวลาการให้บริการต่ากว่า 2 ปี
โดยรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ สถานที่ ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ และผลตอบแทนที่ได้รับ สมาชิกมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงโนบาย
1) สหกรณ์ออมทรั พ ย์ พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จากัด ควรปรับปรุงบทบาทการให้ บ ริ ก ารเป็ น
ลักษณะเชิงรุก เป็นกระบวนการพัฒนา โดยใช้สมาชิกในองค์กรเป็นฐาน ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
2) ควรกาหนดวาระการปฏิบัติคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัด ลงไปในแผนพัฒนาหรือยุ ทธศาสตร์ขององค์กร เพราะคุณภาพการให้บริการถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จะช่วย
ผลักดันให้หน่วยงานประสบความสาเร็จและเป็นที่น่าเชื่อถือ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากัดเพื่อจะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่าการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้จะได้นามาจัดทาเป็น
แผนพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัดต่อไป
2) ควรมีการศึกษาถึงองค์ป ระกอบที่ส่งผลต่อการให้บริการเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒ นาการ
ให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาผลการดาเนินงานทั้งในด้านการเงินและด้านความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในส่วนภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจอื่น เนื่องจากมีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน ทั้ งนี้ เพื่อ
นามาเปรียบเทียบและสามารถนามาปรับปรุงกระบวนการบริการและพัฒนาการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ธัญบุตร อาสิงสมานันท์‡
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา แขวง
คลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึง พอใจ
เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง ในพื้ น ที่ แ ขวงคลองจั่ น และ แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ระหว่างในพื้นที่แขวงคลองจั่นกับแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ว่ามีระดับความแตกต่างต่อความ
พึ ง พอใจแต่ ล ะด้ า นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ห รื อ ไม่ และ 3) เพื่ อ สรุ ป และเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงในพื้นที่แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประชากรในการศึกษาคือ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจานวน 200 คน แบ่งเป็นแขวงคลองจั่น 100 คน และแขวง
หัวหมาก 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน t-test
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่แขวงคลองจั่นมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิท ธิผลของโครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพร้อมของทรัพยากร มี
ระดับความพึงพอใจที่มากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการดาเนินงาน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
โดยด้านความพร้อมของทรัพยากร พบว่า ประเด็นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่
การดาเนิ น การเป็ น ไปตามขั้น ตอนและกฎระเบียบ ในด้านกระบวนการดาเนินงาน พบว่า ประเด็นที่ผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุ ด ได้แก่ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเต็มจานวน ไม่เรียกเก็ บ
ค่าบริการเพิ่มเติม และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ โครงการนี้เป็นการนาความมั่งคั่งไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส และสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่แขวง
หั ว หมากมีร ะดับ ความพึ งพอใจเกี่ย วกับ ประสิ ทธิผ ลของโครงการเบี้ยยั งชี พผู้ สู ง อายุโ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บ
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้านพบว่า ด้ านกระบวนการดาเนินงาน มีระดับความพึงพอใจที่มากที่สุด
รองลงมาคื อ ด้ า นความพร้ อ มของทรั พ ยากร และด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการ โดยด้ า นกระบวนการ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
118 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
E-mail: pongmilan@hotmail.com
‡
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ดาเนินงาน พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพเต็มจานวน ไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในด้านความพร้อมของทรัพยากร พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่
ผู้ สู งอายุ ในชุมชนของท่านส่ ว นใหญ่เห็ นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ ส่ ว นในด้านการทดสอบสมมติฐ านพบว่า
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับข้อเสนอแนะโดยภาพรวมของทั้งสองพื้นที่ที่มีความใกล้เคียงกัน ในด้านความพร้อมของทรัพยากร
ขอเสนอให้ภาครัฐเพิ่มงบประมาณให้แก่โครงการโดยเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับต่อเดือน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถูกต้องชัดเจน มีอัธยาศัยดี ลดระยะเวลาในการดาเนินงาน ยึด
หลักในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส่วนด้านกระบวนการดาเนินงาน ขอเสนอให้ปรับปรุงนโยบายเพื่อ
เพิ่มจานวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคุลมทั่วถึงมากขึ้น นอกจกานี้ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพ จัดเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นประจา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนา สอบถามปัญหา แก้ปัญหา และวัดความพึงพอใจหลังการใช้
บริการทุกครั้ง
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ประสิทธิผลของโครงการ
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Satisfaction with the effectiveness of the elderly subsistence scheme: a
case study of Khlong Chan Subdistrict and Hua Mak District,
Bang Kapi District, Bangkok
Tunyabuth Asingsamanan
Abstract
A study of "Satisfaction with the effectiveness of the Elderly Allowance Program: Case
Study of Khlong Chan Subdistrict and Hua Mak District, Bang Kapi District, Bangkok” The objectives
are: 1) to study the satisfaction of the effectiveness of the High Life Allowance Project in the area
of Khlong Chan Subdistrict and Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 2) to study the
level of satisfaction regarding the effectiveness of the elderly subsistence allowance program in
the area Khlong Chan and Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok Whether there is a
difference in the level of satisfaction in each aspect with statistical significance or not, and 3) to
summarize and suggest ways to improve the effectiveness of the High Living Allowance Program
in Khlong Chan Subdistrict and Hua Mak District, Bang Kapi District, Bangkok. The education
population is Those who received 200 subsistence allowance, divided into 100 people of Khlong
Chan subdistrict and 100 people of Hua Mak subdistrict. The tools used for data collection are
questionnaires. And the statistics used for data analysis include frequency, percentage, mean,
standard deviation Inferential statistics t-test.
The study indicated that the elderly in the Klong Chan sub-district had a high level of
satisfaction regarding the effectiveness of the elderly subsistence scheme. When considering each
aspect, it was found that Resource availability Have the highest satisfaction level Followed by the
operation process and benefits received from the project. By the availability of resources, it was
found that the issues that respondents gave the highest level of satisfaction were the
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implementation of the procedures and regulations. In the process of operation, it was found that
the point that the respondents gave the highest level of satisfaction was the staff paid the full
allowance. Do not charge additional fees. And the benefits received from the project, found that
the issues that the respondents gave the highest level of satisfaction, namely, this project was to
bring wealth to a group of underprivileged people. For the elderly in Hua Mak area, there is a high
level of satisfaction regarding the effectiveness of the elderly subsistence scheme. When
considering each aspect, it was found that Operational process have the highest satisfaction level
followed by the availability of resources and benefits received from the project. In the process of
operation, it was found that the point that the respondents gave the highest level of satisfaction
was that the officer paid the full allowance do not charge additional fees. In terms of resource
availability, it was found that the issues that respondents gave the highest level of satisfaction
were the implementation of procedures and regulations. And the benefits received from the
project, found that the issues that the respondents gave the highest level of satisfaction were the
elderly in your community. As for the hypothesis testing, it was found that the elderly receive
allowance for living in different areas. There is a different level of satisfaction regarding the
effectiveness of the elderly subsistence allowance program in the statistical significance at .05
level.
Suggestions by overview of the two areas that are similar. In the availability of resources
Propose to the government to increase the budget for the project by increasing the amount of
subsistence allowance received per month. In addition, the staff must have knowledge about the
correct pension scheme that is clear, clear, good-natured, shortening the operating time. Adhere
to the principle of facilitating the people. As for the operation process Propose to improve the
policy to increase the number of eligible people to join the project in order to cover more
thoroughly. Outside of this, public relations information should be added about receiving
premiums. Organize staff who perform specific duties, publicize news about elderly subsistence
on a regular basis. Provide a public relations officer to advise, inquire about problems, solve
problems and measure satisfaction after every use of the service.
Keyword: Elderly people, Elderly Allowance Program, Effectiveness
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1. บทนา
ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย จะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตรา
เกิดและตาย ที่ลดลงในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งอัตราเกิดที่ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา ได้มีการรณรงค์ให้มีการวางแผนครอบครัว เพื่อให้มีบุตรน้อยลง
ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมือง ทาให้ขนาดของครอบครัวเล็กลง เพราะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่
นิยมการมีบุตรมาก เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเลี้ยงดูบุตรแต่ละคน ส่วนอัตราตายที่ลดลง เป็นเพราะ
ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทาให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น (สารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน ฯ เล่มที่ 27 โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง คุณนันทา มาระเนตร์ และคนอื่น ๆ)
สาหรับประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คือ มีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”
(Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และ
ในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรอายุ 60
ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
ผลจากการสารวจประชากรไทยในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 67.6 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป
11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เมื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ ผู้สูงอายุ
วัยต้น (อายุ 60 - 69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะพบว่า
ผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น ร้อ ยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ม
อัตราของผู้สูงอายุ จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยจากร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2537 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
9.4 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี
พ.ศ. 2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ในปี พ.ศ. 2560
ในด้านการทางาน ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุที่ยังทางานมากถึง 3.9 ล้านคน หรือร้อยละ 35.1 สาหรับ
อาชีพที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทาอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการและ
จาหน่ายสินค้า ผู้ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักร
และด้านการประกอบ โดยผู้สูงอายุที่ยังทางานอยู่ให้เหตุผลที่ยังคงต้องทางานว่า สุขภาพแข็งแรง ยังมีแรงทางาน
ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง และเป็นอาชีพประจาไม่มีผู้ดูแลแทน
ในด้านรายได้ แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากบุตร (ร้อยละ 34.7) มากที่สุด รองลงมาคือ
จากการทางานของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 31) และได้รับจากเบี้ยยั งชีพของทางราชการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ร้อยละ 20) โดยผู้สูงอายุชายมีรายได้เฉลี่ยต่อปี สูงกว่าหญิง และความเพียงพอของรายได้ ที่
ได้รับโดยให้ผู้สูงอายุประเมินความรู้สึกของตนเองโดยไม่ใช้จานวนเงินมาเป็นเกณฑ์วัด พบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อย
ละ 50.3) ผู้สูงอายุตอบว่ามีรายได้เพียงพอ และมีร้อยละ 18.5 ที่ตอบว่ามีรายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพ (ข่าว
ประชาสัมพันธ์สานักงานสถิติแห่งชาติ)
จากผลสารวจประชากรไทย พ.ศ. 2560 ชี้ให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุที่มีแหล่งรายได้มาจากการรับเบี้ยยังชีพของ
ทางราชการถึงร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณมากพอสมควรเมื่อเทียบกับประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด โดยเฉพาะ

31

อย่างยิ่งการรับเบี้ยยังชีพจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่ได้มี
แหล่งรายได้จากช่องทางอื่นๆ โครงการนี้จึงถือเป็นโครงการที่ดีใ นการที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครก็ตาม
เขตบางกะปิ ซึ่งมีหน่วยการปกครองย่อย 2 แขวง ได้แก่ แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก ถือเป็นหนึ่งใน
เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร อยู่ในกลุ่ มเขตกรุงเทพตะวันออก นับว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการ
ขยายตัวของเมือง โดยมีพื้นที่ 28.52 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 147,277 คน และมีบ้านจานวน 102,427
หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561) และอีกไม่นานพื้นที่ย่านบางกะปิ ลาสาลี หัวหมาก จะกลายเป็น
Interchange ฝั่งตะวันออกที่สาคัญของกรุงเทพฯ คือเป็นจุดตัดรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สาโรง กับรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี และจุดใกล้เคียงบริเวณ หัวหมาก รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตัดกับแอร์พอร์ตลิงค์
เนื่องจากทาเลย่านนี้บริเวณโดยรอบเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยหนาแน่น และมีปริมาณการเดินทางสูงมาก ด้วยลักษณะ
ดังกล่าวทาให้พื้นที่เขตบางกะปิมีความน่าสนในการศึกษา
ภารกิจหนึ่งที่สาคัญของสานักงานเขตบางกะปิ คือการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็น
โครงการหนึ่งในแผนงานพัฒนาชุมชน โดยฝ่ายพัฒนาชุ มชนและสวัส ดิการสั งคม สานักงานเขตบางกะปิ เป็น
ผู้รับผิดชอบกากับดูแลโครงการ จากข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกะปิ มี
จานวนทั้งสิ้น 27,653 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 59 ปี จานวน 1,974 คน และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 25,679 คน ซึ่งในจานวนนี้มีผู้สูงอายุเฉพาะที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน
20,437 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 59 ปีขึ้นไป (จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2562) จานวน
653 คน และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจานวน 19,784 คน
แม้ว่าทางผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกะปิจะได้เข้าร่วมโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการเป็นจานวนไม่น้อย แต่ในความเป็นจริงยังเกิดคาถามขึ้นว่า ประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ด้านต่าง ๆ เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุแล้วหรือ ยัง แต่ละพื้นที่ภายในเขตบางกะปิ อย่างแขวงคลองจั่น
และแขวงหัวหมาก จะมีระดับความพึงพอใจในประสิทธิผลของโครงการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ด้วยเหตุนี้ ทางผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงใน
พื้นที่แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นการวัดประสิทธิผลของการ
ดาเนินการโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการแสวงหาคาตอบถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องของของ
โครงการ ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปในอนาคต ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ คงจะเป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ของเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ไม่
มากก็น้อย
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงในพื้นที่แขวงคลองจั่น
และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ระหว่างในพื้นที่แขวงคลองจั่นกับแขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ว่ามีระดับความแตกต่างต่อความ
พึงพอใจแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
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2.3 เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงในพื้นที่
แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา แขวงคลอง
จั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ในแขวงคอลงจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 392 คน โดยมาจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ โดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยข้อมูลของจานวนประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกะปิ ณ วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ 2562 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป จานวน 19,784 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบสอบถาม 5 คาถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการดาเนินการโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ อยู่ในเขต
บางกะปิ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมของทรัพยากร ด้านกระบวนการดาเนินงาน และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดยจะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอร์ท (R.A. Likert) โดยกาหนดคาตอบเป็น 4 ระดับ
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open Form Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การโครงการเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ที่แตกต่างกันจะมีระดับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในพื้นที่แขวงคลองจั่น และแขวงหัวหมาก มีความพึงพอใจเกี่ ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน
ด้านความพร้อมของทรัพยากร ด้านกระบวนการดาเนินงาน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ แตกต่างกัน
หรือไม่
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการนาแบบสอบถามไป
แจกให้กับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จานวน 200 คน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในแขวงคลองจั่น 100 คน และแขวงหัวหมาก 100 คน และทาการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้น
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้เป็น
รหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน สาหรับสถิติอ้างอิง ได้แก่ สถิติ t-test และสาหรับ
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
3.6 กรอบแนวคิด

แขวงคลองจั่น

แขวงหัวหมาก

ระดับความพึงพอใจของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ความพึงพอใจด้านความพร้อมของทรัพยากร
-ปริมาณเงินเบี้ยยังชีพ
-ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
-กฎระเบียบและขั้นตอน
2. ความพึงพอใจในด้านกระบวนการดาเนินงาน
-การขึ้นทะเบียน
-ความโปร่งใส
-ความเป็นธรรม เสมอภาค
3. ความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ
-คุณภาพชีวิต สุขภาพ
-ค่าใชจ่ายในการดารงชีวิต
-ธรรมาภิบาล

34

4. สรุปผลการศึกษา
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่
แขวงคลองจั่นส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.0 ซึ่งส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 61.0 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 28.0 เมื่อจาแนกตามอาชีพ
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 56.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ที่ได้รับนั้น
น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.0
สาหรับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่แขวงหัวหมากส่วนมาก
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.0 ซึ่งส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.0 ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.0 เมื่อจาแนกตามอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 69.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ ที่ได้รับนั้นน้อยกว่า 5,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 67.0
4.2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่แขวงคลองจั่นและ
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
แขวงคลองจั่น
ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยภาพรวมของพื้นที่แขวงคลองจั่น
แบ่งเป็นปัจจัยด้านต่าง ๆ ออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ดังนี้
1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ระดับความพึงพอใจมาก
2) ด้านกระบวนการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ระดับความพึงพอใจมาก
3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ระดับความพึงพอใจมาก
สาหรับการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้งสามด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่แขวง
คลองจั่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ได้แก่ การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพตรงตามเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก และการเบิกจ่ายมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมากตามลาดับ และสาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุด ได้แก่ เบี้ยยังชีพที่ท่านได้รับต่อเดือน มีความเหมาะสม เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 ซึ่งอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย
2) ด้านกระบวนการดาเนินงาน พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ได้แก่ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเต็มจานวน ไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ข้อมูลที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนมีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับ
มาก และมีการแจ้งกาหนดการ วันเวลา สถานที่ในการรับเบี้ยยังชีพให้ท่านทราบ มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับมาก
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ตามลาดับ และสาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใน
เขตพื้นที่ของท่านได้รับเบี้ยยังชีพ มีค่าเฉลี่ย 2.36 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ โครงการนี้ เ ป็ น การน าความมั่ ง คั่ งไปสู่ ก ลุ่ ม คนผู้ ด้อ ยโอกาส มี ค่ า เฉลี่ ย 3.92 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุในชุมชนของท่านส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับมาก
และโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินการ มีค่าเฉลี่ย 3.37 อยู่ในระดับมากตามลาดับ และ
สาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับประโยชน์
จากโครงการทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 2.53 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
แขวงหัวหมาก
ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยภาพรวมของพื้นที่แขวงหัวหมาก
แบ่งเป็นปัจจัยด้านต่าง ๆ ออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ดังนี้
1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ระดับความพึงพอใจมาก
2) ด้านกระบวนการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ระดับความพึงพอใจมาก
3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 ระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก
สาหรับการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้งสามด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ซึ่งอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่แขวง
หัวหมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านความพร้อมของทรัพยากร พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ได้แก่ การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่สามารถให้ความรู้และตอบปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ในระดับมาก และ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพตรงตามเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับมากตามลาดับ และสาหรับประเด็นที่
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ เบี้ยยังชีพที่ท่านได้รับต่อเดือน มีความเหมาะสม
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
2) ด้านกระบวนการดาเนินงาน พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ได้แก่ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเต็มจานวน ไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ข้อมูลที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนมีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ
มาก และมีการแจ้งกาหนดการ วันเวลา สถานที่ในการรับเบี้ยยังชีพให้ท่านทราบ มีค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ และสาหรับประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใน
เขตพื้นที่ของท่านได้รับเบี้ยยังชีพ มีค่าเฉลี่ย 2.34 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชนของท่านส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.65 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ โครงการนี้เป็นการนาความมั่งคั่ งไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส มีค่าเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับมาก และ
โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินการ มีค่าเฉลี่ย 3.34 อยู่ในระดับมากตามลาดับ และสาหรับ
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ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ การได้รับเบี้ยยังชีพทาให้ท่านสุ ขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.41 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
4.3 สรุปสมมติฐาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ในพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยใน
จานวนทั้งสามด้านนั้น พบว่ามีสองด้านที่พบว่า ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึง
พอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านความ
พร้อมของทรัพยากร โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.00 ส่วนด้านกระบวนการดาเนินงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
5. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา แขวง
คลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่แขวงคลองจั่นอยู่ในระดับมาก และแขวงหัวหมากอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยพบว่าใน
ภาพรวมของทั้งสองพื้นที่มีระดับ ความพึงพอใจน้อยที่สุดเหมือนกันในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ดังนั้น
เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นผู้ศึกษาขอเสนอแนะสาหรับแต่ละแขวงดังนี้
แขวงคลองจั่น
ในภาพรวมผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ เบี้ ยยั งชี พ ในพื้ น ที่แ ขวงคลองจั่น มองว่ า เบี้ ย ยั ง ชีพ ที่ ไ ด้รั บนั้ นไม่ เ พี ยงพอ
เหมาะสมต่อความต้องการในการดารงชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือมีรายได้น้อย และยังมองว่า
ผู้สูงอายุภายในพื้นที่นั้นยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงโครงการนี้ไม่ได้ช่วยลด
ปัญหาสังคมหรือปัญหาอาชญกรรมในชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือภาครัฐ
พิจารณาเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้เพิ่มอัตราเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้สามารถดารงชีพ
ได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึ งการช่วยลดปัญหา
อาชญกรรมที่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือการว่างงาน
แขวงหัวหมาก
ในภาพรวมผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่แขวงหัวหมาก มีความเห็นคล้ายคลึงกับผู้สูงอายุในแขวงคลอง
จั่น คือ มองว่าเบี้ยยังชีพที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการ และมองว่าผู้สูงอายุภายในพื้นยังไม่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และสามารถลดปัญหาทางสังคมได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพในพื้นที่แขวงหัวหมากยังมองอีกว่าการได้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้ทาให้สุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจ น ดังนั้นการ
พิจารณาเพิ่มงบประมาณในโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในการดารงชีพและ
มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นแล้ว โครงการดังกล่าวยังจะช่วยในเรื่องของสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ซึ่ง
จาเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้และเป็นจานวนที่สูงด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านความพร้อมของทรัพยากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุทั้งสองพื้นที่ทั้งแขวงคลองจั่นและแขวง
หั ว หมากมีความพึง พอใจต่าที่สุ ด ในประเด็น เรื่ อง เบี้ยยังชีพที่ท่านได้รั บต่ อเดื อ น มีความเหมาะสม เพียงพอ
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เหมือนกันทั้งสองแขวง ดั งนั้นจึงขอเสนอให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเดือน จากอัตราปัจจุบันที่จะอยู่ช่วง
ระหว่าง 600 – 1,000 บาทต่อเดือน ตามอายุของผู้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ หรือรับเงินบานาญ หรือเป็นผู้อาศัยอยู่เพียงลาพัง ไม่มีครอบครัวดูแลเพราะฉะนั้นภาระค่าใช้จ่ายใน
การใช้ชีวิตประจาวันจึงตกอยู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งหากมองว่าผู้สูงอายุมีรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงช่องทาง
เดียว อัตราเบี้ยยังชีพที่ได้รับในปัจจุบันจึงอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นการปรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบี้ ยยังชีพจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่สาคัญ เพราะแนวโน้มของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
2. ด้านกระบวนการดาเนิ น งาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ สู งอายุทั้งสองพื้นที่มี ความพึง พอใจต่ าที่ สุ ด ใน
ประเด็นเรื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ของท่านได้รับเบี้ยยังชีพ เหมือนกันทั้งสองแขวง ดังนั้นจึงขอเสนอให้
ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น ลดเงื่อนไข หรือคุณสมบัติในการที่จะเข้ารับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีการขยายจานวน
ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นและครอบคลุมมากกว่าปัจจุบัน
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่าที่สุดในประเด็นเรื่อง
โครงการนี้ช่วยลดการเกิดปัญหาสังคม/อาชญากรรมในชุมชนของท่าน ดังนั้นขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เช่นการจัดหางานให้แก่ ผู้ที่กาลังว่างงาน หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดปัญหาสังคม
หรืออาชญากรรม เพราะปัญหาดังกล่าว ส่วนสาคัญเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ด้านความพร้อมของทรัพยากร นอกจากเหนือจากเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็น
ปัญหาในระดับนโยบายของประเทศที่เปลี่ยนแปลงได้ยากแล้ว ทางสานักงานเขตบางกะปิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่าย
พัฒ นาชุมชนและสวัส ดิก ารสั ง คม ที่จ ะเป็นส่ ว นที่คอยติ ดต่ อ กับผู้ สู ง อายุ ที่เ ข้า ร่ว มโครงการโดยตรง ควรเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่ายควรต้ องมีความรู้เกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ถูกต้องชัดเจน หรือเจ้าหน้าที่ควรจะต้องมีอัธยาศัยดี ยิ้มให้กับผู้มาใช้บริการ รวมไปถึงควรลดระยะเวลา
ในการมาติดต่อเพื่อให้ผู้มาติดต่อจะได้ไม่รอนาน ยึดหลักในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพราะการ
บริการที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้ที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
2. ด้านกระบวนการดาเนินงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุ ในบางครั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเมื่อถึงเวลาที่มีการได้รับเงิน
ในแต่ละเดือนนั้น ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจา
ทุกเดือน และกาหนดเวลาให้ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นเรื่องที่
ประชาชนต้องรับรู้ในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประกาศ การจัดตั้งศูนย์บริการสอบถาม
ทางโทรศัพท์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อขอรับบริการ มีการสร้างตู้รับฟังความคิดเห็น และควรจัดให้ มี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนา สอบถามปัญหา แก้ปัญหา และวัดความพึงพอใจหลังการใช้บริการทุกครั้ง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. เพื่อทราบถึงเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่แขวง
คลองจั่นและแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ เขตอื่น ๆ ได้ใน
ระดับหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
2. ควรศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การศึกษาจากทางเอกสาร การเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการ
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การพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการของการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณสมัยใหม่ และ
ธรรมาภิบาล กรณีศึกษา สานักงานเขตสวนหลวง สานักงานเขตบางกะปิ โดย ณัฐชนน สวยสาอางค์

การพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการของการจัดทางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล กรณีศึกษา สานักงานเขตสวนหลวง
สานักงานเขตบางกะปิ
ณัฐชนน สวยสาอางค์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1.) เพื่อทราบถึงกระบวนการในการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และ
ธรรมาภิบาล โดยศึกษากระบวนการจัดทางบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่ 2.) เพื่อสรุปถึง
กระบวนการในการจัดทางบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ ของ2สานักงานเขต และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษา รวมไปถึงการเสนอการปรับปรุง แก้ไข ตามผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ฉบับนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) และทาการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่
(Frequency) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และ วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อศึกษาหาความความ
แตกต่างระหว่า งค่า เฉลี่ ย ของประชากรที่เ ป็น อิส ระจาก กัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ส ถิ ติแ บบ Independent
Samples t-test
เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ม าสรุ ป ผลประกอบกั บ การแจก แบบสอบถามแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสานักงานเขตบางกะปิ และสานักงานเขตสวนหลวง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น
3ส่วนในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1.) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 2.)ประเด็นการประเมิ น ของ
งานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกัน 3 ด้านคือ ด้านการจัดทางบประมาณ ด้าน การบริหารงบประมาณ และ ด้านธรรมาภิ
บาล และ 3.)ปั ญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาสรุ ปผลในด้า นประสิ ทธิภ าพ และ ประสิ ทธิผ ล ของการจั ด ท า
งบประมาณ และ การบริ ห ารงบประมาณของส านัก งานเขตสวนหลวง และ ส านั ก งานเขตบางกะปิ ว่ า การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณมีรูปแบบของการปฏิบัติตามแบบงบประมาณสมัยใหม่หรือไม่ เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร และ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
หรือไม่
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Natchanon9976@gmail.com
*
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จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าสานักงานเขตบางกะปิจะมีค่าเฉลี่ยทั้ง3ด้าน คือ ด้านการจัดทางบประมาณ
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านธรรมาภิบาล น้อยกว่าสานักงานเขตสวนหลวงในทุกด้าน อาจเป็นเพราะว่า
สานักงานเขตบางกะปิไม่ได้ใช้กระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์หรือไม่ได้ครอบคลุมทุก
ด้านของแผนงาน ด้วยผลดังกล่าวที่ปรากฎออกมาจึงสามารถบอกได้ว่าสานักงานเขตสวนหลวงมีการดาเนินงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่าสานักงานเขตบางกะปิ ดังนั้นสานักงานเขตบาง
กะปิควรเพิ่มหลั กงบประมาณมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มี 7 ด้าน เข้าไปเพิ่ม ในกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเท่ากับสานักงานเขตสวนหลวง และควรเพิ่มหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้าไปเพิ่ม เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงการแก้ปั ญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และ เป็นการบริห ารงานราชการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
คาสาคัญ : การจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ ธรรมาภิบาล
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Consideration about the process and process of Performance Based
Budget Management and good governance
in the case of Suan Luang District Office and Bang Kapi District Office
Natchanon Suaysamarng
Abstract
This study is for 1.) Study the process of budgeting and budget management according to
Modern budget standards Of the 2 district offices, namely Suan Luang District Office and Bang Kapi
District Office 2.) want to know the effectiveness in budgeting and budget management of the
Suan Luang District Office and the Bang Kapi District Office Budget management of Suan Luang
District Office and Bang Kapi District Office Including proposing improvements based on the results
of this study Which is a quantitative research By collecting data from documentary research and
descriptive statistics analysis by finding the mean (Mean), percentage (frequency) and standard
deviation (Standard Deviation) in analyzing general data about the sample population and
analyzing inferential statistics (Inferential Statistics Analysis) to study the difference between the
average of independent populations By using statistical analysis Independent Samples t-test.
To bring the results of the analysis to conclude with the distribution Questionnaire for
Bangkok Metropolitan Administration officials under the Bangkapi District Office and Suan Luang
District Office The questionnaire is divided into 3 parts. The analysis consists of: 1) personal
information of the respondents 2.) Assessment issues of research Which consists of 3 aspects:
budgeting, budget management and good governance, and 3.) suggestions and problems to
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summarize the efficiency and effectiveness of budgeting and budget management of Suan Luang
District Office and Bang Kapi District Office Whether the operation on the budget has a form of
compliance with the modern budget in order to be able to respond to the Bangkok Civil Service
Plan and truly respond to the needs of the people
From the analysis, it was found that the Bangkapi District Office has an average of 3 sides:
budgeting. Budget management and good governance Less than all Suan Luang district offices It
may be because the Bang Kapi District Office does not use a Performance Based Budget on a
strategy or does not cover all aspects of the plan With the result that appears, it can be said that
the Suan Luang District Office has operations that focus on achievement or focus on efficiency
and effectiveness that is better than the Bangkapi District Office. Therefore, the Bang Kapi District
Office should increase the budget principle, focusing on the work according to the strategy that
has 7 sides to increase in the operation process to improve achievement or efficiency and
effectiveness as the Suan Luang District Office And should add good governance principles or good
governance to increase To become part of the management clearly In order to truly understand
the problem solving of the community and the transparent government administration Can be
checked.
Keyword : Budgeting, Budget Management, Good governance
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1. บทนา
การจัดทางบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณคริสตศตวรรษที่
16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความสาเร็จในการสงวนอานาจที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของ
รัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดทางบประมาณในแบบปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มี
การนาแบบอย่างมาจัดทางบประมาณขึ้นในหลายประเทศ สาหรับประเทศไทยการจั ดทางบประมาณนั้น รัฐบาลได้
เริ่มทาขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยายขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของ
รัฐบาลและเอกชน
ซึ่งในการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพนั้น งบประมาณถือว่า
เป็นปัจจัยสาคัญ สาเหตุเพราะ รายได้จากแต่ละท้องถิ่นมีไม่เท่ากัน และ มีจานวนจากัด ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องมีการจั ดสรรงบประมาณเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นของตนเองในด้านต่าง ๆ โดยที่จะต้องมีการจัดสรรให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระบบงบประมาณที่สาคัญถูกแบ่งออกเป็น 5-6 รูปแบบ แต่ ณ ที่นี้จะยกตัวอย่าง
เพียง 3 รูปแบบ ดังนี้ 1.ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line – item budget) เป็นระบบงบประมาณที่มี
มาอย่างช้านาน กล่าวคือ จะเป็นรูปแบบที่มีการจาแนกงบประมาณรายจ่ายออกเป็นหมวดหรือรายการ ตาม
ลักษณะของปัจจัยนาเข้า (Input classification) โดยแบ่งหมวดรายจ่ายออกเป็น 11 หมวด คือ หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงิ น อุ ด หนุ น หมวดรายจ่ า ยอื่ น ๆ หมวดครุ ภั ณ ฑ์ และ หมวดที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องระบบ
งบประมาณในลักษณะนี้ คือ ช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานได้ดี เพราะมีการแสดงรายการค่าใช้จ่าย
อย่างชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ แต่ขณะที่ข้อเสีย คือ ไม่สามารถที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และแผนงาน
ตลอดจนกิจกรรม รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นดาเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าระบบงบประมาณใน
ลักษณะดังกล่าวมีความล้าสมัย จึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบงบประมาณในรูปแบบที่ 2 คือ ระบบงบประมาณ
แบบแผนงาน (Program Budget) ในปี พ.ศ.2531 ส าหรั บ ระบบงบประมาณนี้ จ ะเน้ น ความส าคั ญ เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณ เริ่มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของแผนงานต่าง ๆ ให้
ชัดเจน หน่วยงานจะจัดทาโครงสร้างแผนงาน / โครงการ แล้วแสดงค่าใช้จ่ายและผลที่ได้จากแผนงาน การจัดสรร
งบจะเลือกแผนงานหรือโครงการที่มีความเหมาะสมตามลาดับก่อนหลังโดยให้กระทรวง / กรมเป็นผู้กาหนดเอง
การอนุมัติงบประมาณจะให้แก่แผนงานหรือโครงการที่ได้รับเลือก และสุดท้ายการตรวจสอบและประเมินผลงาน
โดยจะดูว่าสามารถทางานได้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือไม่ ซึ่งข้อดีของ Program Budget คือ เป็นระบบ
งบประมาณที่เชื่อมโยงต้นทุนโครงการกับผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
งบประมาณทั้งในราชการส่วนกลาง และ ส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะที่เป็นระบบงบประมาณในรูปแบบที่ 3 คือ ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance – based Budget) จึงมีความพยายามในส่วนราชการต่าง ๆ และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะปรับรูปแบบงบประมาณให้มีลักษณะเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานให้มากขึ้น ซึ่งระบบ
งบประมาณดังกล่าวจะให้ความสาคัญไปที่ผลงานที่แต่ละหน่วยงานพยายามดาเนินการว่าผลผลิต และ ผลลัพธ์
(Output , Outcome) ที่ได้นั้นคืออะไร โดยรูปแบบงบประมาณลักษณะนี้จะชี้ให้เห็นว่าได้ผลอะไรออกมาบ้าง และ
เป็ น การบอกประชาชนว่า ประชาชนจะได้ ประโยชน์ อ ะไรจากการดาเนิน งานนั้ น ๆ จากแต่เดิมที่จะเน้ น ไปที่
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์น้อยกว่า การที่บอกว่าเราได้อะไรจากผลผลิต และ
ผลลัพธ์นั้น ๆ แต่อุปสรรคของการพัฒนารูปแบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน คือ ข้อจากัดของการจัดสรรงบประมาณ
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ที่มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งความสมบูรณ์ของรูปแบบงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ) ข้อจากัด
ด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อจากัดด้านเวลาและทรัพยากร รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการได้มีการแสดง
ความปรารถนาในการได้รับบริการจากภาครัฐ เป็นต้น
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษากระบวนการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และ การน า
งบประมาณประจาปีไปใช้บริหาร รวมถึงทาการเปรียบเทียบระหว่างสานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวน
หลวง เพราะถือว่าเป็นสานักงานเขตที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเป็นการบริห าร
ปกครองรูปแบบพิเศษของประเทศไทย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ กระบวนการ และ ขั้นตอนในการจัดทางบประมาณ
และ การบริหารงบประมาณ มีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง รวมถึง ต้องการทราบถึงการจัดทา และ การ
บริหารงบประมาณของ2สานักงานเขตว่ามีการคิดหรือวิเคราะห์ในด้านต้นทุนต่อหน่วย ตามรูปแบบของการจัดทา
งบประมาณแบบสมัยใหม่หรือไม่ รวมถึงต้องการที่จะทราบว่าในกระบวนการจัดทา และ บริหารงบประมาณนั้น ได้
ใช้หลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล เข้าไปในกระบวนการจัดทา และ บริหารงบประมาณ
หรือไม่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทราบถึงกระบวนการในการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และธรรมาภิบาล โดยศึกษา
กระบวนการจัดทางบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
2.2 เพื่อสรุปถึงกระบวนการในการจัดทางบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ ของ2สานักงานเขต
และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา รวมไปถึงการเสนอการปรับปรุง แก้ไข ตามผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย
ฉบับนี้
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการของการจัดทางบประมาณ
และ การบริหารงบประมาณ กรณีศึกษาเขตบางกะปิ และเขตสวนหลวง จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือ 100 คน
โดยแบ่ งจ านวนประชากรออกเป็ น เขตละ50คน และใช้วิธีการศึกษาจากวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) และ การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสานักงานเขตบางกะปิ และสานักงานเขตสวน
หลวง จานวนทั้งสิ้น 100 คน แบ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสานักงานเขตบางกะปิ จานวน 50
คน และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสานักงานเขตสวนหลวง จานวน 50 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามลาดับดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการของการจัดทา
งบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ รวมไปถึงเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
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2) ดาเนินการสอบถามจานวนข้าราชการสามัญสังกัดสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตสวนหลวง
3) รวบรวมเนื้อหาและสาระต่าง ๆ ที่ได้จากการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยเพื่อที่จะนามาสร้ าง
แบบสอบถามการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ขั้ นตอน และ กระบวนการของการจั ด ท างบประมาณ และ การบริ ห าร
งบประมาณ กรณีศึกษาสานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวงโดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์
4) สร้างแบบสอบถามในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการของการจัดทางบประมาณ
และ การบริหารงบประมาณ กรณีศึกษาสานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวง โดยแบ่งออกเป็น 3
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน มีทั้งหมด 3 ด้านคือ ด้านการจัดทางบประมาณ
จานวน 6 ข้อ ด้านการบริหารงบประมาณ จานวน 4 ข้อ และด้านธรรมาภิบาล จานวน 5 ข้อ
5) หลังจากการสร้างแบบสอบถามผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอนต่อแบบสอบถาม
6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน และนาแบบสอบถามขึ้นเสนอครั้ง
สุดท้ายก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูล
แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกัน 3 ด้านคือ ด้านการจัดทางบประมาณ ด้าน
การบริหารงบประมาณและด้านธรรมาภิบาลโดยกาหนดเป็นมาตรตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) เป็นมาตร
วัด
ส่วนที่3 แบบสอบถามจะเป็นคาถามปลายเปิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทา
งบประมาณ และ การบริ ห ารงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นเป็นแบบ
ปลายเปิด
3.3 สมมติฐานในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า เจ้าหน้าที่ของสานั กงานเขตที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นทางการประเมินต่อการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล แตกต่างกัน
หรือไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิ
มีความคิดเห็นต่อการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล แตกต่างกับ เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของสานักงานเขตสวนหลวง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ในการวิจัย ผู้ศึกษาดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลเอกสาร
1.1 เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึง
การจัดทาแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล ที่ได้จากการรวบรวมจากหนังสือ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ วารสาร เว็ปไซด์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
2. การเก็บข้อมูล
1) ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการข้อมูลและแจกแบบสอบถาม ของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขต
สวนหลวง
2) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขต
บางกะปิและสานักงานเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาโดยการนาแบบสอบถามไปแจก
โดยตรง พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี
อิสระในการตอบ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1) เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา นาแบบสอบถามมาลงรหัสแต่ละชุด
2) แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนคือผู้ตอบแบบสอบถามสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตสวน
หลวง เพื่อแยกนาไปลงในโปรแกรม Microsoft Excel
3) ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4) ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการ
ของการจัดทางบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ
5) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และ วิเคราะห์
ระดับการประเมินด้านการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ
6) วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อศึกษาหาความความแตกต่างระหว่าง
ค่ า เฉลี่ ย ของประชากรที่ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ แ บบ Independent Samples
t-test โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ทางสถิติที่ 95 เปอร์เซ็นต์
7) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาแปลผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา ตลอดจนถึงการนาเสนอ
ผลและอภิปรายผลเพื่อรายงานการศึกษาที่ค้นพบ
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กรอบแนวคิด
1.

สานักงานเขตบางกะปิ

2.

สานักงานเขตสวนหลวง
3.

ด้านการจัดทาแผนงบประมาณ
- เป้าหมายหน่วยงานสอดคล้องกับกทม.
- นโยบายงบประมาณต้องสอดคล้องนโยบาย
หน่วยงาน
- มี ค วามเชื่ อ มโยงทรั พ ยากรกั บ ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
- มีต้นทุนต่อหน่วย
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
- มีวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว
ด้านการบริหารงบประมาณ
- หลังจากผ่านกระบวนการอนุมัติงบประมาณ
หน่วยงานต้องจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน
- กระบวนการกาหนดระดับมาตรฐานสาหรับ
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- การประเมิน การปรับแก้ รวมไปถึงการเบิก
เงินตามงวด
- ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
(Performance Reporting)
ด้านธรรมาภิบาล
- เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชน
ได้รับรู้
- การจั ด ท างบประมาณ และ การบริ ห าร
งบประมาณ มี ขั้ น ตอนหรื อ กระบวนการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- การบริ ห ารงบประมาณมี ก ารพิ จ ารณาถึง
ความคุ้มค่า
- ประกาศเรื่องการบริหารงบประมาณว่าจะ
นาไปใช้อย่างไรแก่ประชาชน
- การจั ด ท างบประมาณ และ การบริ ห าร
งบประมาณ ตอบสนองปัญหาสานักงานเขต
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4. ผลการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปเกี่ยวกับผู้ ต อบแบบสอบถาม (เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตบางกะปิ และ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตสวนหลวง)
กลุ่มตัวอย่างที่1 และ กลุ่มตัวอย่างที่2 คือ สานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 37 คน และ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และ 68.0 ตามลาดับ ที่เหลือเป็นเพศชาย
จานวน 13 คน และ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ 32.0 ตามลาดับ สานักงานเขตบางกะปิ ช่วงอายุที่มาก
ที่สุดอยู่ในช่วง 36-40 ปี และ 41-45 ปี จานวน 11 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 22.0 เท่ากัน รองลงมาคือช่วง
อายุ 31-35 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ20.0 ช่วงอายุ 46-50 ปี จานวน 5 คน คิดแป็นร้อยละ 10.0
และ ช่วงอายุที่น้อยที่สุดคือช่วงอายุ 25-30 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 สานักงานเขตสวนหลวง ช่วง
อายุที่มากที่สุดอยู่ในช่วง 36-40 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีจานวนที่เท่ากันที่ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 เท่ากัน
รองลงมาคือช่วงอายุ 31-35 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ช่ วงอายุ 25-30 ปี มีจานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 ช่วงอายุ41-45 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ ช่วงอายุที่น้อยที่สุดคือช่วง 46-50 ปี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 โดยมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ปริญญาตรี จานวน 37 คน และ 36
คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 74.0 และ 72.0 ตามลาดับ รองลงมาคือระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จานวน
10 คนเท่ากันทั้ง2สานักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 20.0 เท่ากัน และระดับการศึกษาที่น้อยที่สุดคือ ต่ากว่าปริญญา
ตรี จานวน 3 คน และ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ 8.0 ตามลาดับ ประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง
11-20 ปี จานวน 18 คน และ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และ 40.0 รองลงมาคือระยะเวลาการทางาน 510 ปี จานวน 13 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระยะเวลาการทางานมากว่า20ปีอยู่ในลาดับที่3 จานวน 12
คน และ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ 18.0 และระยะเวลาการทางานน้ อยกว่า 5 ปี มีจานวน 7 คน และ 8
คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ 16.0 ตามลาดับ
4.2 การวิเคราะห์ประเด็นการประเมินเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล ของทั้ง2สานักงานเขต
4.2.1 การวิเคราะห์ในด้านการจัดทางบประมาณ
ในประเด็นที่1 คือ เป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กทม.มากน้อยเพียงใด ตัวเลขในการ
ตอบแบบสอบถามของเขตบางกะปิ และ สวนหลวงมีความใกล้เคียงกัน ตัวเลขส่วนมากของประเด็นที่1จะอยู่ที่
คะแนนมาก ซึ่งบางกะปิจะอยู่ที่ 30 คน และ สวนหลวงจะอยู่ที่ 27 และตัวเลขในลาดั บถัดมาจะอยู่ที่คะแนนมาก
ที่สุด และ ปานกลาง คือ 11 และ 18ในเขตบางกะปิ 9 และ 5ในเขตสวนหลวง ตามลาดับ ส่วนของค่าเฉลี่ย
พบว่าสวนหลวงมีค่าเฉลี่ยในการตอบประเด็นที่1ดีกว่าเขตบางกะปิ ซึ่งมีตัวเลขที่ 4.26 ของเขตสวนหลวง และ
4.04 ของเขตบางกะปิ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะบอกถึงการกระจายตัวของข้อมูล ซึ่งทั้ง2เขตมีค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน คือ .64 ในเขตบางกะปิ และ .63 ในเขตสวนหลวง
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ในประเด็นที่2 คือ กาหนดแนวนโยบายโดยพิจารณาความสอดคล้องต่อนโยบายหน่วยงานหรือไม่ ตัวเลข
ในการตอบแบบสอบถามของเขตบางกะปิ และ สวนหลวง มีความแตกต่างกัน เพราะ เขตสวนหลวงมีผู้ ต อบ
แบบสอบถามในความเห็นน้อยที่สุด 2 คน ซึ่งเขตบางกะปิไม่มีผู้ตอบในความเห็นน้อยที่สุด ตัวเลขส่วนมากของ
ประเด็นที่2จะอยู่ที่คะแนนมาก ซึ่งบางกะปิจะอยู่ที่ 30 คน และสวนหลวงอยู่ที่ 32 คน ตัวเลขในลาดับถัดมาจะ
อยู่ที่คะแนนมากที่สุด และ ปานกลาง คือ 10 และ 10 ในเขตบางกะปิ 9 และ 7 ในเขตสวนหลวง ตามลาดับ
ส่วนค่าเฉลี่ยพบว่าบางกะปิจะมีค่าเฉลี่ยในประเด็นที่2ดีกว่าเขตสวนหลวง ซึ่งมีตัวเลขที่ 4.00 ของเขตบางกะปิ
และ 3.92 ของเขตสวนหลวง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่2 เขตสวนหลวงมีการกระจาย ตัว ของ
ข้อมูลที่มากกว่าเขตบางกะปิ อยู่ที่.83ในเขตสวนหลวง และ .64ในเขตบางกะปิ
ในประเด็นที่3 คือ มีการกาหนดผลผลิตผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดหรือไม่ ตัวเลขในการตอบแบบสอบถามของเขต
บางกะปิในช่วงคะแนนปานกลางจะมากกว่าของเขตสวนหลวง อยู่ที่ 13 คนในเขตบางกะปิ และ 5 คน ในเขตสวน
หลวง โดยตัวเลขส่วนมากของประเด็นที่3จะอยู่ที่คะแนนมาก ซึ่งบางกะปิจะอยู่ที่ 27 คน สวนหลวงจะอยู่ที่ 34
ตัวเลขในลาดับถัดมาจะอยู่ที่คะแนนปานกลางในเขตบางกะปิ อยู่ที่ 13 คน และคะแนนมากที่สุดในเขตสวนหลวง
อยู่ที่ 11 คน ส่วนค่าเฉลี่ยพบว่าเขตสวนหลวงจะมีค่าเฉลี่ยที่ ดีกว่าเขตบางกะปิ โดยค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่
4.12 ในขณะที่เขตบางกะปิอยู่ที่ 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่3 เขตบางกะปิมีการกระจายตัว
ของข้อมูลที่มากกว่าเขตสวนหลวง อยู่ที่ .68 ในเขตบางกะปิ และ .56 ในเขตสวนหลวง
ในประเด็นที่4 คือ มีการกาหนดต้นทุนต่อหน่วยหรือไม่ ตัวเลขในการตอบแบบสอบถามของเขตสวนหลวง
จะแตกต่างกับเขตบางกะปิตรงที่เขตสวนหลวงมีผู้ตอบแบบสอบถามในความเห็นน้อย 2 คน ซึ่งเขตบางกะปิไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามในความเห็นน้อย ตัวเลขส่วนมากของประเด็นที่4จะอยู่ที่คะแนนมาก บางกะปิจะอยู่ที่ 23 คน
และสวนหลวงอยู่ที่ 31 คน ตัวเลขในลาดับถัดมาของเขตบางกะปิจะอยู่ที่คะแนนปานกลาง อยู่ที่ 16 คน และ
คะแนนมากที่สุด อยู่ที่ 11 คน ตัวเลขในลาดับถัดมาของเขตสวนลหวงจะอยู่ที่คะแนนมากที่สุด อยู่ที่ 11 คน
รองลงมาคือคะแนนปานกลาง อยู่ที่ 6 คน สุดท้ายคือคะแนนน้อย อยู่ที่ 2 คน ส่วนค่าเฉลี่ยพบว่าเขตสวหลวงมี
ค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าเขตบางกะปิ โดยค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.02 ในขณะที่เขตบางกะปิอยู่ที่ 3.90 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่4 ทั้ง2เขตมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันคือ .74ในเขตบางกะปิ และ
.71ในเขตสวนหลวง
ในประเด็นที่5 คือ มีการกาหนดต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ ตัวเลขในการตอบ
แบบสอบถามมีความใกล้เคียงกันตรงที่ทั้ง2เขตมีผู้ตอบแบบสอบถามในคะแนนน้อยเหมือนกัน โดยตัวเลขส่วนมาก
จะอยู่ที่คะแนนมาก เขตบางกะปิอยู่ที่ 28 คน และ เขตสวนหลวงอยู่ที่ 29 คน ตัวเลขในลาดับถั ดมาของเขตบาง
กะปิจะเป็นคะแนนปานกลาง และ มากที่สุด อยู่ที่ 14 คน และ 6 คน ตามลาดับ สุดท้ายคือคะแนนน้อย มีคะแนน
อยู่ที่ 2 คน ในขณะที่เขตสวนหลวงตัวเลขในลาดับถัดมาของเขตสวนหลวงจะเป็นคะแนนมากที่สุด และ ปานกลาง
อยู่ที่ 13 คน และ 7 คน ตามลาดับ สุดท้ายคือคะแนนน้อย มีคะแนนอยู่ที่ 1 คน ในด้านค่าเฉลี่ยพบว่าเขตสวน
หลวงมีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าเขตบางกะปิ โดยค่าเฉลี่ยเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.08 ในขณะที่เขตบางกะปิอยู่ที่ 3.76 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่5 ทั้ง2เขตมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันคือ .72ในเขตบางกะปิ
และ .70ในเขตสวนหลวง
ในประเด็น ที่6 คือ โครงการต่าง ๆ มีการจัดทาวัตถุประสงค์ระยะสั้ น/ยาวหรือไม่ ตัวเลขในการคอบ
แบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ที่คะแนนมาก ซึ่งบางกะปิจะอยู่ที่ 25 คน และ สวนหลวงจะอยู่ที่ 24 คน รองลงมา
คือคะแนนมากที่สุดและปานกลาง คือ 15 และ 10 ในเขตบางกะปิ 18 และ 8 ในเขตสวนหลวง ส่วนค่าเฉลี่ย
พบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ โดยที่ค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.20
ในขณะที่เขตบางกะปิอยู่ที่ 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่6 ทั้ง2เขตมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกันคือ .71ในเขตบางกะปิ และ .70ในเขตสวนหลวง
4.2.2 การวิเคราะห์ในด้านการบริหารงบประมาณ
ในประเด็นที่1 คือ หลังกระบวนการอนุมัติงบประมาณมีการจัดทาแผนใช้จ่ายเงินหรือไม่ ตัวเลขในการ
ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ที่คะแนนมากที่สุด อยู่ที่ 21 คนในเขตบางกะปิ และ 25 คนในเขตสวนหลวง
รองลงมาคือคะแนนมากและปานกลาง คือ 20 และ 9 ในเขตบางกะปิ 24 และ 1 ในเขตสวนหลวง ส่วนค่าเฉลี่ย
นั้นพบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.48 และ
ค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิอยู่ที่ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่1 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ .74 และ เขตสวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .54
ในประเด็นที่2 คือ กาหนดมาตรฐานติดตามการใช้จ่ายเงินหรือไม่ ตัวเลขในการตอบแบบสอบถามส่วนมาก
จะอยู่ที่คะแนนมากในเขตบางกะปิ และมากที่สุดในเขตสวนหลวง ซึ่งคะแนนมากของเขตบางกะปิอยู่ที่ 26 คน
ส่วนเขตสวนหลวงคะแนนมากที่สุดอยู่ที่ 26 คน รองลงมาคือคะแนนมากที่สุดและปานกลางในเขตบางกะปิ อยู่ที่
13 คน และ11 คน ตามลาดับ ส่วนเขตสวนหลวงคะแนนรองลงมาคือคะแนนมากและปานกลาง คะแนนมากและ
ปานกลางในเขตสวนหลวงอยู่ที่ 21 คน และ 3 คน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยพบว่าเขตสวนหลวงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเขต
บางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.46 และเขตบางกะปิอยู่ที่ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
ประเด็นที่2 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง
โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .70 และเขตสวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .61
ในประเด็นที่3 คือ มีการประเมิน ปรับแก้ การเบิกเงินตามงวด หลังจากกาหนดมาตรฐานการใช้จ่ าย
หรือไม่ ตัวเลขในการตอบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ที่คะแนนมากทั้งเขตบางกะปิและสวนหลวง ซึ่งคะแนนมาก
ของเขตบางกะปิอยู่ที่ 25 คน และ 24 คนในเขตสวนหลวง รองลงมาคือคะแนนปานกลางและมากในเขตบางกะปิ
อยู่ที่ 13 คน และ 12 คน ตามลาดับ ในขณะที่เขตสวนหลวงคะแนนรองลงมาคือมากที่สุดและปานกลาง อยู่ที่ 18
คน และ 8 คน ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.20 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิอยู่ที่ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
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ประเด็นที่3 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง
โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .71 และ เขตสวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .70
ในประเด็น ที่4 คือ มีร ายงานผลการดาเนินงาน(Performance Reporting)หรือไม่ ตัว เลขในการตอบ
แบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ที่คะแนนมากทั้งเขตบางกะปิและเขตสวนหลวง ซึ่งคะแนนมากจะอยู่ที่ 25 คน และ
24 คนในเขตสวนหลวง รองลงมาคือคะแนนปานกลางและมากที่สุดของเขตบางกะปิ มีคะแนนอยู่ที่ 14 คน และ
11 คน ตามล าดับ ในขณะที่เขตสวนหลวงคะแนนรองลงมาคือมากและปานกลาง อยู่ที่ 22 คน และ 4 คน
ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขต
สวนหลวงอยู่ที่ 4.36 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิอยู่ที่ 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่4 พบว่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบางกะปิมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .71 และ เขตสวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .63
4.2.3การวิเคราะห์ในด้านธรรมาภิบาล
ในประเด็นที่1 คือ เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรู้หรือไม่ ตัวเลขในการตอบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่
ที่คะแนนมากในเขตบางกะปิ อยู่ที่ 27 คน ส่วนในเขตสวนหลวงจะอยู่ที่คะแนนมากที่สุดคือ 28 คน คะแนน
รองลงมาคือมากที่สุดและปานกลางในเขตบางกะปิคือ 17 คน และ 6 คน ตามลาดับ ส่วนเขตสวนหลวงคะแนน
รองลงมาคือมากและปานกลางคือ 20 คน และ 2 คน ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวง
มากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.52 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิอยู่ที่
4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่1 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .65 และ เขตสวนหลวงมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .58
ในประเด็นที่2 คือ การจัดทาและบริหารงบประมาณ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่ ตัวเลขใน
การตอบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ที่ค ะแนนมากทั้ง2เขต อยู่ที่ 20 คนในเขตบางกะปิ และ 34 คนในเขตสวน
หลวง คะแนนรองลงมาคือปานกลางและมากในเขตบางะกปิคือ 18 คน และ 8 คน ตามลาดับ ส่วนเขตสวนหลวง
คะแนนรองลงมาคือมากที่สุดและปานกลาง คือ 10 คน และ 6 คน ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของ
เขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.08 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบาง
กะปิอยู่ที่ 3.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่2 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .85 และ เขต
สวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .57
ในประเด็นที่3 คือ พิจารณาถึงความคุ้มค่าหรือไม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตัวเลขในการ
ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ที่คะแนนมากทั้ง2เขต อยู่ที่ 30 คนในเขตบางกะปิ และ 29 คนในเขตสวนหลวง
คะแนนรองลงมาคือปานกลางและมากที่สุดในเขตบางกะปิคือ 13 คน และ 7 คน ตามลาดับ ส่วนเขตสวนหลวง
คะแนนรองลงมาคือมากที่สุดและปานกลาง คือ 17 คน และ 4 คน ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของ
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เขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ ที่ 4.26 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบาง
กะปิอยู่ที่ 3.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่3 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .63 และ เขต
สวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .60
ในประเด็นที่4 คือ ประกาศว่าจะนาเงินไปใช้จ่ายอย่างไรหรือไม่ ตัวเลขในการตอบแบบสอบถามส่วนมาก
อยู่ที่คะแนนมากทั้ง2เขต อยู่ที่ 23 คนในเขตบางกะปิ และ 31 คนในเขตสวนหลวง คะแนนรองลงมาคือปานกลาง
มากที่สุด และน้อยในเขตบางกะปิ อยู่ที่ 17 คน 6 คน และ 4 คน ตามลาดับ ส่วนเขตสวนหลวงคะแนนรองลงมา
คือมากที่สุดและปานกลาง คือ 10 คน และ 9 คน ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวง
มากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.02 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิอยู่ที่
3.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่4 พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .81 และ เขตสวนหลวงมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .62
ในประเด็นที่5 คือ การจัดทาและบริหารงบประมาณตอบสนองปัญหาของสานักงานเขตหรือไม่ ตัวเลขใน
การตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ที่คะแนนมากทั้ง2เขต คือ 20 คนในเขตบางกะปิ และ 28 คนในเขตสวนหลวง
คะแนนรองลงมาคือมากที่สุด ปานกลาง และน้อยในเขตบางกะปิ อยู่ที่ 15 คน 12 คน และ 3 คน ตามลาดับ ส่วน
เขตสวนหลวงคะแนนรองลงมาคือมากที่สุด ปานกลาง และน้อย เช่นเดียวกับเขตบางกะปิ อยู่ที่ 18 คน 3 คน และ
1 คน ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของเขตสวนหลวงมากกว่าค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิ ซึ่งค่าเฉลี่ยของ
เขตสวนหลวงอยู่ที่ 4.26 และ ค่าเฉลี่ยของเขตบางกะปิอยู่ที่ 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในประเด็นที่5
พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเขตบางกะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าของเขตสวนหลวง โดยที่เขตบาง
กะปิมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .89 และ เขตสวนหลวงมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .66
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู้ศึกษาได้กาหนดสมมิตฐานไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดทาและการบริหารงบประมาณหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้ทดสอบโดยการใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ
Independent T-Test โดยที่สมมติฐานหลักคือ เจ้าหน้าที่ของสานั กงานเขตที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็น
ในการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่รวมถึงธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน สมมติฐานรองคือ
คือ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็ นในการจัดทางบประมาณและการบริห าร
งบประมาณสมัยใหม่รวมถึงธรรมาภิบาลแตกต่างกัน โดยใช้ระดับความเชื่อมันในการทดสอบสมมติฐานที่ 95%
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่ ง จากการทดสอบพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง 2
สานักงานเขต มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถจาแนกออกมาได้ตามนี้
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1. เมื่อพิจารณาด้านการจัดทางบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกันจะมี
ระดับความคิดเห็นในการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.16
2. เมื่อพิจารณาด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกันจะมี
ระดับความคิดเห็นในการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.00 โดยที่สานักงานเขตสวนหลวงมีระดับการประเมินในด้านการบริห ารงบประมาณที่สู งกว่า
สานักงานเขตบางกะปิ ดังนั้นจึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
3. เมื่อพิจารณาด้านธรรมาภิบาล พบว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกันจะมีระดับความ
คิดเห็นในการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.00 โดยที่สานักงานเขตสวนหลวงมีระดับการประเมินในด้านการบริหารงบประมาณที่สูงกว่าสานักงานเขตบาง
กะปิ ดังนั้นจึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
5.อภิปรายผล
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ สานักงานเขตบางกะปิ ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 50 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 เป็นเพศชาย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 36-40 ปี และ 41-45 ปี จานวน 11 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 22.0 เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ของเขตบางกะปิมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี เป็นจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และ
ช่วงระยะเวลาในการทางานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 11-20 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ สานักงานเขตสวนหลวง ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 50 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 เป็นเพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 36-40 ปี และ 51 ปีขึ้นไป จานวน 13 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.0
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเขตสวนหลวงมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี เป็นจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
72.0 และช่วงระยะเวลาในการทางานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 11-20 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
5.1.2 สรุปผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณสมัยใหม่ และธรร
มาภิบาล ของสานักงานบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวง
สานักงานเขตบางกะปิ
ระดับค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับแบบสอบถามเรื่องขั้นตอน กระบวนการในการจัดทางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล ของสานักงานเขตบางกะปินั้น มีรายละเอียดดังนี้
ด้านการจัดทางบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 ระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
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ด้านธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ในด้านการจัดทางบประมาณ พบว่า หัวข้อการประเมินที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แผนงานโครงการต่าง ๆ
มีการจัดทาวัตถุประสงค์ระยะสั้น ระยะยาวหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 รองลงมาคือ เป้าหมายของหน่วยงานมี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกทม.มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 ต่อมาเป็นการกาหนด
นโยบาย โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ลาดับถัดมาเป็น
เรื่องการกาหนดผลผลิตผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดเชื่อมโยงกับทรัพยากรกับผลผลิตและผลลัพธ์หรือไม่ และ มีการกาหนด
ต้นทุนต่อหน่วยเข้าไปในกระบวนการงบประมาณหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 และ 3.90 ตามลาดับ และลาดับ
สุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการกาหนดต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเข้าไปในโครงการหรือไม่ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76
ในด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า หัวข้อการประเมินที่ได้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลังกระบวนการ
อนุมัติงบประมาณหน่วยงานมีการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 รองลงมาคือมีกระบวนการ
กาหนดระดับมาตรฐานสาหรับติดตามการใช้จ่ายเงินหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 และลาดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มีขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินงาน (Performance Reporting) หรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94
ในด้านธรรมาภิบาล พบว่า หัวข้อการประเมินที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้ างให้ ป ระชาชนได้รั บ รู้ ห รื อ ไม่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.22 รองลงมาคือ การจัด ทางบประมาณ และ การบริห าร
งบประมาณสามารถตอบสนองต่อปัญหาของสานักงานเขตหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 และลาดับสุดท้ายที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประกาศว่าจะนาเงินไปใช้จ่ายอย่างไรหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62
สานักงานเขตสวนหลวง
ระดับค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ แบบสอบถามเรื่องขั้นตอน กระบวนการในการจัดทางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล ของสานักงานเขตสวนหลวงนั้น มีรายละเอียดดังนี้
ด้านการจัดทางบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ด้านธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 ระดับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ในด้ า นการจั ด ท างบประมาณ พบว่ า หั ว ข้ อ การประเมิ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ เป้ า หมายของ
หน่วยงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกทม.มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 รองลงมา
คือ แผนงานโครงการต่าง ๆ มีการจัดทาวัตถุประสงค์ระยะสั้น ระยะยาวหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ต่อมาเป็น
การกาหนดผลผลิตผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดเชื่อมโยงกับทรัพยากรกับผลผลิตและผลลัพธ์หรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12
ลาดับถัดมาเป็นมีการกาหนดต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเข้าไปในโครงการหรือไม่ และ มีการกาหนด
ต้นทุนต่อหน่วยเข้าไปในกระบวนการงบประมาณหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 และ 4.02 ตามลาดับ และลาดับ
สุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การกาหนดนโยบาย โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงาน
หรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92
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ในด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า หัวข้อการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หลังกระบวนการ
อนุ มั ติ ง บประมาณหน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ไม่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.48 รองลงมาคื อ มี
กระบวนการกาหนดระดับมาตรฐานสาหรับติดตามการใช้จ่ายเงินหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 และลาดับสุดท้ายที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการประเมิน ปรับแก้ รวมถึงการเบิกเงินตามงวด ภายหลังจากการกาหนดมาตรฐานการใช้
จ่ายหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20
ในด้านธรรมาภิบาล พบว่า หัวข้อการประเมินที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ประชาชนได้รับรู้หรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 รองลงมาคือ การจัดทางบประมาณ และ การบริหาร
งบประมาณสามารถตอบสนองต่อปัญหาของสานักงานเขตหรือไม่ และ มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.26 และ 4.26 46 และลาดับสุดท้ายที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการประกาศว่าจะนาเงินไปใช้จ่ายอย่างไรหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02
5.1.3 สรุปสมมติฐาน
จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการจัดทา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่รวมถึงธรรมาภิบาลมีทั้งแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน พบว่าจาก
การวิเคราะห์แบบสอบถามของทั้ง2สานักงานเขต คือ สานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวง ด้าน
การบริหารงบประมาณสมัยใหม่ และ ด้านธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกันจะมีระดับความ
คิดเห็ น ในการจั ดทางบประมาณและการบริห ารงบประมาณสมัยใหม่รวมถึ งธรรมาภิบาลแตกต่า งกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ และ ด้านการจัดทางบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตที่แตกต่างกั นจะมีระดับความ
คิดเห็นในการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณสมัยใหม่รวมถึงธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาจากทั้ง3ด้านโดยแบ่งเป็นสานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวง
จะพบว่า สานักงานเขตสวนหลวงจะมีค่าเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามที่มากกว่าสานักงานเขตบางกะปิทั้ง3ด้าน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษา การพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการของการจัดทางบประมาณ การบริหาร
งบประมาณสมัยใหม่ และธรรมาภิบาล กรณีศึกษา สานักงานเขตบางกะปิ และ สานักงานเขตสวนหลวง พบว่ า ใน
ด้านของการจัดทางบประมาณ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของสานักงานเขตบางกะปิคือ มีการกาหนดต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 และของสานักงานเขตสวนหลวงคือ มีการกาหนด
นโยบายโดยพิจารณาความสอดคล้องต่อนโยบายหน่วยงานหรือไม่ มีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ในด้านของการบริหาร
งบประมาณ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของสานักงานเขตบางกะปิคือ มีรายงานผลการดาเนินงาน(Performance
Reporting)หรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 และของสานักงานเขตสวนหลวงคือ มีการประเมิน ปรับแก้ การเบิกเงิน
ตามงวด หลังจากกาหนดมาตรฐานการใช้จ่ายหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 และด้านธรรมาภิบาล หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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น้อยที่สุดของทั้ง 2 สานักงานเขต คือ มีการประกาศว่าจะนาเงินไปใช้จ่ายอย่างไรหรือไม่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62
ในสานักงานเขตบางกะปิ และ 4.02 ในสานักงานเขตสวนหลวง ซึ่งสังเกตได้ว่าในหัวข้อการจัดทางบประมาณ และ
การบริหารงบประมาณ จะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจมาจากลักษณะของการปฏิบัติงานของแต่ละสานักงานเขต
อาจมีความแตกต่างกันออกไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีความใกล้เคียงกัน แต่ในด้านธรรมาภิบาล ทั้ง2สานักงานเขตมีจุด
ด้อยที่เหมือนกัน คือ เรื่องการประกาศว่าจะนาเงินไปใช้จ่ายอย่างไร ซึ่งทั้ง2สานักงานเขตมีค่าเฉลี่ยในด้านนี้น้อย
ที่สุดเหมือนกัน ดังนั้นข้อเสนอแนะที่เห็นสมควร คือ ควรนาหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีไป
ปรับใช้อย่างทั่วถึงให้มากกว่านี้ เพราะ ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม รวมไปถึง การปฏิบัติ ราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาด หวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็ น ระบบและมีมาตรฐาน มี การจั ดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิ ศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และข้อเสนอแนะเมื่อแยกออกเป็นระหว่าง
สานักงานเขต
1. สานักงานเขตบางกะปิ : บางกะปิจะมีสัดส่วนค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าสวนหลวงอยู่ในทุก ๆ ด้าน สิ่งที่
เหมาะ คือ ควรปรับปรุงการดาเนินงานซึ่งก็คือ การนาหลักระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารให้มากขึ้น เพราะ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งแสดงถึงหลัก
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล รวมไปถึง ยังแสดงถึงหลักความคุ้มค่าในการบริหารงาน บริหารทรัพยากรให้
ออกมาเกิดประโยชน์ต่อตัวสานักงานเขตเองและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือตอบสนอง
ต่อปัญหาภายในเขตของตนเองอย่างแท้จริง และ ควรเพิ่มหลักการการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาของชุมชนอย่าง
แท้จริง และ เป็นการบริหารงานราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. สานักงานเขตสวนหลวง : สวนหลวงมีสัดส่วนของค่าเฉลี่ยที่มากกว่าบางกะปิในทุก ๆ ด้าน ซึ่งถื อ
เป็นตัวเลขที่ดี เพราะ หากเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตสวนหลวงในด้านการบริหาร
งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และ ด้านธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกือบดีมาก แต่ข้อเสนอแนะที่มีการระบุมาใน
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นทางเดียวกัน คือ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และ งบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย มีระยะเวลาในการจัดทาคาของบประมาณน้อยเกินไป ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรที่
จะนาไปปรึกษาหารือกับกทม.เพื่อหาทางออกให้ดีขึ้น โดยคานึงถึงหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทาง
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. เพื่อทราบถึงกระบวนการในการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และธรรมาภิบาล
โดยศึกษากระบวนการจัดทางบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
2. สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับการประเมินในการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ
สมัยใหม่ และธรรมาภิบาล อย่างคร่าว ๆ ในสานักงานเขตอื่น ๆ
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาในครั้งถัด ๆ ไปควรพิจารณาถึงการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณสมัยใหม่
และธรรมาภิบาล ในหน่วยงานที่ใหญ่กว่านี้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในด้านระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้ได้ดี
ยิ่งขึ้น และ เพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ว่ามีปัญหาและ
อุป สรรคอะไรบ้ างที่ทาให้ การดาเนิน งานในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานยังไม่ประสบผลสาเร็จตามที่
คาดหวั ง ไว้ แล้ ว น าข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาวางแผนว่ า จะท าอย่ า งไรให้ ร ะบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานเกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับหน่วยงานราชการไทยให้ดียิ่งขึ้น
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลใน
พื้นที่อาเภอสามชุกและพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นาตาชา แก้วเรือง

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นทีอ่ าเภอสามชุกและพื้นที่
อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
นาตาชา แก้วเรือง*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการ ebidding ขององค์การบริหารส่วนตาบลรวมทั้งศึกษาระดับความสาเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการ ebidding ของกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุกและพื้น ที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ e-bidding
โดยใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆเกี่ยวข้อง และศึกษาระดับความสาเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ ebidding ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุกและพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีโดย
ใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาเป็นฐานการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นระดับความสาเร็จของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การบริ หารส่วนตาบลทั้ง
สองแห่ง
ผลการศึกษา ประกอบไปด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ1)การจัดทาเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ 2)การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3)การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4)การเสนอราคา 5)
การพิจารณาการเสนอราคา 6)การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
และส่ ว นที่ 2 ผลการศึ ก ษาในระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งโดยวิ ธี e- biddingของ
กรณีศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านปัจจัยนาเข้า เรื่องที่มีระดับความส าเร็จมากที่สุดคือระบบ eBidding สามารถให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในส่วนของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรโดยมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ 4.37และ มีระดับความสาเร็จในระดับมากที่สุด 2)ด้านกระบวนการ เรื่องที่มีระดับความสาเร็จมากที่สุด
คือเรื่องระเบียบฯส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนและระเบียบฯส่งเสริมให้กระบวนการทางานเป็นไปตามแผนมีค่าเฉลี่ย
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Nutty_point@hotmail.com
*
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มากที่สุด 3.97 และมีระดับความสาเร็จอยู่ในระดับมาก 3)ด้านผลผลิต เรื่องที่มีความสาเร็จมากที่สุดคือการ
นาเข้าข้อมูลในระบบ e-bidding ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องในส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างมีระดับความสาเร็จอยู่ในระดับ
มากและมีค่าเฉลี่ย 4.13 และ 4)ด้านผลลัพธ์มีระดับความสาเร็จมากที่สุดคือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบ e-bidding เป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ มีค่าเฉลี่ย 4.25 โดย
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในพื้นที่
อาเภอที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น ในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราค า
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แตกต่างกันในเรื่องระบบโปรแกรม การสร้างความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทางาน
ความโปร่งใสและลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น การสร้างความสะดวกและเท่าเทียมและการสร้างความคุ้มค่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ในภาพรวมของความคิ ดเห็ นในระดั บ ความส าเร็จ ของการจั ดซื้ อ จั ด จ้า งด้ ว ยวิธี
ebidding พบว่าในในเรื่องผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับความสาเร็จน้อยที่สุด ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ควรปรับปรุงในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ปฏิบัติ งานมีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง มีการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจานวนผู้ปฏิบัติงานมีอัตรากาลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คาสาคัญ : การจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
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A study of the government procurement by electronics bidding
: Case study of sub-district administrative organization in
Samchuk district and Nongyasai district
Natacha Kaewruang*
Abstract
The objective of this study is to studying the government procurement process by ebidding of the Sub-district administration organization and studying the level of success in
government procurement of e-bidding in the case study sub-district administrative organization
in Samchuk district and Nongyasai district ,Suphanburi Province. The tools used in the study
consisted of Study steps Procurement of e-bidding using information from various documents
And study the level of success in procurement by using the e-bidding method of the sub-district
Administrative Organization in Samchuk district and Nongyasai district ,Suphanburi province and
using questionnaires that the students created themselves from the study of concepts Theories
and related research results are used as the basis for creating a questionnaire for opinions, levels
of success of the samples that are officers
in both sub-district administrative organizations.
The study consists of two parts: Part 1 The process of procurement process by electronic tender
method of the sub-district administrative organization has a total of 6 steps : 1) Preparation of
documents regarding procurement by electronic bidding method 2) Dissemination of draft
announcements and electronic tender documents 3) Publication of announcements and
electronic tender documents 4) Bid 5) Consideration of bidding 6) Request for approval purchase.
And Part 2, the results of the study of the level of success in procurement by e-bidding of
the sub-district administrative organization in Samchuk district and Nongyasai district ,Suphanburi
Province Which is divided into 4 phase : 1) Output in success of the e-Bidding system can provide
the current information in the part of the organization's electronic tender, with the highest level
Graduated School of Public Administration
Master of Public Administration (M.P.A.)
118 Moo3, Seri thai Road, Klong-chan, Bangkapi, Bangkok 10240
Nutty_point@hotmail.com
*
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of success with an average of 4.37 2) Process ,subject to regulations promoting clarity and
regulations, encouraging the work process to be in accordance with the plan, having a high level
of success and having the highest mean of 3.97 3)Output ,the import of information in the ebidding system, resulting in the correct results in the procurement section has a high level of
success and the highest average 4.13 and 4)Outcome ,the government procurement system by ebidding is beneficial to the administration of the country in terms of financial and fiscal aspects of
the government sector with an average of 4.25 and which is at the highest level. As for the
hypothesis testing, it was found that the officer who work in different districts has opinions on the
level of success of government procurement by e-bidding is different opinion in the program
system ,creating speed, transparency and reducing corruption problems ,creating convenience and
equality and creating different value for money with statistical significance at 0.05
In the overall view of the level of procurement success with e-bidding It was found that
in terms of worker, the average score of opinion was at the lowest level of success. Therefore
procurement should be improved in the matter of the worker, whether it is for the workers to
have knowledge of government procurement thoroughly. Have training and educating workers
Including the number of workers with sufficient manpower to perform more tasks to increase the
level of
success of government procurement.
Keyword : Procurement
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1.บทนา
แนวคิดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยโดยการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและยั งถือเป็นส่ วนหนึ่งของแผนการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
เพิ่ ม เติ ม โดยการตราขึ้ น ในระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพั ส ดุ 2549 ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารประกวดราคาทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง(e-Auction)1 โดยบั ง คั บ ใช้ แ ค่ ใ นหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลางตาม
กระทรวง ทบวง กรม แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเกิดปัญหาการทุจริต มีความไม่โปร่งใสในการประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยสาเหตุนี้กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า e-GP2หรือ
Electronics Government Procurement ศูนย์กลางที่เป็นหน้ าต่ างในการบริ การข้ อ มูล และดาเนินธุร กรรม
ทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องของระบบเดิม
รวมทั้งปิดช่องโหว่ของระบบให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องเปลี่ยนมาใช้
e-GPในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยระยะแรกในปี พ.ศ.2553 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่าง
ทั่วถึง ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 2 ในปี พ.ศ.2555 โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบการจ่ ายเงิน
ภาครัฐ GFMIS เพื่อเป็นการบังคับแก่หน่วยงานภาครัฐอื่นให้นาข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างมารวบรวมไว้ในแหล่ ง
เดียวกัน ภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อนา e-GP มาใช้นั้นมีความโปร่งใสมากขึ้น แต่ปัญหาการทุจริต
การฮั้วประมูล ก็ยังไม่หมดไป และล่าสุดกรมบัญชีกลางจึงได้มีการพัฒนา e-GP ในระยะที่3 ขึ้นในพ.ศ.2558 ตาม
ประกาศส านั กนายกรัฐมนตรี วัน ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 มีการนาวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐโดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Market : E-Market)33 ใช้ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบไม่ซับซ้อน เป็น
สินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน เช่น อุปกรณ์สานักงาน ครุภัณฑ์ต่างๆและวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : E-Bidding)44 ใช้ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบซับซ้อนมีเทคนิคเฉพาะซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานจ้างก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นมาตรฐานสากล พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร เพิ่มความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม สามารถเป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถให้หน่ว ยงานภาครัฐนาไปใช้อ้างอิงในก าร
กาหนดราคากลางหรือการของบประมาณ เป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีก
1

e-Auction เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะการแข่งขันเสนอราคาผ่านระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคา

จะเป็นผู้กาหนดรูปแบบการประมูล พร้อมทั้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด ประมูลโดยมีผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้ดาเนินการจัดประมูล
2
e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่จดั ทาขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนสามารถเขาถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นศูนย์ ข้อมูลการจั ดซื้อจัด
จ้างภาครัฐที่เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง
3
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e-Market) เป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดเป็นสินค้าไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรือ
บริการทั่วไป มีมาตรฐาน โดยกาหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กาหนดไว้ในระบบ e-Catalog ซึ่งเป็นระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
รวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัท จานวนมากเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าและบริการภาครัฐ ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ค้า (Supplier)
4
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding: e-Bidding) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน
โดยผู้สนใจเข้าประมูลสามารถซื้อเอกสาร, ยื่นเสนอราคา ณ สถานที่ใดก็ได้ภายในวันและเวลาที่กาหนดโดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
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ทั้ ง ยั ง เป็ น การลดต้ น ทุ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ผลของการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Market และวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 ภาครัฐ
สามารถประหยัด งบประมาณได้มากกว่า 25,000ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 10.55 จากจานวนโครงการ
ทั้งสิ้น 28,202 โครงการ (ข่าวจาก กรมบัญชีกลาง, ฉบับที่ 26/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นราชการบริหารท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่6 พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสปกครองตนเอง หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภา รวมทั้งกรรมการบริหารมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการกาหนดความต้องการเพื่อ
จัดทาเป็นแผนงานต่างๆให้ตอบสนองกับความต้องการของตน ร่วมตรวจสอบการทางานของบุคลากรให้เกิด ความ
โปร่งใสก็จะทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบการปกครอง
ของประเทศได้ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นมาจากการทุจริตโดยเฉพาะการจัดซื้อ
จัดจ้าง (พิมพ์ไทย,2559) จากปัญหาดังกล่าวทาให้ปัจจุบันจึงมีการกาหนดเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 ข้อ 12 วรรคสอง กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,00 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังกาหนด โดยมีการกาหนดให้ใช้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Bidding ที่เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อ นและมีเทคนิคเฉพาะ
เช่น การก่อสร้าง งานวางระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยหน่วยงานภาครัฐจะจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างลงในระบบ
และให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าที่สนใจยื่นเสนอราคาโดยในระหว่างการเสนอราคาจะไม่มีผู้ใดทราบถึงรายละเอียด
ต่างๆของการเสนอราคาหรือการประมูลดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเกิดความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น อันนาไปสู่การลดปัญหาเรื่องการสมยอมราคา และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในอาเภอสามชุกและอาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจต่อการแสวงหา
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องด้วยเป็นอาเภอที่ประกาศเจตจานงมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรร
มาภิบาลและความโปร่งใสตามกลไกการตรวจสอบและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะในด้านความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้ง ต้ อง
สามารถเข้าถึงข้อมูล การดาเนิน งานได้และตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการ โดยเฉพาะใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากข้อมูลสถิติการร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่าปี
2558 มีการร้องเรียน 1,318 เรื่อง ปี 2559 ร้องเรียน 1,250 เรื่อง และปี 2560 ร้องเรียน 553 เรื่อง โดย
เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 30% คือปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา เรื่องการใช้ตาแหน่ง หา
ประโยชน์ 20% (ข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ ,ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2561) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยเป็นการศึกษาถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในการดาเนินการขององค์การบริหารส่ว นตาบลและระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรส่วน
ท้องถิน่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุกและพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่
3.วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุกเปรียบเทียบกับพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ศึกษาได้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research)เพื่อใช้ในการศึกษาขั้นตอนกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส์ e-bidding และการวิจัยเชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ข้อมู ล เชิ ง
ปริมาณเพื่อวัดระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ของพื้นที่อาเภอทั้งสองแห่ง
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 230 คนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอ
หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 216 คน รวมจานวนทั้งหมด 446 คน
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจะมีการใช้วิธีการคานวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro
Yamane โดยกาหนดระดับ ความคลาดเคลื่ อนเท่ ากับ 0.05 โดยผลการคานวณจะได้ขนาดของกลุ่ มตัว อย่ า ง
ประมาณ 211 คน โดยจะแบ่งตามสัดส่วนของประชากรจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 109 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 102 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
จากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุกจานวน 109 คนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซจานวน 102 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกโดยแจก
แบบสอบถามให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลาที่ผู้ทาการศึกษาได้ดาเนินการ
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ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีที่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอหนอง
หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีที่กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นในระดับความสาเร็จของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในด้านปัจจัยนาเข้า ประกอบไปด้วยเรื่องระบบโปรแกรม e-bidding เรื่องผู้ปฏิบัติงานและเรื่ององค์กร
หรือหน่วยงานด้านกระบวนการ ประกอบไปด้วยเรื่องกฎระเบียบหรือข้อกฎหมาย ด้า นผลผลิต ประกอบไปด้วย
เรื่องการสร้างความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทางานและเรื่องความถูกต้อง และด้านผลลัพธ์ ประกอบไปด้วยเรื่อง
ความโปร่งใสและลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เรื่องการสร้างความสะดวกและเท่าเทียม และเรื่องการสร้างความคุ้มค่า
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาจากเอกสาร
การศึกษาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ดังนี้
คู่มือปฏิบั ติการปฏิ บั ติ งานในระบบ e- GP กรณีจัดซื้อจัด จ้า งโดยวิธี การประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ คส์ ส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สาหรับผู้ค้าภาครัฐและคู่มือ e-bidding สาหรับผู้ค้าภาครัฐ
4.เอกสารจากกรมบั ญ ชี ก ลางแนวทางการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์e-bidding
แบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามา
เป็นฐานการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นระดับความสาเร็จของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทั้งสองแห่ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) เป็ น ชุ ดของคาถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่ ว นตัว ของเจ้ าหน้าที่ ในองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลทั้ งสองแห่ ง มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วยคาถาม หน่วยงานที่สังกัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งและประสบการณ์ทางาน จานวน 6 ข้อ
2) เป็นชุดของคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการ
ประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ทั้งสองแห่ง มีจานวนคาถามทั้งหมด 26 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 4
ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า ประกอบไปด้วยเรื่องระบบโปรแกรม e-bidding เรื่องผู้ปฏิบัติงานและเรื่ององค์กร
หรือหน่วยงาน ด้านกระบวนการ ประกอบไปด้วยเรื่องกฎระเบียบหรือข้อกฎหมาย ด้านผลผลิต ประกอบไปด้วย
เรื่องการสร้างความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทางานและเรื่องความถูกต้อง ด้านผลลัพธ์ ประกอบไปด้วยเรื่องความ
โปร่งใสและลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เรื่องการสร้างความสะดวกและเท่าเทียม และเรื่องการสร้างความคุ้มค่าและมี
คาถามปลายเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดย
วิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม
สาหรับคาถามที่เกี่ยวข้องกับระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในด้านต่างๆ (ส่วนที่ 2) จะเป็นลักษณะเชิงบวก เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์
(Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีความเห็นด้วยมากที่สุด มีความเห็นด้วยระดับมาก
มี
ความเห็นด้วยระดับปานกลาง มีความเห็นด้วยระดับน้อยและมีความเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปรผล โดยใช้สูตรคานวณความกว้างของอัตรภาคชั้น(มัลลิกา บุนนาค/
2537 :39) โดยคานวณจากสุตรได้ความกว้างของอัตรภาคชั้นเท่ากับ 0.80
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
โดยการทดสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นนี้ได้ส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาค้นคว้าอิสระตรวจสอบเนื้อหา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อความเนื้อหา ภาษา ความ
ชัดเจน ความครอบคลุม และความถูกต้องตามประเด็นที่ศึกษาว่าตรงตามจุดประสงค์ของการศึกษาหรือไม่แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขจนแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ เพื่อนาออกมาใช้เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
3.3 สมมติฐานในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดสมมติฐานไว้ว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในพื้นที่ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding แตกต่างกัน หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
มีความคิดเห็ น ในความส าเร็ จของการจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
แตกต่างกันกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็น
อายุ การศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันก็สามารถจะสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ
ได้จากการแจกแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุก
จั งหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 109 ชุด และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่ว นตาบลในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 102 ชุด ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี แ บบสอบถามเป็ น ค าถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close Questions) และคาถามชนิดปลายเปิด (Open – ended Questions) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมี
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของคาถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาก่อนนาไปใช้
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ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นข้อมูลที่ได้มีผู้รวบรวมและจัดทาเป็นข้อมูลเป็นระบบไว้แล้วได้แก่ เอกสารทางวิชาการ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ด้านคุณภาพ
ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริห าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คู่มือ
ประกอบการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ คู่มือปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในระบบ e- GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์สาหรับหน่วยงานของรัฐ คู่มือ
ลงทะเบียนในระบบ e-GP สาหรับผู้ค้าภาครัฐและคู่มือ e-bidding สาหรับผู้ค้าภาครัฐ เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding ตลอดจนหนังสือและ
งานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการขั้นตอนของ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
นามาจัดทาเป็น workflow กระบวนการขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านปริมาณ
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการพรรณนาระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding ทั้งสองแห่ง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package For Social Science : SPSS) และใช้วิธีเชิงอนุมาน(Inferential
Method) เพื่ออธิบายถึงพื้นที่ทั้งสองแห่งขององค์การบริหารส่วนตาบลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นใน
ระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ e-bidding เพื่อทดสอบ
สมมติฐานของการศึกษา ในการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ ค่าสถิติ T-test
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตาบลพื้นที่อาเภอ
สามชุก

องค์การบริหารส่วนตาบลพื้นที่อาเภอ
หนองหญ้าไซ

ระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingของ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส e-bidding
ปัจจัยนาเข้า
1.ระบบโปรแกรม e-bidding
2.ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน
3.องค์กรหรือหน่วยงาน
กระบวนการ
1.กฎระเบียบ หรือข้อกฎหมาย
ผลผลิต
1.การสร้างความรวดเร็วและลดขัน้ ตอนการทางาน
2.ความถูกต้อง
ผลลัพธ์
1.ความโปร่งใสและลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
2.การสร้างความสะดวกและเท่าเทียม
3.การสร้างความคุ้มค่า

4.ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
1.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีรายละเอียดและคุ ณลักษณะที่มีความซับซ้อนมีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น
งานก่อสร้าง งานวางระบบสารสนเทศต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เหตุผลและความ
จาเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดของพัสดุที่จะใช้ มีราคากลางหรือราคามาตรฐาน พร้อมระบุวงเงินที่ประมาณ
การว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นรวมถึงบอกวิธีและเหตุผลที่จะซื้อหรือจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จาเป็นใน
งานจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการจัดทาร่างเอกสารประกวดราคาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยมี
สาระส าคั ญ คื อ รายการพั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อ หรื อ งานจ้ า งที่ ต้ อ งการจ้ า ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า เสนอราคา
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา การกาหนดวันและเวลาที่จะเสนอราคาหรือมีการกาหนดให้ นา
ตัวอย่างพัสดุมาแสดงในวันและเวลาที่กาหนด
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1.2การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณี ไ ม่ มี ผู้ เ สนอแนะหรื อ วิ จ ารณ์ ใ ห้ จั ด ท าและเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
กรณีมีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะจัดหาว่าสมควรดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ โดยกรณีที่เห็นว่าควรปรับปรุง ให้ดาเนินการปรับปรุงพร้อม
ความเห็นเสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อขอความเห็ นชอบ กรณีเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงให้ จั ด ทา
รายงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อขอความเห็นชอบ แต่หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่
เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการปรับปรุง และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเวลาติดตอกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
1.3 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่พัส ดุดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ตามวันและเวลาที่กาหนด
ไว้ในประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทาการและปิดประกาศ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย หากเป็นพัสดุที่มี
ความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องกาหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้
เสนอราคานาตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ สามารถกระทาได้โดยต้องมีการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าว
ไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจน
การให้หรือการจาหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจะมี
การกาหนดว่าจะแจกจ่ายเอกสารหรือจาหน่ายซึ่งถ้าเป็นการจาหน่ายจะต้องจ่ายเงินในระบบธนาคารก่อนจึงจะ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยให้กระทาไปพ้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาผู้เสนอราคา
สามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มประกาศ ทั้งการให้หรือการจาหน่าย
จะต้องกระทาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ e-GP)เท่านั้น
1.4การเสนอราคา
โดยเป็ น การเสนอราคาผ่ านทางระบบจั ดซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ ด้ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-GP) มีการ
ดาเนินการหลังปิดการให้หรือจาหน่ายอกสารประกวดราคา รวมถึงการจ้างที่ต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานาตัวอย่าง
พัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง ให้ดาเนินการตามวัน เวลา สถานที่ ที่ที่กาหนดไว้ในประกาศ เมื่อพ้นกาหนดเวลารับ
เอกสารแล้วห้ามคณะกรรมการฯรับเอกสารหลักฐานและพัสดุตัวอย่างเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เมื่อถึงวันเสนอ
ราคาให้ผู้เสนอราคาดาเนินการ ดังนี้ จัดทาเอสารหลักฐานสาหรับใช้ในการเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) สามารถเสนอราคาได้เพียงแค่ครั้งเดียว ไม่ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จให้กับ
องค์การบริหารส่วนตาบล หากพบเจอจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้เสนอราคา และในกรณีใดต้องมีการให้นาพัสดุ
ตัวอย่างมาทดลองหรือทดสอบ ให้ผู้เสนอราคานาไปแสดงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
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1.5 การพิจารณาผลการเสนอราคา
มีการจัดพิมพ์เอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบe-GP พร้อมลงชื่อคณะกรรมการทุกคนกากับ
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาแล้วพิจารณา ดังนี้ คัดเลือกจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประกาศในไว้ประกาศและเอกสารประกวดราคา และในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอก
สาทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดใน
ส่วนที่ไม่ได้เป็นสาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่ได้ส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
การพิจาณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้ที่
เสนอราคาต่าที่สุดที่เสนอราคาถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และได้รับการยืนยันจากระบบ e-GP
ว่าเป็นผู้เสนอราคาในลาดับแรกหรือพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการเสนอราคาโดยพิจารณาจากผู้
เสนอราคาที่ได้คะแนนสูงสุดในตัวแปรหลักที่มีน้าหนักมากที่สุดหรือเป็นผู้เสนอราคาในลาดับแรก ทั้งนี้หลักเกณฑ์
การประเมินผู้ชนะให้ใช้หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
- หลักเกณฑ์ราคา
- หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ในกรณีที่เห็นว่าแม้จะมีการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะของของพัสดุที่จะจัดหาแล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้พัสดุที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน จึงมีความจาเป็นต้อกาหนด
ปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิ ภาพต่อราคา ได้แก่ ราคาที่เสนอ ผลการประเมินผู้ค้า คุณภาพ
และคุณสมบัติของสินค้ามาตรฐาน อายุการใช้งาน การบริการหลังการขาย
ให้เลือกใช้ตัวแปรมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยอาจใช้ตัวแปรบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได้ โดยให้พิจารณาน้าหนักของตัวแปรทั้งหมดโดยให้คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ ดังนี้
แจ้งผู้เสนอราคาเพื่อต่อรองราคาให้ต่าที่สุด ถ้าราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินจ้างร้อยละ 10 หรือต่อรองแล้วไม่
ยอมลดราคาแต่ส่ ว นที่สู งกว่าวงเงิน จ้ างไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินจ้าง ถ้าเห็ นว่าราคาดังกล่ าวเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น ถ้าดาเนินการดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายมา
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ถ้าดาเนินการแล้วยังไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลยพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน ลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการใหม่
1.6 การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
เมื่อได้พิจารณาผู้ชนะในการเสนอราคาตามที่กาหนดไว้แล้ว ให้รายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมด ผ่านผู้อานวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อขอความเห็นชอบพร้อมทั้งขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
ราคา ทุกรายทราบและประกาศผลการพิจารณาลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ชนะการ
ประกวดราคาที่จะเข้ามาดาเนินการตามสัญญากับองค์การบริหารส่วนตาบลได้ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสิทธิผู้
เสนอราคา คือ เป็นผู้ที่สามารถทางานได้โดยไม่มีปัญหาและในวันทาสัญญาปรากฏว่ าผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ที่
ไม่พร้อมที่จะสามารถทางานได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเรียกผู้เสนอรายต่าลาดับถัดไปเข้ามาทาสัญญาได้
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4.2 ผลความคิ ด เห็ น ของระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ขององค์การบริหารส่วนตาบลพื้นที่อาเภอสามชุกเปรียบเทียบกับพื้นที่อาเภอหนอง
หญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการศึกษาพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่1 คือเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.3 ซึ่งส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ในช่วง31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 45 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ตาแหน่งส่วนมากเป็นลู กจ้าง
ชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 38.5 และประสบการณ์ทางานอยู่ในช่วง 6-10 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมาก
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.6 ซึ่งส่วนมากมีช่วงอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 โดยมีระดับ
การศึกษาส่วนอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.6 มีตาแหน่งส่วนมากเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 46.1และประสบการณ์ทางานส่วนมากอยู่ในช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.3 ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นในระดับความสาเร็จด้านปัจจัยนาเข้าของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-bidding โดยมีความคิดเห็นใน
ระดับความสาเร็จมากที่สุดคือเรื่อ งองค์กรหรือหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จสูงสุด คือ องค์กรหรือหน่วยงานมีความตระหนักและตื่นตัวรวมถึงการ
ยอมรับในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ต่าสุดคือ องค์กรหรือ
หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานระบบ e-Bidding อย่างละเอียดทุกขั้นตอนในการทางานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในกระบวนการการทางาน ส่วนเรื่องผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดของด้าน
ปัจจัยนาเข้า โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคาถามกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จ
สูงสุดคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding
อย่างทั่วถึง และต่าสุดคือจานวนผู้ปฏิบัติงานมีอัตรากาลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ความคิดเห็ น ในระดับ ความส าเร็จด้านกระบวนการมีระดับความคิดเห็ นของเรื่อ งกฎระเบียบหรื อ ข้ อ
กฎหมายเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้งข้อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุส่งเสริมให้
เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยการประกวดราคา e-Bidding และข้อระเบียบ
การจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐ และการบริ ห ารพัส ดุ เกี่ยวกับ การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ e-Biddingส่ งเสริม ให้
กระบวนการทางานเป็นไปตามแผน มีค่าเฉลี่ยในระดับความสาเร็จเท่ากัน ความคิดเห็นในระดับความสาเร็จด้าน
ผลผลิตโดยมีความคิดเห็นระดับความสาเร็จมากที่สุดคือเรื่องความถูกต้องมีค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
คาถามกลุ่ มตัว อย่ างมีความคิดเห็น ในระดับความส าเร็จสูงสุด คือ การนาเข้าข้อมูล ในระบบ e-Bidding ทาให้
ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องในส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง และต่าที่สุดคือ ช่วยควบคุมให้องค์กรหรือหน่วยงานปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างถูกต้อง แม่นยามากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบซ้าหลายครั้ง ส่วนเรื่อง
การสร้างความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทางานมีความคิดเห็นระดับความสาเร็จต่าที่สุดของด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย
3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อหัวข้อที่มีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จสูงสุดคือทาให้ผู้บริหารสามารถติดตาม
เรียกดู และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Biddingได้อย่างรวดเร็วและ
ต่าสุด คือช่วยลดขั้นตอนการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ความคิดเห็นในระดับความสาเร็จด้านผลลัพธ์โดยมีความ
คิดเห็นระดับความสาเร็จมากที่สุดคือเรื่องการสร้างความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จสูงที่สุดคือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-Bidding เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารประเทศด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ และต่าสุดคือช่วยให้องค์กรจัดซื้อจัดจ้างได้ของที่มีคุณภาพ
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ราคามาตรฐาน เรื่องความโปร่งใสและลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จน้อยที่สุดของ
ด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จสูงที่สุดคือทาให้
สามารถตรวจสอบกระบวนการทางานได้ทุกขั้นตอน และต่าที่สุดคือช่วยป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น
4.3 สรุปสมมติฐาน
จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในพื้นที่อาเภอที่แตกต่างกันมี ความ
คิดเห็นในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มีทั้ง
แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน โดยในเรื่องระบบโปรแกรม การสร้างความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทางาน ความ
โปร่งใสและลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น การสร้างความสะดวกและเท่าเทียมและการสร้างความคุ้มค่า เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ในพื้นที่อาเภอที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แตกต่างกัน แต่ในเรื่องผู้ปฏิบัติงาน เรื่องหน่วยงาน
หรือองค์กร เรื่องกฎระเบียบหรือข้อกฎหมาย และเรื่องความถูกต้องเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่ใน
พื้นที่อาเภอที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ไม่แตกต่างกัน
5.อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จด้านปัจจัยนาเข้าของ
การจั ดซื้อจั ดจ้ างด้ว ยระบบ e-bidding โดยมีความคิดเห็ นในระดับ ความส าเร็จมากที่สุ ดคื อเรื่อ งองค์ ก รหรื อ
หน่ ว ยงานโดยในหั ว ข้อที่มีความคิดเห็ น ในระดับความส าเร็จมากที่สุ ดคือหั ว ข้ อ องค์กรหรือหน่ว ยงานมีความ
ตระหนักและตื่นตัวรวมถึงการยอมรับในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์
e-Bidding ความคิดเห็นในระดับความสาเร็จด้านผลผลิตโดยมีความคิดเห็นระดับความสาเร็จมากที่สุดคือเรื่อง
ความถูกต้อง ในหัวข้อที่มีความคิดเห็นในระดับความสาเร็จมากที่สุด คือ การนาเข้าข้อมูลในระบบ e-Bidding ทา
ให้ ผ ลลั พธ์ที่ได้ถูกต้องในส่ ว นงานจัดซื้อจัดจ้างโดยมีความสอดคล้ องกับผลการวิจัยของณิช กุล ธิ์ โสภาสุ วรรณ์
(2556:บทคัดย่อ)ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานตามกรอบแนวคิดของไลเคิร์ธที่มีต่ อปประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจั ง หวั ด นครสวรรค์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ส าหรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีหลักความชัดเจนใน
การปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือความโปร่งใส การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการ หลักความคุ้มค่าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และความคิดเห็นในระดับความสาเร็จด้านผลลัพธ์
โดยมีความคิดเห็น ระดั บความสาเร็จ มากที่สุ ดคือเรื่องการสร้างความคุ้มค่า ในหัวข้อที่มีความคิดเห็ นในระดับ
ความสาเร็จมากที่สุดคือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-Bidding เป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศด้าน
การเงิน การคลั งของส่ ว นราชการ รวมทั้งผลการวิจัยของวราภรณ์ คกมิ (2559:บทคัดย่อ)ซึ่ งศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธี e-Auction และ e-bidding: กรณีศึกษากรมทางหลวงและกรมทาง
หลวงชนบท โดยผลการศึกษาพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ทาให้
มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลเพิ่มขึ้น มีจานวนผู้เข้าร่วมประมูลลดลงแต่ทาให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณจาก
ราคากลางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับการวิจัยของจินตนา เชื่ออุ่น (2553:บทคัดย่อ)โดย
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ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับวิธีการประมู ลแบบเดิมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพบว่า การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถประหยัดงบประมาณมาก
ขึ้น ในภาพรวมเรื่องผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับความสาเร็จน้อยกว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในหัวข้อ มี
การอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ e-Biddingและจานวนผู้ปฏิบัติงานมีอัตรากาลังที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของมาลัยทิพย์ ฐานิสสรณ์ ซึ่ง
ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดทาประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2554:บทคัดย่อ) โดยผลการศึกษาพบว่า จากข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัยสรุปได้ว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความเสมอภาคในการพัฒนาและฝึกอบรมด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงการอบรบด้านเทคโนโลยี และสอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรคที่
พบในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GPของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ คือ ปัญหาอุปสรรคจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เคยปฏิบัติงานด้านนี้และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
6.ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะผลการวิจัย
จากการศึกษาระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding ในภาพรวมของความคิดเห็นในระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง พบว่าในในภาพรวมของเรื่องผู้ปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับความสาเร็จน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ควรปรับปรุงในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานในหลายๆด้าน เช่น การให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความรู้ในเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding อย่างทั่วถึง การให้มีการอบรมและให้
ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
e-bidding รวมถึงการวางแผนจานวนผู้ปฏิบัติงานให้มีอัตรากาลังที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถามเมื่อแยกเป็น 2 พื้นที่
1) พื้นที่อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
มีการจัดให้อบรมและสัมมนางานพัสดุในทุกๆปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่และควรมีการจัดทา
คู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน
2) พื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดเล็กๆซึ่งมีรายได้น้อย ทาให้เกิดปัญหาเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ยังไม่มี
ความสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา ควรมีการจัดหาอุปกรณ์หรือปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา
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6.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.เพื่อทราบถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
2.สามารถสะท้ อ นระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และเป็นกรณีตัวอย่างในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การทาศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงระดับความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนของ
วิธีอื่น ๆที่มากขึ้น และศึกษาในระดับ พื้น ที่ ที่กว้างขึ้น เช่น ศึกษาในระดับจังหวัดหรือศึกษาในหน่ว ยงานที่ เ ป็ น
หน่วยงานใหญ่ เพื่อเพิ่มมิติความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มากขึ้นและการเพิ่มการศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปัญหาในเชิง
ลึกของการดาเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษางานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ของสานักงานเขตบางกะปิ และสานักงานเขตวัง
ทองหลาง โดย ชณพนธ์ เพชรประยูร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของเจ้าหน้าที่
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษางานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วมของสานักงานเขตบางกะปิ และสานักงานเขตวังทองหลาง

ชณพนธ์ เพชรประยูร*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดทา
งบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคและจัดทา
ข้อเสนอแนะในการจัดทางบประมาณของกรุงเทพมหานคร
โดยศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ า เอกสารเป็ น หลั ก ประกอบกั บ การสอบถามและแจก
แบบสอบถามกับผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าหน้าที่งบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ของสานักงานเขตวังทองหลาง และทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง และใช้การแจกแจงแบบ
ตารางไขว้ (Crosstabulation) ในการวิเคราะห์ผล เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาสรุปผลถึงสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด ท างบประมาณของเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณของกรุ ง เทพมหานคร
กรณี ศึ ก ษางานการระบายน้ าและแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว ม ของส านั ก งานเขตบางกะปิ และส านั ก งานเขตวัง
ทองหลาง
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณที่มากที่สุดในด้านการจัดทาคา
ของบประมาณคือ การจัดทางบประมาณสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพ ด้านการบริหารงบประมาณคือ
ได้รับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานตรงตามเวลาและในด้านการติดตามงบประมาณคือ การจัดทา
รายงานประจาปี รายงานผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตวังทองหลางในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณที่มากที่สุดในด้านการจัดทาคาของบประมาณคือ การ
จัดทางบประมาณสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพ ด้านการบริหารงบประมาณคือ ได้รับงบประมาณเพื่อใช้
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: Chanapol.Phe@gmail.com
*
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จ่ายในการดาเนินงานตรงตามเวลาและ การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบที่ประเมินไว้ ด้านการ
ติดตามงบประมาณคือการจัดทารายงานประจาปี รายงานผลการ ประเมินตามตัวชี้วัด
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง
ที่ มี ร ะดั บ ปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นการจั ด ท าค าของบประมาณ คื อ มี ก ารก าหนดแผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพ มีการวางแผนใช้งบประมาณล่วงหน้า 3-5 ปี ในการจัดทาแผนงบประมาณมีข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้ว น การเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ าร่ว มในการจั ดท างบประมาณ มีก ารเก็บข้ อ มู ล จาก
ประชาชนในการจัดทาแผนงบประมาณ ความเข้าใจระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีในการจัดทางบประมาณ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง
ที่มีระดับปัญหาที่แตกต่างกันในด้านการบริหารงบประมาณ คือ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีมีความรวดเร็ว กระบวนการในการเบิกจ่ายงบประมาณมีความรวดเร็ว การพิจารณาเงินประจางวดมี
ความรวดเร็วในการพิจารณา
และปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของส านักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวั ง
ทองหลางที่มีระดับปัญหาที่แตกต่างกันในด้านการติดตามงบประมาณ คือ การควบคุม และตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทาแผนตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆให้ประชาชนทราบ

คาสาคัญ: การจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณ
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1.บทนา
รั ฐ บาลมีห น้ าที่ในการกาหนดนโยบายโดยการแถลงต่อรัฐ สภา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศอย่างหนึ่งของรัฐบาล ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ได้กาหนดหรือได้แถลงต่อรัฐสภา และนับว่าเป็น
เครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนพั ฒ นาประเทศในด้ า นต่ า ง ๆที่ รั ฐ บาลได้ ว างแผนไว้ โดยที่ ง บประมาณมี
ความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ สามารถ
นาเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกาลังเงินที่มีอยู่ให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกับแผนงานที่วาง
ไว้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารเขตการ
ปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย สานักเขตทั้งหมด 50 สานักงานเขต และ
สานักงานที่ไม่ใช่สานักงานเขตทั้งหมด 21 สานักงาน การดาเนินงานของกรุเทพมหานคร ได้ดาเนินงานภายใต้
แผนพัฒนากรุเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ซึ่งประกอบไปด้วยแผนในการ
ดาเนินการทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1. มหานครปลอดภัย 2. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 3. มหานครสาหรับ
ทุกคน 4. มหานครกระชับ 5. มหานครประชาธิปไตย 6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 7. การบริหาร
จัดการเมืองมหานคร นอกจากนี้ในการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8
ด้าน ด้ว ยกัน ซึ่งประกอบไปด้ว ย 1. ด้านบริห ารทั่ว ไป 2. ด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบี ย บ
เรียบร้อย 3. ด้านการโยธาและระบบจราจร 4. ด้านการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย 5. ด้านการพัฒนาและ
บริการสังคม 6. ด้านการสาธารณสุข 7. ด้านการศึกษา 8. ด้านการพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่า
กรุงเทพมหานครมีทั้งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีและแผนงานด้านต่าง ๆซึ่งอยู่ภายใต้แนวทางใน
การปฏิบัติของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (สานักยุทธศาสตร์และประเมิ นผล, 2561) ดังนั้น
งบประมาณจึ ง นั บ เป็ น เครื่ อ งที่ส าคั ญอย่ า งหนึ่ ง ในการขั บเคลื่ อ น การบริ ห าร การวางแผน การกระจาย
ทรัพยากร การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครจึงต้องอาศัยงบประมาณในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างสูงที่สุด
จากสภาพปัญหาในปัจจุบันบ่อยครั้งที่ฝนตกจะทาให้น้าท่วมขังในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเขตบางกะปิ
และเขตวังทองหลางจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทาให้น้าท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตทั้ง 2 เขต ซึ่ ง
เรื่องของการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่ว มอยู่ในความดูแลรับผิ ดชอบของสานักงานเขต ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในด้านที่หนึ่งคือ มหานครปลอดภัยในมิติของความปลอดภัยพิบัติ
และแผนงานด้านการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย โดยสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากกรุ ง เทพมหานครในด้ า นการระบายน้ าและการแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว ม
ปี งบประมาณ 2561 โดยได้รั บ งบประมาณ 16,643,100 บาทและ 15,976,000 ตามล าดับ (ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร, 2561)
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ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของกรุงเทพมหานคร ใน
แผนงานการะระบายน้าและการแก้ไขปัญหาน้าท่วมของเขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง ถึงการดาเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนของการบริหารงบประมาณตามหลักการจัดทางบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทางบประมาณ โดยจะศึกษาการจัดทางบประมาณในด้านของการบริหารงบประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วย
การจัดทาแผนการปฏิบัติการ การดาเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบและการรายงาน
ผลการใช้งบประมาณ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่สาคัญในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ศึ กษาการจั ดทางบประมาณว่ามีปั ญหาและอุปสรรคในแต่ล ะด้านระดับใดบ้าง และนาผลที่ได้ของทั้งสอง
สานักงานเขตมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างในการจัดทางบประมาณ และจะนา
ผลการที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการ
จัดทางบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลางในแผนงานการระบายน้าและการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
2.2) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. วิธีการศึกษาและกรอบในการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้เป็น การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้การวิเคราะห์ ข้อมูล จาก
เอกสารต่าง ๆ และวิเคราะห์จากสถิติซึ่งมีกระบวนการในการศึกษา ดังนี้
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ในการวิจัย ผู้ศึกษาดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนของกระบวนการเก้บข้อมูลครั้งนี้ จะทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ได้แก่
เอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ งานวิจัยและข่าวที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดและการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ และนาผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มานาเสนอต่อไป โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ดังนี้
3.1.1.1 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร จากบทความทางวิชาการ หนังสือ เอกสารงานวิจัย จากห้องสมุดและจากการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต
3.1.1.2 รวบรวมข้อมูลทางด้านหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษา
และการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทางบประมาณ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การศึกษาใน
ครั้งนี้
3.1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้บริหารสานักงานเขต เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงาน
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เขตวังทองหลาง เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความสาคัญในการจัดทางบประมาณของสานักงาน
เขตในด้านของงานการระบายน้าและการแก้ไขปัญหาน้าท่วม ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงบประมาณ
ของสานักงานเขตทั้งสองสานักงานเขต
3.1.2 แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. หน่วยงานที่สังกัด
2. เพศ
3. อายุ
4. ระยะเวลาในการทางานในสานักงานเขตที่ท่านสังกัด
5. การอบรมเกี่ยวกับการทางบประมาณ
6. ท่านมีความเกี่ยวข้องในการจัดทางบประมาณในด้านใด
ส่ ว นที่ 2 ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด ท างบประมาณของเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยกัน 3 ด้านคือ ด้านการจัดทางบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณและ
ด้านการติดตามงบประมาณ โดยกาหนดเป็นมาตรตราส่วนประมาณค่ า(Rating Scale) เป็นมาตรวัด โดยการ
กาหนดระดับคะแนน แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับดังนี้
มากที่สุด
=
4
คะแนน
มาก
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
(คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด)

(4−1)

อันตรภาคชั้น =
=
= 0.75
จานวนช่วงชั้น
4
จากเกณฑ์สามารถแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.75 หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.76-2.50 หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.25 หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.26-4.00 หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนที่3 แบบสอบถามจะเป็นคาถามปลายเปิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการจัดทางบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็นแบบปลายเปิด
3.1.3 การตรวจสอบข้อมูล
หลังจากที่ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้ทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยการจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่ผู้ศึกษาทาการตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเป้นที่เรียบร้อย ผู้ศึกษาจะทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1.4.1 ประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดทางบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
3.1.4.2 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน การอบรมเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ความ
เกี่ยวข้องในการจัดทางบประมาณ รวมถึงการวิเคราะห์ร ะดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของ
เจ้าหน้าที่งบประมาณของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
3.1.4.3 ใช้การแจกแจงแบบตารางไขว้ (Crosstabulation) ในการวิเคราะห์ผล เพื่อนาผล
การวิเคราะห์ มาสรุป ผลถึงสาเหตุที่เป็น ปัจจัยที่ส่ งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของ
เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณของกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึ ก ษางานการระบายน้ าและแก้ ไ ขปัญ หาน้ าท่ ว ม ของ
สานักงานเขตบางกะปิ และสานักงานเขตวังทองหลาง
3.1.4.4 น าข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ มาแปลผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
ตลอดจนถึงการนาเสนอผลและอภิปรายผลเพื่อรายงานการศึกษาที่ค้นพบ
3.2 กรอบในการศึกษา
3.2.1 กรอบในการศึกษาด้านเนื้อหา
เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ มีแนวทางในการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบ ทาให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นที่ศึกษาเป็นดังนี้
3.2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2550, หน้า 171) การจัดทางบประมาณของรัฐบาลในรูปแบบ
ปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็นช่วงที่สภาผู้แทนราษฎร
ประสบความส าเร็ จ ในการสร้ า งอ านาจ ที่ ส ามารถอนุ มั ติ ร ายได้ แ ละรายจ่ า ยของรั ฐ บาล ซึ่ ง รู ป แบบนี้ มี
ความสัมพันธ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนต้องการควบคุมรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
กล่าวคือ รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้เท่าไรและจะนาไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง ใช้จ่ายเพื่ออะไร
แนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับงบประมาณขอรัฐบาล (Government Budget) มีข้อพิจารณา 3 ประเด็น
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2550, หน้า 171-172) ดังนี้
1. งบประมาณเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาล เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของ
รัฐบาลหรือของหน่วยงานต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของแผนทางการเงินและโครงการที่จาดาเนินการใน
ปีงบประมาณ ตามที่รัฐบาลสัญญากับรัฐสภาและประชาชน
2. รัฐบาลใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น บาทบาทด้านเศรษฐกิจ
บทบาทด้านการบริหาร และบทบาทด้านการเมือง
3. การขยายขอบเขตหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาล และการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายจ่ า ย
สาธารณะ (Public Expenditure)เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้งบประมาณมีความสาคัญมากขึ้น
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3.2.1.2 กระบวนการงบประมาณหรือวงจรงบประมาณ
เป็นการพิจารณาขั้นตอนในการดาเนินการต่าง ๆของงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทา
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นตอนของการทางานมีความ
ซับซ้อน และมีความสาคัญในการบริหารงานของรัฐบาล กระบวนการงบประมาณแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
(เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2552, หน้า 536-544) คือ
1. การจัดทางบประมาณ (Budget Preparation) กระบวนการงบประมาณหรือวงวรงบ
ประมาณ จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการจั ด ท าหรื อ เตรี ย มงบประมาณ ตั้ ง แต่ ห น่ ว ยงานในระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านขอตั้ ง
งบประมาณ จนไปถึงคณะรัฐมนตรีทาหน้าที่อนุมัติและเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption or Budget Approval) เมื่อรัฐบาลได้ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีและรายละเอียดของงบประมาณแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการพิจารณาการ
อนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของรัฐสภาซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
3. การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) เมื่อพระราชบัญญัติได้ผ่านการพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ก็ถึงขั้นตอนที่จะนาเงินงบประมาณไปใช้จ่าย ขั้นตอนของการใช้จ่าย
งบประมาณถือว่าเป็นขั้นตอนในการบริหารงบประมาณ
4. การควบคุ ม งบประมาณ (Budget Control) ในการควบคุ ม งบประมาณ หลั ง จาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติง บประมาณและลงมือปฏิบัติงานแล้ว การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ
3.2.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณ
การใช้งบประมาณของประเทศไทย ในรูปแบบแสดงแผนงานในปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆอีกหลายประการซึ่งพอจะสรุปได้เป็นด้านต่างๆ (ณรงค์ สัจพันธ์โรจน์ ,2539, หน้า 217-233)
ได้ดังนี้
1.ปั ญ หาด้ า นระบบงบประมาณ ถึ ง แม้ ป ระเทศไทยจะได้ พ ยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ระบบ
งบประมาณมาแล้วหลายครั้งโดยได้ประเชิญกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวมารจากประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับปรุง
ทางด้านงบประมาณโดยเฉพาะก็ตามแต่ระบบโง่มาในรูปแบบแสดงแผนงานของประเทศไทยก็ยังขาดความ
สมบูรณ์และมีปัญหาหลายประการที่ทาให้ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานยังไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาต่างๆทางด้านระบบงบประมาณซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
1.1 ด้านการจัดเตรียมงบประมาณ รัฐบาลยังขาดการวางแผนทางการเงินระยะยาวในช่วง
ระยะ 5 ปีต่อครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของประเทศนั้นยังไม่ครอบคลุมถึงภารกิจทั้งหมดที่รัฐบาลจะต้องทาในแต่ละปี
ดังนั้นจึงยากต่อการวางแผนงบประมาณและการวางแผนทางการเงินในระยะยาวสาหรับส่วนราชการที่จะใช้
ยึดถือหรือปฏิบัติตามในการของประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ละปี
1.2 ส่วนราชการต่างๆจะจัดเตรียมงบประมาณของตนเองและส่งมาสานักงบประมาณโดยไม่
ผ่านขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้อง ซึ่งปกติแล้วงบประมาณของกลุ่มนั้นต้องผ่านการกันกองของกระทรวงและ
จะต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนงานของกระทรวงก่ อ น แล้ ว กระทรวงจึง รวบรวมส่ งมาที่ ส านัก
งบประมาณในลักษณะหลายกระทรวงจึงจะถูกต้องตามลักษณะงบประมาณแบบแผนงาน แต่ปัจจุบันไม่ได้
ปฏิบัติตามรูปแบบในลักษณะนี้
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1.3 ปัญหาขาดความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างแผนงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การที่จะใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานให้สมบูรณ์แบบนั้น เราจาเป็นต้องวางแผนงานใน
ระดับต่างๆของชาติให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันให้หมด เพื่อที่จะให้การจัดงบประมาณไว้ทุกระดับ ไม่ให้เกิด
ความขั ด แย้ ง กั น แต่ จ ะท าให้ ส อดคล้ อ งและประสานกั น เพื่ อ ไปสู่ จุด หมายสู ง สุ ด ของการใช้ ท รัพ ยากรและ
งบประมาณแผ่นดิน แต่ในประเทศไทยขณะนี้ปัญหาการเชื่อมโยงของแผนงานต่างๆในระดับชาติ ยังขาดการ
เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ กับแผนในโครงสร้างแผนงานของส านั ก
งบประมาณซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ติดตามมาอีกหลายประการ ทาให้เกิดการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งนี้
เนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่ ว น
โครงสร้างแผนงานของสานักงบประมาณมุ่งในทุกๆเรื่อง และทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและสั งคม
ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม
1.4 ปัญหาโครงสร้างแผนงานที่ใช้ในปัจจุบันยังขาดความสมบูรณ์ โครงสร้างแผนงานที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันอาศัยโครงสร้างแผนงานในอดีต ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านการขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง ขาดการ
จัดลาดับความสาคัญของงาน มีความซับซ้อนของงานและก่อให้เกิดความสับสนและสิ้นเปลืองงบประมาณเป็น
อย่างมาก
1.5 ปั ญหาความซ้าซ้ อนของงาน และโครงการซึ่ งสาเหตุ มาจากการขยายขอบเขตการ
ดาเนินงานของหน่วยงานราชการเกินกว่าที่กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ มาจากการไม่ได้จัดลาดับความสาคัญของ
งานและมาจากการขาดการพิจารณาขอบเขตของงาน ว่าควรจะลดหรือยุบเลิกหน่วยงานไปเมื่ อไม่มีความ
จาเป็นในงานนั้นต่อไปแล้ว
1.6. ปั ญ หาการน าข้ อ มู ล ข่ า วสารมาใช้ ใ นการจั ด เตรี ย มงบประมาณ ในการจั ด เตรี ย ม
งบประมาณเพื่อให้สมบูรณ์และสะดวกต่อการพิจารณาเพื่อให้งบประมาณเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์ทุกด้านเพื่อนามาพิจารณาเปรี ยบเทียบถึงข้อดีข้อเสียและสถานการณ์ต่างๆให้
เหมาะสมและแม่นยา จาเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์ในทุกด้าน แต่ข้อมูลต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ยังขาดอยู่ไม่
มี ก ารรวบรวมไว้ และในขณะเดี ย วกั น ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู ก น าออกมาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในการท า
งบประมาณเพื่อให้งบประมาณในทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.7 ปั ญ หาการใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานต่ า งๆ และการใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานในการพิ จ ารณา
งบประมาณนั้น จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับงบประมาณแบบแสดงแผนงานเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแผนงานว่า
แผนงานใดจะให้ผลประโยชน์มากกว่า และเหมาะสมต่อการใช้จ่ายงบประมาณไปดาเนินการเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้
เกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วย มาตรฐานเกี่ยวกับจานวนนิสิตนักศึกษา เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับจานวนคนไข้ เกณฑ์
มาตรฐานราคากลางของครุภัณฑ์และวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ปัจจุบันเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ยังขาดอยู่เป็นส่วนใหญ่
1.8 การจัดและแถลงถึงแนวทางและนโยบายของงบประมาณรายจ่ายประจาปียังขาดความ
สมบูรณ์ ไม่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ โดยควรยึดเอาแนวทางและนโยบายงบประมาณประจาปี
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากจะมุ่งเน้นแต่นโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหา
ระยะสั้นเป็นหลักสาคัญแต่เพียงอย่างเดียว
1.9 หนังสือเวียนที่แจ้งให้หน่วยงานราชกการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี กาหนด
แนวทางที่ไม่ชัดเจนและยังขาดข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งได้แก่กรอบวงเงินระดับกระทรวง กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ต้นทุน
ต่อหน่วย ข้อมูลเหล่านี้ใช้เป็นเกณฑ์ให้ส่วนราชการนามาประกอบการจัดทางบประมาณประจาปี
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1.10 ส่วนราชการขอตั้งงบประมาณประจาปีมาโดยขาดแนวทาง หรือทิศทางที่ถูกต้องและ
ขาดการจัดลาดับความสาคัญของงบประมาณรายจ่ายที่ขอมา จึงมีผลให้วงเงินงบประมาณที่ขอมาสูงเกินความ
จาเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณางบประมาณประจาปี
1.11 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ยังไม่เน้นการวิเคราะห์งบประมาณในลักษณะ
โครงการหรือแผนงานตามระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานที่พิจารณาในด้าน input และ output ได้
ถูกต้องมากกว่า
1.12 การวิเคราะห์งบประมาณทั้งในรัฐสภาและสานักงบประมาณ ยังมุ่งวิเคราะห์ในเรื่อง
รายการหรือหมวดเงินเป็นสาคัญและไม่มุ่ง เรื่องแผนงานเป็นสาคัญว่าควรจะให้หรือตัดงบประมาณเป็นทั้ ง
โครงการหรือแผนงานเลย
1.13 การก าหนดเงื่ อ นไขเวลาหรื อ ปฏิทิ นงบประมาณประจาปี มี ระยะเวลาที่ จากั ด ไม่
เอื้ออานวยต่อการจัดงบประมาณแบบแสดงแผนงานได้สมบูรณ์ระยะเวลาเริ่มต้นในการจัดทางบประมาณ สั้น
ไปยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
2. ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณในปัจจุบันนี้ มีทั้งอุปสรรคและปัญหา
มากมายหลายประการทั้ ง ทางด้ า นการขอและอนุ มั ติ เ งิ น ประจ างวด การเปลี่ ย นแปลงและการขอโอน
งบประมาณรายจ่าย การวางฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบและการรายงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถู กต้อง
ตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆอีกมากมาย ซึ่งพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ
2.1 ปัญหาด้านเงินประจางวด
2.1.1 การใช้ เ งิ น ประจ างวดเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปล่ อ ยเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตามที่ได้มีวัตถุประสงค์ในครั้งแรกที่มีการตั้ งเงินประจางวดขึ้นมา
นั้น ในปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งเงินประจางวดแต่อย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะส่วน
ราชการจะของบประมาณเงินประจางวดมาตามความพอใจ
2.1.2 การขอเงินประจางวดของส่วนราชการนั้น มักจะขาดรายละเอียดและมักจะขอมา
บ่อยครั้งเกินความจาเป็นทาให้ต้องเสียเวลาขอและเวลาอนุมัติโดยใช่เหตุ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีประสานงานภายใน
ของส่วนราชการที่ขอมาให้ขอมาอย่างเป็นระบบและรวบรวมคาขอมาเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
2.1.3 มักจะมีส่วนราชการอุทธรณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับการอนุมัติเงินประจางวดช้าและเมื่ อ
สานักงบประมาณอนุมัติไปแล้วไม่สามารถจะจัดซื้อจัดหาให้ตรงตามราคาที่ได้รับมา
2.1.4 ราคามาตรฐานและราคาต่อหน่วยของสานักงบประมาณที่กาหนดส่วนราชการต้อง
ปฏิบัติตามนั้นมีการเปลี่ยนแปลงช้ามากทั้งนี้เพราะต้องอาศัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กาหนดทาให้ราคา
ที่ตั้งไว้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในราคาที่แท้จริงของตลาดทาให้ส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
ราคาที่สานักงบประมาณอนุมัติไปทาให้ต้องมีการอุธรณ์ขอเพิ่มงบประมาณหรือตัดรายการที่จะซื้อให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอยู่เป็นประจา
2.1.5 มีการขอโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของสวนราชการอยู่เสมอบ่อยครั้ง
เกินความจาเป็น ทาให้ต้องเสียเวลาในการอนุมัติและบริหารงบประมาณของทุกฝ่าย ทั้งนี้เนื่องมาจากการไม่มี
การวางแผนที่แน่นอนในการของบประมาณไปในครั้งแรกของส่วนราชการต่างๆ ดังนั้นเมื่อได้รับงบประมาณ
แล้วจึงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและแผนงานอยู่เสมอ ประกอบทั้ง
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สานักงบประมาณก็ไม่อาศัยความเด็ดขาดในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการและแผนงานของส่วนราชการ
ด้วย
2.2 ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 มีกฎหมายระเบียบและข้อบังคับจะต้องปฏิบัติตามมากมายประกอบทั้งระเบียบและ
ข้อบังคับนั้นก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทาให้ยากต่อการปฏิบัติตาม
2.2.2 กฎหมายระเบียบและข้อบังคับมักจะตายตัวไม่ยืดหยุ่นให้สดของกับความคล่องตัวของ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทาให้เกิดการกระทาผิดระเบียบและข้อบังคับโดยไม่ได้เจตนาอยู่เสมอ
2.2.3 ส่วนราชการจะต้องเสียเวลาในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบขั้นตอนจนในหลายครั้ง
ไม่สามารถดาเนินการซื้อขายได้ทันภายในปีงบประมาณทาให้ต้องสูญเสียงบประมาณไป
2.2.4 ในกรณีของการจัดตั้งกรรมการเพื่อให้ เป็นไปตามกฎและระเบียบข้อบังคับนั้น ใน
หลายครั้งกรรมการที่ถูกตั้งขึ้น ไม่มีความรู้เลยเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีความเต็มใจที่จะเป็นกรรมการด้วย
แต่ก็จาเป็นที่จะต้องเป็นกรรมการเพราะเป็นองค์กรเล็กและหาคนอื่นเป็นกรรมการไม่ได้ในกรณีเช่นนี้จึงเกิ ด
ความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้บ่อย
2.2.5 นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นพัสดุครุภัณฑ์ที่ซื้อมาตามระเบียบ
นั้นหลายหลายครั้งมีคุณภาพที่ต่าและไม่สามารถใช้งานได้จริงสาเหตุที่ต้องซื้อพัสดุครุภัณฑ์ยี่ห้อนั้นมาก็เพื่อจะ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้ว ยพัสดุที่จะต้องพยายามให้ซื้อหามาในราคาต่าที่สุดมิฉะนั้นจะต้องถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนความผิดว่าไปซื้อของที่มีราคาสูงกว่าราคาตลาด
2.3 ด้านการวางฎีกา การวางฎีกาเพื่อเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก
สานักงบประมาณว่าให้ใช้จ่ายตามรายการนั้นนั้นได้ ส่วนราชการต่างๆจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกาหนดขึ้นเมื่อจะเบิกเงินออกมาใช้จ่ายซึ่งจะมีปัญหาในหลายประการตรงจุด
ซื้อคือ
2.3.1 มีระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์มที่จะต้องปฏิบัติตามมากมายระเบียบและข้อบังคับ
เหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยากต่อการปฏิบัติตาม
2.3.2 ระเบียบและข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามนี้มีการกาหนดไว้อย่างตายตัวไม่ยืดหยุ่น
ดังนั้นส่วนราชการจึงจาเป็นต้องทาเรื่องขอหารือเข้ามาอยู่เป็นประจาเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ
2.3.3 ระเบียบและข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการมักจะไม่ได้รับทราบมีการเวียน
และเผยแพร่ไม่ทั่วถึงหลาย หลายครั้งก็ไม่มีการเวียนให้ทราบเลยเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นมาจึงจะทราบว่ามีระเบียบ
นั้นนั้นอยู่หรือระเบียบเดิมที่ปฏิบัติอยู่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทาให้เสียความรู้สึกต่อส่วนราชการผู้
ต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ
2.3.4 การอบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์มให้แก่สวนราชการเข้าใจยังมีอยู่ใน
ลักษณะที่จากัดมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนราชการในภูมิภาคซึ่งมักมีการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่เป็นประจา
2.3.5 ปัญหาแบบฟอร์มที่ต้องกรอกมากเกินไปการกรอกแบบฟอร์มละเอียดมากเกินไปการ
ล่าช้าของการได้รับเงินฯลฯ
2.4 ด้านการตรวจสอบ การตรวจสอบงบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้วว่าใช้จ่ายถูกต้องตามกฎ
และระเบียบหรือไม่นั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน ดังนี้
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2.4.1 การตรวจสอบต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่สวนราชการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องงบประมาณเป็นผู้ออกมาให้ปฏิบัติตามกัน ดังนั้นจึงยากแก่ผู้ตรวจสอบที่จะต้องรู้ให้ทั่วถึง ผู้
ตรวจสอบต้องรู้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเหล่านั้นให้ละเอียดมีประสบการณ์และทั่วถึง จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2.4.2 กาลังเจ้าหน้าที่สาหรับตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่างๆนั้นมี
จานวนจากัดไม่เพียงพอต่อปริมาณที่จะต้องถูกตรวจสอบดังนั้นการปฏิบัติที่ผิดและที่ไม่ถูกตรวจสอบยังมีอีก
เป็นจานวนมาก
2.4.3 ไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่จะถูกตรวจสอบ
2.4.4 ปัญหาการเก็บเอกสารและข้อมูลไม่เป็นระบบยากต่อการตรวจสอบและการไม่รู้จัก
ทาลายเอกสารที่ไม่จาเป็นฯลฯ
2.5 ด้านการประเมินผลการประเมินผลมีปัญหาอยู่หลายประการเช่นเดียวกันคือ
2.5.1 แบบฟอร์มที่ใช้กรอกการประเมินผลนั้นละเอียดมากเกินไปจะต้องเสียเวลากอกมาก
และไม่สะดวกต่อการพิมพ์และการเก็บรักษา
2.5.2 การไม่ได้ รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการ
ประเมิน
2.5.3 ส่วนราชการไม่เห็นความสาคัญของการประเมินผลหรือไม่ต้องการให้ประเมินผลงาน
ของตนเพราะอาจจะเนื่องมาจากการทางานของตนไม่มีผลงาน
2.5.4 รายงานการประเมิ น ผลงานส่ ว นใหญ่ ยั ง ล่ า ช้ า และไม่ ทั น ต่ อ การน ามาพิ จ ารณา
ประกอบการให้งบประมาณในปีถัดไป
2.5.5 ไม่มีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายประเมินผลงบประมาณและฝ่ายวิเคราะห์อนุมัติ
งบประมาณรายงานการประเมินผลงานนั้นมักจะไม่ตรงกับสิ่งที่เจอที่ วิเคราะห์งบประมาณต้องการให้ประเมิน
ดังนั้นรายการผลงานที่ได้มาก นักวิเคราะห์งบประมาณจึงไม่ได้นามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
2.5.6 รายงานการประเมินผลงานของฝ่ายประเมินผลมักจะละเอียดมากจนเกินความจาเป็น
และมีลักษณะเป็นวิชาการและสูตรมากไปไม่สามารถดูให้เข้าใจได้อย่างง่ายสาหรับนักปฏิบัติงานทั่วไปที่จะ
นามาใช้ต้องเสียเวลาอ่านนานมาก
4. สรุปผลการศึกษา
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ของสานักงานเขตบาง
กะปิเป็นเพศชายจานวน 14 คนและเพศหญิงจานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน และสานักงานเขตวังทองหลาง
เป็นเพศชายจานวน 7 คนและเพศหญิงจานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามของสานักงาน
เขตบางกะปิมีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 5 คน ระดับปริญญาตรีจานวน 12 คนและ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 3 คน และผู้ตอบแบบสอบถามของสานักงานเขตวังทองหลางมีระดับการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 4 คน ระดับปริญญาตรีจานวน 8 คนและระดับสูงกว่าปริญญาตรี 3 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามสานักงานเขตบางกะปิ มีระยะเวลาทางานในหน่วยงานที่สังกัด น้อยกว่า 2 ปี จานวน 3 คน 2-4
ปี จานวน 7 คน 5-7ปี จานวน 4 คน 8-10 ปี จานวน 2 คนและ มากกว่า 10 ปีจานวน 4 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามสานักงานเขตวังทองหลางมีระยะเวลาทางานในหน่วยงานที่สังกัด น้อยกว่า 2 ปี จานวน 2 คน

92

2-4 ปี จานวน 4 คน 5-7ปี จานวน 2 คน 8-10 ปี จานวน 3 คน และมากกว่า 10 ปีจานวน 4 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามสานักงานเขตบางกะปิเคยได้รับการอบรมเกี่ยวงบประมาณ 4 คน และไม่เคยได้รับการอบรม
เกี่ ย วกั บ งบประมาณ 16 คน ผู้ ต อบแบบสอบถามส านั ก งานเขตวั ง ทองหลางเคยได้ รั บ การอบรมเกี่ ย ว
งบประมาณ 5 คน และไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับงบประมาณ 10 คน ผู้ตอบแบบสอบถามสานักงานเขต
บางกะปิมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณในด้านการจัดทาคาของบประมาณจานวน 12 คน ด้านการบริหาร
งบประมาณจานวน 4 คน และด้านการติดตามงบประมาณจานวน 4 คน ผู้ตอบแบบสอบถามสานักงานเขตวัง
ทองหลางมีความเกี่ยวข้อ งกับงบประมาณในด้านการจัดทาคาของบประมาณจานวน 5 คน ด้านการบริหาร
งบประมาณจานวน 7 คน และด้านการติดตามงบประมาณจานวน 3 คน
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด ท างบประมาณของเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษางานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ของสานักงานเขตบาง
กะปิ และสานักงานเขตวังทองหลาง
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตบางกะปิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากและเมื่อพิจารณาเรียงลาดับของปัญหาและอุปสรรคก็พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จั ดทางบประมาณที่มากที่สุ ดในด้านการจัดทาคาของบประมาณคือ การจัดทางบประมาณสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของกรุงเทพ รองลงมาคือ ปฏิทินงบประมาณประจาปีมีเวลาจากัด ด้านการบริหารงบประมาณคือ
ได้รับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานตรงตามเวลา รองลงมาก็คือ การพิจารณาเงินประจางวดมี ความ
รวดเร็วในการพิจารณา และในด้านการติดตามงบประมาณคือ การจัดทารายงานประจาปี รายงานผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัด รองลงมาคือการควบคุม และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตวังทองหลางในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากและเมื่อพิจารณาเรียงลาดับของปัญหาและอุปสรรคก็พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทา
งบประมาณที่มากที่สุดในด้านการจัดทาคาของบประมาณคือ การจัดทางบประมาณสอดคล้องกับนโยบายของ
กรุงเทพ รองลงมาคือ มีการกาหนดแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพและการจัดทา รายละเอียด
โครงสร้างแผนงาน และโครงการ ด้านการบริหารงบประมาณคือ ได้รับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตรงตามเวลาและ การจั ดสรรเงิน งบประมาณเป็นไปตามกรอบที่ประเมินไว้ รองลงมาคือ มีการจัดล าดับ
ความสาคัญของแผนงาน โครงการในการบริห ารจัดการ และในด้านการติดตามงบประมาณคือการจั ดท า
รายงานประจาปี รายงานผลการ ประเมินตามตัวชี้วัด รองลงมาคือ การควบคุม และตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง
มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณ ในด้านการจัดทางบประมาณ มีระดับปัญหาและอุปสรรคที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับมีการกาหนดแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพ มีการวางแผนใช้งบประมาณ
ล่วงหน้า 3-5 ปี ในการจัดทาแผนงบประมาณมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
ในการจัดทางบประมาณ มีการเก็บข้อมูลจากประชาชนในการจัดทาแผนงบประมาณ ความเข้าใจระเบียบ
หลกัเกณฑ์ วิธีในการจัดทางบประมาณ
ผู้ตอบแบบสอบถามของสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง มีปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดทางบประมาณ ในด้านการบริหารงบประมาณงบประมาณ มีระดับปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกัน
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เกี่ย วกับ การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่า ยประจาปี มีความรวดเร็ว กระบวนการในการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณมีความรวดเร็ว การพิจารณาเงินประจางวดมีความรวดเร็วในการพิจารณา
และผู้ ตอบแบบสอบถามของส านักงานเขตบางกะปิและส านักงานเขตวังทองหลาง มีปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทางบประมาณ ในด้านการการติด ตามงบประมาณงบประมาณมีระดับปัญหาและอุปสรรคที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทาแผนตรวจสอบ
ติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ประชาชนทราบ
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ของปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด ท างบประมาณของเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษางานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ของสานักงานเขตบาง
กะปิ และสานักงานเขตวังทองหลาง ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง การจัดทางบประมาณสอดคล้องกับนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร การได้รับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานตรงตามเวลาและการจัดทารายงาน
ประจาปี รายงานผลการประเมินตามตัวชี้วัด มีระดับปัญหามากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในการจัดทางบประมาณ อันเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง
มีข้อเสนอแนะตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. สานักงานเขตทั้งสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง ควรมีการจัดอบรมในการให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร และ
นโยบายของกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้จัดทาคาของบประมาณให้ มี ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ แ ละ
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการส่งผลให้การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามคาของบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้จัดทาขึ้น
2. สานักงานเขตทั้งสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง ควรมีการจัดอบรมในการให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เงินประจางวดและการขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
3. สานักงานเขตทั้งสานักงานเขตบางกะปิและสานักงานเขตวังทองหลาง ควรมีการจัดอบรมในการให้
ความรู้ กับ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การติดตามงบประมาณ เนื่องจากด้ว ยรูปแบบงบประมาณมีกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่มากและซับซ้อน จึงควรจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และจัดให้มีระบบ และ
กลไกในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทาคาขอ
5.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ในการทาการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประสบปัญหาในการทาวิจัย ในเรื่องของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี มีจานวนน้อยและไม่ได้รับการร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญในการทาวิจัย
ในครั้งนี้
ในการทาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครกรณีศึกษางานการระบายน้าและแก้ไขปัญหาน้าท่วม ของสานักงานเขตบางกะปิ และ
สานักงานเขตวังทองหลาง โดยการทาการศึกษาในปัจจัยด้านอื่นๆได้อีกในหลายด้าน และเพิ่มการศึกษาในเรื่อง
การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดทางบประมาณ และกาหนดขอบเขตในการทาวิจัยที่กว้างขึ้นยกตัวอย่างเช่น
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การศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณของสานักงานเขตทุกแผนงาน และนาผลการศึกษา
ของสานักงานเขตที่สนใจนามาเปรียบเทียบกัน
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษา การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาโครงสร้ า งและการดาเนิน งานของศู น ย์บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ กษา
2) ศึกษาผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และแนวทาง
ในการด าเนิ น งานในอนาคต โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Method) ด้ ว ยการส ารวจเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึก และนาข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีโครงสร้างในการบริหารงานแบบแบ่ง
หน้ า ที่ (functional classification) คื อ การจั ด โครงสร้ า งตามหน้ า ที่ โ ดยเน้ น ความช านาญเฉพาะด้ า น
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้มุมมองในการบริหารไม่ได้จากัด
อยู่กับแนวคิดของบุคลากรภายในเพียงฝ่ายเดียว การดาเนินงานเป็นลักษณะของการส่งเสริมองค์ความรู้
และประสบการณ์ ด้ า นการประกอบธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ค วามเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
จากประสบการณ์จริง ผ่านกระบวนการฝึกอบรม การคัดเลือกแผนธุรกิจ การบ่มเพาะธุรกิจ โดยการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สนับสนุนเงินทุนเริ่มแรกในการดาเนินธุรกิจ
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วยผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้กาหนด
และผลผลิ ต ของศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดนั้น สะท้อนถึงศักยภาพการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็นระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ โดยในปี 2560 มีสถานศึกษาที่ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารวม
ทั้งสิ้นจานวน 416 แห่ง งบประมาณสถานศึกษาแต่ละแห่งได้รับอยู่ระหว่าง 40,000 – 150,000 บาท
สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินในระดับภาค 296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.15 และระดับชาติ 108 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 25.96 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับชาติ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับสูงสุด จานวน
51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.26 สาหรับผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจาปี 2560
โดยใช้ข้อมูลการรายงานผลจากสถานศึกษาจานวน 380 แห่ง ที่รายงานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นในการ
นามาวิเคราะห์ พบว่า มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นในปี 2560 จานวนทั้งสิ้น 1,174 ธุรกิจ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วย
ธุรกิจ เท่ากับ 53,053 บาท ธุรกิจที่ ได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2559 จานวน 625 ธุรกิจ ต้นทุนเฉลี่ย
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี การศึกษา 2561
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เท่ า กั บ 57,071 บาท ธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น ที่ นั ก ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากศู น ย์บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดาเนินการมามากกว่า 1 ปี จานวน 580 ธุรกิจ ต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ 57,071 บาท
และมีจานวนธุรกิจรวม 2,380 ธุรกิจ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจรวม เท่ากับ 13,932 บาท โดยพบว่า
สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณมากกว่าสามารถดาเนินงานให้เกิดผลผลิตที่คาดหวังได้มากกว่าในทุกผลผลิต
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี จ านวนสถานศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า ส าหรั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคนั้ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน ทั้งในส่วนของทรัพยากร
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีศึกษา และเงินทุนในการส่งเสริมการทาธุรกิจของนักศึกษา บุคลากรยังขาด
ความรู้เรื่องธุรกิจและขาดทักษะในการประกอบการจริง ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ งไม่เห็นความส าคั ญ
สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในขณะที่
สถานศึกษาขนาเล็กยังประสบปัญหาด้านความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายในสถานศึกษาเดียวกัน และความ
ร่ ว มมือจากหน่ ว ยงานภายนอก ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาควรจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้ บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญขององค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน รวมถึงมีแผนในการ
พัฒนาบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาว และกาหนดให้ระบบการรายงานผลการดาเนินงานจะต้องรายงานรายละเอียดของรายได้หรือผลประโยชน์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ เกิ ด ขึ้ น กั บ สถานศึ ก ษาเป็ น จ านวนตั ว เลขที่ ชั ด เจน เพื่ อ วั ด
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ

คาสาคัญ : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา, ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ, การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ
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General Operation and Performance of OVEC Business Incubators
Ratchadaporn Tepbudha
Abstract
The primary objectives of this study were
1) To study organizational structure and general operation of business incubators under
supervision of Office of the Vocational Education Commission (OVEC*) nationwide.
2) To examine performance of targeted OVEC business incubators
3) To analyze key challenges faced by targeted OVEC business incubators and provide
recommendations to solution based on research outcomes.
Research findings revealed that functional classification of OVEC business incubators
was set based on individual expertise. There were both internal and external committees
provide advice on overall project implementation, which helped bringing broader perspectives
into incubating activities. These activities included training sessions, business competition,
business incubating program, and business mentorship program.
Performance of OVEC business incubators was assessed by key performance indicators
set by Office of the Vocational Education Commission. The result of assessment reflected core
competency in managing business incubator in effective and efficient manner. The general
assessment program for year 2017 was divided into 4 different levels, namely, institutional
level, provincial level, regional level and national level. The total of 416 business incubators
enrolled in this assessment program and funding for each incubator was depended on their
performance and given rating. The budget was ranged from 40,000 to 150,000 Thai Baht per
institution. Two-hundreds and nighty six business incubators participated in regional
assessment program, which accounted for 71.15% of total participating institutions. Onehundred and eight business incubators participated in national assessment program, which
accounted for 25.96% of total participating institutions. Fifty-one business incubators were
rated 5-star from the national level assessment program, which accounted for 12.26% of total
participating institutions.

*

OVEC business incubators are Business Incubators under supervision of Office of the Vocational Education
Commission (OVEC)
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Result of performance analysis from 380 participating business incubators showed that
there were 1,174 new micro-businesses emerged from these 380 incubators, including 625 of
which, were formerly existing businesses. The initial budget for starting business is at its average
mean of 57,071 Thai Baht. The result also indicated that incubators who were given higher
budget reached their expected target.
The common challenge for OVEC business incubators is insufficient fund to execute
their operation, which bounced direct impacts on manpower and inadequate start-up fund for
students. Other challenges were; many of incubator advisors were lack of practical knowledge
and experience in doing business. Senior management of some colleges did not pay enough
attention to their in-house business incubators. Larger business incubators tended to develop
better alliance and cooperative network both within and outside the college, while smaller
incubators were still struggling in retaining cooperation within and outside the college.
Based on research outcomes and systematic analysis, Office of the Vocational
Education Commission should highly consider
1. Hosting series of official meetings for college management to emphasize the
significance of promoting OVEC business incubators and student learning experience under
entrepreneurial education
2. Launching a concrete framework on developing manpower within OVEC business
incubators for both short term and long term
3. Creating a more-efficient reporting system to enhance data collection mechanism in
measurably manner and provide a more-effective monitoring tool for tangible result in
economically-oriented manner
Keywords : vocational business incubator, business incubator, entrepreneurship
education
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1. บทนา
รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม
และพั ฒ นาการสร้ างผู้ ป ระกอบการมาอย่า งต่ อ เนื่อ ง เช่ น โครงการเสริ ม สร้า งผู้ ป ระกอบการใหม่ ( New
Entrepreneur Creation : NEC) ซึ่งเกิดจากความร่ว มมือระหว่างกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ภายใต้แผนงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีกรอบแนวคิดหลั กในการ
ผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย เพื่อให้ดาเนินธุรกิจด้วย
องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นเครื่องมือใน
การหาโอกาสทางการตลาด หรือโครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดศึกษา (University
Business Incubator : UBI) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ริเริ่มโครงการ “หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา” (UBI) ในช่วงปลายปี 2547 โดยมีเป้าหมายให้ UBI ในสถาบันอุดมศึกษา
ท าหน้ า ที่ บ่ ม เพาะให้ เ กิ ด ผู้ ป ระกอบการใหม่ ( Entrepreneur) และ “บริ ษั ท จั ด ตั้ ง ใหม่ ” (Startup
Companies) ที่จ ะได้รั บ การดูแลให้ มีพัฒ นาการเติบโต เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒ นาเป็ น
“บริษัทเต็มรูปในอนาคต” (Spin-off Companies) รวมทั้งเป็นการสร้างวงจรรายได้ เพื่อให้ผลประโยชน์กลับ
สู่สถาบันอุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชา
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้าน
การจัดการธุรกิจตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้กาหนดแนวทางในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ขึ้นในปี 2556 ภายใต้การ
บริหารโครงการของสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีว ศึกษา ครอบคลุ มสถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาทุกแห่ ง และสนับสนุน
งบประมาณให้สถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา พัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้พร้อมต่อ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธุรกิจ นักศึกษาสามารถนาแผนธุรกิจของตนมาพัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน หรือเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
ผู้ ศึกษามีความสนใจศึกษาการดาเนินงานและผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศ ในด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ที่สาคัญของผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียน และเป็นทักษะที่มีความสาคัญยิ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและนาไปสู่
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานในอนาคต
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง การดาเนินงานและผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เป็นดังนี้
โครงสร้างของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
-โครงสร้างการบริหารงาน (Structure chart)
-หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้าง
การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
-การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
-การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
-ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ สอศ. กาหนด
-ผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 ธุรกิจใหม่
 ธุรกิจต่อเนื่อง
 ธุรกิจยั่งยืน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
-ด้านงบประมาณ
-ด้านบุคลากร
-ด้านเครือข่ายความร่วมมือจากบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
4. วิธีการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเคราะห์เอกสาร และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
นาข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในส่วนของการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ หั ว หน้ า ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา จ าน วน 10 คน
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ซึ่งงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นตรง จานวน
5 คน และนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จานวน 5 คน รวม
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น จานวน 20 คน
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5. ผลการศึกษา
5.1 โครงสร้างของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานของศูนยบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีลาดับชั้นของการ
บริหารงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริ หารงานของศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
ที่มา : คู่มือการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2561)

โครงสร้างในการบริหารงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีลักษณะการจัดโครงสร้าง
แบบแบ่งตามหน้าที่ (functional classification) คือการจัดโครงสร้างตามหน้าที่โดยเน้นความชานาญเฉพาะ
ด้ า น (ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ , 2560) โดยนอกจากจะมี ค ณะกรรมการภายในที่ ม าจากบุ ค ลากร
ของสถานศึกษาแล้ว ยังมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกในการเป็นที่ปรึกษาการดาเนินงาน โดยประธาน
คือผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่งมีอานาจการตัดสินใจสูงสุด ในขณะที่รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่ ว มมื อ เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการบริ ห าร ผ่ า นผู้ ที่ มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ คื อ หั ว หน้ า งานศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และจัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความชานาญเฉพาะเรื่อง เพื่อส่งเสริมให้
การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจที่มีความพร้อม
5.2 การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5.2.1 การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เป็นภารกิจหลักของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีการบริหาร
จัดการดังนี้
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1) ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
การได้มาซึ่งพื้นที่สาหรับการจัดตั้งเป็นสานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2) จัดหา ดูแล และรับผิดชอบ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เช่น ป้ายสานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วัสดุ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
3) จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่ม เพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึ ก ษา
โดยมีคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงสร้าง
4) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา
ตลอดจนการมอบหมายหน้าที่ การดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ การนิเทศ การประเมินผลการดาเนินงาน และ
การรายงานผล เป็นต้น
5) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการบริ ห ารศูน ย์ ฯ กาหนดภารกิจที่จ ะต้ อ งดาเนิน การไว้ เช่น กิจกรรมการฝึ ก อบรม กิ จกรรม
การศึกษาดูงาน กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการนิเทศ กิจกรรมการประเมินศูนย์บ่ม
เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ฯ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เป็นต้น โดยควรใช้รูปแบบในการจัดทาที่ เทียบเคียงกับแผนปฏิบัติ
การประจาปีของสถานศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานการดาเนินงาน
6) บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กาหนด
7) ดาเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
8) ประสานงานกั บ สถาบั น การเงิ น และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ หาแหล่ ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
กลุ่มเป้าหมาย
9) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม
10) ดาเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กาหนด
11) การนิเทศประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพื่อรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงาน ในการรับการนิเทศ
12) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการดาเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
13) สรุ ป ผลและรายงานผลการด าเนิ น งาน ทั้ ง ในรู ป ของเอกสารจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ที่รับผิดชอบ และการรายงานผลการดาเนินงานทางระบบ On Line ที่ bic.nawamin.ac.th
5.2.2 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ดาเนินงานดังนี้
1) จัดทาโครงการ
2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ มอบหมายหน้าที่
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4) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
5) ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักสูตรที่กาหนด
6) ศึกษาดูงาน
7) แบ่งกลุ่มนักศึกษาเขียนแผนธุรกิจ
8) จัดให้มีครูที่ปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือให้คาแนะนา กลุ่มธุรกิจละ 1 คน
9) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รวบรวมแผนธุรกิจ
การคัดเลือกแผนธุรกิจ ดาเนินงานดังนี้
1) ทาหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน และจากภายใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ
2) ผู้เรียนนาเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ
3) คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ
4) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
5) สถานศึกษาจัดทาประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดาเนินงานดังนี้
1) วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การตามแผนธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กซึ่ ง
คณะกรรมการประกอบด้วย กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ
2) คณะกรรมการดาเนินการธุรกิจทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนในการดาเนินธุรกิจ
3) เมื่อวิทยาลัยอนุมัติทุนในการดาเนินการธุรกิจแล้ว ผู้เรียนจะต้องไปดาเนินการเปิดบัญชีกับ
ธนาคาร โดยผู้เรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน
4) วิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เรียนที่ได้รับการอนุมัติในการดาเนินการธุรกิจ
5) ผู้เรียนดาเนินการประชุมเตรียมการทาธุรกิจร่ว มกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เช่น การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ การวางระบบบัญชี เป็นต้น
6) ดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้กาหนดไว้
7) จัดทาบัญชีและสรุปผลการดาเนินงาน
8) ประชุมคณะกรรมการดาเนินการธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อทบทวนการดาเนินธุรกิจใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
10) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รวบรวมรายงานและจัดทาสรุปเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
5.3 ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2
ประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่ ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาก าหนด
และผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รายละเอียดดังนี้
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5.3.1 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด
ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้กาหนด ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและนามาวิเคราะห์
พบว่ามีการแบ่งการประเมินออกป็นระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดย
ในระดับจังหวัด และระดับภาค ใช้ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชี ว ศึ ก ษา การด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น และผลสั ม ฤทธิ์ ข องการบ่ ม เพาะผู้ เ รี ย นสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ การประเมินในระดับชาติ ใช้ตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ นวัตกรรม และความยั่งยืนของธุรกิจ
ลาดับขั้นตอนของการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 2 ลาดับขั้นตอนของการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แหล่งที่มา : คู่มือการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2561)

ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลทุติยภูมิ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจาปี 2560
มาวิเคราะห์ ผลปรากฏดังตารางที่ 1
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ร้อยละ/
จานวน
ร้อยละ/
จานวน
จานวน
สถานศึกษาที่ จานวน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน สถานศึกษาที่ สถานศึกษา
ผ่านการ
สถานศึกษา
ระดับภาค
ระดับชาติ
ผ่านการ
ทั้งหมดที่
ประเมิน
ทั้งหมดที่
ประเมิน(แห่ง) ดาเนินงาน
(แห่ง)
ดาเนินงานฯ
ฯ
4 ดาว
109
26.20
5 ดาว
51
12.26
3 ดาว
143
34.37
4 ดาว
51
12.26
2 ดาว
35
8.41
3 ดาว
6
1.44
1 ดาว
9
2.16
รวม
296
71.15
รวม
108
25.96
จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจาปี 2560 รวมทั้งสิ้น 416 แห่ง
แหล่งที่มา : ผู้วิจัย
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แหล่งที่มา : ผู้วิจัย
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พบว่า จานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ณ ปี 2560 รวมทั้งสิ้นจานวน 416 แห่ง มีสถานศึกษาผ่านเข้ารับ
การประเมินในระดับภาค จานวน 296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของสถานศึกษาทั้งหมดที่ดาเนินงาน โดย
แบ่งเป็นผลการประเมินระดับภาค 1 ดาว จานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.16 ผลการประเมินระดับภาค
2 ดาว จานวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.41 ผลการประเมินระดับภาค 3 ดาว จานวน 143 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 34.37 และผลการประเมินระดับภาค 4 ดาว จานวน 109 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 26.20 สาหรับผล
การประเมินระดับชาติ 1-5 ดาวนั้น มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เข้ารับการประเมินในระดับชาติ จานวน 108
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.96 แบ่งเป็นระดับชาติ 3 ดาว จานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.44 ระดับชาติ 4 ดาว
จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.26 และสถานศึ กษาที่มีผลการประเมินระดับชาติ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลการ
ประเมินระดับสู งสุ ด จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.26 ของสถานศึกษาที่ดาเนินการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทั้งหมด โดยผลการประเมินดังกล่าวเชื่อมโยงกับงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในการ
ดาเนินงานปีต่อไป
5.3.2 ผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผลผลิตที่เกิดขึ้นของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกรอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ผลผลิต ได้แก่
1) ธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจที่ได้จากการดาเนินการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในปีปัจจุบัน
2) ธุรกิจต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่ได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน (2559)
3) ธุ รกิ จยั่ งยื น เป็ นธุ รกิ จที่ นั กศึ กษาหรื อศิ ษย์ เก่ าหรื อผู้ ที่ ได้ รั บการส่ งเสริ มจากศู นย์ บ่ มเพา
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดาเนินการมามากกว่า 1 ปี
ผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจาปี 2560 โดยใช้ ข้อมูลการายงานผลของ
สถานศึกษาที่ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและรายงานผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
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จานวน 380 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.34 ของจานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานฯ ทั้งหมด (416 แห่ง) โดยกาหนด
ช่วงงบประมาณ 2 ช่วงงบประมาณ ได้แก่ ผลผลิตของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณระหว่าง 40,000 บาท –
100,000 บาท และผลผลิตของสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณระหว่าง 100,000 – 150,000 บาท ทั้งนี้
การแยกวิเคราะห์ ข้อมูลโดยแบ่ งช่วงงบประมาณดั งกล่ าว ผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลผลิ ตของ
สถานศึกษากลุ่มที่ได้รับงบประมาณมากกว่า กับกลุ่มที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่า ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่
2
งปม. (บาท)

สถานศึกษา ธุรกิจ ต้นทุนต่อ ธุรกิจ
(แห่ง)
ใหม่ 1 หน่วย ต่อเนื่อง
ผลผลิต
(บาท)
40,000 – 100,000 211
502 22,450 272
100,000 – 150,000
รวม
ร้อยละ/จานวนธุรกิจรวม

171
380

ต้นทุนต่อ ธุรกิจ
1 หน่วย ยัง่ ยืน
ผลผลิต
(บาท)
41,434 268

ต้นทุนต่อ รวม
1 หน่วย ผลผลิต
ผลผลิต
(บาท)
42,052 1,042

ต้นทุนต่อ
1 หน่วย
ผลผลิต
(บาท)
10,816

672 32,571 353 62,006 313 69,930 1,338 16,359
1,714 28,244 625 53,053 581 57,071 2,380 13,932
72.07
26.26
24.41
100

ตารางที่ 2 ผลผลิตและต้นุนงบประมาณต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แหล่งที่มา : ผูว้ ิจัย
หมายเหตุ
ผู้ศึกษาได้คานวณต้นทุนงบประมาณเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตในตารางข้างต้น โดยใช้สมการดังนี้
ต้นทุนงบประมาณเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจใหม่
= งบประมาณรวม / จานวนธุรกิจใหม่
ต้นทุนงบประมาณเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจต่อเนื่อง
= งบประมาณรวม / จานวนธุรกิจต่อเนื่อง
ต้นทุนงบประมาณเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจยั่งยืน
= งบประมาณรวม / จานวนธุรกิจยั่งยืน
ต้นทุนงบประมาณเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจใหม่
= งบประมาณรวม / จานวนธุรกิจรวม
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งบประมาณที่ใช้ต่อ1หน่วยผลผลิต

จากข้ อ มู ล ในตารางที่ 4.2 สามารถแสดงต้ น ทุ น เฉลี่ ย ต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยผลผลิ ต ของศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป ของแผนภู มิ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งของข้ อ มู ล ได้ ชั ด เจนขึ้ น
ดังภาพที่ 3

80,000
60,000
40,000

69,930

62,006

22,450

32,571

41,434

42,052

20,000

10,816

16,359

ธุรกิจใหม่

งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ

ธุรกิจต่อเนื่ อง
งปม. 40,000-100,000 บาท

ธุรกิจยัง่ ยืน

ต้นทุน/1ผลผลติ (รวม)

งปม. 100,000-150,000 บาท

ภาพที่ 3 ต้นทุนต่อ 1 หน่วยผลผลิต ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แหล่งที่มา : ผู้วิจัย
จากข้อมูลในตารางที่ 2 และภาพที่ 3 ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณมากกว่า (ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท – 150,000 บาท)
มีต้นทุนเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยผลผลิต สูงกว่าสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่า (ได้รับงบประมาณ 40,000
บาท – 100,000 บาท) และยังสามารถดาเนินงานให้เกิดผลผลิตทั้ง 3 ผลผลิต ได้มากกว่า ถึงแม้ว่าจะมี
จานวนสถานศึกษาน้อยกว่าถึง 40 แห่ง
ในปี 2560 เกิดธุรกิจใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ จานวน 1,714 ธุรกิจ
ต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ 28,244 บาท/หน่วย ธุรกิจที่ได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2559 จานวน 625 ธุรกิจ
ต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ 53,053 บาท/หน่วย ธุรกิจที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่สามารถดารงอยู่ได้มากกว่า 1 ปี จานวน 581 แห่ง ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 57,071
บาท/หน่วย มีจานวนธุรกิจรวมทั้งหมดตลอดการดาเนินงานปี 2560 รวม 2,380 ธุรกิจ มีต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ
13,932 บาท/หน่วย โดยประเภทของผลผลิตที่มีต้นทุนงบประมาณเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยผลผลิต สูงที่สุดได้แก่
ธุรกิจยั่งยืน ธุรกิจต่อเนื่อง และ ธุรกิจเกิดใหม่ ตามลาดับ
5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5.4.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังคงไม่เพียงพอในการดาเนินงาน เนื่องจากมีภารกิจที่
หลากหลาย ทั้งอบรมความรู้ด้านผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้มีความพร้อมในการบ่ มเพาะ
นักศึกษา การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเงินทุนแก่แผนธุรกิจของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
มองว่ า การได้ เ ข้ า ร่ ว มการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะจากศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาถื อ เป็ น โอกาส
ที่ดี ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ จริงในการทาธุรกิจ สามารถต่อยอดองค์
ความรู้ทางวิชาชีพได้ในอนาคต และยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน แต่หากมีนักศึกษาสนใจเข้าร่ว ม
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โครงการจานวนหลายธุรกิจ จะทาให้เงินทุนที่จะสนับสนุนแก่แผนธุรกิจของนักศึกษามีจานวนจากัดมากยิ่งขึ้น
และการขยายธุรกิจของนักศึกษาทาได้ยาก เนื่องจากไม่มีเงินทุนมากเพียงพอ
5.4.2 ปัญหาและอุปสรรด้านบุคลากร
บุ ค ลากรของศู น ย์บ่ ม เพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึ ก ษาในสถานศึก ษาหลายแห่ ง
ไม่เพียงพอ หัวหน้าศูนย์ต้องแบกรับภาระงานในปริมาณมาก ซึ่งมีภาระงานด้านการสอนเป็นภารกิจหลักอยู่แล้ว
โดยขาดแคลนบุคลากรที่จะช่วยดาเนินงานของศูนย์ รวมถึงหัวหน้าศูนย์ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกอบธุรกิจเท่าที่ควร บุลคากรของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาหลายแห่งไม่มีความรู้ด้านธุรกิจ
ไม่มีทักษะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการจริ ง ทาให้ การดาเนินงานติดขัด มีการเปลี่ ยน/โยกย้ายหน้าที่ หรือย้าย
สถานศึกษา ทาให้การดาเนินงานของสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง
5.4.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านเครือข่ายความร่วมมือจากบุคลากรภายในสถานศึกษาและ
เครือข่ายจากภายนอกสถานศึกษา
ความร่ ว มมื อ จากภายในสถานศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบางแห่ ง ไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับการดาเนินงาน โดยมองว่าเป็นภาระของสถานศึกษา ซึ่งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ไม่ได้จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาธุรกิจที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
ไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดาเนินธุรกิจ นักศึกษาให้ความร่วมมือและมี
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่มีข้อจากัดด้านเวลาเรียน จึงทาให้การดาเนินธุรกิจไม่มีความต่อเนื่อง
บุคลากรในสถานศึกษา ไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเนื่องจากมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานที่มากขึ้น
สถานศึกษายังขาดเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านพาณิชย์ใน
ระดับพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กว่า
จะมีเครือข่ายความร่วมมือที่ดี ทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาใดที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ
มาก ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษานั้ น ก็ มั ก จะมี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ดี จาก
หน่วยงานภายนอกองค์กร ทั้งเรื่องวิทยากรในการอบรมส่งเสริมความรู้ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ
6. อภิปรายผลการศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (structure chart) มีลักษณะ
เป็นโครงสร้างแนวดิ่ง โดยแบ่งโครงสร้างตามอานาจหน้าที่ที่มีความชานาญเฉพาะด้าน โดยการจัดโครงสร้าง
ดังกล่าว มีประธาน และรองประธานที่สามารถทาหน้าที่ในการตัดสินใจแทนประธานได้ในกรณีที่ประธานติด
ภารกิจ ในขณะที่การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากทั้งภายนอกและภายใน จะทาให้การดาเนินงานมีความ
น่าเชื่อถือ และได้รับประโยชน์จากมุมมองของคณะกรรมการจากภายนอกสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมีมุมมองใน
การพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจแก่นักศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากองค์ความรู้เดิม ไม่ได้จากัดอยู่กับแนวคิดของ
บุคลากรภายในของสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่อานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน
ตามความชานาญเฉพาะเรื่อง และผู้ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับปฏิบัติงาน คือ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งประเด็นนี้อาจทาให้ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นจากงานการสอน
ที่เป็นงานหลัก
การดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน มีกระบวนการใน
การพั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการแก่ ผู้ เ รี ย น และขั้ น ของการได้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จริ ง ทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในส่วนของผลการดาเนินงานตาม
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เกณฑ์การประเมินที่กาหนดนั้น พบว่ามีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เข้ารับการประเมินระดับภาค จานวน 296 แห่ง
จากจานวนสถานศึกษาที่ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทั้งหมด 416 แห่ง แสดงให้เห็นว่า
มีส ถานศึกษากว่า 120 แห่ ง ที่ยั งไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ารับการประเมินในระดับภาค ในขณะที่
สถานศึกษาอื่นที่อาจจะได้รับงบประมาณเท่ากัน แต่ยังคงดาเนินงานมีศักยภาพที่สามารถผ่านเข้ ารับ การ
ประเมินในระดับภาคได้ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงาน รวมถึงอาจมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ทาให้ศักยภาพของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง มีศักยภาพที่แตกต่างกัน
ด้านผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจใหม่ ที่ผู้เรียนได้เ สนอแผน
ธุรกิจและผ่านการคัดเลือกให้ดาเนินการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจยั่งยืน ที่ดาเนินงานมาไม่ต่า
กว่ า 1 ปี นั้ น เป็ น ผลมาจากข้ อ จ ากั ด ด้ า นผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ที่ อ าจจะส าเร็ จ การศึ ก ษา
หรือต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ห ลั กสูตรกาหนด ทาให้การทาธุรกิจไม่ต่อเนื่อง การส่งเสริมธุร กิจ
ต่อเนื่องและธุรกิจยั่งยืนนั้น จึงมีจานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจใหม่ ซึ่งผู้เรียนกลุ่มรุ่นน้องได้เสนอแผน
ธุรกิจเข้าร่วมโครงการ
7. สรุปผลการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีโ ครงสร้างการบริหารและมีการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หัวหน้าศูนย์บ่ม
เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาภายนอก คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาภายใน
ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม และฝ่ายธุรการ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าว เป็นการจัดโครงสร้างแบบแบ่ง
หน้าที่เน้นความชานาญเฉพาะด้าน (functional classification) และลาดับการตัดสินใจนั้นมีรองประธานซึ่ง
สามารถทาหน้าที่ตัดสินใจแทนประธานกรณีที่ประธานติดภาระกิจหรือ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ รวมถึงการ
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา จะช่วยสะท้อนมุมมองที่กว้างขึ้นของการบริหาร
และพัฒนางานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยไม่จากัดเฉพาะแนวคิดของบุคลากรภายในเพียง
ฝ่ายเดียว
ลักษณะการดาเนินงานเป็นการส่ งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจทั้งในและ
นอกสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ผ่านกระบวนการฝึกอบรม การคัดเลือกแผนธุรกิจ การบ่มเพาะธุรกิจ
และนาไปสู่การสนับสนุนการดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของนักศึกษาโดยสนับสนุนเงินทุนเริ่มแรก ส่งเสริมการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามี องค์
ความรู้และสามารถต่อยอดองค์ความรู้จากกระบวนการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกรอาชีวศึกษานี้ไปสู่เส้นทาง
อาชีพของผู้ ประกอบการได้ในอนาคต ซึ่งกาหนดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจเป็ นผู้ช่วยเหลื อให้ คาแนะน าแก่
นักศึกษาที่ดาเนินธุรกิจ โดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานในระดับปฏิบัติ
ผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากระดับของผลการประเมินที่ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ ประกอบการอาชี ว ศึ กษาแต่ ล ะแห่ งเข้ ารั บการประเมิ น ตามตั วชี้ วั ดที่ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นผู้กาหนด ในฐานะเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผลการดาเนินงานจากผลผลิ ต
ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ใหม่ ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง และธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานจากผลการประเมิ น
เป็นการประเมินถึงศักยภาพในการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีสถานศึกษา
ที่ดาเนิ นงานศูนย์ บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชีวศึ กษาทั่ วประเทศ ณ ปี 2560 รวมทั้งสิ้ นจานวน 416 แห่ ง
งบประมาณที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้รับในปี 2560 อยู่ระหว่าง 40,000 – 150,000 บาท มีสถานศึกษาที่
เข้ารับการประเมินในระดับภาค 296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.15 ระดับชาติ 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.96
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และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับชาติ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับสูงสุด จานวน 51 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.26 ของสถานศึกษาที่ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอการอาชีวศึกษาทั้งหมด และพบว่าสถานศึกษา
กว่า 120 แห่ง ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ารับการประเมินในระดับภาค ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะใช้
เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีถัดไป
ผลผลิตของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจาปี 2560 ซึ่งใช้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จาก
การรายงานผลของสถานศึกษาจ านวน 380 แห่ง ที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น พบว่า จาก
สถานศึกษาจานวน 380 แห่งที่มีการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ปะกอบการอาชีวศึกษา มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น ในปี
2560 จานวน 1,174 ธุรกิจ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจ เท่ากับ 28,244 บาท ธุรกิจที่ได้ดาเนินการ
ต่อเนื่ องจากปี 2559 จ านวน 625 ธุรกิจ ต้นทุนเฉลี่ ย เท่ากับ 53,053 บาท ธุรกิ จยั่งยืนที่ศิ ษย์เก่ าหรื อ
ผู้เข้าร่วมโครงการดาเนินธุรกิจมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 580 ธุรกิจ ต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ
57,071 บาท และมีจานวนธุรกิจรวมทุกผลผลิต จานวน 2,380 ธุรกิจ มีต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยธุรกิจรวม
เท่ากับ 13,932 บาท ซึ่งผลผลิ ตข้างต้นเกิดการสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา แต่ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลด้าน
รายได้หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นกับนั กศึกษาหรือสถานศึกษาที่เป็นจานวนเงินที่ชัดเจน และเมื่อพิจารณาถึ ง
งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับในจานวนที่แตกต่างกัน พบว่า สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณมากกว่ า สามารถ
ดาเนินการให้ เกิดผลผลิ ตที่คาดหวังได้มากกว่าสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่าทั้ง 3 ผลผลิต ถึงแม้
สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณมากกว่านั้นจะมีจานวนสถานศึกษาน้อยกว่าถึง 40 แห่ง และมีต้นทุนงบประมาณ
โดยเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตสูงกว่าสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่า แสดงให้เห็นว่าจานวนงบประมาณที่
สถานศึกษาได้รับต่างกัน มีผลต่อผลผลิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน ทั้งในส่วนของทรัพยากรของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีศึกษา และเงินทุนในการส่งเสริมการทา
ธุรกิจของนักศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้เรื่องธุรกิจและขาดทักษะในการประกอบการจริง ผู้บริหารสถานศึกษา
บางแห่ งไม่เห็ นความส าคัญ สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีเครือข่ ายความร่วมมือที่ดีจากทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาขนาเล็กยังประสบปัญหาด้านความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายใน
สถานศึกษาเดียวกัน และความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
8. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดังนี้
1) สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาในฐานะต้นสั งกัด ควรจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่ อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริม
และพั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการแก่ ผู้ เ รี ย น และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของศู น ย์ บ่ มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษามากขึ้น
2) พัฒนา/ฝึกอบรม บุคลากรของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณ์ ด้านการตลาด ความรู้ด้านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีแผนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
3) หาแนวทางในการกาหนดให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา
4) ก าหนดให้ ร ะบบการรายงานผลการด าเนิ น งานจะต้ อ งรายงานรายละเอี ย ดของรายได้ ห รื อ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือเกิดขึ้นกับสถานศึกษาเป็นจานวนตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อ
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วัดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ และสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง ที่สามารถวัดมูลค่าที่เกิด
ขึ้นกับระบบเศรษฐกิจได้
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ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร , ปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพ และปัจจัยด้านการ
พัฒนาองค์การไม่มีอิทธิพลต่อ การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นองค์การกรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับปัจจัยการ
พัฒนาองค์การมากที่สุด เพราะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขององค์การมากที่สุด โดยอาจจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกล
ยุทธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและปัจจัยด้านการพัฒนาสาย
อาชีพก็ควรพัฒนาควบคู่กันไปด้วย
คาสาคัญ : ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ผลการปฏิบัติงาน , ประสิทธิภาพ และ กรุงเทพมหานคร
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Human resource development factors that affected the efficiency performance
enhancement of staff in Bangkok Metropolitan Administration
Nonthakrit Kittiniyom
Abstract
The study of human resource development factors affected the effective performance of
personnel in Bangkok Metropolitan Administration aimed to study personal factors were affected
the effective performance of personnel in Bangkok Metropolitan Administration. And studying the
human resource development that include personnel development factors, career development
factors and organizational development factors were affected the effective performance of
personnel in Bangkok Metropolitan Administration.
The results found that Human resource development factors in organizational
development factors have the highest effect on performance enhancement (x̄ = 4.052, S.D. =
0.580). Followed by in order that personnel development factors (x̄ = 3.872, S.D. = 0.723) and
organizational development factors (x̄ = 3.775, S.D. = 0.749) The organizational development
factor has a sub-factor analysis which is having a vision, mission, objectives, goals and strategies
together that have an effected on increasing the performance efficiency of personnel under the
Bangkok Metropolitan Administration with statistically significant levels. 0.05. While other subvariables of human resource development factors in 3 factors is personnel development factors,
career development factors and organizational development factors that don’t have influence to
effect on increasing the performance efficiency of personnel under the Bangkok Metropolitan
Administration with statistically significant levels. 0.05. So the Bangkok Metropolitan Administration
should focus on the most important factors of organizational development because it affects the
development of personnel in order to maximize the performance of the organization most
efficiently. Which may focus on developing the personnel to have the vision, mission, objectives,
goals and strategies together in the most efficient way While human development and career
development factors should be developed in parallel
Keywords : human resources development factors , performance , efficiency and
Bangkok Metropolitan Area
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1. บทนา
การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาให้มีความเจริญเติบโตและมีความดีงามมากขึ้น โดยการพัฒนา
บุคลากรเป็นการพัฒนาด้านคนหรือมนุษย์ ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์การ ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้องค์การนั้นมีภาพลักษณ์ว่าองค์ การนั้น ๆ เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้ง
ในองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนจึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และระบบความคิดที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของมนุษย์ โดยบุคลากรในหน่วยงานจะต้องมี
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และระบบ
ความคิด ผสมผสานกับประสบการณ์ที่บุคลากรแต่ละบุคคลมีในตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง
ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบงาน องค์การ การแข่งขัน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรผู้นั้นมีการพัฒนาที่สูงขึ้น
และน าไปสู่ การปฏิบั ติงานที่ตนเองรั บ ผิ ดชอบ ส่ งผลทาให้ ผ ลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งผลให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งทาให้
องค์การมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาของบุคลากรในองค์การที่เปรียบเสมือนกลไกสาคัญที่
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่การพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนย่อยของ
การพัฒนาบุคลากรนั้น คือ การวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมที่
จะทางานในหน้าที่ของตนเองให้ได้ผลดีต่อองค์การมากที่สุด ซึ่งความพร้อมหมายถึงองค์การจะต้องดูแลให้บุคคลมี
กาลังกาย กาลังใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ที่พวกเขาทุ่มเทพลังที่มีอยู่ให้กับงานหน้าที่ของตนจนได้รับ
ผลสาเร็จสูงสุด ( Killian.R.A. , 1984 ) นับได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดขององค์การในการขับเคลื่อน
องค์การให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุเป้าหมายดังที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการที่องค์การแต่
ละองค์การจะบรรลุเป้าหมายนั้น จะต้องอาศัยการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ และการปฏิบัติงาน
ของมนุษย์จะได้ผลงานออกมาในรูปแบบของผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เนื่องจากมนุษย์จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละภาคส่วนขององค์การออกมาในรูปของผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มงาน ฝ่ายงาน แผนก และ
รวมกันเป็นผลการปฏิบัติงานขององค์การในที่สุด ซึ่งถ้าผลการปฏิบัติงานส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การมีข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดจะส่งผลทาให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิ ภาพที่ด้อยลงด้วย ดังนั้นผลการปฏิบัติงาน
ของทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสาคัญที่องค์การจะให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังที่ อุทัย หิรัญโต และมนตรี เจน
วิทย์การ (2531) ได้กล่าวไว้ว่า คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุด การบริหารงานไม่ว่าจะองค์การ
ราชการหรือองค์ การเอกชน ต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยที่สาคัญอยู่อย่างน้อย 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management) หรือที่มีการเรียกสั้นๆว่า 4 M’s จะเห็นได้ว่า
ทรัพยากรทางการบริหารในแต่ละประเภทต่างก็มีความสาคัญที่แตกต่างกันในตัว ของมันเอง จะต้องมีการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันโดยไม่สามารถแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากกันได้ และไม่สามารถที่จะขาดแคลนส่วนใดส่วนหนึ่งได้
เช่นเดียวกัน แต่ปัจจัยเหล่านี้ในปัจจุบันในทุกองค์การจะถือว่า “กาลังคน” นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด ที่
จะทาให้การบริหารดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาหรับกรุงเทพมหานครถือเป็นองค์การหนึ่งที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของภาครัฐขนาดใหญ่ที่มี
จานวนบุคลากรที่สังกัดภายใต้การกากับดูแลของกรุงเทพมหานครจานวนมาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
กรุงเทพมหานครจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเพื่อให้บุ คลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนและเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ อ งค์ ก ารด้ ว ย และการพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น
กรุงเทพมหานครจะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ารับการพัฒนา
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ ทั้งนี้ด้วยปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลทาให้การวางแผนการบริหารจัดการใน
การพัฒนาบุคลากรมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อม ดังนั้นจึงทาให้มีความต้ องการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของข้าราชการสั ง กัด
กรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานครมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน เพื่อจะทาให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาหรือ
ตัดออกในการเป็นตัวแปรในการกาหนดโครงการการพัฒนาบุคลากรสั งกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และทาให้องค์การได้รับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจากบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพที่ผ่านการพัฒนาตนเองจากกรุงเทพมหานครผนวกรวมกับความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ
ในงาน และประสบการณ์ในการทางานของบุคลากรนั้น ๆ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาบุคคลที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาอาชีพที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การพั ฒ นาองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาค้นคว้าเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทาการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และทาการรวบรวม เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลในการนาเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง
ออกมาตามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนย่อยของการพัฒนาบุคลากรนั้น คือ การวางแผนล่วงหน้า
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมที่จะทางานในหน้าที่ของตนเองให้ได้ผ ลดีต่ อ
องค์การมากที่สุด ซึ่งความพร้อมหมายถึงองค์การจะต้องดูแลให้บุคคลมีกาลังกาย กาลังใจ สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ที่พวกเขาทุ่มเทพลังที่มีอยู่ให้กับงานหน้าที่ของตนจนได้รับผลสาเร็จสูงสุด Nadler, L และ Nadler, Z
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(1989) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การที่นายจ้างจัด
ดาเนินการให้พนักงานได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กาหนด เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุง
ความสามารถในการทางานให้ดีขึ้น ทาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ตัวพนักงาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับ
Harbison, F. และ Myers, C. (1964) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการของ
การเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถของประชาชนในสังคม ในทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึง การเพิ่มพูน
ทุนมนุษย์ และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านรัฐศาสตร์นั้น หมายถึง การเตรียมประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเป็น
เรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งในการบริหารงานบุคคล เพราะส่วนสาคัญขององค์การ หากองค์การใดมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพก็นับว่าองค์การมีทรัพย์สินที่มีค่าที่จะนาความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การนั้น ๆ ฉะนั้นการพัฒ นา
บุคลากรจึงมีความจาเป็นต้องใช้ในการบริหารงานขององค์การทุกองค์การ และในหลายเรื่องแล้วแต่ประเภทและ
วัตถุประสงค์ว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการ ในขณะที่พยอม
วงศ์สารศรี (2530) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า การพัฒนาบุคลากร คือ การดาเนินการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ ประสบความสาเร็จเป็นที่น่า
พอใจแก่องค์การ รวมทั้งยังได้กล่าวว่าความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเหตุผลสาคัญ ดังต่อไปนี้
ข้อแรก องค์การมุ่งหวังผลผลิ ตที่มีป ระสิทธิผลและประสิ ทธิภาพ ผู้ที่จะทาให้ ผ ลผลิตดังกล่าวไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางดังที่กาหนดไว้ คือ บุคคลในองค์การ ลาพังเพียงผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่เพียงพอ จาเป็นต้องอาศัย
บุคคลอื่น ๆ ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทางานให้ประสบความสาเร็จ ฉะนั้นจาเป็นจะต้องมี หน่วยงานสอนให้เขาได้
เรียนรู้งานนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจงาน อันนาไปสู่ความรวดเร็วในการทางาน และยังเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานนั้น ๆ ได้ , ข้อที่สอง ลักษณะงานในองค์การมีความแตกต่างจากความรู้ที่ได้รับ
จากสถานศึกษาบ้าง เพราะสถานศึกษาจะให้ความรู้และฝึกฝนสิ่งกว้างๆ อาจไม่ได้เฉพาะเจาะจงและมีลักษณะ
พิเศษตามลักษณะเฉพาะของงานในองค์การ ฉะนั้นผู้สาเร็จการศึกษาจาเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้นก่อนการ
ทางาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นผลให้ทางานด้วยความสบายใจ , ข้ อที่สาม งานใน
องค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้จาเป็นต้องมีการปรับปรุงสื่อต่าง ๆ ให้
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อาทิ เช่น การนา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่าง ๆ จาเป็นต้องฝึกอบรมให้บุ คคลในองค์การสามารถทางานใหม่ได้อย่างดี และข้อ
สุดท้าย บุคคลในองค์การจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทางานเป็นเวลานาน ๆ ความ
เฉื่อยชา ความเซ็งจะเกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจูงใจให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอายุมากแล้วปล่อยให้เด็กรุ่นหลังทา จะต้องทาให้คนในองค์การเกิดจิตสานึกว่าทุกคน
ไม่มีใครแก่เกินเรียน (พะยอม วงศ์สารศรี , 2530) โดยจะคล้ายคลึงกับ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2535) ได้กล่าว
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่า การที่จะพัฒนาบุคลากรจะต้อ งกระทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตนทางานอยู่ใน
องค์การ เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทางานได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานก็จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ
จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของบุคคล โดย
วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
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ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น โดยหวังให้เป็นบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพและก่อ ให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดคุณภาพของผลผลิตที่เกิดจากบุคคล โดยมีกิจกรรมหรือโครงการที่ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อาจมีด้วยกันหลากหลายวิธี รวมถึงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์การเกิดการพัฒนาด้าน
ความคิด จิตใจ บุคลิกภาพ และวิธีการทางาน ให้บุคลากรเหล่านั้นมีแนวทางปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันในการ
ตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการคานึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การด้วย เช่น คุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครั ว รวมทั้งคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมในการทางานและสถานที่ทางานของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้บุคลากรในองค์การนั้นได้รับ
ความสะดวกสบายทั้งทางกายและทางจิตใจในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร รวมทั้งสร้างโอกาสในการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ให้กับบองค์การอย่างเต็มศักยภาพ และทาให้องค์การมีการพัฒนาที่ก้าวไกลและสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลดังที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้
3.2 เป้าหมายสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมายจาเพาะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความสาเร็จ และบรรลุเป้าหมายดังที่องค์การได้กาหนดไว้ได้นั้น ผู้นาภายใน
องค์การควรมีส่ ว นร่ วมและสนับ สนุ น ในโปรแกรมการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งสร้างการประเมินและพูดคุยทาความเข้าใจในนโยบายที่ครอบคลุมความหลากหลาย
อย่างชัดถ้อยชัดคา ซึ่งในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาจะแสดงภาวะผู้นาที่จะกาจัดการกดขี่ข่มเหง การเอา
รัดเอาเปรียบในทุกรูปแบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้ในท้ายที่สุด ก็คือ การส่งเสริมผลิตภาพ กาไร และการตอบสนองต่อ
ตลาด โดยทาให้องค์การและแรงงานมีผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนองค์การและตนเองไปข้างหน้าในการสร้าง
ความเจริญเติบโต ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Gilley, J.W. และ Eggland, S.A.
(1992) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนากิจกรรมที่มีการกาหนดและวางรูปแบบอย่างมีระบบ
มาใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การพัฒนาบุคคล ( Individual Development ) เป็นการมุ่งเน้น พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะใหม่ๆรวมทั้งพฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อที่จะทาให้ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น เพิ่ ม ขึ้ น และได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น , ส่ ว นที่ ส อง การพั ฒ นาสายอาชี พ ( Career
Development ) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความสนใจ ค่านิยม ความรู้ความสามารถ กิจกรรม และ
การมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะสาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต และส่วนที่สาม การพัฒนา
องค์การ ( Organization Development ) มุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขององค์การด้ว ยวิธีการใหม่ๆ และสร้างสรรค์
โดยพยายามปรับโครงสร้าง วัฒนธรรม กระบวนการการบริหาร และกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้ องกัน เพื่อทาให้ องค์การสามารถปรับตัวได้ด้วยตนเอง โดยทั้ง 3 ส่ ว น มีจุดมุ่งหมายร่ว มกัน คือ การ
ปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น
3.3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากเป็นตัวกาหนดขั้นตอน กิจกรรม และ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การของตนเอง เพื่อให้บุคลากร
ภายในองค์การได้เตรียมความพร้อมของตนเองในการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้น Heneman, H.G. et. al. (1980) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การต้องมีการจัดการดาเนินงานอย่างเป็นลาดับขั้นตอน มีการกาหนดนโยบายแผนงาน วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทางของการพัฒนา เนื่องจากกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ และมีขั้นตอนแบบแผนอย่างชัดเจน โดยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ จะเป็นการแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่ง Heneman, H.G. ได้เสนอ
กระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไว้ ดังแผนภาพที่ต่อไปนี้
การระบุความ
ต้องการการ
พัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

การวาง
แผนพัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

การค ัดเลือก ,
ออกแบบ และ
ดาเนิ น
กิจกรรม
พัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

การ
ประเมินผล
การพัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

แหล่ ง ที่ ม า : Heneman, H.G. et al. 1980. Personnel/Human Resource Management.
Homewood, IL : Richard D. Irwin. P.332.
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การระบุความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเป็น
ขั้นตอนที่แสดงความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากช่องว่าง
ระหว่างผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่องค์การต้อ งการ ปัญหาที่มีความสาคัญต่อองค์การ และ
สามารถแก้ไขได้โดยการให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาแก่บุคลากรขององค์การ , ขั้นตอนที่สอง การวาง
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังจากที่ได้ระบุความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ขั้นต่อมาจะเป็น
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพราะโดยทั่วไปแล้วความต้องการพัฒนาจะมีมากมายเกินกว่าที่จะจัดการได้
ทั้งหมดภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ภายใต้ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่ การกาหนดกลยุทธ์
จะเริ่มจากการลาดับความจาเป็นของความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสรรทรัพยากร และการบูรณา
การโครงการต่าง ๆ ให้เป็นแผนดาเนินการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน , ขั้นตอนที่สาม การคัดเลือก ออกแบบ
และดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการคัดเลือกและออกแบบโครงการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่งจะต้องเริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาซึ่งจาแนกได้ห ลายลักษณะ ได้แก่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ด้านทัศนคติ ด้านทักษะ ด้านพฤติกรรมการทางาน และด้านผลที่ได้ของ
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องค์การ เมื่อได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นต่อมาเป็นการกาหนด
เนื้อหาของโครงการ กาหนดหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการพัฒนาจาเป็นต้องเรียนรู้ หรือมีส่วนร่วมกาหนดวิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จนถึงการนาเอาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น
มาจัดดาเนินการต่อไป และในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งสามประการมาแล้ว คือ ขั้นตอน
ของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการประเมินผลนั้นสามารถกระทาได้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก จะเป็นการพิจารณาว่าการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และในระดับที่สอง จะ
เป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดว่าสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหรือไม่ ซึ่งการประเมินผลนี้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่
การปรับปรุง และพัฒนาแนวทางในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถสนอง
ความต้องการขององค์การ
3.4 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Pace, W.R. , Smith, P.C. และ Mills, G.E. (1991) ได้กล่ าวว่า ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์ การ คือ
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์ โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญ
ที่สุด เนื่องจากองค์การจะต้องพยายามนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขอบเขต
ของกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Activities Areas) จะประกอบด้วยเป้าหมาย
หลักๆ 3 ประการ ได้แก่ เป้าหมายแรกแรก การสร้างระบบ (Creating the System) จะเน้นที่องค์การ ซึ่งองค์การ
ต้องพิจารณาออกแบบองค์การ โครงสร้างองค์การ หรือระบบการดาเนินงานที่เหมาะสม เพื่อทาให้ทรัพยากรมนุษย์
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพึงพอใจในการทางาน ที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การออกแบบองค์การ (Organization Design) , 2) การ
ออกแบบงาน (Job Design) , 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) และ 4) การ
คัดเลือกและบรรจุบุคลากร (Human Resource Selection and Staffing) ต่อมาเป็นเป้าหมายที่สอง การธารง
รักษาระบบ (Maintaining the System) หลังจากที่องค์การได้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดาเนินงานแล้ว
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การ องค์การจึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ ประกอบด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การให้
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Compensation Benefits) , 2) โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (Employee
Assistance Program) , 3) ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information System) และ 4) แรงงานสั ม พั น ธ์ (Labor
Relations) และเป้ าหมายสุดท้ าย การปรับปรุงระบบ (Improving the System) ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผ ลผลิ ตของ
ทรัพยากรมนุษย์และผลผลิตขององค์การ รวมทั้งยังเน้นคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตการทางานของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุเป้ าหมายของ
องค์การ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) การพัฒนาบุคคล (Individual Development) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรในองค์การ ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลทราบจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง โดยใช้การฝึกอบรมและ
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พัฒนา ช่วยเสริมจุดเด่นให้ดีขึ้นและแก้ไขจุดอ่อนให้หมดไป รวมทั้งการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานของบุคคล และประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ , 2) การพัฒนาสาย
อาชีพ (Career Development) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสั มพันธ์สอดคล้องระหว่างเป้าหมายของ
บุคคลในเรื่องของงานกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อแสดงให้บุคลากรทราบถึงบทบาทและหน้าที่ ตาแหน่งงาน
รวมทั้งความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์การของตนที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ และ 3) การพัฒนาองค์การ
(Organization Development) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่ขององค์การ กระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงองค์การ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
3.5 การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้องค์การก้าวหน้าและมี
การเจริญเติบโต ซึ่งไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2525) ได้แบ่งการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ คือ ประการแรก การพัฒนา
บุคลากรในสายงานบริหาร โดยมีการเพิ่มพูนทักษะการบริหาร ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางาน และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันในหมู่ผู้บริหารและองค์กร ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาเป็นการจัดประชุมสัมมนาหรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อ การดูงาน/ฝึกงาน/เปลี่ยนงานรูปแบบอื่น ๆ ครอบคลุมการบรรยายพิเศษเป็น
ครั้งคราว และการประชุมแก้ปัญหากันเองภายใน , ประการที่สอง การพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการ จะมุ่งไปที่
การเป็นจุดใหญ่ อันได้แก่ งานเอกสารและข้อมูล และงานส่งเสริมความชานาญในงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ประชุมสัมมนา/อภิปราย/ฝึกปฏิบัติการ ฯลฯ การให้คาปรึกษาเรื่องการวางแผนการงาน/เทคนิคการสอน/การ
ประเมินผล การจัดเตรียมอุป กรณ์ และการฝึกอบรมระยะสั้ นๆการฝึ กอบรมเพื่อรับวุฒิ บัตรหรือปริญญา โดย
รูปแบบวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร จะต้องให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับโครงสร้าง
ขององค์การเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ซึ่งหลักการและแนวคิด ที่
สาคัญๆ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและสอดคล้องกับนโยบาย แผนการดาเนินงาน อันได้แก่กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน
คือ ด้านที่หนึ่ง การปฐมนิเทศ ธงชัย สันติวงษ์ (2531) ได้ศึกษาวิจัยและค้นพบว่า การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรม
ทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพยายามแนะนาพนักงานใหม่ให้ได้รู้จักหน่วยงานและให้รู้จักงานใน
หน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องทา ตลอดจนรู้จักผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยวิธีการปฐมนิเทศนี้อาจจะมีการกระทา
แตกต่างกันที่จะได้รับผลเพียงใดย่อมอยู่ที่ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทาการปฐม นิเทศ
ซึ่งหากได้เข้าใจแล้ วก็จะช่วยให้มีโอกาสกระทาได้ถูกต้อง , ด้านที่ส อง การฝึ กอบรม ในส่ ว นของด้านของการ
ฝึกอบรมนั้น นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2527) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าและวิจัยค้นพบว่า การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากร เป้าหมายของการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรนั้น ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทางานที่
ด้อยประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือ
งานที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต และเพื่อสร้างความเข้าใจของการสื่อสารสาหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่าง
ระดับกันจะทาให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันได้ดีขึ้น , ด้านที่สาม การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ภิญโญ สา
ธร (2517) ได้มีการอธิบายและศึกษาวิจัยไว้ซึ่งสรุปได้ว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นั้นเป็นการให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมฟังการบรรยายในภาคเช้า ในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งเหมือนกับได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างเต็มที่ทันทีที่ได้เรียนรู้มาใหม่ๆโอกาสจะเข้าใจและจาได้จึงมีมาก , ด้านที่สี่ การสัมมนาทาง
วิชาการ คาว่า สัมมนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายดังนี้ การสัมมนา คือ
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การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็น
เพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยสุปราณี ตรีฉัตรภิมุข (2524) ได้ค้นพบจากการ
ศึกษาวิจัยว่า การสัมมนา เป็นการอภิปรายเป็นกลุ่มในระหว่างบุคคลที่ มีประสบการณ์มาก โดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่วนมากหัวข้อสัมมนามักจะได้แก่เรื่องที่ยังไม่เคยเตรียมกันมาก่อน แต่เป็นหัวเรื่องสั้นๆ
เฉพาะที่ควรจะเกิดข้อสงสัยหรือให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการบ้าง ข้อบกพร่องทางการบริหารบ้าง การ
สัมมนาทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในปัญหาต่าง ๆ มากกว่าที่จะ
มุ่งเน้นด้านทฤษฎีหรือหลักการโดยตรง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องทาหน้าที่ร่วมกัน คือ
เป็นทั้ง “ผู้รับ” หรือ “ผู้ให้” กล่าวคือ เป็นผู้ฟังความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริ งจากสมาชิกหรือวิทยากร และเป็นผู้ให้
ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้อง และมีความพยายามสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นกันเองมากที่สุด เป้าหมายที่สาคัญของการ
สัมมนาบางทีมิได้อยู่ที่การสรุปข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ปัญหาอย่างเดียว หากอยู่ที่กระบวนการของการสัมมนา
ด้วยว่าสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา มี
ความคิดใหม่ๆสร้างเสริมให้สมาชิก ดังนั้นการสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรเป็นการจัด ให้บุคลากรกลุ่มหนึ่งเข้า
ประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อภิปรายพิจารณาสาระสาคัญและสรุปประเมินผลว่าควร
จะแก้ปัญหาอย่างไร , ด้านที่ห้า การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งใน
กระบวนการบริหารบุคคลสมัยใหม่ที่เสริ มสร้างความรู้ให้กับบุคลากร โดย ภิญโญ สาธร (2517) ได้ค้นพบจาก
งานวิจัยว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรในการศึกษาต่อไว้ 2 วิธี
คือ วิธีแรก ให้ไปศึกษาต่อในสถานศึกษานอกเวลาทางานหรือใช้เวลาบางส่ว นของการทางานไปรับการศึ ก ษา
(Outside courses) เป็นการที่หน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาวิชาที่หน่วยงานต้องการจากสถานศึกษาใน
ตอนบ่ายหรือค่า เช่น การให้ไปเรียนพิมพ์ดีดเพิ่มเติม หรือการเรียนเพิ่มเติมโดยการติดต่อเป็นพิเศษกับสถานศึกษา
, วิธีที่สอง ให้ไปศึกษาใหม่หรือศึกษาเพิ่มเติม (Retraining or Upgrading) เป็นการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรให้มี
ความรู้ดีขึ้นหรือให้ได้รับความรู้ใหม่ เพราะ วิธีทางานหรือเครื่องมือปฏิบัติงานเปลี่ยนใหม่ การให้ไปศึกษาและดูงาน
ในต่างประเทศก็จัดเป็นการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานต้องหาทางส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเพิ่มเติม โดยอาจส่งไป
ศึกษาต่อทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ , ด้านที่หก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
(2560) ได้ทาการค้น คว้าซึ่ งพบว่า การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เ ป็น การไปเรีย นรู้จากของจริ ง เพื่อให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากสถานที่จริงเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในองค์การของตนเอง ในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า filed trip หรือ
study trip หมายถึง การไปศึกษาจากของจริง หลังจากได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีมาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ filed trip กับ
นักเรียนนักศึกษา เป็นการไปเปิดหูเปิดตา นอกห้องเรียน และใช้ study trip สาหรับการดูงานของผู้ที่ทางานแล้ว
และด้านที่เจ็ด การแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน การโอนย้าย ว่าหมายถึง การมอบหน้าที่ใหม่ให้แก่
บุคลากร โดยบุคลากรยังคงได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเท่าเดิม มีสถานภาพและความรับผิดชอบในงานเท่าเดิม ซึ่ง
การโอนย้ายเป็นการเปลี่ยนงานในทางราบจากหน้าที่หนึ่งไปยังอีกหน้าที่หนึ่ง จะแตกต่างจากการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนงานในแนวตั้งทั้งในด้านตาแหน่งและความรับผิดชอบ โดยอุทัย หิรัญโต (2531) ได้
ทาการศึกษาวิจัยที่ค้นพบและสอดคล้องกันว่าการเลื่อนตาแหน่งฐานะจาเป็นต้องมีอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะระยะเวลา
การทางานของบุคลากรต้องสิ้นสุดในวาระใดวาระหนึ่ง จึงจาเป็นต้องให้บุคคลอื่นมาดารงตาแหน่งนั้นมาแทน
กระทาโดยเลื่อนบุคคลที่อยู่ในระดับต่าขึ้นมาเรียกว่า ”การเลื่อนตาแหน่ง” หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีฐานะเท่าเทียม
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กับผู้ที่จะต้องหมดหน้าที่จากตาแหน่งนั้นมาแทนซึ่งเรียกว่า “ย้าย” การเลื่อนตาแหน่งฐานะแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญก้าวหน้าอาชีพ และถือว่าเป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งในอันที่จะให้บุคคลพัฒนาตัวเองเพื่อรับผิดชอบในตาแหน่งที่
สูงขึ้น ในขณะที่ อุทัย หิรัญโต และ มนตรี เจนวิทย์การ (2510) ค้นพบว่าการโอนย้ายควรอาศัยหลักการ ดังนี้
หลักการที่หนึ่ง การย้ายข้าราชการภายในองค์การหรือหน่วยงาน หรือการย้ายไปดารงตาแหน่งในหน่วยงานอื่น ควร
พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์การหรือหน่วยงานที่ จะไปดารงตาแหน่งนั้นหรือไม่
เพราะถ้าย้ายไปไม่เหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสียหายแก่ราชการและตัวข้าราชการเอง , หลักการที่สอง การ
โอนย้าย ควรให้ความเป็นธรรมเสมอหน้ากันโดยพยายามสับเปลี่ยนกันบ้างในระหว่างผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่เจริญกับ
ท้องถิ่นกันดาร ทั้งนี้เพื่อกาจัด คาครหาว่าเลือกที่รักมักที่ชัง , หลักการที่สาม วิธีการโอนย้ายควรมีความยืดหยุ่น
การใช้วิธีใดวิธีหนึ่งย่ อมไม่เป็นผลดีเสมอไป , หลักการที่สี่ การโอนย้ายควรพิจารณาภูมิหลั งของผู้ นั้น ในเรื่อง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด สภาพครอบครัวและอื่นๆ และ หลักการที่ ห้า ควรถามความสมัคร
ใจของบุคลากรถ้าสามารถกระทาได้ จะเห็นได้ว่าการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่การงาน จะเป็นกระบวนการ
ที่สาคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการ
ใช้คนให้เหมาะสมกับงานขององค์การ ทาให้ บุคลากรได้รับประสบการณ์รอบรู้ในงานที่กว้างขวางขึ้นและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพอันเป็นการเสริมสร้างกาลังใจให้กับบุคลากรวิธีหนึ่งด้วย
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยการพัฒนาบุคคลที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานนั้นมีด้วยกันหลาย
ปัจจัย เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การไปศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมที่เพิ่มความรู้ อาทิเช่น การจัดประชุมทาง
วิชาการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น รวมทั้งการโอน การย้ายตาแหน่งที่บุคคลสามารถไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีการพัฒนาตนเองที่สามารถเพิ่มผลการปฏิบั ติงานให้แก่องค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
3.6 การพัฒนาสายอาชีพที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาสายอาชีพ คือ กระบวนการพัฒนาความเชื่อ ค่านิยม ทักษะ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ
ตลอดจนความรอบรู้ที่เกี่ยวกับโลกของอาชีพ ทาให้การพัฒนาการของบุคคลในด้านอาชีพจึงเกี่ยวข้องกับการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ตลอดจนการตั้ ง จุ ด มุ่ ง หมายของชีวิ ต และการท างาน ซึ่ ง หลั ก การพั ฒ นาการทางอาชีพ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักตนเอง เป็นการที่บุคคลได้ พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
จุดเด่น ทักษะ ค่านิยม และความสนใจ ตลอดจนบุคลิกภาพโดยทั่วไปว่าตนเองเป็นอย่างไร ซึ่งการรู้จักตนเองนั้น
สาคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกอาชีพของบุคคล , ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาความรู้ทางอาชีพที่
จาเป็นในการก้าวสู่อาชีพนั้น ๆ อาทิ ลักษณะของอาชีพ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยในการเลือกอาชีพ โดยใช้เป็นตัวประกอบ
ในการพิจารณาเพื่อก้าวสู่อาชีพนั้น และ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่โลกของงานอาชีพ เป็นการฝึกทักษะ
ความรู้ ที่จะก้าวไปสู่งานนั้น ๆ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2535) แต่สาหรับบุบผา กฤษณามระ (2532 อ้างถึง
ใน วัลลภา พ่วงขา, 2537) ได้ให้ความหมายของ Career Development หรือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ โดยแยกมุมมองการพัฒนาออกเป็น 2 ด้าน คือ ทั้งด้านหลักการของบุคคลแต่ละคนและด้านขององค์การ
ดังนี้ ในด้านหลักการของบุคคลแต่ละคน จะหมายถึง การให้โอกาสสร้างสรรค์คุณลักษณะและประสบการณ์ที่
จาเป็นของพนักงานที่เข้ามาร่วมทางานในองค์การ เพื่อให้มีความพร้อมที่รับมอบหมายหน้าที่การงาน มีโอกาสได้
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสถานภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณหน้า ที่ความรับผิดชอบหรือตาแหน่ง ซึ่งควรมี
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การเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้งาน เรียนรู้คน เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง
เรียนรู้องค์การ เพื่อเพิ่มพูนความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จนกว่าพนักงานนั้น ๆจะพ้นจากองค์การไปในที่สุด
ส่วนในด้านขององค์การ จะหมายถึง การที่องค์การหนึ่งๆจะสามารถสนองความคาดหวังต่าง ๆ ของพนักงานใน
องค์การ ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวได้มีการเตรียมการเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการตัดสินและดาเนินการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนชีวิตการงานของตนร่วมกับผู้บังคับบัญชา เช่น ในรูปการให้โอกาสพนักงานเจริญเติบโต
โดยอาศัย การฝึ กอบรมและพัฒ นาเป็ น ขั้นๆ โอกาสที่จะ หมุนเวียน และโยกย้ายบุคคล ว่าจะย้ายใคร เมื่อใด
อย่างไร ภายใต้เงื่อนไข หรือเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ และด้วยความเร็วมากน้อยเพียงใด
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ใ นการพั ฒ นาสายอาชี พ (Career Development) นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสายอาชีพในองค์การ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
สูง การพัฒนาอาชีพในองค์การจึงต้องพิจารณาในแง่ของความต้องการของบุคลากรและองค์การควบคู่กันไป นั่นก็
คือ การที่ทั้งองค์การและบุคลากรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่
รอดของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การสามารถดารงอยู่ได้ ดังนั้นงานพัฒนาอาชีพจึงเป็นสิ่งสาคัญและมีคุณค่าแก่
องค์การ เพราะจะหมายถึง อนาคตทางอาชีพของบุคลากรและอนาคตทางการดาเนินธุรกิจขององค์การ
สรุปได้ว่า การพัฒนาสายอาชีพนั้นเป็นกระบวนการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการทางด้าน
อาชีพของบุคคลกับความต้องการขององค์การ ที่บุคคลจะเป็นผู้กาหนดเป้าหมายในการทางานของตนเองส่วน
องค์การจะเป็นกาหนดตาแหน่งและสายความก้าวหน้าที่เหมาะสมของบุคคลในแต่ละตาแหน่ง เพื่อให้องค์การ
สามารถดึ ง ดู ด ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและประสบการณ์ สู ง ไว้ กั บ องค์ ก าร ซึ่ ง จะถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการพัฒนาทางความเชื่อ ค่านิยม ทักษะ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ตลอดจนความรอบรู้ที่เกี่ยวกับ
โลกของอาชีพของแต่ละบุคคล ทาให้การพัฒนาการของบุคคลในด้านอาชีพจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ตลอดจนการตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตและการทางานของบุคลากรแต่ละราย โดยการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development) เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่ง การหมุนเวียนงานในแนวระนาบ การ
สับเปลี่ยนตาแหน่งงานที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น โดยความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสายอาชีพในองค์การ
นั้นเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสภาวะการแข่ง ขันสูง การที่ทั้งองค์การและบุคลากรต้อง
มีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่รอดของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การ
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

3.7 การพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
การดาเนินงานขององค์การ เป็นการพัฒนาองค์การในภาพรวมที่จะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การร่วมกัน เป็นหลักสาคัญที่จะมุ่งสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกว่า องค์การเป็นระบบที่เกิดจาก
การอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของระบบย่อยภายในองค์การ โดยการเปลี่ยนแปลงที
เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องกับส่วนอื่นภายในองค์การ ดังนั้นการพัฒนาองค์การจึงต้องพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบรรยากาศในการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคล กลุ่ม และองค์การโดยอาศัย
เทคนิคต่าง ๆ ที่มีจะบูรณาการบุคคลให้เข้ากับองค์การได้อย่างเหมาะสมและต่างมีพัฒนาการในทิศทางที่จะส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน ( ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2551 )
โดยปกตินั้ น องค์การทุก องค์ก ารล้ ว นแล้ ว แต่จ ะต้ อ งเผชิญกั บสภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ อยู่ตลอดเวลาทั้ ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งความท้าทายของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การนั้น
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การทั้งสิ้น ทาให้องค์การต่าง ๆ ต้องมี
การเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ในการรับกับสภาวการณ์ทีอาจจะกระทบต่อองค์การและทาให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์การได้ตลอดเวลา โดยเนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) ได้ศึกษาวิจัยและค้นพบว่าสาเหตุที่ต้องมีการ
พัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ ประการแรก ความต้องการปรับปรุงองค์การให้ตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น (The Need for New Organizational Forms) เป็นความต้องการในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการดาเนินงานขององค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อม
ในลักษณะต่าง ๆ , ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (The Focus on Cultural Change) เป็น
การสร้ างความเข้ าใจในความแตกต่า งทางทั ศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ ของบุ คคลในองค์ก าร รวมทั้ง การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การขึ้นมาใหม่ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และประการสุดท้าย การให้
สังคมได้มีส่วนร่วมในการรับรู้มากยิ่งขึ้น (The Increase in Social Awareness) เป็นการให้บุคคลในองค์การทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการบริหารที่ไม่ใช่เป็นการตัดสินจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้การพัฒนาองค์การที่ส่ งผล
ต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานยังมีวัตถุประสงค์ที่ให้ความสาคัญกับองค์การในการเปลี่ยนแปลง โดยจะเน้นที่การ
สร้างความร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าการใช้อานาจในการบังคับควบคุม ซึ่งการพัฒนาองค์การมีเป้าหมายและคุณ
ค่าที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายในองค์การ
ดังนั้นการพัฒนาองค์การที่จะส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นองค์การจะต้อง
มีการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์การ และองค์การจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมในการทางานให้
เหมาะสม มีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
จะต้องให้บุคลากรทุกระดับได้สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เพื่อให้บุคลากรสามารถร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ในการขับเคลื่อนองค์การสู่เป้าหมาย
เพราะฉะนั้ น จึ งสามารถสรุ ป ได้ว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งของการพัฒ นาที่ส่ งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานนั้น การที่องค์การใดนั้นต้องการความเจริญก้าวหน้า ในองค์การได้จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องให้
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ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้เป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะ ความชานาญ
และความสามารถ พร้ อมที่จ ะปฏิบั ติงานให้ แก่องค์การอย่างมีประสิ ทธิภ าพอย่างสู งสุ ด โดยการที่จะพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นแต่ละองค์การจาเป็นจะต้องเป็นไปอย่างมีกระบวนการที่กาหนดชัดเจน เพื่อช่วยให้
การพัฒนาบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นมีขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การให้ดีขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาใน 3 ส่วน คือ ส่วน
แรกการพัฒนาตัวบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การฝึกอบรม การส่ง
บุคลากรไปศึกษาต่อหรือไปศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรได้นาเอาความรู้ความสามารถที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ทาประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุประสิทธิผลที่
องค์การได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ , ส่วนที่สองการพัฒนาสายอาชีพนั้นจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย
และการหมุ น เวี ย นในงาน การเรี ย นรู้ ง านในต าแหน่ ง ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น และสายความก้ า วหน้ า ในอาชี พ เป็ น
กระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและเป็นการใช้คน
ให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้บุคลากรเห็นว่าตนเองมีโอกาสในการ
พัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของตนเองสู่ตาแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้น จะทาให้บุคลากรได้รับประสบการณ์รอบ
รู้งานกว้างขวางขึ้น ประสบความสาเร็จในอาชีพอันเป็นการส่งเสริมกาลังใจอย่างหนึ่งให้แก่บุคลากร และส่วนที่สาม
การพัฒนาองค์การ เป็นการใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์การภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความยากง่ายของการพัฒนาองค์การนั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สิ่ งแวดล้ อมภายนอกองค์การได้เกิดการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้บทบาทของความทันสมัยยังเป็ น
เครื่องมือที่ ช่วยในการสร้างความสาเร็จให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การตามที่
ได้วางเอาไว้
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า การทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ได้
ทาการศึกษาค้น คว้า และรวบรวมปั จ จั ย ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ส่ งผลต่ อ การเพิ่ มผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระจะ
ทาการศึกษาแยกปัจจัยต่าง ๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยทั่วไปหรือปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และ 2) ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 2.1 ปัจจัยการพัฒนา
บุคลากร เช่น การฝึกอบรมในขณะทางาน , การสอนงาน , การพัฒนาด้วยตนเอง , การศึกษาต่อ , การศึกษาดูงาน
และการเข้าร่วมประชุมและสัมมนา , 2.2 ปัจจัยการพัฒนาอาชีพ เช่น การมอบหมายงานในตาแหน่ง , การ
หมุนเวียนงาน , สายความก้าวหน้าในอาชีพ และตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกัน และ 2.3 ปัจจัยการ
พัฒนาองค์การ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ , การปรับปรุงองค์การ
ให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ , การให้ความสาคัญกับบุคคลและให้ความไว้
เนื้อเชื่อใจซึ่งกัน และกัน , ความร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ และเน้นการมีส่วนร่ว มของทุก คนใน
องค์การ และตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร
สังกัดกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดทางการศึกษา
ปัจจัยทัว่ ไปหรื อปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
ประเภทของอาชีพ
หน่วยงานที่สงั กัด

ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
การสอนงาน
การพัฒ นาด้ว ยตนเองเพิ่ ม พู น ทัก ษะ และ
ประสิ ทธิภาพ
- การปฐมนิเทศ
- การฝึ กอบรมในขณะทางาน
- การเข้าร่ วมประชุมวิชาการและสัมมนา
- การศึกษาต่อ
- การศึกษาดูงาน
2. ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
-

การเพิ่ ม ผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ทธิผล
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5. วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการศึ ก ษาจะมุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจและ
ยอมรับขององค์การ เพื่อให้ได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากรในองค์การอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ , ปัจจัยใดบ้างของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็น
อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากร และปั จ จั ย ใดบ้ า งของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ที่ ไ ม่มี
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
, สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจานวน
ทั้งสิ้น 377 คน และกลุ่มตัว อย่ างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้จากการคานวณหาขนาดกลุ่ มตัว อย่างจากจานวน
ประชากรที่มีอยู่ ซึ่งจะนามาคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะสามารถนามาใช้เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรได้ โดยการใช้สูตรคานวณการหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่กาหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ร้อย
ละ 95 ของการสุ่มตัวอย่าง และให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ตามสูตรการคานวณ จะได้จานวน
กลุ่มตัวอย่าง คือ 194 คน จากจานวนประชากรที่ทั้งหมด ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในการ
แจกแบบสอบถาม โดยนาจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาหารเฉลี่ย 3 ส่วนราชการ แบ่งเฉลี่ยได้ส่วนราชการละ 65
คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะเป็นจานวนรวม 195 คน
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม หลังจากได้รับข้อมูล
แบบสอบถามแล้ ว จะน าข้อมูล ที่ ไ ด้รั บ มาตรวจสอบความสมบูร ณ์ ของคาตอบที่ ได้ รับ และนาข้อมูล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ และนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง นี้ 1.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่
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(Frequency Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ส่ ว นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.การ
ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) , การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และ
เป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Least – Significant Different (LSD) รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
6. สมมติฐานการวิจัย : ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
บุคคล การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองค์การ ไม่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
7. ผลการศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึ กษาสามารถนาเสนอผลการศึกษาวิจัยและสรุปประเด็น
สาระสาคัญของการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้
7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของอาชีพ หน่วยงานที่สังกัด ที่มีผลต่อ
การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 7.1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ (%)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย

57

28.5

หญิง

143

71.5

200

100.0

20 – 30 ปี

30

15.0

31 – 40 ปี

83

41.5

41 – 50 ปี

53

26.5

51 ปีขึ้นไป

34

17.0

200

100.0

รวม
2. อายุ

รวม
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3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี

16

8.0

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

115

57.5

ระดับปริญญาโท

69

34.5

ระดับปริญญาเอก

0

0.0

200

100.0

น้อยกว่า 1 ปี

13

6.5

1-5 ปี

45

22.5

5-10 ปี

36

18.0

มากกว่า 10 ปี

106

53.0

200

100.0

ข้าราชการ

165

82.5

ลูกจ้าง

30

15.0

อื่น ๆ

5

2.5

200

100.0

สานักงานการเจ้าหน้าที่

67

33.5

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

66

33.0

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

67

33.5

200

100.0

รวม
4. ประสบการณ์ทางาน

รวม
5. สถานภาพการรับราชการ

รวม
6. หน่วยงานที่สังกัด

รวม
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จากตารางที่ 7.1 ตารางแสดงจานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลทางด้านเพศ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.5 มีอายุระหว่าง 31 – 40
ปี ร้ อยละ 41.5 ซึ่งส่ ว นใหญ่จ ะมีร ะดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่า ร้อยละ 57.5 โดยมี
ประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 53 และมีสถานภาพการรับราชการเป็นข้าราชการอยู่ ในหน่วยงานทั้ง
2 ส่ ว นราชการในระดั บ ที่ เ ท่ า กั น คื อ ส านั ก งานการเจ้ า หน้ า ที่ และส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 33.5
7.2 ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร , ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ ,
ปัจจัยการพัฒนาองค์การ และการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.1 ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การฝึกอบรม
ในขณะทางาน , การสอนงาน , การพัฒนาด้วยตนเอง , การศึกษาต่อ , การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการเข้า
ร่วมประชุมและสัมมนา ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตาราง 7.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
n
ค่า S.D.
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ค่าเฉลี่ย
ระดับอิทธิพล
200
3.728
0.799
การฝึกอบรมในขณะทางาน
มาก
การสอนงาน

200

4.183

0.674

มาก

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

200

3.925

0.610

มาก

การดูงานนอกสถานที่

200

3.533

0.853

มาก

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

200

3.853

0.721

มาก

การได้รับมอบหมายงาน

200

3.952

0.666

มาก

การศึกษาต่อ

200

3.933

0.740

มาก

200
รวม
3.872
0.723
มาก
จากตารางที่ 7.2.1 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพล
สู งที่สุ ด คือ การสอนงาน โดยมีร ะดับ อิทธิพลอยู่ ในระดั บมาก ( ค่าเฉลี่ ย 4.183 ) รองลงมา คือ การได้ รั บ
มอบหมายงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.952 ) , การศึกษาต่อ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก
( ค่าเฉลี่ย 3.933 ) , การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.925 ) , การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.853 ) , การฝึกอบรมในขณะทางาน มีระดับอิทธิพล
อยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.728 ) และการดูงานนอกสถานที่ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.533
) ตามลาดับ
7.2.2 ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพที่ส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การมอบหมายงานในต าแหน่ ง , การหมุ น เวี ย นงาน , สาย
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ความก้าวหน้าในอาชีพ และตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกัน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 7.2.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
n
ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.
ระดับอิทธิพล
200
3.673
0.755
การโยกย้ายและการหมุนเวียนงาน
มาก
200
3.790
0.764
การเลื่อนขั้นและการเลื่อนตาแหน่ง
มาก
200
3.914
0.652
การเรียนรู้งานในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันหรือ
มาก
เกี่ยวข้องกัน
200
3.721
0.825
สายความก้าวหน้าในอาชีพ
มาก
200
รวม
3.775
0.749
มาก
จากตารางที่ 7.2.2 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพล
สูงที่สุด คือ การเรียนรู้งานในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกัน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย
3.914 ) รองลงมา คือ การเลื่อนขั้นและการเลื่อนตาแหน่ง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.790 ) ,
สายความก้าวหน้าในอาชีพ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.721 ) และการโยกย้ายและการหมุนเวียน
งาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.673 ) ตามลาดับ
7.2.3 ปัจจัยการพัฒนาองค์การ
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มผล
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ ,
การปรับปรุงองค์การให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ , การให้ความสาคัญกับ
บุคคลและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน , ความร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ และเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกคนในองค์การ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตาราง 7.2.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาองค์การ
n
ปัจจัยการพัฒนาองค์การ
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.
4.050
0.618
การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
200
กลยุทธ์ร่วมกัน
3.905
0.584
200
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์การ
4.131
0.606
200
วัฒนธรรมองค์การ
สภาพแวดล้อมขององค์การ

200

4.081

0.541

ระดับอิทธิพล
มาก
มาก
มาก
มาก

3.992
0.573
200
มาก
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4.151
0.559
ความคิดเชิงระบบ , การให้ความสาคัญกับบุคคล และ 200
มาก
ความเชื่อใจในกันและกัน
200 4.052
รวม
0.580
มาก
จากตารางที่ 7.2.3 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพล
สูงที่สุด คือ ความคิดเชิงระบบ , การให้ความสาคัญกับบุคคล และความเชื่อใจในกันและกัน มีระดับอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.151 ) รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์การ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.131)
, สภาพแวดล้ อมขององค์การ มี ร ะดับ อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ ย 4.081 ) , การมีวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่ วมกัน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.050 ) , การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.992 ) และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์การ มี
ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.905 ) ตามลาดับ
7.2.4 ปัจจัยการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ปริมาณผลการปฏิบัติงาน , คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 7.2.4 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัย การเพิ่ มผลการปฏิบั ติง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
n
ปัจจัยการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับอิทธิพล
200
4.341
0.373
ปริมาณผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
200
4.402
0.348
คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

200

4.295

0.388

มากที่สุด

200
รวม
4.346
0.370
มากที่สุด
จากตารางที่ 7.2.4 แสดงผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการเพิ่ ม ผลการปฏิบั ติง านอย่ างมี
ประสิทธิภาพที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพลสูงที่สุด คือ คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน มี ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.402) รองลงมา คือ ปริมาณผลการปฏิบัติงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.341) และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.295) ตามลาดับ
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
ว่า ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การ ส่วนใหญ่จะไม่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน
1. เพศที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติง านที่
แตกต่างกัน
2. อายุที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน น่าจะมีผ ลต่อการประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ
Accept

Reject
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4. ประเภทของอาชีพที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
5. ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
6. หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
7. การฝึ ก อบรมในขณะท างานน่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
8. การสอนงานน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
9. การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองที่ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
10. การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ น่า จะมี ผ ลต่อ การประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน
11. การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
12. การได้ รั บ มอบหมายงานน่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
13. การศึกษาต่อน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
14. การโยกย้ายและการหมุนเวียนงานน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
15. การเลื่อนขั้นและการเลื่อนตาแหน่ง น่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
16. การเรี ย นรู้ ง านในต าแหน่ ง ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น น่ า จะมี ผ ลต่ อ การ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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17. สายความก้ า วหน้ า ในอาชี พ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
18. การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกัน
น่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
19. การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก ารน่ า จะมี ผ ลต่ อ การ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
20. วัฒนธรรมองค์การน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
21. สภาพแวดล้ อ มองค์ ก ารน่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
22. การแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น น่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
23. ความคิดเชิงระบบ การให้ ความส าคัญกับบุคลากรและการสร้ า ง
ความไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น น่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย การพัฒ นาสายอาชี พมี ความสั ม พันธ์เชิง บวกและมี อิทธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย การพั ฒ นาองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
8.1 เพศที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.2 อายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
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8.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.4 ประเภทของอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.5 ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.6 หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.7 ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
8.8 ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8.9 ปัจจัยการพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8.10 ปัจจัยการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์มีความสั มพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน
9. การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจจะนามาอภิปราย ดังนี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะเน้นที่ตัวบุคคล
ในด้านของการพัฒ นาศักยภาพภายในของบุคคลมากกว่าสถานะที่บุคคลนั้นดารงอยู่ ดั งที่ Harbison, F. และ
Myers, C. (1964) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการของการเพิ่มความรู้
ทักษะ และความสามารถของประชาชนในสังคม ในทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึง การเพิ่มพูนทุนมนุษย์ และ
การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านรัฐศาสตร์นั้น หมายถึง การเตรียมประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะไม่เน้นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกของ
บุคคลต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ทางาน เพราะ มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ไม่ว่า
บุคคลคนนั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม โดยจากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้นนั้นแสดงให้เห็นว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการบูรณาการของการพัฒนาของตัวบุคลากรเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตนเองนั้นมีความก้าวหน้าในการ
ทางาน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีอิทธิพพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยหลั ก การและแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ๆ ที่ นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนการ
ดาเนินงาน อันได้แก่กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง การปฐมนิเทศ ธงชัย สันติวงษ์ (2531) ได้ศึกษาวิจัยและ
ค้นพบว่า การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพยายามแนะนาพนักงานใหม่
ให้ได้รู้จักหน่วยงานและให้รู้จักงานในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องทา ตลอดจนรู้จักผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดย
วิธีการปฐมนิเทศนี้อาจจะมีการกระทาแตกต่างกันที่จะได้รับผลเพียงใดย่อมอยู่ที่ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และปัญหาที่ต้องการทาการปฐมนิเทศ ซึ่งหากได้เข้าใจแล้วก็จะช่วยให้มีโอกาสกระทาได้ถูกต้อง , ด้านที่สอง การ
ฝึกอบรม ในส่วนของด้านของการฝึกอบรมนั้น นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2527) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ค้นพบว่า การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เป้าหมายของการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรนั้น ก็
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทางานที่ด้อยประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน เตรียมบุคลากรให้มีความ
พร้อมที่จะรับตาแหน่งที่สูงขึ้นหรืองานที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต และเพื่อสร้างความเข้าใจของการสื่อสาร
สาหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันจะทาให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันได้ดีขึ้น , ด้านที่สาม การ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ภิญโญ สาธร (2517) ได้มีการอธิบายและศึกษาวิจัยไว้ซึ่งสรุปได้ว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) นั้นเป็น การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฟังการบรรยายในภาคเช้า ในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติตาม
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งเหมือนกับได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างเต็มที่ทันทีที่ได้เรียนรู้มาใหม่ๆโอกาสจะเข้าใจและจาได้
จึงมีมาก , ด้านที่สี่ การสัมมนาทางวิชาการ คาว่า สัมมนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มี
ความหมายดังนี้ การสัมมนา คือ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยสุปราณี ตรีฉัตรภิ
มุ ข (2524) ได้ ค้ น พบจากการศึ ก ษาวิ จั ย ว่ า การสั ม มนา เป็ น การอภิ ป รายเป็ น กลุ่ ม ในระหว่ า งบุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์มาก โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่วนมากหัวข้อสัมมนามักจะได้แก่เรื่องที่ยังไม่เคย
เตรียมกันมาก่อน แต่เป็นหัวเรื่องสั้นๆเฉพาะที่ควรจะเกิดข้อสงสัยหรือให้ความช่ วยเหลือในเรื่องสวัสดิการบ้าง
ข้ อ บกพร่ อ งทางการบริ ห ารบ้ า ง การสั ม มนาทางวิ ช าการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ในปัญหาต่างๆมากกว่าที่จะมุ่งเน้นด้านทฤษฎีหรือหลักการโดยตรง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน
ผู้ เข้าร่ ว มสั มมนาต้องทาหน้ าที่ร่ ว มกัน คือ เป็ นทั้ง “ผู้ รับ ” หรือ “ผู้ ให้ ” กล่ าวคือ เป็นผู้ ฟังความคิดเห็ นหรือ
ข้อเท็จจริงจากสมาชิกหรือวิทยากร และเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และมีความพยายามสร้างบรรยากาศทางวิช าการและ
ความเป็ นกัน เองมากที่สุ ด เป้ าหมายที่ส าคัญของการสั มมนาบางทีมิได้อยู่ที่การสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการ
แก้ปัญหาอย่างเดียว หากอยู่ที่กระบวนการของการสัมมนาด้วยว่าสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการ
แสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา มีความคิ ดใหม่ๆสร้างเสริมให้สมาชิก ดังนั้นการสัมมนา
ทางวิ ช าการของบุ ค ลากรเป็ น การจั ด ให้ บุ ค ลากรกลุ่ ม หนึ่ ง เข้ า ประชุ ม กั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ อภิปรายพิจารณาสาระสาคัญและสรุปประเมินผลว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร , ด้านที่ห้า การส่งเสริม
ให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารบุคคลสมัยใหม่ที่เสริมสร้าง
ความรู้ให้กับบุคลากร โดย ภิญโญ สาธร (2517) ได้ค้นพบจากงานวิจัยว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรในการศึกษาต่อไว้ 2 วิธี คือ วิธีแรก ให้ไ ปศึกษาต่อในสถานศึกษานอก
เวลาทางานหรือใช้เวลาบางส่วนของการทางานไปรับการศึกษา (Outside courses) เป็นการที่หน่วยงานอนุญาต
ให้บุคลากรไปศึกษาวิชาที่หน่วยงานต้องการจากสถานศึกษาในตอนบ่ายหรือค่า เช่น การให้ไปเรียนพิมพ์ดีดเพิ่มเติม
หรื อการเรี ย นเพิ่มเติมโดยการติดต่อเป็ นพิเศษกับสถานศึกษา , วิธีที่ส อง ให้ ไปศึกษาใหม่ห รือศึกษาเพิ่ ม เติ ม
(Retraining or Upgrading) เป็นการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดีขึ้นหรือให้ได้รับความรู้ใหม่ เพราะ วิธี
ทางานหรือเครื่องมือปฏิบัติงานเปลี่ยนใหม่ การให้ ไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศก็จัดเป็นการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานต้องหาทางส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเพิ่มเติม โดยอาจส่งไปศึกษาต่อทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้
, ด้านที่หก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2560) ได้ทาการค้นคว้าซึ่งพบว่า การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เ ป็ น การไปเรี ยนรู้จ ากของจริง เพื่อให้ ได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การของตนเอง ในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า filed trip หรือ study trip หมายถึง การไปศึกษาจากของจริ ง
หลังจากได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีมาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ filed trip กับนักเรียนนักศึกษา เป็นการไปเปิดหูเปิดตา นอก
ห้องเรียน และใช้ study trip สาหรับการดูงานของผู้ที่ทางานแล้ว และด้านที่เจ็ด การแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยน
หน้าที่การงาน ซึ่งงานวิจัยที่ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษานั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผล
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
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เช่นเดียวกับการพัฒนาสายอาชีพส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิ ทธิภาพที่ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาจากงานวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเช่นเดียวกัน กล่าวคือ จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า
การพัฒนาสายอาชีพ ( Career Development) ที่ตอบสนองต่อบุคลากรในองค์การดังที่ Gutteridge Leibowitz
และ Shore (1993 อ้างถึงในกิตติ มันนาภินันท์, 2543) กล่าวว่า Career Development คือ การพัฒนาอาชีพ
เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการทางด้านอาชีพของบุคคลกับความต้องการขององค์การ ที่บุคคลจะ
เป็นผู้กาหนดเป้าหมายของตนเองส่วนองค์การจะเป็นผู้ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับความสามารถต่าง ๆ ให้กับ
บุ ค คล โดยจะเห็ น ได้ ว่ า การพั ฒ นาสายอาชี พ จะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาองค์ ก าร ( Organization
Development) ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ กิตติ มันนาภินันท์ (2543) ที่ได้สรุปถึงวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาอาชีพ ไว้ว่าสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านพนักงานและด้านองค์การ ดังนี้ ด้านพนักงาน : เพื่อ
พัฒนาพนักงานให้ก้าวหน้าไปในสายอาชีพได้สูงสุดตามศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและของ
องค์การในระยะยาวอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อให้พนักงานทราบถึงความก้าวหน้าของตนในองค์การ เป็นการจูงใจ
ให้พนักงานอยู่กับองค์การ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถตามแผนสร้างผู้บริหาร และ ด้าน
องค์การ : ซึ่งจะสอดคล้องกับการพั ฒนาองค์การ นั่นคือ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนงานในองค์การ และเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การ ซึ่งจากความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสายอาชีพดังกล่าว จะ
พบว่า การพัฒนาสายอาชีพไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มีความเกี่ยวพันกับ
พนักงานในองค์การทุกคน และจะต้องเป็นเรื่องที่องค์การจะต้องเห็นดีงามและมีการกาหนดให้เป็นนโยบายไว้ ซึ่ง
จะเป็นการช่วยเหลือบุคลากรในองค์การให้มีการจัดการเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง วางแผนให้มีความก้าวหน้าทาง
สายอาชีพ ตลอดจนเพื่อความอยู่รอดขององค์การ เพราะ จะช่วยทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน และ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยในการเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อทาให้บุคลากรสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสให้การเจริญเติบโตให้กับตนเอง และทาให้เกิดการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการสูงสุดให้แก่สมาชิกขององค์การ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
แต่จากผลการศึกษาวิจัยที่ปรากฏขึ้นนั้น การที่ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามด้วยสถิติเชิงอนุมานส่วนใหญ่ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ง
จะไม่ส อดคล้ องกับ ผลการวิจั ย อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ที่มีการระบุบ่งชี้ว่า ตัว แปรต้นและตัว แปรตามต่าง ๆนั้นจะมี
ความสัมพันธ์กัน ในทางกลับกันนั้นตัวชี้วัดของแต่ละตัวแปรต้นซึ่งเป็นปัจจัยในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสาคัญระหว่างปัจจัยย่อย ๆ ต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏเป็น
เช่นนี้ อาจจะเป็นผลมาจากคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัยที่มีบทบาทในการให้บริการในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะนักทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพราะฉะนั้น การวัดผลหรือ
การประเมินผลจากตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ตัวแปรการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะยังไม่ปรากฏ
ชัดเจนมากนัก โดยขณะที่กลุ่มตัวอย่างสามารถให้ผลลัพธ์ทางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้อย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในลักษณะเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
10.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
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จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้ผู้ที่จะนาข้อมูลจาก
งานวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดการนาไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
10.1.1 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของอาชีพ ประสบการณ์ทางาน หน่วยงานที่สังกัด ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่ระบุถึงสถานะส่วนบุคคลและสถานะในการ
ทางานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10.1.2 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรม
ในขณะทางาน , การสอนงาน , การพัฒนาด้วยตนเอง , การศึกษาต่อ , การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการเข้า
ร่วมประชุมและสัมมนา ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลเฉพาะรายเพื่อพัฒ นา
ข้อบกพร่องหรือจุดด้อยของบุคลากรรายบุคคล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะเห็ นว่า
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานอาจจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.1.3 ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ เ ป็น ด้ า นการพั ฒ นาสายอาชีพ ได้ แ ก่ การ
มอบหมายงานในตาแหน่ง , การหมุนเวียนงาน , สายความก้าวหน้าในอาชีพ และตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและ
ใกล้เคียงกัน ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรของตัวบุคคลเฉพาะ
รายเพื่อให้บุคลากรมีการเจริญก้าวหน้าในสายงานของตนเอง เพื่อเป็นแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะเห็นว่าปัจจัยการพัฒนาสาย
อาชีพมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงอนุมานอาจจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.1.4 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น ด้านการพัฒนาองค์การ ได้ แก่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ , การปรับปรุงองค์การให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
, การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ , การให้ความสาคัญกับบุคคลและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน , ความ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้
ในการพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การสามารถดึงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในองค์การ
ทุกคนสามารถปฏิบั ติ งานให้ กับ องค์ การได้ อ ย่างเต็ มประสิ ทธิภ าพ และส่ งผลให้ องค์การบรรลุ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะเห็นว่าปัจจัย
การพัฒนาองค์การมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานอาจจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
10.2.1 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีความหลากหลายของกลุ่ม
ตัวอย่าง และควรหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของกลุ่มตัวอย่างประชากรในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือกลุ่มงานใดกลุ่มงาน
หนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
10.2.2 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อ ๆ ไป อาจจะมีการนาเอากรอบแนวความคิดที่ใช้ในครั้งนี้
นาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งอื่น โดยอาจจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม
และคาถามในการวิจัย ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือความตั้งใจในการศึกษาค้นคว้า
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ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดย นนทน์กฤตชญ์ กิติ์ตินิยม

ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิม่ ผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
นายนนทน์กฤตชญ์ กิติ์ตินิยม
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเพิ่มผล
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร และปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้แก่ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร , ปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพ และปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่มีผลต่อ
การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านปัจจัยการพัฒนาองค์การมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม
ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ( x̄ = 4.052 , S.D. = 0.580 ) รองลงมา คือ ปัจจัยการพัฒนา
บุ คลากร ( x̄ = 3.872 , S.D. = 0.723 ) และ ปัจจัยการพัฒ นาองค์การ ( x̄ = 3.775 , S.D. = 0.749 )
ตามลาดับ โดยที่ปัจจัยการพัฒนาองค์การมีผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อย คือ การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกลยุ ทธ์ร่ว มกัน ที่มีอิทธิพลต่อ การเพิ่ม ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัด
กรุงเทพมหานครอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตัวแปรย่อยอื่นๆของปัจจัยด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร , ปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพ และปัจจัยด้านการ
พัฒนาองค์การไม่มีอิทธิพลต่อ การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นองค์การกรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับปัจจัยการ
พัฒนาองค์การมากที่สุด เพราะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขององค์การมากที่สุด โดยอาจจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกล
ยุทธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรและปัจจัยด้านการพัฒนาสาย
อาชีพก็ควรพัฒนาควบคู่กันไปด้วย
คาสาคัญ : ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , ผลการปฏิบัติงาน , ประสิทธิภาพ และ กรุงเทพมหานคร
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Human resource development factors that affected the efficiency
performance enhancement of staff in Bangkok Metropolitan
Administration
Nonthakrit Kittiniyom
Abstract
The study of human resource development factors affected the effective performance
of personnel in Bangkok Metropolitan Administration aimed to study personal factors were
affected the effective performance of personnel in Bangkok Metropolitan Administration. And
studying the human resource development that include personnel development factors,
career development factors and organizational development factors were affected the
effective performance of personnel in Bangkok Metropolitan Administration.
The results found that Human resource development factors in organizational
development factors have the highest effect on performance enhancement (x̄ = 4.052, S.D. =
0.580). Followed by in order that personnel development factors (x̄ = 3.872, S.D. = 0.723)
and organizational development factors (x̄ = 3 . 7 7 5 , S.D. = 0 . 7 4 9 ) The organizational
development factor has a sub-factor analysis which is having a vision, mission, objectives, goals
and strategies together that have an effected on increasing the performance efficiency of
personnel under the Bangkok Metropolitan Administration with statistically significant levels.
0.05. While other sub-variables of human resource development factors in 3 factors is
personnel development factors, career development factors and organizational development
factors that don’t have influence to effect on increasing the performance efficiency of
personnel under the Bangkok Metropolitan Administration with statistically significant levels.
0.05. So the Bangkok Metropolitan Administration should focus on the most important factors
of organizational development because it affects the development of personnel in order to
maximize the performance of the organization most efficiently. Which may focus on
developing the personnel to have the vision, mission, objectives, goals and strategies together
in the most efficient way While human development and career development factors should
be developed in parallel
Keywords : human resources development factors , performance , efficiency and
Bangkok Metropolitan Area
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1. บทนา
การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาให้มีความเจริญเติบโตและมีความดีงามมากขึ้น โดยการพัฒนา
บุคลากรเป็นการพัฒนาด้านคนหรือมนุษย์ ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างสรรค์ผลงานให้แก่
องค์การ ซึ่งจะส่งผลทาให้องค์การนั้นมีภาพลักษณ์ว่าองค์การนั้น ๆ เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้งในองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนจึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และระบบความคิดที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ที่
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของมนุษย์
โดยบุคลากรในหน่วยงานจะต้องมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และระบบความคิด ผสมผสานกับประสบการณ์ที่บุคลากรแต่ละบุคคลมีในตนเอง
ให้ ส อดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบงาน องค์การ การแข่งขัน และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรผู้นั้นมีการพัฒนาที่สูงขึ้ นและนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ส่งผลทา
ให้ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
ส่งผลให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งทาให้องค์การมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอันเป็นผลมาจาก
การพัฒนาของบุคลากรในองค์การที่เปรียบเสมือนกลไกสาคัญที่ขับเคลื่อนองค์การไปสู่การพัฒนาทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนย่อยของการพัฒนาบุคลากรนั้น คือ การวางแผน
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมที่จะทางานในหน้าที่ของตนเองให้
ได้ผลดีต่อองค์การมากที่สุด ซึ่งความพร้อมหมายถึงองค์การจะต้องดูแลให้บุคคลมีกาลังกาย กาลังใจ สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ที่พวกเขาทุ่มเทพลังที่มีอยู่ให้กับงานหน้าที่ของตนจนได้รับผลสาเร็จสูงสุด ( Killian.R.A. ,
1984 ) นั บ ได้ ว่ า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก ารในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารให้ มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองและมีผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุเป้าหมายดังที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการที่องค์การแต่ละองค์การจะ
บรรลุเป้าหมายนั้น จะต้องอาศัยการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ และการปฏิบัติงานของมนุษย์
จะได้ผลงานออกมาในรูปแบบของผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เนื่องจากมนุษย์จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่
ละภาคส่วนขององค์การออกมาในรูปของผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มงาน ฝ่ายงาน แผนก และ
รวมกัน เป็ น ผลการปฏิบั ติงานขององค์ การในที่สุ ด ซึ่งถ้าผลการปฏิบัติงานส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ง ขององค์ ก ารมี
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจะส่งผลทาให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงด้วย ดังนั้นผล
การปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสาคัญที่องค์การจะให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังที่ อุทัย หิรัญ
โต และมนตรี เจนวิ ท ย์ ก าร (2531) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า คนเป็ น ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด การ
บริหารงานไม่ว่าจะองค์การราชการหรือองค์การเอกชน ต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยที่สาคัญอยู่อย่างน้อย 4
ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management) หรือที่มีการ
เรียกสั้นๆว่า 4 M’s จะเห็นได้ว่าทรัพยากรทางการบริหารในแต่ละประเภทต่างก็มีความสาคัญที่แตกต่างกันใน
ตัวของมันเอง จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยไม่สามารถแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากกันได้ และไม่
สามารถที่จ ะขาดแคลนส่ วนใดส่ วนหนึ่ งได้เช่นเดียวกัน แต่ปั จจัยเหล่ านี้ในปัจจุบันในทุกองค์การจะถือว่า
“กาลังคน” นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด ที่จะทาให้การบริหารดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับกรุงเทพมหานครถือเป็นองค์การหนึ่งที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของภาครัฐขนาดใหญ่
ที่มีจานวนบุคลากรที่สังกัดภายใต้การกากับดูแลของกรุงเทพมหานครจานวนมาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของกรุงเทพมหานครจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
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ให้บริการแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การด้วย และการพัฒนาบุคลากร
นั้นกรุงเทพมหานครจะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ารับการ
พัฒนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ ทั้งนี้
ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลทาให้การวางแผนการ
บริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากรมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อม ดังนั้นจึงทาให้มีความต้องการ
ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของข้ า ราชการสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ว่ า มี ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กรุงเทพมหานครมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
จะทาให้ได้ทราบถึงปั จจัย ที่ควรพิจารณาหรือตัดออกในการเป็นตัวแปรในการกาหนดโครงการการพัฒ นา
บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และทาให้องค์การ
ได้ รั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ผ่ า นการพั ฒ นาตนเองจา ก
กรุงเทพมหานครผนวกรวมกับความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชานาญในงาน และประสบการณ์ในการ
ทางานของบุคลากรนั้น ๆ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ในการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การพั ฒ นาบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การพั ฒ นาอาชี พ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อศึกษาปั จ จั ย การพัฒ นาองค์ ก ารที่ส่ งผลต่ อ การเพิ่ มผลการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาค้นคว้าเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพของบุ คลากรสั งกัดกรุ งเทพมหานคร ผู้ ทาการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และทาการรวบรวม
เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลในการนาเสนอแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกมาตามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนย่อยของการพัฒนาบุคลากรนั้น คือ การวางแผนล่วงหน้า
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมที่จะทางานในหน้าที่ของตนเองให้ได้ผลดีต่อ
องค์การมากที่สุด ซึ่งความพร้อมหมายถึงองค์การจะต้องดูแลให้บุคคลมีกาลังกาย กาลังใจ สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ที่พวกเขาทุ่มเทพลังที่มีอยู่ให้กับงานหน้าที่ของตนจนได้รับผลสาเร็จสูงสุด Nadler, L และ Nadler,
Z (1989) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การที่นายจ้าง
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จัดดาเนินการให้พนักงานได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กาหนด เพื่อก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงความสามารถในการทางานให้ดีขึ้น ทาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ตัวพนักงาน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้
สอดคล้องกับ Harbison, F. และ Myers, C. (1964) ที่ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง
กระบวนการของการเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถของประชาชนในสังคม ในทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะ
หมายถึง การเพิ่มพูนทุนมนุษย์ และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านรัฐศาสตร์นั้น หมายถึง การ
เตรียมประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งในการบริหารงานบุคคล เพราะส่วนสาคัญขององค์การ หาก
องค์การใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพก็นับว่าองค์การมีทรัพย์สินที่มีค่าที่จะนาความเจริญก้าวหน้ามาสู่
องค์การนั้น ๆ ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจาเป็นต้องใช้ในการบริหารงานขององค์การทุกองค์การ
และในหลายเรื่องแล้วแต่ประเภทและวัตถุประสงค์ว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างไรให้
เหมาะสมกับความต้องการ ในขณะที่พยอม วงศ์สารศรี (2530) ได้ให้ความหมายของการพั ฒนาบุคลากรว่า
การพัฒนาบุคลากร คือ การดาเนินการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางานที่ตน
รับผิดชอบให้มีคุณภาพ ประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์การ รวมทั้งยังได้กล่าวว่าความจาเป็นที่จะต้อง
มีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเหตุผลสาคัญ ดังต่อไปนี้ ข้อแรก องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ผู้ที่จะทาให้ผลผลิตดังกล่าวไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางดังที่กาหนดไว้ คือ บุคคลในองค์การ ลาพัง
เพียงผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่เพียงพอ จาเป็นต้องอาศัยบุคคลอื่น ๆ ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ ฉะนั้นจาเป็นจะต้องมีหน่วยงานสอนให้เขาได้เรียนรู้งานนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจงาน อัน
นาไปสู่ความรวดเร็วในการทางาน และยังเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานนั้น ๆ ได้
, ข้อที่สอง ลักษณะงานในองค์การมีความแตกต่างจากความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาบ้าง เพราะสถานศึกษาจะ
ให้ความรู้และฝึกฝนสิ่งกว้างๆ อาจไม่ได้เฉพาะเจาะจงและมีลั กษณะพิเศษตามลักษณะเฉพาะของงานใน
องค์การ ฉะนั้นผู้สาเร็จการศึกษาจาเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้นก่อนการทางาน เป็นการสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน อั น เป็ น ผลให้ ท างานด้ ว ยความสบายใจ , ข้ อ ที่ ส าม งานในองค์ ก ารจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้จาเป็นต้องมีการปรับปรุงสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อาทิ เช่น การนาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในงานต่าง ๆ จาเป็นต้องฝึกอบรมให้บุคคลในองค์การสามารถทางานใหม่ได้อย่างดี และข้อสุดท้าย บุคคลใน
องค์การจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทางานเป็นเวลานาน ๆ ความเฉื่อยชา ความ
เซ็งจะเกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจูงใจให้เขาได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อไม่ให้เขาเกิด
ความรู้สึกว่าเขาอายุมากแล้วปล่อยให้เด็กรุ่นหลังทา จะต้องทาให้คนในองค์การเกิดจิตสานึกว่าทุกคนไม่มีใคร
แก่เกินเรียน (พะยอม วงศ์สารศรี , 2530) โดยจะคล้ายคลึงกับ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2535) ได้กล่าว
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่า การที่จะพัฒนาบุคลากรจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตนทางานอยู่ใน
องค์การ เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทางานได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ ป ฏิบั ติงานก็จ าเป็ น ต้อ งเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา จึงจะต้องมีการพัฒ นาบุคลากรให้ ทันกั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของบุคคล
โดยวิธีการและกิจ กรรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้ บุคคลมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น โดยหวังให้เป็นบุคคลที่มีป ระสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี
ยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดคุณภาพของผลผลิตที่เกิดจากบุคคล โดยมีกิจกรรมหรือโครงการที่ใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจมีด้วยกันหลากหลายวิธี รวมถึงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์การ
เกิดการพัฒนาด้านความคิด จิตใจ บุคลิกภาพ และวิธีการทางาน ให้บุคลากรเหล่านั้นมีแนวทางปฏิบัติที่มีความ
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สอดคล้องกันในการตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการ
คานึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การด้วย เช่น คุณภาพชีวิตของบุคลากร
และครอบครัว รวมทั้งคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการทางานและสถานที่ทางานของบุคลากรในองค์การ
เพื่อให้บุคลากรในองค์การนั้นได้รับความสะดวกสบายทั้งทางกายและทางจิตใจในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร
รวมทั้งสร้างโอกาสในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตนเอง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับบองค์การอย่างเต็มศักยภาพ และทาให้องค์การมีการพัฒนาที่ก้าว
ไกลและสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลดังที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้
3.2 เป้าหมายสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมายจาเพาะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายดังที่องค์การได้กาหนดไว้ได้นั้น ผู้นาภายใน
องค์การควรมีส่วนร่วมและสนับสนุนในโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งสร้างการประเมินและพูดคุยทาความเข้าใจในนโยบายที่ครอบคลุมความหลากหลาย
อย่างชัดถ้อยชัดคา ซึ่งในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาจะแสดงภาวะผู้นาที่จะกาจัดการกดขี่ข่มเหง การ
เอารัดเอาเปรียบในทุกรูปแบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้ในท้ายที่สุด ก็คือ การส่งเสริมผลิตภาพ กาไร และการตอบสนอง
ต่อตลาด โดยทาให้องค์การและแรงงานมีผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนองค์การและตนเองไปข้างหน้าในการ
สร้างความเจริญเติบโต ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Gilley, J.W. และ Eggland,
S.A. (1992) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนากิจกรรมที่มีการกาหนดและวางรูปแบบอย่าง
มีระบบมาใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การพัฒนาบุคคล ( Individual Development ) เป็นการมุ่งเน้น
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะใหม่ๆรวมทั้งพฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อที่จะ
ทาให้ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพิ่มขึ้นและได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น , ส่วนที่สอง การพัฒนาสายอาชีพ (
Career Development ) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความสนใจ ค่านิยม ความรู้ความสามารถ
กิจกรรม และการมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะสาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต และส่วน
ที่สาม การพัฒนาองค์การ ( Organization Development ) มุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขององค์การด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ และสร้างสรรค์ โดยพยายามปรับโครงสร้าง วัฒนธรรม กระบวนการการบริหาร และกลยุทธ์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกันเพื่อทาให้องค์การสามารถปรับตัวได้ด้วยตนเอง โดยทั้ง 3 ส่วน มี
จุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น
3.3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากเป็นตัวกาหนดขั้นตอน กิจกรรม และ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การของตนเอง เพื่อ ให้
บุคลากรภายในองค์การได้เตรียมความพร้อมของตนเองในการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงตนเองให้มีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้น Heneman, H.G. et. al. (1980) กล่าวว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต้องมีการจัดการดาเนินงานอย่างเป็นลาดับ ขั้นตอน มีการกาหนดนโยบาย
แผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทางของการพัฒนา เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จะช่วยให้การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ และมีขั้นตอนแบบแผนอย่างชัดเจน โดย
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จะเป็นการแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์ ก าร ซึ่ ง Heneman, H.G. ได้ เ สนอกระบวนการของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารไว้ ดั ง
แผนภาพทีต่ ่อไปนี้

การระบุความ
ต้องการการ
พัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

การวาง
แผนพัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

การค ัดเลือก ,
ออกแบบ และ
ดาเนิ น
กิจกรรม
พัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

การ
ประเมินผล
การพัฒนา
ทร ัพยากร
มนุ ษย ์

แหล่งที่มา : Heneman, H.G. et al. 1980. Personnel/Human Resource Management.
Homewood, IL : Richard D. Irwin. P.332.
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การระบุความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะ
เป็นขั้นตอนที่แสดงความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกิดจาก
ช่องว่างระหว่างผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่องค์การต้อ งการ ปัญหาที่มีความสาคัญต่อ
องค์การ และสามารถแก้ไขได้โดยการให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาแก่บุคลากรขององค์การ ,
ขั้นตอนที่สอง การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังจากที่ได้ระบุความต้องการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แล้ว ขั้นต่อมาจะเป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะโดยทั่วไปแล้วความต้องการพัฒนาจะมี
มากมายเกินกว่าที่จะจัดการได้ทั้งหมดภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ภายใต้ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่มีอยู่ การกาหนดกลยุทธ์จะเริ่มจากการลาดับความจาเป็นของความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ การจั ดสรรทรั พยากร และการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ให้ เป็นแผนดาเนินการที่มีความสั มพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน , ขั้นตอนที่สาม การคัดเลือก ออกแบบ และดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นการคัดเลือกและออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มจากการกาหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาซึ่งจาแนกได้หลายลักษณะ ได้แก่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ด้าน
ทัศนคติ ด้านทักษะ ด้านพฤติกรรมการทางาน และด้านผลที่ได้ขององค์การ เมื่อได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นต่อมาเป็นการกาหนดเนื้อหาของโครงการ กาหนดหลักสูตรที่ผู้
เข้ารั บ การพัฒ นาจ าเป็ นต้องเรีย นรู้ หรื อมีส่ ว นร่ว มกาหนดวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้ใน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จนถึงการนาเอาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้นมาจัดดาเนินการต่อไป และ
ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งสามประการมาแล้ว คือ ขั้นตอนของการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประเมินผล
นั้นสามารถกระทาได้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก จะเป็นการพิจารณาว่าการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แต่ละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ และในระดับที่สอง จะเป็นการ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดว่าสนองต่อ
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ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การหรือไม่ ซึ่งการประเมินผลนี้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับไปสู่
การปรับปรุง และพัฒนาแนวทางในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถ
สนองความต้องการขององค์การ
3.4 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Pace, W.R. , Smith, P.C. และ Mills, G.E. (1991) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรที่สาคัญขององค์การ คือ
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์ โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่
สาคัญที่สุด เนื่องจากองค์การจะต้องพยายามนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
ขอบเขตของกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Activities Areas) จะประกอบด้วย
เป้ าหมายหลั กๆ 3 ประการ ได้แก่ เป้ าหมายแรกแรก การสร้างระบบ (Creating the System) จะเน้นที่
องค์การ ซึ่งองค์การต้องพิจารณาออกแบบองค์การ โครงสร้างองค์การ หรือระบบการดาเนินงานที่เหมาะสม
เพื่อทาให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การออกแบบองค์การ
(Organization Design) , 2) การออกแบบงาน (Job Design) , 3) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Planning) และ 4) การคั ด เลื อ กและบรรจุ บุ ค ลากร (Human Resource Selection and
Staffing) ต่อมาเป็นเป้าหมายที่สอง การธารงรักษาระบบ (Maintaining the System) หลังจากที่องค์การได้
ก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น งานแล้ ว เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ารเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การ องค์การจึงมีความจาเป็นที่จะต้องธารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การไว้ ประกอบด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
(Compensation Benefits) , 2) โปรแกรมช่ว ยเหลื อพนักงาน (Employee Assistance Program) , 3)
ระบบข้อมูลข่าวสาร (Information System) และ 4) แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) และเป้าหมาย
สุดท้าย การปรับปรุงระบบ (Improving the System) ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผลผลิตของทรัพยากรมนุษย์และผลผลิต
ขององค์การ รวมทั้งยังเน้นคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตการทางานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุเป้ าหมายขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 1) การพัฒนาบุคคล (Individual Development) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การ ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลทราบจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง โดยใช้การฝึกอบรมและพัฒนา ช่วยเสริม
จุดเด่นให้ดีขึ้นและแก้ไขจุดอ่อนให้หมดไป รวมทั้งการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานของบุคคล และประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ , 2) การพัฒนาสายอาชีพ
(Career Development) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างเป้าหมายของบุคคล
ในเรื่องของงานกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อแสดงให้บุคลากรทราบถึงบทบาทและหน้าที่ ตาแหน่งงานรวมทั้ง
ความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์การของตนที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ และ 3) การพัฒนาองค์การ
(Organization Development) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่ขององค์ การ กระบวนการ
ของการเปลี่ ย นแปลงองค์การ ซึ่งจะช่ว ยสร้างความสั มพันธ์ที่มีประสิ ทธิผ ลภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน
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3.5 การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้องค์การก้าวหน้า
และมีการเจริญเติบโต ซึ่งไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2525) ได้แบ่งการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ คือ ประการแรก การ
พัฒนาบุคลากรในสายงานบริหาร โดยมีการเพิ่มพูนทักษะการบริหาร ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางาน และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหมู่ผู้บริหารและองค์กร ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาเป็นการจัดประชุมสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อ การดูงาน/ฝึกงาน/เปลี่ยนงานรูปแบบอื่น ๆ ครอบคลุ มการ
บรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว และการประชุมแก้ปัญหากันเองภายใน , ประการที่สอง การพัฒนาบุคลากรในสาย
วิชาการ จะมุ่งไปที่การเป็นจุดใหญ่ อันได้แก่ งานเอกสารและข้อมูล และงานส่งเสริมความชานาญในงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การประชุมสัมมนา/อภิปราย/ฝึกปฏิบัติการ ฯลฯ การให้คาปรึกษาเรื่องการวางแผนการงาน/
เทคนิ คการสอน/การประเมินผล การจั ดเตรียมอุปกรณ์ และการฝึ กอบรมระยะสั้ นๆการฝึกอบรมเพื่อรับ
วุฒิบัตรหรือปริญญา โดยรูปแบบวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร จะต้องให้สอดคล้องและมี
ความเหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ซึ่งหลักการและแนวคิดที่สาคัญๆ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและสอดคล้องกับนโยบาย แผนการดาเนินงาน
อันได้แก่กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง การปฐมนิเทศ ธงชัย สันติวงษ์ (2531) ได้ศึกษาวิจัยและค้นพบว่า
การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพยายามแนะนาพนักงานใหม่ให้ได้
รู้จักหน่วยงานและให้รู้จักงานในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องทา ตลอดจนรู้จักผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดย
วิ ธี ก ารปฐมนิ เ ทศนี้ อ าจจะมี ก ารกระท าแตกต่ า งกั น ที่ จ ะได้ รั บ ผลเพี ย งใดย่ อ มอยู่ ที่ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทาการปฐมนิเทศ ซึ่งหากได้เข้าใจแล้วก็จะช่วยให้มีโอกาสกระทาได้ถูกต้อง ,
ด้านที่สอง การฝึกอบรม ในส่วนของด้านของการฝึกอบรมนั้น นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2527) ได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยค้นพบว่า การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เป้าหมายของการฝึกอบรมในการ
พัฒนาบุคลากรนั้น ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทางานที่ด้อยประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับตาแหน่งที่สูงขึ้นหรืองานที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต และเพื่อสร้าง
ความเข้าใจของการสื่อสารสาหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่างระดั บกันจะทาให้เกิดการประสานงานและ
ร่ ว มมือกัน ได้ดีขึ้น , ด้านที่ส าม การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ภิญโญ สาธร (2517) ได้มีการอธิบายและ
ศึกษาวิจั ย ไว้ซึ่งสรุ ป ได้ว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นั้นเป็นการให้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมฟังการ
บรรยายในภาคเช้า ในภาคบ่ายเป็น การฝึกปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งเหมือนกับได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
อย่างเต็มที่ทันทีที่ได้เรียนรู้มาใหม่ๆโอกาสจะเข้าใจและจาได้จึงมีมาก , ด้านที่สี่ การสัมมนาทางวิชาการ คาว่า
สัมมนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายดังนี้ การสัมมนา คือ การประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยสุปราณี ตรีฉัตรภิมุข (2524) ได้ค้นพบจากการ
ศึกษาวิจัยว่า การสัมมนา เป็นการอภิปรายเป็นกลุ่มในระหว่างบุคคลที่มีประสบการณ์มาก โดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่วนมากหัวข้อสัมมนามักจะได้แก่เรื่องที่ยังไม่เคยเตรียมกันมาก่อน แต่เป็นหัวเรื่อง
สั้นๆเฉพาะที่ควรจะเกิดข้อสงสัยหรือให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการบ้าง ข้อบกพร่องทางการบริหารบ้าง
การสัมมนาทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในปัญหาต่าง ๆ มากกว่าที่
จะมุ่งเน้นด้านทฤษฎีหรือหลักการโดยตรง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องทาหน้าที่
ร่ ว มกัน คือ เป็ น ทั้ง “ผู้ รั บ ” หรื อ “ผู้ ให้ ” กล่ าวคือ เป็นผู้ ฟังความคิดเห็ นหรือข้อเท็จจริงจากสมาชิกหรือ
วิทยากร และเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงจะต้อง
ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และมีความพยายามสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นกันเองมากที่สุด
เป้าหมายที่สาคัญของการสัมมนาบางทีมิได้อยู่ที่การสรุปข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ปัญหาอย่างเดียว หากอยู่ที่
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กระบวนการของการสัมมนาด้วยว่าสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการแสดงความคิดเห็นอันจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่อการแก้ปั ญหา มีความคิดใหม่ๆสร้างเสริมให้ส มาชิก ดังนั้นการสั มมนาทางวิช าการของ
บุคลากรเป็นการจัดให้บุคลากรกลุ่มหนึ่งเข้าประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อภิปราย
พิจารณาสาระสาคัญและสรุปประเมินผลว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร , ด้านที่ห้า การส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารบุคคลสมัยใหม่ที่เสริมสร้างความรู้
ให้ กับ บุ คลากร โดย ภิญโญ สาธร (2517) ได้ค้นพบจากงานวิจัยว่า วิธีการพัฒ นาบุคลากรระหว่า งการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรในการศึกษาต่อไว้ 2 วิธี คือ วิธีแรก ให้ไปศึกษาต่อในสถานศึกษา
นอกเวลาทางานหรือใช้เวลาบางส่วนของการทางานไปรับการศึกษา (Outside courses) เป็นการที่หน่วยงาน
อนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาวิชาที่หน่วยงานต้องการจากสถานศึกษาในตอนบ่ายหรือค่า เช่น การให้ไปเรียน
พิมพ์ดีดเพิ่มเติม หรือการเรียนเพิ่มเติมโดยการติดต่อเป็นพิเศษกับสถานศึกษา , วิธีที่สอง ให้ไปศึกษาใหม่หรือ
ศึกษาเพิ่ มเติม (Retraining or Upgrading) เป็นการเพิ่มคุณวุฒิ ของบุคลากรให้ มีความรู้ดีขึ้นหรือให้ ได้รับ
ความรู้ใหม่ เพราะ วิธีทางานหรือเครื่องมือปฏิบัติงานเปลี่ยนใหม่ การให้ไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศก็
จัดเป็นการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานต้องหาทางส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเพิ่ม เติม โดยอาจส่งไปศึกษาต่อทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ , ด้านที่หก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2560)
ได้ทาการค้นคว้าซึ่งพบว่า การศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นการไปเรียนรู้จากของจริง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
จากสถานที่จริงเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในองค์การของตนเอง ในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า filed trip หรือ study
trip หมายถึง การไปศึกษาจากของจริง หลังจากได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีมาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ filed trip กับนักเรียน
นักศึกษา เป็นการไปเปิดหูเปิดตา นอกห้องเรียน และใช้ study trip สาหรับการดูงานของผู้ที่ทางานแล้ว และ
ด้านที่เจ็ด การแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน การโอนย้าย ว่าหมายถึง การมอบหน้าที่ใหม่ให้แก่
บุคลากร โดยบุคลากรยังคงได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเท่าเดิม มีสถานภาพและความรับผิดชอบในงานเท่าเดิม
ซึ่งการโอนย้ายเป็นการเปลี่ยนงานในทางราบจากหน้าที่หนึ่งไปยังอีกหน้าที่หนึ่ง จะแตกต่างจากการเลื่อนขั้น
เลื่ อนตาแหน่ งซึ่งเป็ น การเปลี่ ย นงานในแนวตั้งทั้งในด้านตาแหน่งและความรับผิ ดชอบ โดยอุทัย หิ รัญโต
(2531) ได้ทาการศึกษาวิจัยที่ ค้นพบและสอดคล้องกันว่าการเลื่อนตาแหน่งฐานะจาเป็นต้องมีอยู่เสมอ ทั้งนี้
เพราะระยะเวลาการทางานของบุคลากรต้องสิ้นสุดในวาระใดวาระหนึ่ง จึงจาเป็นต้องให้บุคคลอื่นมาดารง
ตาแหน่งนั้นมาแทน กระทาโดยเลื่อนบุคคลที่อยู่ในระดับต่าขึ้นมาเรียกว่า ”การเลื่อนตาแหน่ง” หรือแต่งตั้ง
บุคคลอื่นที่มีฐานะเท่าเทียมกับผู้ ที่จ ะต้องหมดหน้าที่จากตาแหน่งนั้นมาแทนซึ่งเรียกว่า “ย้าย” การเลื่ อน
ตาแหน่งฐานะแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอาชีพ และถือว่าเป็นสิ่งจูงใจอย่างหนึ่งในอันที่จะให้บุคคล
พัฒนาตัวเองเพื่อรับผิดชอบในตาแหน่งที่สูงขึ้น ในขณะที่ อุทัย หิรัญโต และ มนตรี เจนวิทย์การ (2510) ค้น
พบว่าการโอนย้ายควรอาศัยหลักการ ดังนี้ หลักการที่หนึ่ง การย้ายข้าราชการภายในองค์การหรือหน่วยงาน
หรือการย้ายไปดารงตาแหน่งในหน่วยงานอื่น ควรพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
องค์การหรือหน่วยงานที่จะไปดารงตาแหน่งนั้นหรือไม่เพราะถ้าย้ายไปไม่เหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสียหายแก่
ราชการและตัวข้าราชการเอง , หลักการที่สอง การโอนย้าย ควรให้ความเป็นธรรมเสมอหน้ากันโดยพยายาม
สับเปลี่ยนกันบ้างในระหว่างผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่เจริญกับท้องถิ่นกันดาร ทั้งนี้เพื่อกาจัดคาครหาว่าเลือกที่รักมักที่
ชัง , หลักการที่สาม วิธีการโอนย้ายควรมีความยืดหยุ่น การใช้วิธีใดวิธีหนึ่งย่อมไม่เป็นผลดีเสมอไป , หลักการที่
สี่ การโอนย้ายควรพิจารณาภูมิหลังของผู้นั้น ในเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด สภาพ
ครอบครัวและอื่นๆ และ หลักการที่ ห้า ควรถามความสมัครใจของบุคลากรถ้าสามารถกระทาได้ จะเห็นได้ว่า
การแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่การงาน จะเป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒ นา
บุคลากร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการใช้คนให้เหมาะสมกับงานของ
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องค์การ ทาให้บุคลากรได้รับประสบการณ์รอบรู้ในงานที่กว้างขวางขึ้นและประสบความสาเร็จในอาชีพอันเป็น
การเสริมสร้างกาลังใจให้กับบุคลากรวิธีหนึ่งด้วย
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยการพัฒนาบุคคลที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานนั้นมีด้ว ยกัน
หลายปัจจัย เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การไปศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมที่เพิ่มความรู้ อาทิเช่น การจัด
ประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น รวมทั้งการโอน การย้ายตาแหน่งที่บุคคลสามารถไป
ปฏิบั ติงานได้เป็ นอย่ างดี ก็จ ะช่ว ยส่ งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีการพัฒนาตนเองที่สามารถเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
3.6 การพัฒนาสายอาชีพที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
การพั ฒ นาสายอาชี พ คื อ กระบวนการพั ฒ นาความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ทั ก ษะ ความถนั ด ความสนใจ
บุ คลิ กภาพ ตลอดจนความรอบรู้ ที่เกี่ย วกับโลกของอาชีพ ทาให้ การพัฒ นาการของบุคคลในด้านอาชีพจึง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ตลอดจนการตั้ ง จุ ด มุ่ ง หมายของชี วิ ต และการท างาน ซึ่ ง หลั ก การ
พัฒนาการทางอาชีพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักตนเอง เป็นการที่ บุคคลได้พิจารณาถึง
ความรู้ความสามารถ จุดเด่น ทักษะ ค่านิยม และความสนใจ ตลอดจนบุคลิกภาพโดยทั่วไปว่าตนเองเป็น
อย่างไร ซึ่งการรู้จักตนเองนั้นสาคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกอาชีพของบุคคล , ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล เป็น
การศึกษาความรู้ทางอาชีพที่จาเป็นในการก้าวสู่ อาชีพนั้น ๆ อาทิ ลักษณะของอาชีพ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยในการ
เลือกอาชีพ โดยใช้เป็นตัวประกอบในการพิจารณาเพื่อก้าวสู่อาชีพนั้น และ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมตัวเพื่อก้าว
สู่โลกของงานอาชีพ เป็นการฝึกทักษะ ความรู้ ที่จะก้าวไปสู่งานนั้น ๆ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2535) แต่
ส าหรั บ บุ บ ผา กฤษณามระ (2532 อ้ า งถึ ง ใน วั ล ลภา พ่ ว งข า, 2537) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ Career
Development หรือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยแยกมุมมองการพัฒนาออกเป็น 2 ด้าน
คือ ทั้งด้านหลักการของบุคคลแต่ละคนและด้านขององค์การ ดังนี้ ในด้านหลักการของบุคคลแต่ ละคน จะ
หมายถึง การให้โอกาสสร้างสรรค์คุณลักษณะและประสบการณ์ที่จาเป็นของพนักงานที่เข้ามาร่วมทางานใน
องค์การ เพื่อให้มีความพร้อมที่รับมอบหมายหน้าที่การงาน มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสถานภาพของ
ตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณหน้าที่ความรับผิดชอบหรือตาแหน่ง ซึ่งควรมีการเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ ใน
ลักษณะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้งาน เรียนรู้คน เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งเรียนรู้องค์การ เพื่อ
เพิ่มพูนความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จนกว่าพนักงานนั้น ๆจะพ้นจากองค์การไปในที่สุด ส่วนในด้าน
ขององค์การ จะหมายถึง การที่องค์การหนึ่งๆจะสามารถสนองความคาดหวังต่าง ๆ ของพนักงานในองค์การ
ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวได้มีการเตรียมการเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการตัดสินและดาเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการวางแผนชีวิตการงานของตนร่วมกับผู้บังคับบัญชา เช่น ในรูปการให้โอกาสพนักงานเจริ ญเติบโต
โดยอาศัยการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นขั้นๆ โอกาสที่จะ หมุนเวียน และโยกย้ายบุคคล ว่าจะย้ายใคร เมื่อใด
อย่างไร ภายใต้เงื่อนไข หรือเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดไว้ และด้วยความเร็วมากน้อยเพียงใด
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ใ นการพั ฒ นาสายอาชี พ (Career Development) นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสายอาชีพในองค์การ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันสูง การพัฒนาอาชีพในองค์การจึงต้องพิจารณาในแง่ของความต้องการของบุคลากรและองค์การควบคู่
กันไป นั่นก็คือ การที่ทั้งองค์การและบุคลากรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อความอยู่รอดของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การสามารถดารงอยู่ได้ ดังนั้นงานพัฒนาอาชีพจึงเป็น
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สิ่งสาคัญและมีคุณค่าแก่องค์การ เพราะจะหมายถึง อนาคตทางอาชีพของบุคลากรและอนาคตทางการดาเนิน
ธุรกิจขององค์การ
สรุปได้ว่า การพัฒนาสายอาชีพนั้น เป็นกระบวนการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการ
ทางด้านอาชีพของบุคคลกับความต้องการขององค์การ ที่บุคคลจะเป็นผู้กาหนดเป้าหมายในการทางานของ
ตนเองส่วนองค์การจะเป็น กาหนดตาแหน่งและสายความก้าวหน้าที่เหมาะสมของบุคคลในแต่ละตาแหน่ ง
เพื่อให้องค์การสามารถดึงดูดผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สูงไว้กับองค์การ ซึ่งจะถือว่า
เป็นกระบวนการพัฒนาทางความเชื่อ ค่านิยม ทักษะ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ตลอดจนความรอบรู้ที่
เกี่ยวกับโลกของอาชีพของแต่ละบุคคล ทาให้การพัฒนาการของบุคคลในด้านอาชีพจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ ตลอดจนการตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตและการทางานของบุคลากรแต่ละราย โดยการพัฒนาสาย
อาชีพ (Career Development) เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่ง การหมุนเวียนงานใน
แนวระนาบ การสับเปลี่ยนตาแหน่งงานที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น โดยความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
สายอาชีพในองค์การนั้นเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสภาวะการแข่งขันสูง การที่ทั้ง
องค์การและบุคลากรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่รอดของ
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะมีการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
3.7 การพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดาเนินงานขององค์การ เป็นการพัฒนาองค์การในภาพรวมที่จะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การร่วมกัน เป็นหลักสาคัญที่จะมุ่งสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกว่า องค์การเป็น
ระบบที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน การประสานงาน และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของระบบย่อยภายในองค์การ
โดยการเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องกับส่วนอื่นภายในองค์การ ดังนั้นการพัฒนา
องค์การจึงต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างสมาชิกและบรรยากาศในการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง
บุคคล กลุ่ม และองค์การโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีจะบูรณาการบุคคลให้เข้ากับองค์การได้อย่างเหมาะสม
และต่างมีพัฒนาการในทิศทางที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ( ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2551 )
โดยปกตินั้นองค์การทุกองค์ การล้วนแล้วแต่จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งความท้าทายของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ
นั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การทั้งสิ้น ทาให้องค์การต่าง ๆ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ในการรับกับสภาวการณ์ทีอาจจะกระทบต่อองค์การและทาให้
เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ตลอดเวลา โดยเนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) ได้ศึกษาวิจัยและค้นพบว่า
สาเหตุที่ต้องมีการพัฒ นาองค์การที่ส่ งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ ประการแรก ความต้องการ
ปรับปรุงองค์การให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น (The Need for New Organizational Forms)
เป็นความต้องการในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการดาเนินงานขององค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อมในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ การดาเนิน งานขององค์ การบรรลุ วัต ถุ ประสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ , ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การ (The Focus on Cultural Change) เป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางทัศนคติ
ค่านิยม และความเชื่อของบุคคลในองค์การ รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การขึ้นมาใหม่ให้ สอดคล้องกับ
การเปลี่ ย นแปลงที่จ ะเกิด ขึ้น และประการสุ ดท้ าย การให้ สั งคมได้มีส่ ว นร่ว มในการรับรู้ มากยิ่ งขึ้ น (The
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Increase in Social Awareness) เป็นการให้บุคคลในองค์การทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ปัญหา
และการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ใช่เป็นการตัดสิน
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้การพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานยังมี
วัตถุประสงค์ที่ให้ความสาคัญกับองค์การในการเปลี่ยนแปลง โดยจะเน้นที่การสร้างความร่วมแรงร่วมใจกัน
มากกว่าการใช้อานาจในการบังคับควบคุม ซึ่งการพัฒนาองค์การมีเป้าหมายและคุณค่าที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น
ภายในองค์การ
ดังนั้นการพัฒนาองค์การที่จะส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นองค์การ
จะต้องมีการตั้งเป้าหมาย วัตถุป ระสงค์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อ
การพัฒนาบุคลากรในองค์การ และองค์การจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อม
ในการทางานให้เหมาะสม มีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้จะต้องให้บุคลากรทุกระดับได้สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
สิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เพื่อให้บุคลากรสามารถร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการขับเคลื่อนองค์การสู่เป้าหมาย
เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ามนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งของการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานนั้น การที่องค์การใดนั้นต้องการความเจริญก้าวหน้าในองค์การได้จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้เป็นบุคลากรที่ เปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะ ความ
ชานาญ และความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยการที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นแต่ละองค์การจาเป็นจะต้องเป็นไปอย่างมีกระบวนการที่กาหนดชัดเจน
เพื่อช่วยให้การพัฒนาบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้น
มีขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การให้ดีขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาใน 3
ส่วน คือ ส่วนแรกการพัฒนาตัวบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การ
ฝึกอบรม การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อหรือไปศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรได้นาเอาความรู้ความสามารถที่ได้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆไปประยุ กต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ทาประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภ าพ
สามารถบรรลุประสิทธิผลที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ , ส่วนที่ สองการพัฒนาสายอาชีพนั้นจะมีการเลื่อน
ขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ายและการหมุนเวียนในงาน การเรียนรู้งานในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกัน และสาย
ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความก้าวหน้าและเป็นการใช้คนให้เ หมาะสมกับงาน รวมทั้งการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้
บุคลากรเห็นว่าตนเองมีโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของตนเองสู่ตาแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้น
จะทาให้บุคลากรได้รับประสบการณ์รอบรู้งานกว้างขวางขึ้น ประสบความสาเร็จในอาชีพอันเป็นการส่งเสริม
กาลังใจอย่างหนึ่งให้แก่บุคลากร และส่วนที่สามการพัฒนาองค์การ เป็นการใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใน
การปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์การภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความยากง่ายของการพัฒนา
องค์การนั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การได้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนี้บทบาทของความทันสมัยยังเป็นเครื่องมือที่ ช่วยในการสร้างความสาเร็จให้กับองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การตามที่ได้วางเอาไว้

156
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาค้น คว้า การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ ศึกษาวิจัยได้
ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ
จะทาการศึกษาแยกปัจจัยต่าง ๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยทั่วไปหรือปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และ 2) ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 2.1 ปัจจัยการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมในขณะทางาน , การสอนงาน , การพัฒนาด้วยตนเอง , การศึกษาต่อ ,
การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมและสัมมนา , 2.2 ปัจจัยการพัฒนาอาชีพ เช่น การมอบหมายงานใน
ตาแหน่ง , การหมุนเวียนงาน , สายความก้าวหน้าในอาชีพ และตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกัน และ
2.3 ปัจจัยการพัฒนาองค์การ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ ,
การปรับปรุงองค์การให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ , การให้ความสาคัญ
กับบุคคลและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน , ความร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ และเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ และตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดทางการศึกษา
ปัจจัยทั่วไปหรือปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทางาน
- ประเภทของอาชีพ
- หน่วยงานที่สังกัด
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
- การสอนงาน
- การพั ฒ นาด้ ว ยตนเองเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ และ
ประสิทธิภาพ
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกอบรมในขณะทางาน
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการและสัมมนา
- การศึกษาต่อ
- การศึกษาดูงาน
5. ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
- สายความก้าวหน้าในอาชีพ
- การโยกย้ายและหมุนเวียนงาน
- การเลื่อนขั้นและเลื่อนตาแหน่ง
- เรียนรู้งานในตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
และใกล้เคียงกัน
6. ปัจจัยการพัฒนาองค์การ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ
- สภาพแวดล้อมขององค์การ
- วัฒนธรรมองค์การ
- ความคิ ด เชิ ง ระบบ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุคคลและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การร่วมกัน
- เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ

การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. วิธีการวิจัย
ขอบเขตของการศึ ก ษาจะมุ่ งเน้น การศึก ษาปั จจัย ต่า ง ๆ ในด้านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจและ
ยอมรับขององค์การ เพื่อให้ได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ , ปัจจัยใดบ้างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และปัจจัยใดบ้างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่มี
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ าง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานการเจ้าหน้าที่
กรุ งเทพมหานคร , สถาบั น พัฒ นาข้าราชการกรุ งเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
กรุงเทพมหานคร รวมจานวนทั้งสิ้น 377 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้จากการคานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรที่มีอยู่ ซึ่งจะนามาคานวณหาจานวนกลุ่ มตัวอย่างที่น้อยที่สุ ดที่จ ะ
สามารถน ามาใช้เป็ น ตัว แทนของกลุ่ มประชากรได้ โดยการใช้สู ตรคานวณการหากลุ่ มตัว อย่า งของ Taro
Yamane ที่กาหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ของการสุ่มตัวอย่าง และให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่
เกินร้อยละ 5 ตามสูตรการคานวณ จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 194 คน จากจานวนประชากรที่ทั้งหมด ซึ่ง
ผู้ศึกษาได้แบ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในการแจกแบบสอบถาม โดยนาจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาหาร
เฉลี่ย 3 ส่วนราชการ แบ่งเฉลี่ยได้ส่วนราชการละ 65 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะเป็นจานวนรวม 195 คน
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม หลังจากได้รับ
ข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะนาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบที่ได้รับ และนาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ และนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1.การวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) 2.การทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) , การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Least – Significant Different (LSD) รวมทั้ง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation)
และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
6. สมมติฐานการวิจัย :
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคคล การพัฒนาสาย
อาชีพ และการพัฒ นาองค์การ ไม่มีอิทธิพลต่อผลลั พธ์ของการเพิ่ มผลการปฏิบัติ งานขององค์ การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
7. ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจั ย ปั จ จั ย ด้ านการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ที่ มีผ ลต่ อ การเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึ กษาสามารถนาเสนอผลการศึกษาวิจัยและสรุปประเด็น
สาระสาคัญของการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้
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7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของอาชีพ หน่วยงานที่สังกัด ที่มีผล
ต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 7.1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง

ร้อยละ (%)

รวม

57
143
200

28.5
71.5
100.0

รวม

30
83
53
34
200

15.0
41.5
26.5
17.0
100.0

16
115
69
0
200

8.0
57.5
34.5
0.0
100.0

รวม

13
45
36
106
200

6.5
22.5
18.0
53.0
100.0

รวม

165
30
5
200

82.5
15.0
2.5
100.0

67
66
67
200

33.5
33.0
33.5
100.0

2. อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม
4. ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
5. สถานภาพการรับราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
อื่น ๆ
6. หน่วยงานที่สังกัด
สานักงานการเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวม
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จากตารางที่ 7.1 ตารางแสดงจานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.5 มีอายุระหว่าง
31 – 40 ปี ร้อยละ 41.5 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 57.5
โดยมีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 53 และมีสถานภาพการรับราชการเป็นข้าราชการอยู่ ใน
หน่วยงานทั้ง 2 ส่วนราชการในระดับที่เท่ากัน คือ สานักงานการเจ้าหน้าที่ และสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 33.5
7.2 ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร , ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ ,
ปัจจัยการพัฒนาองค์การ และการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.1 ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การฝึกอบรม
ในขณะทางาน , การสอนงาน , การพัฒนาด้วยตนเอง , การศึกษาต่อ , การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการ
เข้าร่วมประชุมและสัมมนา ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตาราง 7.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
n
ค่า S.D.
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากร
ค่าเฉลี่ย
200
3.728
0.799
การฝึกอบรมในขณะทางาน

ระดับอิทธิพล
มาก

การสอนงาน

200

4.183

0.674

มาก

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

200

3.925

0.610

มาก

การดูงานนอกสถานที่

200

3.533

0.853

มาก

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

200

3.853

0.721

มาก

การได้รับมอบหมายงาน

200

3.952

0.666

มาก

การศึกษาต่อ

200

3.933

0.740

มาก

200

3.872

0.723

มาก

รวม

จากตารางที่ 7.2.1 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
อิทธิพลสูงที่สุด คือ การสอนงาน โดยมีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.183 ) รองลงมา คือ การ
ได้รับมอบหมายงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.952 ) , การศึกษาต่อ มีระดับอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.933 ) , การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.925 ) ,
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.853 ) , การฝึกอบรมในขณะทางาน
มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.728 ) และการดูงานนอกสถานที่ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก
( ค่าเฉลี่ย 3.533 ) ตามลาดับ
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7.2.2 ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพที่ส่งผลต่อการ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมายงานในตาแหน่ง , การหมุนเวียนงาน , สาย
ความก้าวหน้าในอาชีพ และตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกัน ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 7.2.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพ
การโยกย้ายและการหมุนเวียนงาน
การเลื่อนขั้นและการเลื่อนตาแหน่ง
การเรียนรู้งานในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันหรือ
เกี่ยวข้องกัน
สายความก้าวหน้าในอาชีพ
รวม

n

ค่า S.D.
0.755
0.764
0.652

ระดับอิทธิพล

200
200
200

ค่าเฉลี่ย
3.673
3.790
3.914

200

3.721

0.825

มาก

200

3.775

0.749

มาก

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7.2.2 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาสายอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
อิทธิพลสูงที่สุด คือ การเรียนรู้งานในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกัน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (
ค่าเฉลี่ย 3.914 ) รองลงมา คือ การเลื่อนขั้นและการเลื่อนตาแหน่ง มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ ย
3.790 ) , สายความก้าวหน้าในอาชีพ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.721 ) และการโยกย้าย
และการหมุนเวียนงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.673 ) ตามลาดับ
7.2.3 ปัจจัยการพัฒนาองค์การ
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อการ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
องค์การ , การปรับปรุงองค์การให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ , การให้
ความสาคัญกับบุคคลและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน , ความร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ
และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผล
การวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 7.2.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาองค์การ
n
200

ค่าเฉลี่ย
4.050

ค่า S.D.
0.618

ระดับอิทธิพล
มาก

200

3.905

0.584

มาก

วัฒนธรรมองค์การ

200

4.131

0.606

มาก

สภาพแวดล้อมขององค์การ

200

4.081

0.541

มาก

การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ความคิดเชิงระบบ , การให้ความสาคัญกับบุคคล และ
ความเชื่อใจในกันและกัน
รวม

200

3.992

0.573

มาก

200

4.151

0.559

มาก

200

4.052

0.580

มาก

ปัจจัยการพัฒนาองค์การ
การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ร่วมกัน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์การ

จากตารางที่ 7.2.3 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
อิทธิพลสูงที่สุด คือ ความคิดเชิงระบบ , การให้ความสาคัญกับบุคคล และความเชื่อใจในกันและกัน มีระดับ
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.151 ) รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์การ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.131) , สภาพแวดล้อมขององค์การ มี ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 4.081 ) , การมี
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์และกลยุทธ์ร่ว มกัน มี ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ ย
4.050 ) , การแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.992 ) และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนในองค์การ มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.905 ) ตามลาดับ
7.2.4 ปัจจัยการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ปริมาณผลการปฏิบัติงาน , คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 7.2.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย การเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
n
ปัจจัยการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับอิทธิพล
200
4.341
0.373
ปริมาณผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
200
4.402
0.348
คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

200

4.295

0.388

มากที่สุด

รวม

200

4.346

0.370

มากที่สุด
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จากตารางที่ 7.2.4 แสดงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพที่มีค่าเฉลี่ยของระดับอิทธิพลสูงที่สุด คือ คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน มี ระดับอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.402) รองลงมา คือ ปริมาณผลการปฏิบัติงาน มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.341) และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มี ระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.295)
ตามลาดับ
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของตัวแปรว่า ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคคล การพัฒนา
สายอาชีพ และการพัฒ นาองค์การ ส่ ว นใหญ่จะไม่มีอิทธิพลต่อผลลั พธ์ของการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบ
การทดสอบสมมติฐาน
Accept
Reject
1. เพศที่แตกต่างกัน น่ าจะมีผลต่อการประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกัน
2. อายุที่แตกต่างกันน่ าจะมีผลต่อการประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติ งานที่

แตกต่างกัน
3. ระดับ การศึกษาที่แตกต่างกัน น่ าจะมีผ ลต่อการประสิ ทธิภ าพการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
4. ประเภทของอาชีพที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
5. ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
6. หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
7. การฝึ ก อบรมในขณะท างานน่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ

ปฏิบัติงาน
8. การสอนงานน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

9. การเรียนรู้ด้วยตนเองที่น่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

10. การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ

ปฏิบัติงาน
11. การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน
12. การได้ รั บ มอบหมายงานน่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ

ปฏิบัติงาน
13. การศึกษาต่อน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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การทดสอบสมมติฐาน
14. การโยกย้ายและการหมุนเวียนงานน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
15. การเลื่อนขั้นและการเลื่อนตาแหน่ง น่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
16. การเรี ย นรู้ ง านในต าแหน่ ง ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น น่ า จะมี ผ ลต่ อ การ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
17. สายความก้ า วหน้ า ในอาชี พ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
18. การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกัน
น่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
19. การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก ารน่ า จะมี ผ ลต่ อ การ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
20. วัฒนธรรมองค์การน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
21. สภาพแวดล้อมองค์การน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
22. การแก้ไขปัญหาร่วมกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
23. ความคิดเชิงระบบ การให้ความสาคัญกับบุคลากรและการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันน่าจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย การพัฒ นาองค์การมีความสั มพันธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกและมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผลการทดสอบ
Accept
Reject

















จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
8.1 เพศที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.2 อายุที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
8.4 ประเภทของอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน
8.5 ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน ไม่ มีอิ ทธิพลต่ อผลการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติ ง านที่
แตกต่างกัน
8.6 หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อผลการเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน
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8.7 ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
8.8 ปัจจัยการพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8.9 ปัจจัยการพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8.10 ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
9. การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจจะนามาอภิปราย ดังนี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะเน้นที่ตัว
บุคคลในด้านของการพัฒนาศักยภาพภายในของบุคคลมากกว่าสถานะที่บุคคลนั้ นดารงอยู่ ดังที่ Harbison, F.
และ Myers, C. (1964) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการของการเพิ่ม
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของประชาชนในสังคม ในทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึง การเพิ่มพูนทุน
มนุษย์ และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านรัฐศาสตร์นั้น หมายถึง การเตรียมประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะไม่เน้นเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกของบุคคลต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ทางาน เพราะ มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองได้ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม โดยจากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้นนั้น
แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการบูรณาการของการพัฒนาของตัวบุคลากรเอง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตนเองนั้นมี
ความก้าวหน้าในการทางาน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีอิทธิพพลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยหลักการและแนวคิดที่สาคัญๆ ที่นิยมอย่างแพร่หลายและสอดคล้ องกับนโยบายและแผนการ
ดาเนินงาน อันได้แก่กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ ง การปฐมนิเทศ ธงชัย สันติวงษ์ (2531) ได้ศึกษาวิจัย
และค้นพบว่า การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพยายามแนะนา
พนักงานใหม่ให้ได้รู้จักหน่วยงานและให้รู้จักงานในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องทา ตลอดจนรู้จักผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน โดยวิธีการปฐมนิเทศนี้อาจจะมีการกระทาแตกต่างกันที่จะได้รับผลเพียงใดย่อมอยู่ที่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทาการปฐมนิเทศ ซึ่งหากได้เข้าใจแล้วก็จะช่วยให้มีโอกาสกระทาได้
ถูกต้อง , ด้านที่สอง การฝึกอบรม ในส่วนของด้านของการฝึกอบรมนั้น นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2527) ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าและวิจัยค้นพบว่า การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เป้าหมายของการ
ฝึ ก อบรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น ก็ เ พื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาการท างานที่ ด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพในการทางาน เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับตาแหน่งที่สูงขึ้นหรืองานที่จะได้รับมอบหมาย
ในอนาคต และเพื่อสร้างความเข้าใจของการสื่อสารสาหรับคนในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันจะทาให้เกิด
การประสานงานและร่วมมือกันได้ดีขึ้น , ด้านที่สาม การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ภิญโญ สาธร (2517) ได้มี
การอธิบ ายและศึกษาวิจั ย ไว้ซึ่งสรุ ป ได้ว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นั้นเป็นการให้ ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมฟังการบรรยายในภาคเช้า ในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งเหมือนกับได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างเต็มที่ทันทีที่ได้เรียนรู้มาใหม่ๆโอกาสจะเข้าใจและจาได้จึงมีมาก , ด้านที่สี่ การสัมมนา
ทางวิชาการ คาว่า สัมมนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายดังนี้ การสัมมนา
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คือ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนา
ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยสุปราณี ตรีฉัตรภิมุข (2524) ได้
ค้นพบจากการศึกษาวิจัยว่า การสัมมนา เป็นการอภิปรายเป็นกลุ่มในระหว่างบุคคลที่มีประสบการณ์มาก โดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่วนมากหัวข้อสัมมนามักจะได้แก่เรื่องที่ยังไม่เคยเตรียมกันมาก่อน
แต่เป็นหัวเรื่องสั้ นๆเฉพาะที่ควรจะเกิดข้อสงสัยหรือให้ความช่วยเหลื อในเรื่องสวัส ดิการบ้าง ข้อบกพร่อ ง
ทางการบริหารบ้าง การสัมมนาทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ใน
ปัญหาต่างๆมากกว่าที่จะมุ่งเน้นด้านทฤษฎีหรือหลักการโดยตรง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ผู้เข้าร่วม
สัมมนาต้องทาหน้าที่ร่วมกัน คือ เป็นทั้ง “ผู้รับ” หรือ “ผู้ให้” กล่าวคือ เป็นผู้ฟังความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง
จากสมาชิกหรือวิทยากร และเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เข้าร่วม
สัมมนาจึงจะต้องใช้วิธี การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และมีความพยายามสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความ
เป็นกันเองมากที่สุด เป้าหมายที่สาคัญของการสัมมนาบางทีมิได้อยู่ที่การสรุปข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ปัญหา
อย่างเดียว หากอยู่ที่กระบวนการของการสัมมนาด้วยว่าสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการแสดง
ความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา มีความคิดใหม่ๆสร้างเสริมให้สมาชิก ดังนั้นการสัมมนาทาง
วิ ช าการของบุ ค ลากรเป็ น การจั ด ให้ บุ ค ลากรกลุ่ ม หนึ่ ง เข้ า ประชุ ม กั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ อภิปรายพิจารณาสาระสาคัญและสรุปประเมินผลว่าควรจะแก้ ปัญหาอย่างไร , ด้านที่ห้า การ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารบุคคลสมัยใหม่
ที่เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร โดย ภิญโญ สาธร (2517) ได้ค้นพบจากงานวิจัยว่า วิธีการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรในการศึกษาต่อไว้ 2 วิธี คือ วิธีแรก ให้ไปศึกษาต่อใน
สถานศึกษานอกเวลาทางานหรือใช้เวลาบางส่วนของการทางานไปรับการศึกษา (Outside courses) เป็นการ
ที่หน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาวิชาที่หน่วยงานต้องการจากสถานศึกษาในตอนบ่ายหรือค่า เช่น การให้
ไปเรียนพิมพ์ดีดเพิ่มเติม หรือการเรียนเพิ่มเติมโดยการติดต่อเป็นพิเศษกับสถานศึกษา , วิธีที่สอง ให้ไปศึกษา
ใหม่หรือศึกษาเพิ่มเติม (Retraining or Upgrading) เป็นการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดีขึ้นหรือให้
ได้รับความรู้ใหม่ เพราะ วิธีทางานหรือเครื่องมือปฏิบัติงานเปลี่ยนใหม่ การให้ไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศ
ก็จัดเป็นการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานต้องหาทางส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเพิ่มเติม โดยอาจส่งไปศึกษาต่อทั้ง
ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ , ด้านที่หก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2560)
ได้ทาการค้นคว้าซึ่งพบว่า การศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นการไปเรียนรู้จากของจริง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์
จากสถานที่จริงเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในองค์การของตนเอง ในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า filed trip หรือ study
trip หมายถึง การไปศึกษาจากของจริง หลังจากได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีมาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ filed trip กับนักเรียน
นักศึกษา เป็นการไปเปิดหูเปิดตา นอกห้องเรียน และใช้ study trip สาหรับการดูงานของผู้ที่ทางานแล้ว และ
ด้านที่เจ็ด การแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ซึ่งงานวิจัยที่ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษานั้นจะเห็นได้ว่า
ปัจจัยการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
จากงานวิจั ย ที่ได้จ ากการทบทวนวรรณกรรม เช่นเดียวกับการพัฒ นาสายอาชี พส่ งผลต่อ การเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า การพัฒนาสายอาชีพ ( Career Development)
ที่ตอบสนองต่ อบุ ค ลากรในองค์ การดั ง ที่ Gutteridge Leibowitz และ Shore (1993 อ้างถึงในกิ ต ติ มัน
นาภินันท์, 2543) กล่าวว่า Career Development คือ การพัฒนาอาชีพ เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง
ความต้องการทางด้านอาชีพของบุคคลกับความต้องการขององค์การ ที่บุคคลจะเป็นผู้กาหนดเป้าหมายของ
ตนเองส่วนองค์การจะเป็นผู้ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับความสามารถต่าง ๆ ให้กับบุคคล โดยจะเห็นได้ว่า
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การพัฒ นาสายอาชี พจะมี ความสอดคล้ อ งกับ การพัฒ นาองค์ การ ( Organization Development) ซึ่ง จะ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ กิตติ มันนาภินันท์ (2543) ที่ได้สรุปถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ ไว้
ว่าสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านพนักงานและด้านองค์การ ดังนี้ ด้านพนักงาน : เพื่อพัฒนาพนักงาน
ให้ก้าวหน้าไปในสายอาชีพได้สูงสุดตามศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและขององค์การใน
ระยะยาวอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อให้พนักงานทราบถึงความก้าวหน้าของตนในองค์การ เป็นการจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์การ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความสามารถตามแผนสร้างผู้บริหาร และ ด้าน
องค์การ : ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ นั่นคือ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนงานในองค์การ และเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การ ซึ่งจากความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสายอาชีพดังกล่าว
จะพบว่า การพัฒนาสายอาชีพไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มีความ
เกี่ยวพันกับพนักงานในองค์การทุกคน และจะต้องเป็นเรื่องที่องค์การจะต้องเห็นดีงามและมีการกาหนดให้เป็น
นโยบายไว้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือบุคลากรในองค์การให้มีการจั ดการเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง วางแผนให้มี
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ตลอดจนเพื่อความอยู่รอดขององค์การ เพราะ จะช่วยทาให้พนักงานมีแรงจูงใจใน
การทางาน และทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยในการเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทาให้บุคลากรสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสให้การเจริญเติบโตให้ กับ
ตนเอง และทาให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการสูงสุดให้แก่สมาชิกขององค์การ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ
แต่จากผลการศึกษาวิจัยที่ปรากฏขึ้นนั้น การที่ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตามด้วยสถิติเชิงอนุมานส่วนใหญ่ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ที่มีการระบุบ่งชี้ว่า ตัวแปรต้นและตัวแปรตามต่าง ๆนั้น
จะมีความสั ม พัน ธ์ กัน ในทางกลั บ กั น นั้ น ตัว ชี้วัด ของแต่ล ะตั ว แปรต้ นซึ่ งเป็นปั จจัย ในกระบวนการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสาคัญระหว่างปัจจัยย่อย ๆ ต่าง ๆ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ปรากฏเป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นผลมาจากคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัยที่มีบทบาทในการ
ให้บริการในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะนักทรัพยากรมนุษย์ขององค์ การ
เพราะฉะนั้น การวัดผลหรือการประเมินผลจากตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ตัวแปรการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ อาจจะยั งไม่ป รากฏชัดเจนมากนัก โดยขณะที่กลุ่ มตัว อย่างสามารถให้ ผ ลลั พธ์ทางข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในลักษณะเช่นนี้เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้อเสนอแนะในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
10.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้ผู้ที่จะ
นาข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดการนาไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
10.1.1 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของอาชีพ ประสบการณ์ทางาน หน่วยงานที่สังกัด ไม่ส่งผลต่อการ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่ระบุถึงสถานะส่วนบุคคลและ
สถานะในการทางานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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10.1.2 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การ
ฝึกอบรมในขณะทางาน , การสอนงาน , การพัฒนาด้วยตนเอง , การศึกษาต่อ , การศึกษาดูงานนอกสถานที่
และการเข้าร่วมประชุมและสัมมนา ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลเฉพาะราย
เพื่อพัฒ นาข้ อบกพร่ อ งหรื อจุ ดด้ อ ยของบุค ลากรรายบุ ค คล ดังนั้นจะเห็ น ได้ว่ าจากการวิเ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาจะเห็นว่าปัจจัยการพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมาก แต่เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานอาจจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.1.3 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น ด้านการพัฒนาสายอาชีพ ได้แก่ การ
มอบหมายงานในตาแหน่ง , การหมุนเวียนงาน , สายความก้าวหน้าในอาชีพ และตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและ
ใกล้เคียงกัน ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรของตัวบุคคล
เฉพาะรายเพื่อให้บุคลากรมีการเจริญก้าวหน้าในสายงานของตนเอง เพื่อเป็นแรงจูงใจและขวั ญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะเห็นว่าปัจจัย
การพัฒนาสายอาชีพมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานอาจจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.1.4 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น ด้านการพัฒนาองค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร , การปรั บ ปรุ ง องค์ ก ารให้ ต อบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อม , การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ , การให้ความสาคัญกับบุคคลและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ง
กันและกัน , ความร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ ล้วน
แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การสามารถดึงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะของบุคลากรในองค์ก ารทุกคนสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนาจะเห็นว่าปัจจัยการพัฒนาองค์การมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างมีป ระสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานอาจจะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
10.2.1 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีความหลากหลายของ
กลุ่มตัวอย่าง และควรหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของกลุ่มตัวอย่างประชากรในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือกลุ่มงานใด
กลุ่มงานหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
10.2.2 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อ ๆ ไป อาจจะมีการนาเอากรอบแนวความคิดที่ใช้ในครั้งนี้
นาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งอื่น โดยอาจจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม
และคาถามในการวิจัย ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือความตั้งใจในการศึกษาค้นคว้า
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การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่มีต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ปวริศา แจ้งการ

การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ที่มีต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปวริศา แจ้งการ*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริห ารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง เกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนามาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การศึกษานี้เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่าง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง จากนั้นจึงนา
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาสรุปสาระสาคัญ แล้วจึงหาความเชื่อมโยงของความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงนาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากสานักงานนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังและกลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคม ฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์
SWOT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดย
การศึกษานี้ใช้แนวทางการพรรณา รูปแบบเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่าแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะพัฒนาโครงการ ระยะก่อสร้าง
โครงการ ระยะดาเนินการ โดยปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระยะดาเนินการ ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ฟื้นฟู รวมถึงส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
118 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
Email: pavarisa_jaengkarn@hotmail.com
*
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ภายในส านั กงานนิ ค มอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ มี การแบ่ งงานกัน ทา การชี้นาและการควบคุม รว มถึ ง มี
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้ อม ในส่วนของผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง พบว่ามีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบ
หรือได้รับเหตุราคาญจากผลกระทบด้านอากาศหรือกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จานวน 3 คน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รองลงมาคือผลกระทบด้านน้าในลาคลอง
จานวน 1 คน และผลกระทบด้านขยะจานวน 1 คน
คาสาคัญ: ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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1. บทนา
การพัฒนาพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor :
EEC ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และรองรับการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย EEC
จะดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการ
รถไฟความเร็ ว สู งเชื่อ ม 3 สนามบิ น โครงการพัฒ นาท่าเรื อแหลมฉบั ง ระยะที่ 3 โครงการพัฒ นาท่ า เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และรถไฟรางคู่ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง และในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกยังมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับจัดตั้งเป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการ อยู่อาศัย หรือพานักเป็นพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายได้กาหนดเอาไว้
โดย EEC มีโครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เหตุเพราะ
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เช่น ทาเล พื้นที่ แรงงานที่มีทักษะ แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังคือ เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการกั บอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียง (เขตพัฒนาเศรษกิจภาคตะวันออก โครงการยกระดับนิคมฯแหลมฉบังเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ, ม.ป.ป.) โดยแต่เดิมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ต่อเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535 - 2539) ที่ดาเนินงานเป็นแผนงานผสมระหว่างโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ
(สุ ภัทรา, 2554) จนมาถึงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ที่มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่ง
ระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การ บริการสั งคม และการจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมีคุ ณภาพและทั่ ว ถึ ง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2560)
จากข้อมูลที่กล่าวมา ถือได้ว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีศักยภาพอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านทาเล ที่ตั้ง
และยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการรองรับต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัด
แต่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน และยิ่งอุตสาหกรรมนั้น ๆ มี
การพัฒ นามากเท่า ไหร่ ผลกระทบที่ตามมาก็มี มากเท่านั้ น อุตสาหกรรมนามาซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้น ของจ านวน
ประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญด้วยเช่นกัน (มนัส, 2538)
โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการนาเสนอข่าวหัวข้อ “ตายเกลื่อน! น้าคลองเน่าปลานับ
แสนตัวลอยคอ” จากสานักข่าวสปริงนิวส์ สามารถสรุปเนื้อความได้ว่า ประชาชนชุมชนบ้านแหลมฉบังร้อง
ทุกข์ต่อผู้สื่อข่าวท้องถิ่น เกี่ยวกับคลองในชุมชนบ้านแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี
ปลานับแสนตัวลอยคอ และตายบางส่วน คาดว่ามีสาเหตุจากการปล่อยของเสียจากโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง หลังจากตรวจสอบสภาพน้า พบว่าออกซิเจนในน้ามีน้อยกว่าปกติ (สปริงนิวส์, 2561)
ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 สานักข่าวผู้จัดการออนไลน์ ได้นาเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีปลาลอยคอใน
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คลองชุมชนบ้านแหลมฉบังต่อ พบว่าเมื่อผู้เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่และไม่พบว่ามีปลาจานวนมากตายตามที่
มีการเสนอข่าว โดยในเบื้ องต้น ได้ตรวจสอบคุณภาพน้าในคลองพบว่าค่าออกซิเจนน้อยมาก และคาดว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (ผู้จัดการออนไลน์, 2561)
จากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษาสนใจและต้องการศึกษาในเรื่องของผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง โดยนามาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ซึ่งเหตุผลในการเลือกพื้นที่ในการศึกษาเป็นชุมชนบ้านแหลมฉบัง ได้แก่ ชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่และมีที่
ตั้งอยู่ติดกับบริเวณทิศตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้
ศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนามาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3. คาถามการวิจัย
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพของชุมชนบ้านแหลมฉบังอย่างไร
4. วิธีการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
4.1.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งภายในส านัก งานนิ ค มอุ ตสาหกรรมแหลมฉบั ง ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการ
สานักงานนิคมแหลมฉบัง จานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจานวน 2 คน
ได้แก่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 1 คนและวิศวกร 1 คน
4.1.2 กลุ่ มตัว อย่ างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง หมู่ 3 ตาบลทุ่งสุ ขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยพิจารณาผู้ให้สัมภาษณ์จากตาแหน่งและบทบาทของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ได้แก่ ผู้นาชุมชนบ้านแหลมฉบัง จานวน 1 คน และการบอกต่อรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
การสัมภาษณ์จากผู้นาชุมชน ประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ้านแหลมฉบังเป็นระยะเวลาเกินกว่า
20 ปี จานวน 4 คน
4.2 ขอบเขตการวิจัย
4.2.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับผลกระทบ
จากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
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4.2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะในพื้นที่ของสานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และศึกษาชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่งตั้ งอยู่ที่ หมู่ 3 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี สาเหตุที่เลือกชุมชนบ้านแหลมฉบัง คือ ชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่และที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณทิศ
ตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ศึกษา
4.3 วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ สรุปผลและนาเสนอ
ได้แก่
4.3.1 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
4.3.2 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากชื่อผู้เขียน และชื่อองค์กร เป็นต้น
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีการเตรียมข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้
ศึกษาทาหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์และถามคาถามต่อผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อคาถามเป็นแบบคาถามปลายเปิด (OpenEnded) ซึ่งเป็นคาถามที่ไม่ได้กาหนดแนวคาตอบเอาไว้ เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามได้อย่างอิสระ
ประกอบด้วย
4.4.1 การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีการ
กาหนดประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 คือคาถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่ ว นตัว ของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ อาชีพ
ตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายความคิดเห็น ประกอบด้วย 3 ข้อ
4.4.2 การสั มภาษณ์จ ากกลุ่ ม ตัว อย่า งภายในชุมชนบ้ านแหลมฉบัง มีการเตรียมค าถาม
สาหรับการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ส่ ว นที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกั บ ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ ผลกระทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง ประกอบด้วย 8 ข้อ
4.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนั้นผู้ศึกษาจะสรุปสาระสาคัญจากการสัมภาษณ์และ
บันทึกข้อความลงในโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) แล้วจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยลักษณะแบบอุปนัย (Induction) โดยใช้แนว
ทางการพรรณาสรุปผลข้อมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย
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5. ผลการศึกษา
ภายในบทความนี้ผู้ ศึกษาได้แบ่ งการรายงานข้อมูล ผลการศึกษาออกเป็น 3 ข้อ ประกอบด้ว ย 1)
สรุ ป ผลการศึกษาเกี่ยวกับ การบริห ารจั ดการด้านสิ่งแวดล้ อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) การทา
SWOT Analysis เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจากมุมมองของผู้
ศึกษา และ 3) สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แล้ว สามารถสรุปการปฏิบัติงานภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ได้มีการแจกแจงขั้นตอนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) การแบ่งงานกันทา
การแบ่งงานกันทาภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจะมีผู้อานวยการนิคม ฯ เป็นผู้ดูแลใน
การแจกจ่ายงานและแบ่งงานให้กับพนักงานภายในสานักงาน โดยหลักในการแบ่งงานจะแบ่งตามวิชาชีพของ
เจ้ าหน้ าที่แต่ล ะคน เจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อม หรือเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม จะถูกมอบหมายให้
ตรวจสอบค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ค่าคุณภาพน้าในบ่อน้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ค่า
คุณภาพน้าทิ้งที่ปล่อยลงในลาคลอง ค่าออกซิเจนในน้า เป็นต้น และทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่า
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกเก็บรวบรวมอยู่ในรูปแบบของรายงาน EIA ภาพรวมของนิคม ฯ ที่ได้มาจากบริษัท
ภายนอกที่นิคม ฯ ได้ว่าจ้างให้มาทาหน้าที่ในการเก็บค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าคุณภาพน้า ค่าคุณภาพ
อากาศ ค่าเสียง เป็นต้น ตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม
โดยหากค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม ฯ มีค่าเกินมาตรฐาน ทางนิคม ฯ ก็จะทา
หน้าที่กาหนดเกณฑ์หรือดาเนินการเก็บค่าปรับ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกันกับโรงงานอุตสาหกรรม
2) การชี้นาและการควบคุม
ภายในส านั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง จะมี ผู้ อ านวยการนิ ค ม ฯ และผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
ตามลาดับ ทาหน้าที่เป็นผู้ติดตาม ชี้นา และควบคุมเจ้าหน้าที่ภายในสานักงานทั้งหมด โดยเน้นที่การสื่อสารกัน
ภายในองค์กรเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ถูกกาหนดไว้
3) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง คือ เพื่อยกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมของตนให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้ ซึ่งปัจจุบัน
นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบั ง ได้เ ป็ น นิ คมอุ ตสาหกรรมเชิ งนิเวศในระยะแรกแล้ ว ซึ่งก่ อนที่จะได้ เป็ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็จะมีการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินและให้คะแนนนิคม ฯ
โดยหากผ่านเกณฑ์คะแนนที่ถูกกาหนดไว้ ก็จะถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ
ด้วยกัน ระดับแรก คือ Eco Champion ระดับสอง คือ Eco Excellent และระดับสาม คือ World Class
โดยจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเอกสารจาก
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถสรุปขั้นตอนของระยะการดาเนินการการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกกาหนดไว้โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งกาหนดไว้ด้วยกันทั้งหมด 3
ระยะ ได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงระยะการดาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะที่ 1
ระยะพัฒนาโครงการ
เป็นขั้นตอนของการพัฒนาโครงการเพื่อจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่
2. การจัดทาแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น
- การวางผังกลุ่มอุตสาหกรรม (Zoning)
- การกาหนดแนวกันชน (Eco Zone หรือ
Protection Strip) ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม
กับชุมชนโดยรอบ
- การเลือกพื้นที่สาหรับโรงผลิตน้าประปา
- ออกแบบให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- กาหนดที่ตั้งโรงงานที่มีผลกระทบด้านกลิ่นหรือ
อากาศด้วยการคานึงถึงทิศทางลม
- จัดให้มีระบบการกาจัดของเสียอยู่ในส่วนด้าน
ในของพื้นที่นิคม ฯ
- รณรงค์ให้มีการนาน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้
มากที่สุด
3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดาเนินโครงการที่เข้า
ข่ายการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) หรือที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อนามากาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
4. ออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย
ระบบท่อรวมน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลาง
ระบบบริหารจัดการมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม
เป็นต้น

ระยะที่ 2
ระยะก่อสร้างโครงการ
ในระยะนี้การนิคม
อุตสาหกรรมจะทาหน้าที่
กากับและควบคุมการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการออกแบบที่
เสนอไว้
ไปจนถึงการดาเนินการ
ตามมาตรการการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการก่อสร้างตาม
รายงาน EIA

ระยะที่ 3
ระยะดาเนินการ
นิคมอุตสาหกรรมจะทาหน้าที่ในการ
กากับและควบคุมนิคมอุตสาหกรรม
รวมถึงโรงงานในพื้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรมให้ดาเนินการตาม
กฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
รวมถึงในกรณีที่เกิดการร้องเรียน
ได้แก่
1. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมหรือท่าเรืออุตสาหกรรม
อย่างสม่าเสมอ
2. ฟื้นฟู แก้ไข และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
นิคมอุตสาหกรรม ยกระดับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีวนามัย และพลังงาน
ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานควบคุม
การใช้น้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด พร้อมกับรณรงค์การใช้น้า
อย่างรู้คุณค่า ไปจนถึงการเพิม่
ประสิทธิภาพโดยการใช้น้าอย่างเป็น
ประโยชน์

ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้เริ่มดาเนินการในระยะพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แล้ว
และได้ผ่านระยะพัฒนาโครงการและระยะก่อสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ได้ผ่านการเห็นชอบในการจัดทารายงาน EIA แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยในเงื่อนไขรายงานไม่ได้ มีก าร
กาหนดให้มีการจัดทาเตาเผาขยะและบ่อฝังกลบขยะภายในพื้นที่ของนิคม ฯ รวมถึงนิคม ฯ ได้นาเอาระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มาใช้ดาเนินงาน
ภายในนิคม ฯ ด้วย
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โดยปัจจุบันถือว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระยะที่ 3 หรือระยะดาเนินการ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถ
นาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจากตารางที่ 1
ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มา
จัดทาเป็นตารางแสดงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในระยะดาเนินการ
ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในระยะดาเนินการ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในระยะดาเนินการ
1. การติ ด ตาม ตรวจสอบ และเฝ้ า ระวั ง - ท าหน้ า ที่ ติ ดตามค่าคุ ณภาพสิ่งแวดล้อ ม โดยก ากั บและตรวจสอบความ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องของค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทที่นิคม ฯ ว่าจ้างให้
เข้ามาดาเนินการเก็บค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ค่าคุณภาพน้า ความ
ดังเสียง ค่าคุณภาพอากาศ เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบคุณภาพน้าในบ่อพักน้าเสียของโรงงานและตรวจสอบคุณภาพน้า
ทิ้งที่ผ่านการบาบัดจากโรงบาบัดน้าเสียส่วนกลางภายในนิคม ฯ ที่ปล่อยลงสู่
ลาคลอง ทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
- ตรวจสอบความเรียบร้อยต่อการกาจัดขยะมูลฝอยและกากของเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคม ฯ เนื่องจากภายในนิคม ฯ ไม่มีบ่อฝัง
กลบขยะ
2. ฟื้ น ฟู แก้ ไ ข และยกระดั บ มาตรฐาน - ในกรณี ที่ ห ากตรวจสอบพบว่ า ค่ า คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มจากโรงงาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกินมาตรฐาน นิคม ฯ จะดาเนินการออกมาตรการ หรือกาหนด
เกณฑ์ รวมถึ ง เก็ บ ค่ า ปรั บ ส าหรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเกินกาหนด
- นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั งมี ร ะบบการตรวจสอบวั ด คุ ณ ภาพน้ าแบบ
อัตโนมัติ โดยจะทาการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี (COD) และค่าพี
เอช (pH) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าหลักที่สาคัญที่จุดระบายน้าทิ้งที่ผ่านการ
บาบัดแล้วจากโรงบาบัดน้าเสียส่วนกลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของน้า ก่อนจะระบายน้าทิ้งออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสู่คลอง
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้นาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2544 มาใช้
ดาเนินงาน เพื่อยืนยันถึงการดาเนินงานที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพ
- ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในพื้นที่
ของนิคม ฯ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อชุมชน ไป
จนถึงการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัด
กิจกรรม CSR ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานควบคุมการใช้ - รณรงค์ ใ ห้ โ รงงานอุ ต สาหกรรมหัน มาติด ตั้งโซลาร์รูฟ ท็ อ ป เพื่ อ เป็ น การ
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งและไฟฟ้ า อย่ า งประหยั ด ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในนิคม ฯ
พร้อมกับรณรงค์การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ไป - นาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดจากโรงบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคม ฯ กลับมา
จนถึงการเพิ่มประสิทธิภ าพโดยการใช้น้า ใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า เช่น รดน้าต้น ไม้ ทาความสะอาดถนน
อย่างเป็นประโยชน์
ภายในพื้นที่ของนิคม ฯ เป็นต้น
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสานต่อ
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหมุนเวียนน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยศูนย์การ
เรียนรู้ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ภายในโรงบาบัดน้าเสียส่ วนกลาง
ภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามา
ศึกษาได้
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ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่านอกจากการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการแล้วนิคม ฯ แหลมฉบังได้สร้างกระบวนการการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ดังนี้
- จั ด ท า CSR : Corporate Social Responsibility เพื่ อ เป็ น การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัวและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังได้จัดทากิจกรรมรวมถึงโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน : ฐานเรียนรู้
3R กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการ
แหลมฉบังรวมใจ รักน้า รักษ์ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าสาธารณะ รวมถึง นิคม ฯ แหลมฉบังและ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้เศษยิปซั่มที่เหลือ
จากขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมาทาเป็นอิฐบล็อคประสาน เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน เป็นต้น
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมี การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้ การฝึกซ้อม
ฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุป้องกันน้าท่วม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภาวะโรคระบาด การฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีรถถอยชนท่อก๊าซ NG จนท่อก๊าซรั่วไหลและสามารถเกิดไฟลุกไหม้ได้ เป็นต้น
- ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้แก่ กิจกรรมรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจาบ้านและสิ่งของร่วมกับโรงงานภายในนิคม
อุตสาหกรรม กิจกรรมการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การออกหน่วยตรวขสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นต้น
- การกระจายข่าวสาร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก
ได้แก่ โครงการเยี่ ย มเรื อนเยื อนราษฎรหรือชุมชนโดยรอบนิคม ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็ น และการสร้าง
เครือข่าย ECO Green Network เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- จัดประชุมโครงการ EIA Monitoring ร่วมกับคณะกรรมการจากส่วนราชการและภาคประชาชนเป็น
ประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนาเสนอข้อมูลจากรายงาน EIA ภาพรวมของนิคม ฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็น
5.2 การทา SWOT Analysis เกี่ยวกับการบริห ารจัดการด้านสิ่ งแวดล้ อมของนิคมอุต สาหกรรม
แหลมฉบังจากมุมมองของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัว อย่ างภายในส านั กงานนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาจัดทาเป็นสรุปเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการด้ า น
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบั งในข้อ 5.1 ข้างต้น มาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) ที่เป็นตัวแบบหนึ่งของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลงานของ อัลเบิร์ท เอส. ฮัมเฟรย์ และมี
การใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
โดย S : Strength หมายถึง จุดแข็ง และ W : Weakness หมายถึง จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ส่วน
O : Opportunity หมายถึ ง โอกาส และ T : Threat หมายถึ ง อุ ป สรรค ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ภายนอก สามารถ
วิเคราะห์ออกมาได้ ดังนี้
S : Strength หมายถึง จุดแข็ง และเป็นปัจจัยภายใน
ในทัศนะของผู้ศึกษาหลังจากได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แล้วมีความเห็นว่า การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังดาเนินการอยู่ภายใต้
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มาตรฐานและระยะของการดาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยภายในสานักงานนิคม ฯ
แหลมฉบังมีการแบ่ งหน้ าที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่ ในเรื่องของการกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้ อมชัดเจน และเป็นการ
ติดตามผลของค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ ทั้งจากการที่ว่าจ้างให้บริษัทภายนอกเข้ามาเก็บค่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน และนิคม ฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติต ามมาตรการและเก็บ ค่าปรั บ เมื่อพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ของนิคม ฯ มีค่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเกินมาตรฐานที่กาหนดไว้
รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นิคม ฯ ได้ทาในกระบวนการการสร้ างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ประชาชนจากชุมชนได้มีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
สามารถพัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในระดับที่สูงกว่านี้ได้ โดยปัจจุบันนิคม ฯ เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่หนึ่งจากทั้งหมดสามระดับ
W : Weakness หมายถึง จุดอ่อน และเป็นปัจจัยภายใน
ผู้ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนที่ถือเป็นปัจจัยภายในและสามารถแก้ไขได้ โดยจากจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากหากเที ยบกับจานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานนิคม ฯ อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Error) ได้ จึงต้องอาศัยการชี้นาและการควบคุมคนที่ดี อีกทั้งภายใน
สานักงานมีปัจเจกบุคคลที่ปฏิบั ติหน้าที่หลากหลาย และปัจเจกบุคคลทุกคนย่อมมีความคิดและทัศนคติ ที่
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่น ๆ
O : Opportunity หมายถึงโอกาส และเป็นปัจจัยภายนอก
ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า หากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติงานในการติดตาม กากับ ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นประสิทธิภาพจะเป็นโอกาสที่สามารถดึงดูดให้นัก
ลงทุน อุตสาหกรรมเข้า มาลงทุน ภายในนิ ค ม ฯ ได้ เนื่องจากศักยภาพเดิ มในเรื่ อ งของทาเลที่ ตั้ง ของนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับสิทธิพิเศษของพื้นที่จาก
การได้รับแต่งตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเรื่องของความพร้อมทางด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของนิคม ฯ จะทาให้นักลงทุนสนใจลงทุนในพื้นที่ของนิคม ฯ มากยิ่งขึ้น
T : Threat หมายถึง อุปสรรค และเป็นปัจจัยภายนอก
อุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกในทัศนะของผู้ศึกษามีความเห็นว่า อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง ได้ แ ก่ สภาพอากาศ ทิ ศ ทางลมตามฤดู ก าล การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจโลก รวมถึงเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็น
ต้น ที่ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น
5.3 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
จ านวน 5 คน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพจากนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังในระดับที่มากหรือร้ายแรง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการ
ได้รับผลกระทบหรือได้รับเหตุราคาญจากผลกระทบด้านอากาศ ในเรื่องของกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมากที่สุดเป็นจานวน 3 คน ผลกระทบลาดับถัดไปได้แก่
ผลกระทบด้านน้าในลาคลอง จานวน 1 คน และผลกระทบด้านขยะจานวน 1 คน โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ระบุว่าผลกระทบหรือเหตุราคาญที่ เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ และผลกระทบที่เกิดจากนิคม
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อุตสาหกรรมได้รับการเยียวยาและแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต้นเหตุและฝ่าย
ประสานงานจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ทั้งนี้ นอกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาแล้ว พบว่ามีผลกระทบในเรื่อง
อื่น ๆ เช่น จานวนแรงงานที่เข้ามาทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังมีมากขึ้นและได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ทาให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงเรื่องของ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนมากขึ้น รวมถึงพบว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรที่หนาแน่น
ในบางช่วงเวลา
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
กลุ่มตัวอย่างประชาชนได้เสนอแนะความคิดเห็นต่อนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังนี้
1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Facebook
หรือแอปพลิเคชั่น Line
2. จัดประชุมหรือหารือกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีพื้นที่ติดกับฝั่งนิคม ฯ ให้มากยิ่งขึ้น
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บ่อยขึ้น เนื่องจากชุมชนจะได้มีรายได้จากการที่มีคนเข้ามาภายในชุมชน
ข้อค้นพบเพิ่มเติม
จากการสั มภาษณ์กลุ่ มตัว อย่ างประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง พบว่ากลุ่ มประชาชนได้ มี ก าร
เสริ มสร้ างภูมิคุ้มกัน หรื อความแข็งแรงภายในชุมชนของตน เช่น มีการรณรงค์ ให้ คัดแยกขยะเพื่อลดการ
หมักหมมของขยะ ไม่ทิ้งเศษขยะลงสู่ลาคลองภายในชุมชน เก็บขยะในบริเวณของป่าชายเลนและหน้าหาดที่อยู่
ในบริเวณของชุมชน และร่วมกันสังเกตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน เช่น สภาพน้า กลิ่น ขยะ ร่วมกัน ไปจนถึง
การสอดส่องความปลอดภัยภายในพื้นที่ชุมชนร่วมกั น ซึ่งจากการที่ชุมชนบ้านแหลมฉบังได้มีการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันหรือการดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของตน อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ภายในชุมชนไม่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงเช่นกัน
6. ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน เมื่อผู้ศึกษานาผลจากการทา SWOT Analysis ในมุมมองของผู้
ศึกษาจากข้อ 5.2 ประกอบกับสาระสาคัญจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังใน
ข้อ 5.3 มาประยุกต์ร่วมกันกับมุมมองของผู้ศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. หน่วยงานสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และ
สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งจากการสร้างเพจในแอปพลิเคชั่น Facebook หรือแอปพลิเคชั่น Line เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างทันเวลา รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการจัดประชุมต่าง ๆ หรือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
2. จากจุดอ่อนที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับคนหรือปัจเจกบุคคลที่มีหน้าที่และความคิดหลากหลาย
ภายในสานักงานนิคม ฯ ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และความตระหนักในเรื่องของการดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดเป็นค่านิยมร่วมภายในสานักงาน เพราะการดาเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมในมุมมองของผู้ ศึกษา
เปรียบเสมือนพื้นที่ที่รวบรวมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ด้วยกันและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
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และการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
ถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง จึงสมควรสร้างค่านิยมร่วมภายในสานักงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านอากาศในเรื่องของกลิ่น ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนประสบและมีความ
คิดเห็นตรงกันมากที่สุด ผู้ศึกษาเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังควรมีมาตรการในการลดผลกระทบอย่าง
ถาวร เช่น การกาหนดนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบของนิคม ฯ หรือภายในโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างเป็นแนวป้องกันกลิ่นและลมที่สามารถพัดพาฝุ่น หรือกลิ่นจากขั้นตอนของ
การดาเนินงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เล็ดลอดออกไปสู่ชุมชนได้
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยหรือการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษามีความเห็นว่าหากผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่เกิด
จากนิคมอุตสาหกรรมหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง มี ความพร้อมด้านเวลาในการศึกษารวมถึงด้านทุนทรัพย์ ควรศึกษา
ผลกระทบในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อาทิ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อเป็นการศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมให้มีความครอบคลุมหลายด้าน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากมีการทาวิจัยเชิงปริมาณก็จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวนมากขึ้นและสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่มีต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ปวริศา แจ้งการ
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ที่มีต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปวริศา แจ้งการ†
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริห ารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง เกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนามาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การศึกษานี้เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่าง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง จากนั้นจึงนา
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาสรุปสาระสาคัญ แล้วจึงหาความเชื่อมโยงของความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงนาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจ ากสานักงานนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังและกลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคม ฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์
SWOT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดย
การศึกษานี้ใช้แนวทางการพรรณา รูปแบบเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่าแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะพัฒนาโครงการ ระยะก่อสร้าง
โครงการ ระยะดาเนินการ โดยปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระยะดาเนินการ ซึ่งมีหน้าที่ ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ฟื้นฟู รวมถึงส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ
ภายในส านั กงานนิ ค มอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ มี การแบ่ งงานกัน ทา การชี้นาและการควบคุม รวมถึ ง มี
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้ อม ในส่วนของผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ ม
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
118 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
Email: pavarisa_jaengkarn@hotmail.com
†

186
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง พบว่ามีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบ
หรือได้รับเหตุราคาญจากผลกระทบด้านอากาศหรือกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จานวน 3 คน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รองลงมาคือผลกระทบด้านน้าในลาคลอง
จานวน 1 คน และผลกระทบด้านขยะจานวน 1 คน
คาสาคัญ: ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บทนา
การพัฒนาพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor :
EEC ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และรองรับการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย EEC
จะดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการ
รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่อ ม 3 สนามบิ น โครงการพั ฒ นาท่ าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพั ฒ นาท่ า เรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และรถไฟรางคู่ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง และในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกยังมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับจัดตั้งเป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการ อยู่อาศัย หรือพานักเป็นพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายได้กาหนดเอาไว้
โดย EEC มีโครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เหตุเพราะ
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เช่น ทาเล พื้นที่ แรงงานที่มีทักษะ แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังคือ เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการกับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียง (เขตพัฒนาเศรษกิจภาคตะวันออก โครงการยกระดับนิคมฯแหลมฉบังเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ, ม.ป.ป.) โดยแต่เดิมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ต่อเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535 - 2539) ที่ดาเนินงานเป็นแผนงานผสมระหว่างโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ (สุ
ภัทรา, 2554) จนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์
ที่ 9 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคเมื อ งและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง พั ฒ นาและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝั่ ง ทะเล
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ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่ ง
ระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การ บริการสั งคม และการจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมีคุ ณภาพและทั่ ว ถึ ง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2560)
จากข้อมูลที่กล่าวมา ถือได้ว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีศักยภาพอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านทาเล ที่ตั้ง
และยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการรองรับต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่สามจังหวัด
แต่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน และยิ่งอุตสาหกรรมนั้น ๆ มี
การพัฒ นามากเท่า ไหร่ ผลกระทบที่ตามมาก็มี มากเท่านั้ น อุตสาหกรรมนามาซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้น ของจ านวน
ประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญด้วยเช่นกัน (มนัส, 2538)
โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการนาเสนอข่าวหัวข้อ “ตายเกลื่อน! น้าคลองเน่าปลานับ
แสนตัวลอยคอ” จากสานักข่าวสปริงนิวส์ สามารถสรุปเนื้อความได้ว่า ประชาชนชุมชนบ้านแหลมฉบังร้อง
ทุกข์ต่อผู้สื่อข่าวท้องถิ่น เกี่ยวกับคลองในชุมชนบ้านแหลมฉบัง ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี
ปลานับแสนตัวลอยคอ และตายบางส่วน คาดว่ามีสาเหตุจากการปล่อยของเสียจากโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง หลังจากตรวจสอบสภาพน้า พบว่าออกซิเจนในน้ามีน้อยกว่าปกติ (สปริงนิวส์, 2561)
ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 สานักข่าวผู้จัดการออนไลน์ ได้นาเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีปลาลอยคอใน
คลองชุมชนบ้านแหลมฉบังต่อ พบว่าเมื่อผู้เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่และไม่พบว่ามีปลาจานวนมากตายตามที่
มีการเสนอข่าว โดยในเบื้ องต้น ได้ตรวจสอบคุณภาพน้าในคลองพบว่าค่าออกซิเจนน้อยมาก และคาดว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (ผู้จัดการออนไลน์, 2561)
จากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษาสนใจและต้องการศึกษาในเรื่องของผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรม ที่มีต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุต สาหกรรมแหลมฉบัง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง โดยนามาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ซึ่งเหตุผลในการเลือกพื้นที่ในการศึกษาเป็นชุมชนบ้านแหลมฉบัง ได้แก่ ชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่และมีที่ตั้ง
อยู่ติดกับบริเวณทิศตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้
ศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนามาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
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3. คาถามการวิจัย
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพของชุมชนบ้านแหลมฉบังอย่างไร
4. วิธีการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
4.1.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งภายในส านั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการ
สานักงานนิคมแหลมฉบัง จานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจานวน 2 คน
ได้แก่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 1 คนและวิศวกร 1 คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแหลมฉบัง หมู่ 3 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยพิจารณาผู้ให้สัมภาษณ์จากตาแหน่งและบทบาทของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
บ้านแหลมฉบัง ได้แก่ ผู้นาชุมชนบ้านแหลมฉบัง จานวน 1 คน และการบอกต่อรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการ
สัมภาษณ์จากผู้นาชุมชน ประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ้านแหลมฉบังเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี
จานวน 4 คน
4.2 ขอบเขตการวิจัย
4.2.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับผลกระทบ
จากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะในพื้นที่ของสานักงานนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบั ง และศึกษาชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี สาเหตุที่เลือกชุมชนบ้านแหลมฉบัง คือ ชุมชนเป็นชุมชนเก่าแก่และที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณทิศ
ตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ศึกษา
4.3 วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปวิเ คราะห์ สรุปผลและนาเสนอ
ได้แก่
4.3.1 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
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4.3.2 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และศึ กษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง
รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากชื่อผู้เขียน และชื่อองค์กร เป็นต้น
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีการเตรียมข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้
ศึกษาทาหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์และถามคาถามต่อผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อคาถามเป็นแบบคาถามปลายเปิด (OpenEnded) ซึ่งเป็นคาถามที่ไม่ได้กาหนดแนวคาตอบเอาไว้ เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามได้อย่างอิสระ
ประกอบด้วย
4.4.1 การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีการ
กาหนดประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 คือคาถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่ ว นตัว ของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ อาชีพ
ตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายความคิดเห็น ประกอบด้วย 3 ข้อ
4.4.2 การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างภายในชุมชนบ้านแหลมฉบัง มีการเตรียมคาถามสาหรับ
การสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ส่ ว นที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกั บ ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ ผลกระทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง ประกอบด้วย 8 ข้อ
4.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนั้นผู้ศึกษาจะสรุปสาระสาคัญจากการสัมภาษณ์และ
บันทึกข้อความลงในโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) แล้วจึงนาข้อมูลมาวิ เคราะห์ด้วยลักษณะแบบอุปนัย (Induction) โดยใช้แนว
ทางการพรรณาสรุปผลข้อมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย
5. ผลการศึกษา
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ภายในบทความนี้ ผู้ ศึกษาได้แบ่งการรายงานข้อมูล ผลการศึกษาออกเป็น 3 ข้อ ประกอบด้ว ย 1)
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2) การทา SWOT
Analysis เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจากมุมมองของผู้ศึกษา
และ 3) สรุ ป ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพที่ เ กิ ด จากนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แล้ว สามารถสรุปการปฏิบัติงานภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ได้มีการแจกแจงขั้นตอนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) การแบ่งงานกันทา
การแบ่งงานกันทาภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจะมีผู้อานวยการนิคม ฯ เป็นผู้ดูแลใน
การแจกจ่ายงานและแบ่งงานให้กับพนักงานภายในสานักงาน โดยหลักในการแบ่งงานจะแบ่งตามวิชาชีพของ
เจ้ าหน้ าที่แต่ล ะคน เจ้ าหน้ าที่ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อม หรือเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม จะถูกมอบหมายให้
ตรวจสอบค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ค่าคุณภาพน้าในบ่อน้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ค่า
คุณภาพน้าทิ้งที่ปล่อยลงในลาคลอง ค่าออกซิเจนในน้า เป็นต้น และทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่า
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกเก็บรวบรวมอยู่ในรูปแบบของรายงาน EIA ภาพรวมของนิคม ฯ ที่ได้มาจากบริษัท
ภายนอกที่นิคม ฯ ได้ว่าจ้างให้มาทาหน้าที่ในการเก็บค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าคุณภาพน้า ค่าคุณภาพ
อากาศ ค่าเสียง เป็นต้น ตามมาตรฐานหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม
โดยหากค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม ฯ มีค่าเกินมาตรฐาน ทางนิคม ฯ ก็จะทา
หน้าที่กาหนดเกณฑ์หรือดาเนินการเก็บค่าปรับ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกันกับโรงงานอุตสาหกรรม
2) การชี้นาและการควบคุม
ภายในส านั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง จะมี ผู้ อ านวยการนิ ค ม ฯ และผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
ตามลาดับ ทาหน้าที่เป็นผู้ติดตาม ชี้นา และควบคุมเจ้าหน้าที่ภายในสานักงานทั้งหมด โดยเน้นที่การสื่อสารกัน
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ภายในองค์กรเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ถูกกาหนดไว้
3) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง คือ เพื่อยกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมของตนให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้ ซึ่งปัจจุบัน
นิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบั ง ได้เ ป็ น นิ คมอุ ตสาหกรรมเชิ ง นิเวศในระยะแรกแล้ ว ซึ่งก่อนที่จะได้ เป็ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็จะมีการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินและให้คะแนนนิคม ฯ
โดยหากผ่านเกณฑ์คะแนนที่ถูกกาหนดไว้ ก็จะถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ
ด้วยกัน ระดับแรก คือ Eco Champion ระดับสอง คือ Eco Excellent และระดับสาม คือ World Class
โดยจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเอกสารจาก
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถสรุปขั้นตอนของระยะการดาเนินการการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกกาหนดไว้โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งกาหนดไว้ด้วยกันทั้งหมด 3
ระยะ ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระยะการดาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะที่ 1
ระยะพัฒนาโครงการ
เป็นขั้นตอนของการพัฒนาโครงการเพื่อจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่
2. การจัดทาแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น
- การวางผังกลุ่มอุตสาหกรรม (Zoning)
- การกาหนดแนวกันชน (Eco Zone หรือ
Protection Strip) ระหว่างนิคม
อุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ
- การเลือกพื้นที่สาหรับโรงผลิตน้าประปา
- ออกแบบให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
- กาหนดที่ตั้งโรงงานที่มีผลกระทบด้าน
กลิ่นหรืออากาศด้วยการคานึงถึงทิศทาง
ลม

ระยะที่ 2
ระยะก่อสร้างโครงการ
ในระยะนี้การนิคม
อุตสาหกรรมจะทา
หน้าที่กากับและ
ควบคุมการก่อสร้างให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การออกแบบที่เสนอไว้
ไปจนถึงการดาเนินการ
ตามมาตรการการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการก่อสร้าง
ตามรายงาน EIA

ระยะที่ 3
ระยะดาเนินการ
นิคมอุตสาหกรรมจะทาหน้าที่ใน
การกากับและควบคุมนิคม
อุตสาหกรรมรวมถึงโรงงานใน
พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมให้
ดาเนินการตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ทั้งในสภาวะ
ปกติและสภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
ในกรณีที่เกิดการร้องเรียน ได้แก่
1. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
นิคมอุตสาหกรรมหรือท่าเรือ
อุตสาหกรรมอย่างสม่าเสมอ
2. ฟื้นฟู แก้ไข และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของนิคมอุตสาหกรรม ยกระดับ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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- จัดให้มีระบบการกาจัดของเสียอยู่ใน
ส่วนด้านในของพื้นที่นิคม ฯ
- รณรงค์ให้มีการนาน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการ
ดาเนินโครงการที่เข้าข่ายการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือ
ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อนามากาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะดาเนินการ
4. ออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ระบบท่อรวมน้าเสีย ระบบบาบัดน้า
เสียส่วนกลาง ระบบบริหารจัดการมูลฝอยและ
กากอุตสาหกรรม เป็นต้น

ความปลอดภัย อาชีวนามัย และ
พลังงานให้ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ควบคุมการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
และไฟฟ้าอย่างประหยัด พร้อม
กับรณรงค์การใช้น้าอย่างรู้
คุณค่า ไปจนถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการใช้น้าอย่าง
เป็นประโยชน์

ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้เริ่มดาเนินการในระยะพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แล้ว
และได้ผ่านระยะพัฒนาโครงการและระยะก่อสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ได้ผ่ านการเห็ น ชอบในการจั ดทารายงาน EIA แล้ ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยในเงื่อนไขรายงานไม่ได้มีการ
กาหนดให้มีการจัดทาเตาเผาขยะและบ่อฝังกลบขยะภายในพื้นที่ของนิคม ฯ รวมถึงนิคม ฯ ได้นาเอาระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มาใช้ดาเนินงาน
ภายในนิคม ฯ ด้วย
โดยปัจจุบันถือว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระยะที่ 3 หรือระยะดาเนินการ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถ
นาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจากตารางที่ 1
ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มา
จัดทาเป็นตารางแสดงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในระยะดาเนินการ
ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในระยะดาเนินการ
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในระยะดาเนินการ
1. การติ ด ตาม ตรวจสอบ และเฝ้ า - ทาหน้าที่ติดตามค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกากับและตรวจสอบ
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความถูกต้องของค่าคุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่ถูกจัดเก็บโดยบริ ษัท ที่
นิคม ฯ ว่าจ้างให้เข้ามาดาเนินการเก็บค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
เช่น ค่าคุณภาพน้า ความดังเสียง ค่าคุณภาพอากาศ เป็นต้น ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบคุณภาพน้าในบ่อพักน้าเสียของโรงงานและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบ าบั ด จากโรงบ าบั ด น้ าเสี ย ส่ ว นกลาง
ภายในนิคม ฯ ที่ปล่อยลงสู่ลาคลอง ทั้งต้นน้า กลางน้า และปลาย
น้า
- ตรวจสอบความเรียบร้อยต่อการกาจัดขยะมูลฝอยและกากของ
เสียของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคม ฯ เนื่องจากภายใน
นิคม ฯ ไม่มีบ่อฝังกลบขยะ
2. ฟื้นฟู แก้ไข และยกระดับมาตรฐาน - ในกรณีที่หากตรวจสอบพบว่าค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง นิ ค ม อุตสาหกรรมเกินมาตรฐาน นิคม ฯ จะดาเนินการออกมาตรการ
อุตสาหกรรม
หรือกาหนดเกณฑ์ รวมถึงเก็บค่าปรับสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกาหนด
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีระบบการตรวจสอบวัดคุณภาพน้า
แบบอั ต โนมั ติ โดยจะท าการตรวจวั ด ค่ า บี โ อดี (BOD) ค่ า ซี โ อดี
(COD) และค่าพีเอช (pH) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าหลักที่สาคัญ
ที่ จุ ด ระบายน้ าทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบ าบั ด แล้ ว จากโรงบ าบั ด น้ าเสี ย
ส่วนกลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของน้า ก่อนจะ
ระบายน้าทิ้งออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสู่คลอง
- นิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง ได้ น าระบบการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2544 มาใช้ดาเนินงาน เพื่อยืนยันถึงการดาเนินงานที่ได้รับ
มาตรฐานและมีคุณภาพ
- ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานหากเกิดปัญหาต่าง ๆ
ขึ้นในพื้นที่ของนิคม ฯ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ส่งผลต่อชุมชน ไปจนถึงการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดกิจกรรม CSR ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานควบคุมการ - รณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อเป็น
ใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และไฟฟ้ า อย่ า ง การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในนิคม ฯ
ประหยั ด พร้ อมกับ รณรงค์การใช้น้า
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อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า ไปจนถึ ง การเพิ่ ม - นาน้าเสียที่ผ่านการบาบัดจากโรงบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคม
ประสิทธิภาพโดยการใช้น้าอย่างเป็น ฯ กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า เช่น รดน้าต้นไม้
ประโยชน์
ทาความสะอาดถนนภายในพื้นที่ของนิคม ฯ เป็นต้น
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ าและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อที่จะสานต่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหมุนเวียนน้าเสีย
กลับมาใช้ใหม่ โดยศูนย์การเรี ยนรู้ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้ อ ม
ตั้ ง อยู่ ภ ายในโรงบ าบั ด น้ าเสี ย ส่ ว นกลางภายในพื้ น ที่ ข องนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังและเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาได้
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่านอกจากการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการแล้วนิคม ฯ แหลมฉบังได้สร้างกระบวนการการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ดังนี้
- จั ด ท า CSR : Corporate Social Responsibility เพื่ อ เป็ น การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉ
บั ว และผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยให้ ความส าคัญ กั บ การดู แลรั ก ษาคุ ณภาพชี วิต สั งคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้จัดทากิจกรรมรวมถึงโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน : ฐานเรียนรู้ 3R กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่ องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการแหลมฉบังรวมใจ รักน้า รักษ์ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้าสาธารณะ รวมถึงนิคม ฯ แหลมฉบังและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้เศษยิปซั่มที่เหลือจากขั้ นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมาทาเป็นอิฐบล็อคประสาน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นต้น
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีการป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้ การฝึกซ้อม
ฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุป้องกันน้าท่วม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภาวะโรคระบาด การฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินกรณีรถถอยชนท่อก๊าซ NG จนท่อก๊าซรั่วไหลและสามารถเกิดไฟลุกไหม้ได้ เป็นต้น
- ดูแลสุ ขภาพประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้แก่ กิจกรรมรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจาบ้านและสิ่งของร่วมกับโรงงานภายใน
นิคมอุตสาหกรรม กิจกรรมการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การออกหน่วยตรวขสุขภาพเคลื่อนที่
เป็นต้น
- การกระจายข่าวสาร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก
ได้แก่ โครงการเยี่ยมเรือนเยือนราษฎรหรือชุมชนโดยรอบนิค ม ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และการ
สร้างเครือข่าย ECO Green Network เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- จัดประชุมโครงการ EIA Monitoring ร่วมกับคณะกรรมการจากส่วนราชการและภาคประชาชนเป็น
ประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนาเสนอข้อมูลจากรายงาน EIA ภาพรวมของนิคม ฯ และเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็น
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5.2 การทา SWOT Analysis เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังจากมุมมองของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัว อย่ างภายในส านั กงานนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาจัดทาเป็นสรุปเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการด้ า น
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในข้อ 5.1 ข้างต้น มาวิเคราะห์ปัจจัย ภายใน - ปัจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) ที่เป็นตัวแบบหนึ่งของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลงานของ อัลเบิร์ท เอส. ฮัมเฟรย์ และมี
การใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
โดย S : Strength หมายถึง จุดแข็ง และ W : Weakness หมายถึง จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ส่วน
O : Opportunity หมายถึ ง โอกาส และ T : Threat หมายถึ ง อุ ป สรรค ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ภายนอก สามารถ
วิเคราะห์ออกมาได้ ดังนี้
S : Strength หมายถึง จุดแข็ง และเป็นปัจจัยภายใน
ในทัศนะของผู้ศึกษาหลังจากได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภายในสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แล้วมีความเห็นว่า การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังดาเนินการอยู่ภายใต้
มาตรฐานและระยะของการดาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยภายในสานักงานนิคม ฯ
แหลมฉบังมีการแบ่ งหน้ าที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่ในเรื่องของการกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้ อมชัดเจน และเป็ นการ
ติดตามผลของค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ ทั้งจากการที่ว่าจ้างให้บริษัทภายนอกเข้ามาเก็บค่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน และนิคม ฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติตามมาตรการและเก็บ ค่าปรั บ เมื่อพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ของนิคม ฯ มีค่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเกินมาตรฐานที่กาหนดไว้
รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นิคม ฯ ได้ทาในกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ประชาชนจากชุมชนได้มีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
สามารถพัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในระดับที่สูงกว่านี้ได้ โดยปัจจุบันนิคม ฯ เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่หนึ่งจากทั้งหมดสามระดับ
W : Weakness หมายถึง จุดอ่อน และเป็นปัจจัยภายใน
ผู้ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนที่ถือเป็นปัจจัยภายในและสามารถแก้ไขได้ โดยจากจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากหากเทียบกับจานวนเจ้าหน้าที่ในสานักงานนิคม ฯ อาจส่งผลให้เกิ ดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Error) ได้ จึงต้องอาศัยการชี้นาและการควบคุมคนที่ดี อีกทั้งภายใน
สานักงานมีปัจเจกบุคคลที่ปฏิบั ติหน้าที่หลากหลาย และปัจเจกบุคคลทุกคนย่อมมีความคิดและทัศนคติ ที่
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่น ๆ
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O : Opportunity หมายถึงโอกาส และเป็นปัจจัยภายนอก
ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า หากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติงานในการติดตาม กากับ ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นประสิทธิภาพจะเป็นโอกาสที่สามารถดึงดูดให้นัก
ลงทุน อุตสาหกรรมเข้า มาลงทุน ภายในนิ ค ม ฯ ได้ เนื่องจากศักยภาพเดิ มในเรื่ อ งของทาเลที่ ตั้ง ของนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับสิทธิพิเศษของพื้นที่จาก
การได้รับแต่งตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเรื่องของความพร้อมทางด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของนิคม ฯ จะทาให้นักลงทุนสนใจลงทุนในพื้นที่ของนิคม ฯ มากยิ่งขึ้น

T : Threat หมายถึง อุปสรรค และเป็นปัจจัยภายนอก
อุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกในทัศนะของผู้ศึกษามีความเห็นว่า อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง ได้ แ ก่ สภาพอากาศ ทิ ศ ทางลมตามฤดู ก าล การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจโลก รวมถึงเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็น
ต้น ที่ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น
5.3 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังของประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ ภายในชุมชนบ้านแหลมฉบัง
จ านวน 5 คน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพจากนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังในระดับที่มากหรือร้ายแรง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการ
ได้รับผลกระทบหรือได้รับเหตุราคาญจากผลกระทบด้านอากาศ ในเรื่องของกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมากที่สุดเป็นจานวน 3 คน ผลกระทบลาดับถัดไปได้แก่
ผลกระทบด้านน้าในลาคลอง จานวน 1 คน และผลกระทบด้านขยะจานวน 1 คน โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ระบุว่าผลกระทบหรือเหตุราคาญที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ และผลกระทบที่เกิดจากนิคม
อุตสาหกรรมได้รับการเยียวยาและแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต้นเหตุและฝ่าย
ประสานงานจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ทั้งนี้ นอกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาแล้ว พบว่ามีผลกระทบในเรื่อง
อื่น ๆ เช่น จานวนแรงงานที่เข้ามาทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังมีมากขึ้นและได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ทาให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงเรื่องของ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนมากขึ้น รวมถึงพบว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรที่หนาแน่น
ในบางช่วงเวลา

197
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
กลุ่มตัวอย่างประชาชนได้เสนอแนะความคิดเห็นต่อนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังนี้
1. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Facebook
หรือแอปพลิเคชั่น Line
2. จัดประชุมหรือหารือกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีพื้นที่ติดกับฝั่งนิคม ฯ ให้มากยิ่งขึ้น
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บ่อยขึ้น เนื่องจากชุมชนจะได้มีรายได้จากการที่มีคนเข้ามาภายในชุมชน
ข้อค้นพบเพิ่มเติม
จากการสั มภาษณ์กลุ่ มตัว อย่ างประชาชนในชุมชนบ้านแหลมฉบัง พบว่ากลุ่ มประชาชนได้ มี ก าร
เสริ มสร้ างภูมิคุ้มกัน หรื อความแข็งแรงภายในชุมชนของตน เช่น มีการรณรงค์ให้ คัดแยกขยะเพื่อลดการ
หมักหมมของขยะ ไม่ทิ้งเศษขยะลงสู่ลาคลองภายในชุมชน เก็บขยะในบริเวณของป่าชายเลนและหน้าหาดที่อยู่
ในบริเวณของชุมชน และร่วมกันสังเกตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน เช่น สภาพน้า กลิ่น ขยะ ร่วมกัน ไปจนถึง
การสอดส่องความปลอดภัยภายในพื้นที่ชุมชนร่วมกัน ซึ่งจากการที่ชุมชนบ้านแหลมฉบังได้มีการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันหรือการดูแลสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของตน อาจเป็นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ภายในชุมชนไม่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงเช่นกัน
6. ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน เมื่อผู้ศึกษานาผลจากการทา SWOT Analysis ในมุมมองของผู้
ศึกษาจากข้อ 5.2 ประกอบกับสาระสาคัญจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังใน
ข้อ 5.3 มาประยุกต์ร่วมกันกับมุมมองของผู้ศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. หน่วยงานสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และ
สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งจากการสร้างเพจในแอปพลิเคชั่น Facebook หรือแอปพลิเคชั่น Line เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างทันเวลา รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการจัดประชุมต่าง ๆ หรือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
2. จากจุดอ่อนที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับคนหรือปัจเจกบุคคลที่มีหน้าที่และความคิดหลากหลาย
ภายในสานักงานนิคม ฯ ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และความตระหนักในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดเป็นค่านิยมร่วมภายในสานักงาน เพราะการดาเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมในมุมมองของผู้ ศึกษา
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เปรียบเสมือนพื้นที่ที่รวบรวมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ด้วยกันและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
ถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง จึงสมควรสร้างค่านิยมร่วมภายในสานักงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านอากาศในเรื่องของกลิ่น ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนประสบและมีความ
คิดเห็นตรงกันมากที่สุด ผู้ศึกษาเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังควรมีมาตรการในการลดผลกระทบอย่าง
ถาวร เช่น การกาหนดนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบของนิคม ฯ หรือภายในโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างเป็นแนวป้องกันกลิ่นและลมที่สามารถพัดพาฝุ่นหรือกลิ่นจากขั้นตอนของ
การดาเนินงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เล็ดลอดออกไปสู่ชุมชนได้
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยหรือการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษามีความเห็นว่าหากผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่เกิด
จากนิคมอุตสาหกรรมหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมด้านเวลาในการศึกษารวมถึงด้านทุนทรัพย์ ควรศึกษา
ผลกระทบในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อาทิ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อเป็นการศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมให้มีความครอบคลุมหลายด้าน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากมีการทาวิจัยเชิงปริมาณก็จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวนมากขึ้นและสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาและความพึงพอใจของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษา
กลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร หมู่บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดย อลิสา ทิพย์ไกรลาศ

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาและความพึงพอใจของผู้ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุม่ ที่ไม่ใช่เกษตรกร
หมู่บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อลิสา ทิพย์ไกรลาศ*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษากระบวนการพิ จ ารณาได้ รั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง
รั ฐ 2) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ระหว่ า งกลุ่ ม อาชี พ เกษตรกรและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
เกษตรกร 3) สรุปและเสนอแนะแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการศึกษา
ด้ว ยวิธีวิจั ย เชิงคุณภาพ ทาการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจัย และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบกับการเก็บข้อมูลบทสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ทาการศึกษากลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นอาชี พ 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม ที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร และ 2) กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพเกษตรกร เพื่อนามาวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยของความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ
ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในขั้นตอนของการลงทะเบียน การเตรียมเอกสาร
และการยื่นหลักฐานต่าง ๆ มีความยุ่งยาก และซับซ้อน การลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนชั่วคราววัดบ้าน
หนองหมากมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ การประเมินผลกระบวนการพิจารณา
ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า ทั้ งสองกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันเรื่องกระบวนการ
พิจารณามีความเสมอภาค กลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นว่ากระบวนการพิจารณาขาดการตรวจสอบที่รัดกุมและ
ไม่โปร่งใส ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปโดยมีความคิดเห็นว่ากระบวนการพิจารณามี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกัน โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ โดยการ
นาไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่ร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น ข้าวสาร เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก เป็นต้น
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ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทาให้ได้รับสวัสดิการด้านนี้ไม่เต็มจานวน จึงมีความพึงพอใจน้อยกว่าสวัสดิการด้านค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน
กลุ่มเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและใส่ใจเกี่ยวกับราคาผลผลิตทางการเกษตร เพราะ
เป็นรายได้หลั กของเกษตรกร หากผลผลิตทางการเกษตรราคาดี จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
โดยตรง กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรเสนอแนะให้ภาครัฐเพิ่มวงเงินในด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือทบจากส่วนที่
ไม่ได้ใช้

คาสาคัญ: ความพึงพอใจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร
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1. บทนา
รายงานสถานการณ์ ค วามยากจนในประเทศไทย ปี 2559 กล่ า วว่ า ในรอบ 30 ปี ที่ ผ่ า นมา
สถานการณ์ความยากจนในภาพรวมดีขึ้นมาก โดยสัดส่วนความยากจนลดลง คิดเป็นจานวนคนจนประมาณ
5.8 ล้านคน จากประชากรประมาณ 67 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของประชากรไทยทั้งประเทศ (สานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน
การสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม รัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับปัญหาความยากจน โดยมุ่งให้กลุ่มเป้าหมาย
คนจนจ านวน 5.8 ล้ า นคน พ้ น จากเส้ น ขี ด ความยากจน โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
กระทรวงการคลังได้ดาเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้
น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการสวัสดิการสังคม
และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของภาครัฐ
โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อสวัส ดิ การแห่ งรัฐ ที่เปิดให้ มีการลงทะเบี ยนมาแล้ ว 3 รอบ เริ่มตั้งแต่ ปี
2559-2561 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละรอบจะมี
เพิ่มเติมแตกต่างกันไปเพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 1 (พ.ศ. 2559) มีผู้ลงทะเบียนจานวนประมาณ
8.3 ล้ านคน แบ่ งเป็ น กลุ่ มผู้ มีร ายได้น้ อยที่เ ป็นเกษตรกรจ านวน 2.9 ล้ านคน และผู้ มีรายได้น้อยที่ ไ ม่ ใ ช่
เกษตรกรจานวน 5.4 ล้านคน โดยมีเกณฑ์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรโดยใช้เส้นความยากจน
(Poverty Line) ซึ่ งคานวณโดยส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ พ.ศ. 2557
อ้างอิงเป็นเกณฑ์รายได้ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปี
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 (พ.ศ. 2560) ได้ใช้เกณฑ์เดิมในการรับลงทะเบียน
และมีเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาคือ มีที่ดินที่อยู่ อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ที่ดินทาการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ เงินในบัญชีไม่เกิน
1 แสนบาท (วิชาญ ทรายอ่อน, 2560)
โครงการลงทะเบีย นเพื่อสวัส ดิการแห่ งรัฐ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2561) ใช้เกณฑ์เดิมกับปี 2560 และ
เพิ่มเติมเกณฑ์ขึ้นมาคือ กรณีที่อยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านหรือทาวน์เฮาส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้อง
ชุดมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
ขั้นตอนการลงทะเบียนของประชาชนทาได้โดยการยื่นเอกสารและแบบฟอร์มที่หน่วยลงทะเบียนได้แก่
ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย คลังจังหวัดทั่วประเทศ และสานักงานเขต กทม. ขั้นตอนการ
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์หรือที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560)
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการได้มาซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มและการ
เตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้กับภาครัฐ ซึ่งอาจทาให้ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือ Core poor ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ แม้ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนแล้ว 3
รอบ และมีผู้ลงทะเบียนมากถึง 7.5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจานวนคนจนที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ยังมีความ
เป็นไปได้ว่าผู้มีรายได้น้ อยซึ่งอยู่ ในพื้น ที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง รวมถึง
มาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มี
รายได้น้อยอย่างยั่งยืน
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 ศึกษากระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.2 ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ระหว่ า งกลุ่ ม เกษตรกรและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
เกษตรกร
2.3 สรุปและเสนอแนะแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ
3. คาถามการวิจัย
3.1 กระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไร
3.2 ความพึงพอใจจากการได้รับบัตรสวัสดิการเป็นอย่างไร
3.3 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างไร
3.4 ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตกต่างกันอย่างไร
4. วิธีการศึกษาและกรอบการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องการศึกษาโดยเน้นการประเมินผลด้าน
ความพึงพอใจในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มอาชีพเกษตรกรและไม่ใช่เกษตรกร หมู่บ้าน
หนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพที่ 1

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่
ประกอบอาชีพเกษตรกร
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพเกษตรกร

ความพึงพอใจในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. กระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- หลักความเสมอภาค
- สามารถตรวจสอบได้
- หลักความโปร่งใส
2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
- ด้านเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากรเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่
เกษตรกร ซึ่งผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหมู่บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจานวนประชากรประมาณ 350 คน ประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ ทา
นา ทาสวน เลี้ยงโค รวมถึงรับจ้างและค้าขาย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา
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กลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จานวน 6 คน 2) ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ใช่เกษตรกร จานวน 6 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ค าถามปลายเปิ ด ซึ่ ง สร้ า งจากแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยคาถามจะแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักตามกรอบการศึกษา ดังนี้
4.2.1 กระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 5 ข้อ
4.2.2 ความพึงพอใจของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 5 ข้อ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มของชาวบ้านหมู่บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
4.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
คู่มือการดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้า
รวมถึงข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องซึ่งได้สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ลงพื้ น ที่ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ห มู่ บ้ า นหนองหมาก ต าบลคลองม่ ว ง อ าเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด
นครราชสี มา ในวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2561 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยได้รับการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้สัมภาษณ์ผ่านผู้นาชุมชน แบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวนกลุ่มละ 6 คน ใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที โดยผู้วิจัยจะมีแนวทางของคาถามให้กับผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียงสนทนาและบันทึกย่อลงในสมุด
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มจากการจัดทาบันทึกสรุปสาระสาคัญตามประเด็นที่ศึกษาซึ่งได้
จากการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Interview) และตรวจสอบข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบสาม
เส้า (Triangulation) จากนั้นนามาประมวลผลข้อมูลตามกรอบการศึกษาและประเด็นต่าง ๆ แล้วลงสรุปข้อมูล
ด้วยวิธีเชิงอนุมาน (Inductive Method) โดยนาเสนอในลักษณะของการบรรยาย
5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการศึกษากระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาและความพึงพอใจของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร หมู่บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็นผลการศึกษาจากเอกสารและผลจากการสนทนากลุ่ม
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ผลการศึกษาจาเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
แบ่งเป็น 3 ได้แก่ ก่อนลงทะเบียน เริ่มลงทะเบียน และหลังทะเบียน ขั้นตอนแรกก่อนลงทะเบียนจะเป็นการ
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและกรอกแบบฟอร์มให้พร้อมเพื่อนามายืนที่หน่วยลงทะเบียน ในช่วงเริ่มลงทะเบียน
หลังจากตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติแล้ว สามารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พร้อมรับบัตรได้ในช่วงหลังลงทะเบียน
ผลการสนทนากลุ่ม จากการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์จานวน 12 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร กลุ่มละ 6 คน เป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2559 และ 2560
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 3 ข้อ ได้แก่ หลักความ
เสมอภาค สามารถตรวจสอบได้ และ หลักความโปร่งใส ผู้ศึกษาได้พิจารณาแยกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่
เกษตรกร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการสนทนากลุ่มจากกระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามหลักธรร
มาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
 หลักความเสมอภาค
 สามารถตรวจสอบได้
 หลักความโปร่งใส

กลุ่มอาชีพเกษตรกร

-

กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร




ช่องที่มีสัญลักษณ์  แสดงว่าผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นต่อโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อดังกล่าว โดยทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นว่ากระบวนการ
พิจารณามีความเสมอภาค กลุ่มเกษตรกรคิดว่ากระบวนการพิจารณาขาดการตรวจสอบที่รัดกุมและไม่โปร่งใส
ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปโดยมีความคิดเห็นว่ากระบวนการพิจารณามีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผลการศึกษาจากความคิ ดเห็ น ของกลุ่ มเกษตรกรพบว่ า สวัส ดิการที่พึ ง พอใจมากที่สุ ด คื อ ความ
ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และได้รับโดยตรง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
ต้องการให้ภาครัฐช่วยดูแลในเรื่องราคาของผลผลิตทางการเกษตร อาทิ อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น แม้ว่าจะเป็น
ข้อเสนอแนะที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่สาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งพึ่งพารายได้
จากการทาการเกษตร หากผลผลิตมีราคาดี คุณภาพชีวิตของเกษตรกรจะดีขึ้นตาม
ความพึงพอใจของกลุ่มที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีความต้องการไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มอาชี พ
เกษตรกร เป็นความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรมีความ
ต้องการเพิ่มเติมที่แตกต่างด้วยปัจจัยทางด้านอาชีพที่ไม่เหมือนกัน ทาให้มีปัญหาแล้วความต้องการเพิ่มเติมที่
ต่างกันออกไป สอดคล้องกับแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในสั งคมไทยที่จาเป็นต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคม เพื่อที่จะได้คิดค้นปัญหาร่วมกันและจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาต่อคนทุกระดับอย่าง
เสมอภาค
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษากระบวนการพิจารณาได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมู่บ้านหนองหมาก ตาบล
คลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนภายในชุมชนเมือง หน่วยรับ
ลงทะเบียนชั่วคราววัดหนองหมาก และลงทะเบียนผ่านตัวแทนอย่างผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนที่จุดรับ
ลงทะเบี ย นชั่ว คราวพบว่า มีความล่ าช้า รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบีย นมี ความยุ่งยาก ทาให้ บางคนไม่ ร อ
ลงทะเบียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ บุญรอด (2552) ศึกษาเรื่องการประเมินผลและความพึง
พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต่ อ กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษาสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา บอกว่าความล่าช้าและความซับซ้อนในการดาเนินงานส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
การประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล 3 ข้อ กลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขาดความโปร่งใส และไม่สามารถตรวจสอบสอดคล้องกับ ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สุภา ใยเมือง และบัญชร แก้ว
ส่อง (2546) ศึกษาการพัฒนาระบบสวัสดิการสาหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มเกษตรกร พบว่าระบบ
สวัสดิการชุมชนมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง รวมถึงกฎเกณฑ์บางอย่างที่กีดกันคนจน
6.2 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่แตกต่างกัน โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการ
ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แต่กล่าวว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนหรือลดความเหลื่อม
ล้าอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สุภา ใยเมือง และบัญชร แก้วส่อง (2546) ศึกษาการ
พัฒนาระบบสวัสดิการสาหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มเกษตรกร พบว่า ระบบสวัสดิการและการเข้าถึง
ระบบสวัส ดิการของคนจนภาคเกษตรกรรมมีห ลากหลายรูป แบบแต่ คนจนส่ ว นใหญ่เ ข้า ไม่ ถึง ไม่ ถึง ระบบ
สวัสดิการดังกล่าว และนโยบายไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชน
6.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาและความพึงพอใจของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร หมู่บ้านหนองหมาก ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กระบวนการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรับควรปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยสามารถตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสมากขึ้น มาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการ
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ควรคานึงถึงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางการจัดสวัสดิการ อานวยความสะดวกแก่คนจนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง และสอดคล้อง
กับวิถีชุมชน
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ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 4006 และ 4008 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช
ห้อง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช (ภาคเช้า)
อาจารย์ผู้วิจารณ์: ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก, ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ อ.ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์
ลาดับ เวลานาเสนอ
เวลาวิจารณ์
ชื่อ – สกุล
หัวข้อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง)
1 09.00-09.25 น. 09.25-09.35 น. นางสาวสโรชา
ปิติเดชาชัย
(5920111001)
2 09.35-10.00 น. 10.00-10.10 น. นายธัญบุตร
อาสิงสมานันท์
(5920111002)
3 10.10-10.35 น. 10.35-10.45 น. นายณัฐชนน
สวยสาอางค์
(5920111005)

การวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จากัด
ความพึงพอใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา แขวงคลองจั่นและแขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอน และ กระบวนการ
ของการจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ
สมัยใหม่ และธรรมาภิบาล กรณีศึกษา สานักงาน
เขตสวนหลวง สานักงานเขตบางกะปิ
4 10.45-11.10 น. 11.10-11.20 น. นางสาวนาตาชา การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
แก้วเรือง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ e-bidding กรณี ศึ ก ษาองค์ ก าร
(5920111008) บริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอสามชุกและพื้นที่
อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
11.20-11.40 น.
สอบถาม และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ห้อง 4008 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช (ภาคบ่าย)
อาจารย์ผู้วิจารณ์: ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก, รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
ลาดับ เวลานาเสนอ
เวลาวิจารณ์
ชื่อ – สกุล
หัวข้อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง และการจัดการทุนมนุษย์)
และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
1 09.00-09.25 น. 09.25-09.35 น. นายชณพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดทา
เพชรประยูร
งบประมาณของเจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณของ
(5920111009) กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษางานการระบายน้า
และแก้ไขปัญหาน้าท่วมของสานักงานเขตบางกะปิ
และสานักงานเขตวังทองหลาง
2 09.35-10.00 น. 10.00-10.10 น. นางสาวรัชดาภรณ์ การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน ของศูนย์บ่ม
เทพพุทธา
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(5920111010)
4 10.10-10.35 น. 10.35-10.45 น. นายนนทน์กฤตชญ์ ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการ
กิติ์ตินิยม
เพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
(5920111011) บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร
4 10.45-11.10 น. 11.10-11.20 น. นางสาวปวริศา การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
แจ้งการ
ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่มีต่อชุมชนบ้าน
(5920112003) แหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5 11.20-11.45 น. 11.45-11.55 น. นางสาวอลิสา ทิพย์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพิจารณาและ
ไกรลาศ
ความพึงพอใจของผู้ ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :
(5920112005) กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม อาชี พ เกษตรกรและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
เกษตรกรหมู่ บ้ า นหนองหมาก ต าบลคลองม่ ว ง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
11.55-12.00 น.
สอบถาม และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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