
  

 
 

การน าเสนอบทความผลงานการศึกษา 
วชิาการค้นคว้าอสิระ (รศ. 9000) 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพเิศษ 
จังหวดันครราชสีมา รุ่นที่ 28  ปีการศึกษา 2562 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 

 
  

วนัอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวดันครราชสีมา



ค าน า 
 
 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานบทความของนักศึกษา โดยเฉพาะผลงานวิชาการของ
นกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจาก
เป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดศึ้กษามานั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคน้ควา้และ
ท าวิจัยแล้ว  ย ัง ช่วยกระตุ้นให้ เ กิดการอภิปรายในประเด็นต่าง  ๆ  ท่ี มีความเ ก่ียวข้องกับ 
องคค์วามรู้ท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษามา 
 ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานบทความของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวบรวมบทความการท า วิจัยของนักศึกษาฉบับน้ีขึ้ น โดย 
มีวตัถุประสงคท่ี์จะรวบรวมผลงานการศึกษาและวิจยัของนกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร -
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จังหวดันครราชสีมา ในวิชา รศ.9000 การค้นควา้อิสระ          
ปีการศึกษา 2562 โดยมีหัวข้อของการศึกษาวิจัยท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากน้ี ยงัมีวตัถุประสงคท่ี์จะเผยแพร่ผลงานของนกัศึกษาในระดบับณัฑิตของคณะ เพื่อกระตุน้
ให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ความรู้ทางดา้นรัฐประศาสน-ศาสตร์และ
การบริหารการพฒันาอนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะและนกัศึกษาต่อไป 
 ด้วยการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีของนักศึกษา มีขอ้จ ากัดอนัเน่ืองมาจากนักศึกษาเป็นนักวิจยั
เบ้ืองต้นและด้วยระยะเวลาในการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระมีจ ากัด จึงท าให้ผลการศึกษา 
ของนักศึกษาอาจมีขอ้ผิดพลาดในบางจุด ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  
และทางคณะหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ หนงัสือรวบรวมบทความเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษา 
 
 
        คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
             สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า           ก. 
 
สารบัญ           ข. 
 
ผลการศึกษา วิชาการค้นคว้าอสิระ (รศ.9000)      1. 

 
โมเดลธุรกจิของความส าเร็จในวิสาหกจิขนาดย่อมระดับประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
จงรัก สุวรรณรัตน์   1.

   

การพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน กรณีศึกษา: 
ส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากนัตัง 
เบญญทิพย์ ทองผอม  29.

   
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์
ล านารายณ์ จังหวัด ลพบุรี 
ชนัญญู สุประเพียร        45. 

 
โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลกระทบต่อเจ้าของผู้
ครอบครองท่ีดินและผู้ประกอบธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ทนงชาติ ประภาศิริ        77. 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
การศึกษาความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเกบ็น ้า  
หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านใหม่สามัคคี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 
สุมนวรรณ ชิงชัย        108. 
 
ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่านแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus 
ของผู้ใช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา 
ธนภัค เกิดโพธ์ิคา        145. 

 
ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้าร่วมแข่งรถจักรยานยนต์ 
บนทางสาธารณะ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 
พันต ารวจโทโยธิน วรรณทวี       168. 
 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงกรณีเปลี่ยนระบบการรังวัดท่ีดิน : กรณีศึกษาส านักงานท่ีดิน  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
กฤษฎา สุโพธ์ิ         194. 

 
 การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา 
“หนังสือพมิพ์ท้องถิ่นภูกระโดนนิวส์” 
วรเดช เกิดโมลี         227. 

 
 ปัญหาในการจองสลากกนิแบ่งรัฐบาลของผู้จ าหน่ายรายย่อย อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 
ฐิติมา พยคัฆพงษ์        248. 

 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

ง 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกจิไทย – จีน 
ร้อยต ารวจโทพงศ์พันธ์ุ จินโรจน์       267. 

 
การเพิม่พูนทักษะของเจ้าหน้าท่ีทหาร ของหน่วยยุทธวิธีประจ าอ าเภอ  
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พันเอกภาคภูมิ นภากาศ        285. 

 
แนวทางการเพิม่จ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นท่ีกรณีศึกษา 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
อานนท์  มาลัยติด        307. 

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรณีศึกษา อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
รัชชานนท์  เชียรพิมาย        333. 

 
แนวทางการพฒันาหมู่บ้านนวัติวิถีให้มีความเจริญแบบย่ังยืนกรณีศึกษา : บ้านซับสมบูรณ์ 
อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ณรงค์รักษ์  ศรียนัต์        352. 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้านของบ้านท่าหลวง  หมู่ท่ี 2  
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอพมิาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ปุญญพัฒน์ บุญมาก        369. 

 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง)
กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคอ าเภอปากช่อง 
“ต. ปากช่อง ต. กลางดง ต. คลองม่วง” 
มงคล พรมจันทึก 383. 

 
การบริหารจัดการ และปัจจัยความส าเร็จของโครงการองค์กรแห่งความสุข  
HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
ภานุรุจ  เขม็บุบผา        404. 

 
 ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ภพ  สุประเพียร         421. 

 
การศึกษาการด าเนินโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP)  
ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
พงศธร คุ้มบัว         441. 

 
เน็ตประชารัฐกบัผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบลบัวทอง   
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัชระ จันทร์จินดา        468. 

 
กรณีศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ของบุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั 
จังหวัดนครราชสีมา 
ศลิษา  บุตรศรีภูมิ        494. 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

ฉ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูล 
ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสีมา 
อัจฉรียา กรใหม่         512. 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกานขับเคล่ือนและการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง 
น าไปสู่การคัดสรรหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา 
อนุธิดา  หวังจุนกลาง 531. 

 
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อชมรมผู้สูงอายุท่ีก่อให้เกดิความย่ังยืน กรณีศึกษา 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
มาลินี  ฝ่ายเคนา         558. 

 
การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในธุรกจิรถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา 
บริษัทเดินรถทัวร์หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสีมา 
เศรษฐพันธ์ วงศ์เบญจรัตน์       575. 

 
ปัจจัยท่ีท าให้งานก่อสร้างล่าช้าของราชการ กรณีศึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จักรพันธ์ อิทธิประภากุล        591. 

 
ปัจจัยและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพกับัดเจ็ทโฮเทลในอ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
อรอนงค์  สหะสันติสุข        614. 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการขึน้ทะเบียน 
ในอ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ภาณิชา เขม็บุบผา        632. 
 
การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ ีพรหมพริิยะ 
ปาจรีย์ พิพัฒน์อนันต์        658. 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรณีศึกษา บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 
ชยตุ อัครมหากิจ         684. 
 

ภาคผนวก          707. 
 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการคน้ควา้อิสระ     708. 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิชาการคน้ควา้อิสระ     712. 
 ก าหนดการการน าเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษา     714. 
 บญัชีรายช่ือนกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ 

จงัหวดันครราชสีมา รุ่นท่ี 28       724. 
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โมเดลธุรกจิของความส าเร็จในวสิาหกจิขนาดย่อมระดบัประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน อ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสีมา 

 
จงรัก สุวรรณรัตน์1 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสนทนากลุ่ม  
มีวตัถุประสงค์เพื่อโมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อ าเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา โดยการศึกษาตามประเด็นความโดดเด่นของวิสาหกิจ
ขนาดยอ่ม โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อม สนบัสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย 
วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมท่ีมีการติดต่อคา้ขาย  ในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย   
3 ประเทศ จ านวน 6 คน ไดม้าโดยการคดัเขา้จากการติดต่อคา้ขายสินคา้ในกลุ่มอาเซียนอยา่งนอ้ย   3 
ประเทศ เคร่ืองมือท่ีใชมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการศึกษา พบว่า 1) ความโดด
เด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา        

ผลการวิจยั  พบว่า คุณภาพของสินคา้ มาตรฐานของการผลิต การก ากบัติดตามมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ ์และช่องทางการจ าหน่ายสู่อาเซียน 2) โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดยอ่ม
อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบการวางแผนขยาย
ธุรกิจทั้งพื้นท่ีประกอบการและการส่งต่อทายาทของผูก้อบการ และ แบบการวางแผนแบบไม่ขยาย
ธุรกิจ ทั้งน้ีทั้งสองแบบยงัคงตอ้งด าเนินการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 3) การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน  และ
การตลาดของวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา พบว่า  สามารถแบ่งออกเป็น 
2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 แบบพึงพารัฐบาล คือ ผูป้ระกอบการท่ีพึ่งพาหน่วยงานท่ีสนับสนุนจากรัฐบาล 
เช่น นโยบายการพฒันาสินคา้  การสนบัสนุนงบประมาณ การสนบัสนุนเชิงวิชาการ และช่องทาง
การตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ วิธีท่ี 2  แบบไม่พึงพอรัฐบาล คือ ผูป้ระกอบการไดด้ าเนินการ

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 2 

 

ธุรกิจท่ีสืบทอดจากครอบครัว รูปแบบการด าเนินการน้ีไม่ไดอ้าศยันโยบาย และงบประมาณของ
รัฐบาลในการสนับสนุนด าเนินธุรกิจ แต่อาศยัการสนับสนุนเชิงวิชาการและช่องทางการตลาด
ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ของรัฐบาล 4) ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ปัจจยัน าเขา้ 
ไดแ้ก่ รายได ้คือ ผูป้ระกอบการมีรายรับจากการประกอบธุรกิจสูงกว่ารายจ่าย รายจ่าย น้อยกว่า
รายรับ กระบวนการ ไดแ้ก่ ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับบญัชีรายจ่าย การจดัการหน้ีสินจากการกู้
เงินลงทุน และการก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี และผลผลิต ไดแ้ก่ หน้ีสิน คือ ผูป้ระกอบการมี
ภาระหน้ีสินลดลงและมีผลประกอบการเหลือออม 
 
ค าส าคัญ:  โมเดลธุรกิจ วิสาหกิจขนาดยอ่ม  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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Successful Business Model of SMEs of in Pakthongchai District, 
Nakhonratchasima Province, That Operate Their Markets with  

Countries in the ASEAN Economic Community (AEC) Region 
 

Jongrak Suwannarat2 
 

Abstract 
 

This study is a qualitative study using in-depth and group interview. The aim of this study 
is to examine the successful business model of SMEs in Pakthongchai district, Nakhonratchasima 
province, that operate their markets with contries in the ASEAN Economic Community (AEC) 
region. The aspects of SMEs under study include distinction, opportunities to expan, supports from 
government agencies in terms of policies, academic, funding, and marketing. 

The findings of this study is as following. Opportunities for SMEs in Pakthongchai district, 
Nakhonratchasima province, to expand could be considered in two aspects: firstly, business with 
expansion planning which includes enterprise areas and enterprise succession procedure; secondly, 
business without  expansion planning. Nevertheless, voth views of expansion require SMEs to 
consider quality and standard control 

When it comes to support from the government agencies in terms of policies, academic, 
funding, and marketing for SMEs in Pakthongchai district, Nakhonratchasima province, it was 
found that there were two approaches. The first one is full government dependence. This means the 
SMEs request supports from the government in terms of product development policies, funding 
support, academic support, and sales channels for product distribution.  The second approach is 
partial government dependence.  This refers to SMEs which operate their own family’ s business 
without policies and funding support from the government. Nonetheless, they still request academic 
and sales channels support 
 

 
2 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration. 
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The input, process, output analysis reveals the followings. Firstly, input, which is income, 
shows that SMEs’ income is higher than expenses. Secondly, process refers to keeping revenue and 
expense accounts, debt management from investment loans, and account and product control and 
auditing.  Lastly, in terms of output, it was found that the entrepreneurs’  debts were lower, and 
savings were higher 
 
Keywords:  business model, medium enterprises. ASEAN economic community 
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1.  บทน า 
 
เม่ือปี พ.ศ. 2550 หรือปี ค.ศ. 2007 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ (บรูไน กมัพูชา 

อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย)ไดร่้วมกนัจดัท า
แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 หรือ ASEAN Economic Community Blueprint 
(AEC Blueprint 2015) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินการดา้นเศรษฐกิจเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ปี ค.ศ. 2015 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 เป็นตน้มา ทั้งน้ี AEC Blueprint 2015 ประกอบด้วย 4 วตัถุประสงค์หลกั ได้แก่ 1) การเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) 2) การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสูง (Competitive Economic Region) 3) การเป็นภูมิภาคท่ีมีพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน (Equitable Economic Development) และ 4) การบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก (Integration into the Global Economy) เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินการ ใน
การประชุมสุดอาเซียน(ASEAN Summit) คร้ังท่ี 27 เม่ือวันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผูน้าอาเซียนทั้ง10ประเทศไดรั้บรองแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ค.ศ. 2025  (ASEAN Economic Community Blueprint 2025 : AEC Blueprint 2025) เพื่อ
ก าหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2568) 
ส าหรับ AEC Blueprint 2025 ประกอบดว้ย 5 เป้าประสงค ์ไดแ้ก่ 1) การเป็นเศรษฐกิจท่ีมีการรวมตวั
และเช่ือมโยงในระดบัสูง (A Highly Integrated and Cohesive Economy) 2) การมีความสามารถใน
การแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต (A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN)  3) 
ส่งเสริมการเช่ือมโยงดา้นเศรษฐกิจและการรวมตวัรายสาขา (Enhancing Economic Connectivity 
and Sectoral Integration) 4) ความสามารถในการปรับตวั ครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Resilient, Inclusive and People-Oriented, People-Centered ASEAN) และ 5) การ
เป็นส่วนส าคญัของประชาคมโลก (Global ASEAN) 

ภายใต ้AEC Blueprint 2015 และ AEC Blueprint 2025 มีแผนงานและมาตรการท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกันมาก (หากแต่การแบ่งจดักลุ่มท่ีแตกต่างกนั) กล่าวคือ AEC Blueprint 2025 เป็นการ
ด าเนินมาตรการต่อเน่ืองและต่อยอดจาก AEC Blueprint 2015 จึงทาใหม้าตรการส่วนใหญ่จาก AEC 
Blueprint 2015 ไดย้กยอดมาดาเนินการต่อใน AEC Blueprint 2025 เพื่อให้มีความชดัเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ทั้งน้ี มาตรการท่ีเพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นมาตรการท่ีอยู่ในความสนใจของเวทีโลก 
อาทิ มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของโลก มาตรการการขบัเคล่ือนการ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การนานวตักรรม การวิจยัและพฒันา และ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงพาณิชย ์มาตรการธรรมาภิบาล มาตรการการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง
ย ัง่ยืน มาตรการเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่บทบาทของภาคเอกชนในอาเซียน มาตรากรความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน เป็นตน้ โดยมาตรการต่าง ๆ ของ AEC Blueprint 2015 ท่ีได้
ยกยอดมาใน AEC Blueprint 2025 และมาตรการใหม่ท่ีได้เพิ่มเติมขึ้ น (เดชชัย กุลวงศ์, 2559) 
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในประชาคมอาเซียนมีจุดเด่น 3 ประการ คือ เป็นแหล่งอาหารของโลก มี
ศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และมีความโดดเด่นดา้นภาคบริการ โดยเฉพาะบริการท่ีเช่ือมโยงกบั 
การท่องเท่ียว ประชากรในอาเซียนซ่ึงมีอาชีพเก่ียวข้องกับธุรกิจการเกษตร การค้า และการ
ใหบ้ริการมีจ านวนหลายร้อยลา้นคน ในส่วนของไทย ก็ไดพ้ยายามพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเรียกว่า 
Young and Smart Farmers ให้เป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการเกษตรท่ีน าเทคโนโลยีและนวตักรรม
สมยัใหม่มาช่วยใหส้ามารถผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น รัฐบาลไทยตระหนกัดีวา่วิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย มีบทบาทส าคญั ไม่เพียงแค่มิติเศรษฐกิจ แต่ยงัครอบคลุมถึงมิติ
ดา้นสังคม เพราะมีจ านวนมาก และกระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาค หากสามารถดูแลให้ธุรกิจเหล่าน้ี มี
ความมัน่คงแข็งแกร่งได ้ก็เท่ากบัช่วยให้ประชาชนท่ีเป็นเจา้ของและลูกจา้งมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
เป็นการช่วยลดความเหล่ือมล ้า อนัเป็นความทา้ทายของประเทศไทยและอาเซียนในภาพรวม 

ดังนั้ น ผูวิ้จัยจึงสนใจศึกษาโมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
โดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ศึกษาโอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมและศึกษาการ
สนบัสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อม
อ าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมาผลการศึกษาท่ีได้รับจะเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดขนาดย่อม ในการน าไปปรับปรุงและพฒันาธุรกิจ ใหมี้ศกัยภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็น
แนวทางให้กับผูป้ระกอบการและผูส้นใจทั้งรายเก่าและรายใหม่ท่ีจะด าเนินการโมเดลธุรกิจน้ี 
ต่อไป 

 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  

การวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองโมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดยอ่มระดบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
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 2.1  กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
การด าเนินการวิจยัเร่ืองโมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดยอ่มระดบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาภายใตท้ฤษฎีระบบ 
ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต เพื่อศึกษาความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาด
ย่อม โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อม และการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิง
นโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดยอ่ม อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกบัการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) จากผูป้ระกอบการท่ีขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และมีการคา้ขายระหวา่งประเทศอาเซียน 

ประชากรท่ี ศึกษา ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  ท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ 
ผูป้ระกอบการท่ีขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดย่อมระดบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบติัของการจด
ทะเบียนและมีการติดต่อส าหรับการคา้ขายระหวา่งอาเซียน  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) การสัมภาษณ์เชิงลึก               
(In-depth Interview) ร่วมกบัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาโมเดลธุรกิจของ
ความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ าเภอปักธงชัย จังหวดั
นครราชสีมา จ านวน 6 ราย 

 
2.2  เคร่ืองมือการวิจัย  
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม โอกาสในการ

เติบโตขยายวิสาหกิจขนาดยอ่ม การสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และ
การตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อม ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ รายได้ รายจ่าย และสถานทางสังคม 
กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการหน้ีสิน และผลผลิต ไดแ้ก่ หน้ีสินลดลง เป็นอยา่งไร 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) ท่ีละคนจนกว่าขอ้มูลอ่ิมตวั น าผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้น
ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อ
ยนืยนัผลการด าเนินการวิจยั 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ร่วมกบัการสนทนากลุ่มโดยด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาจากการถอดเทปและการจดบนัทึกร่วมกบั
การตรวจสอบของผูป้ระกอบการ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

3.  ผลการศึกษา 
  

1) ขอ้มูลทัว่ไป เพศชาย  จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.33 อายุ ระหว่าง 40 - 65 ปี (น้อยสุด 40 ปี มากสุด 65 ปี) ระดบัการศึกษา ต ่าสุด ระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงสุดปริญญาโท สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 55,000 - 
11,310,000 บาท/เดือน 

2)   ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา                           
ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า ความโดดเด่นของความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ 

คือ คุณภาพของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ฉ ไดแ้ก่ คุณภาพของการคดัสรรคว์ตัถุดิบ คุณภาพของขั้นตอน
การผลิตและการปรุงรส คุณภาพของมาตรฐานในการควบคุมและการก ากบัสินคา้ ไดแ้ก่ การท าน ้ า
ซอส การชั่งตวง และการแพ็คเก็ตบรรจุท่ีทนัสมยั มีการส่งออกต่างประเทศ เช่น เกาหลี ฟิลิปิน 
นอเวย ์กมัพูชา เมียรมาร์ เป็นตน้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ง คือ คุณภาพของ
วัตถุดิบ ได้แก่ รังไหม ปลอดสารพิษ เน้นสุขภาพดีของลูกค้า มีมาตรฐานและตรวจสอบ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยา่งละเอียด และแบรน์ OTOP ส าหรับการบินไทย 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม จ คือ กระบวนการ
ผลิตผา้ไหมและผา้ฝ้ายท่ีครบวงจรไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ การออกแบบลายผา้เนน้ความเป็นไทย 
การฟอกยอ้มเส้นไหม การทอผา้ไหมผา้ฝ้าย การทอผา้ไหม และผา้ฝ้ายแบบยกดอกสไตล์ผา้ยก
ล าพูน การยอ้มผา้ผืน และการพิมพล์ายบนผา้ไหมและผา้ฝ้าย 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า ความโดนเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ค  คือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑท่ี์เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ลวดลายแตกต่างร่วมสมยั ผลิตภณัฑ์
มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล ความเป็นแฟชัน่ร่วมสมยัทุกวนั รางวลัการันตีคุณภาพระดบัสากล 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า ความโดนเด่นของกิจขนาดยอ่ม ข คือ คุณภาพของเส้นหม่ีท่ี
เหนียวนุ่มและน ้าซอสท าจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ จุดเด่นของน ้าซอสคือ มี 3 รส เปร้ียว หวาน เคม็ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6 กล่าวว่า ความโดนเด่นของกิจขนาดย่อม ก คือ คุณภาพของการใช้
วตัถุดิบ ความเหนียวและนุ่มของเส้น การก ากบัและควบคุมคุณภาพแรงงานคนและเคร่ืองจกัร ความ
ช านาญในการปรุงรสชาติ มีความซ่ือสัตยต์่อลูกคา้ ปรับปรุงแกไ้ขสม ่าเสมอ 
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จากค าถามความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยั
สามารถวิเคราะห์เน้ือหาคือ ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบดว้ย คุณภาพของสินคา้ มาตรฐานของการผลิต การก ากบัติดตามมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ ์และช่องทางการจ าหน่ายสู่อาเซียน แสดงเป็นภาพประกอบดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1  ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
 
3)  โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ  คือ มี

แผนการขยายตลาดให้กบัทุกกลุ่มอาชีพ ขยายช่องทางการจ าหน่อยสินคา้ทางออนไลน์ ขยายการ
ปรับปรุงรสชาติส าหรับเด็ก 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม ง คือ การขาย
สินคา้ให้กับการบินไทย ในแบรน์ OTOP สินคา้การบินไทย และเป็นท่ีรู้จกัในต่างประเทศ เช่น 
ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา เกาหลี เป็นตน้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม จ คือ การ
ออกแบบลวดลายของผา้ทอผสมผสานลายมดัหม่ีเพื่อเพิ่มมูลค่า และการขยายแผนกตดัเยบ็ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม ค คือ สามารถ
ก าหนดราคาสินคา้ตามคุณภาพงาน และสามารถสร้างมาตรฐานสินคา้ระดับสากลสู่การส่งออก 
ยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าววา่ โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ข คือ มีแผนการ
ขยายโรงงาน 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของของวิสาหกิจขนาดย่อม ก คือ การ
พฒันารสชาติตามความตอ้งการของตลาดภายใตก้ารก ากบัของผูก้  าหนดอาหาร และการขยายพื้นท่ี
จ าหน่ายต่างประเทศ  

 

คุณภาพของสินคา้ 

 

มาตรฐานของการผลิต 

 

การก ากบัและติดตาม 

ช่องทางการ 

จ าหน่ายสู่อาเซียน 
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จากค าถามโอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ผูวิ้จยัสามารถวิเคราะห์เน้ือหา คือ โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอ
ปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ของผูป้ระกอบการสามารถแยกออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ส่วน
แรก คือ แบบการวางแผนขยายธุรกิจทั้งพื้นท่ีประกอบการและการส่งต่อทายาทของผูก้อบการ ส่วน
ท่ีสอง คือ แบบการวางแผนแบบไม่ขยายธุรกิจ ทั้ งน้ีทั้ งสองแบบยงัคงต้องด าเนินการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด แสดงเป็นภาพประกอบ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2  โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
    

4)  การสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของ
วิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ                   
คือ ด าเนินการธุรกิจครอบครัว ปฏิเสธการไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย และเงินทุนจาก
ภาครัฐบาลแต่เขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ และการตลาดโดยการแสดงผลิตภณัฑสิ์นคา้ในสถานท่ีต่าง ๆ 
เช่น ออกบูท 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ง              
คือ หน่วยงานรัฐบาลมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เงินทุนและช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ ส่วน
สถาบนัการศึกษาสนบัสนุนวิชาการ เช่น สนบัสนุนการบรรจุภณัฑ ์การจดัท าตราสินคา้ การอบรม
ระยะสั้น เช่น การพฒันาสูตร การพฒันาอาคาร ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร โดยสนบัสนุนจาก พฒันา
ชุมชน ภาคอุตสหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เป็นตน้ 

แบบการวางแผนขยายธุรกิจ 
- พื้นท่ีประกอบการ 
- งบประมาณ 
- การส่งต่อทายาท 

แบบไม่การวางแผนขยายธุรกิจ 
- พื้นท่ีประกอบการ 
- งบประมาณ 
- การส่งต่อทายาท 

 

ผลิตภณัฑ ์
- ด าเนินการควบคุมคุณภาพ 
- การก ากบัมาตรฐานสินคา้มาตรฐาน 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ                   
คือ ด าเนินการธุรกิจครอบครัว ปฏิเสธการไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และ
การตลาด 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ค                       
คือ หน่วยงานรัฐบาลมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เงินทุนและช่องทางการจ าห น่ายสินค้า                                
ส่วนสถาบนัการศึกษาสนับสนุนวิชาการ เช่น สถาบนัส่ิงทอ, สสว., กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, กรมหม่อนไหม ให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการ ออกบูทสินคา้ OTOP งานแฟร์
ต่าง ๆ และไดไ้ปน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานของกิจขนาดย่อม ข คือ 
หน่วยงานรัฐบาลมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เงินทุน และช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ส่วน
สถาบนัการศึกษาสนับสนุนวิชาการ เช่น ส่วนราชการ สถาบนัอาหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี ดา้นองคค์วามรู้ กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ การพฒันาจากกลุ่มแม่บา้น การวิจยัและพฒันา 
การสนบัสนุนการออกบูทน าเสนอสินคา้ การจ าหน่ายสินคา้ต่างประเทศ เป็นตน้  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานของกิจขนาดย่อม ก คือ 
หน่วยงานรัฐบาลมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เงินทุนและช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ส่วน
สถาบนัการศึกษาสนบัสนุนวิชาการ เช่น อุตสาหกรรมภาค 6 หอการคา้จงัหวดันครราชสีมา สถาบนั
อาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

จากค าถามการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาด
ของวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา ผูวิ้จยัสามารถวิเคราะห์เน้ือหาคือ การ
สนบัสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อม
อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 แบบพึงพารัฐบาลคือ 
ผูป้ระกอบการท่ีพึ่ งพาหน่วยงานท่ีสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น นโยบายการพัฒนาสินค้า การ
สนบัสนุนงบประมาณ การสนบัสนุนเชิงวิชาการ และช่องทางการตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ 
วิธีท่ี 2 แบบไม่พึงพอรัฐบาล คือ ผูป้ระกอบการไดด้ าเนินการธุรกิจท่ีสืบทอดจากครอบครัว รูปแบบ
การด าเนินการน้ีไม่ไดอ้าศยันโยบาย และงบประมาณของรัฐบาลในการสนบัสนุนด าเนินธุรกิจ แต่
อาศยัการสนบัสนุนเชิงวิชาการและช่องทางการตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ของรัฐบาล แสดง
เป็นภาพประกอบดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3  การสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของ 
               วิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
 

5)  ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ รายได ้รายจ่าย กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการหน้ีสิน และผลผลิต 
ไดแ้ก่ หน้ีสิน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  1  กล่าววา่   ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ฉ 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  รายได ้และรายจ่าย 
1.  รายรับของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ฉ เฉล่ียต่อเดือน ก าไรสุทธิประมาณ 200,000 บาท  
2.  รายจ่าย ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบด็เตลด็ เป็นตน้  
กระบวนการ  

  1.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับ 
2.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายจ่าย 
3.  การกูเ้งินด าเนินการธุรกิจ 
4.  การก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี 
ผลผลิต 
1.  รายไดเ้พิ่ม 
2.  ภาระหน้ีสินลดลง 

แบบพึ่งพารัฐบาล 
 

- นโยบายการพฒันาสินคา้ 
- การสนบัสนุนงบประมาณ  

การสนบัสนุนจากรัฐบาล 
 

- การสนบัสนุนเชิงวิชาการ  
- และช่องทางการตลาด

ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ 

แบบไม่พึ่งพารัฐบาล 
 

- นโยบายการพฒันาสินคา้ 
- การสนบัสนุนงบประมาณ 
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  2  กล่าววา่   ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ง 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  รายได ้และรายจ่าย 
1.  รายรับของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ง เฉล่ียต่อเดือน 55000 บาท  
2.  รายจ่ายไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบด็เตลด็ เป็นตน้  
     ประมาณ 27500 บาทต่อเดือน 
กระบวนการ  

  1.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับ 
2.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายจ่าย 
3.  การกูเ้งินด าเนินการธุรกิจ 
4.  การก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี 
ผลผลิต 
1.  รายไดเ้พิ่ม 
2.  ภาระหน้ีสินลดลง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  3  กล่าววา่ ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่ม จ 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  รายได ้และรายจ่าย 
1.  รายรับของวิสาหกิจขนาดยอ่ม จ เฉล่ียต่อเดือน 11,310,000 บาท  
2.  รายจ่าย ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบด็เตลด็ เป็นตน้  
     ประมาณ 1,150,000 บาทต่อเดือน 
กระบวนการ  

  1.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับ 
2.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายจ่าย 
3.  การก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี 
ผลผลิต 
1.  รายไดเ้พิ่ม 
2.  ภาระหน้ีสินลดลง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  4  กล่าววา่ ความโดนเด่นของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ค 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  รายได ้และรายจ่าย 
1.  รายรับของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ค เฉล่ียต่อเดือน 200,000 บาท  
2.  รายจ่าย ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบด็เตลด็ เป็นตน้  
     ประมาณ  100,000 บาทต่อเดือน 
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กระบวนการ  
  1.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับ 

2.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายจ่าย 
3.  การกูเ้งินด าเนินการธุรกิจ 
4.  การก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี 
ผลผลิต 
1.  รายไดเ้พิ่ม 
2.  ภาระหน้ีสินลดลง 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  5  กล่าววา่ ความโดนเด่นของกิจขนาดยอ่ม ข 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  รายได ้และรายจ่าย 
1.  รายรับของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ข เฉล่ียต่อเดือน 660,000 บาท  
2.  รายจ่าย ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบด็เตลด็ เป็นตน้  
    ประมาณ ไม่ระบุ บาทต่อเดือน 
ดงัค าท่ีกล่าวว่า “ก าหนดไวก้ าไรไม่มากเราใชล้กัษณะของ Volume เป็นตวัหลกั” 

“เช่นสินคา้เราก าไรซองละ 1 บาท เราพออยูไ่ด ้และเราเนน้ปริมาณท่ีผลิตออกไป” 
กระบวนการ  

  1.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับ 
2.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายจ่าย 
3.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากสหกรณ์ล าพระเพลิงงบประมาณ 
4.  การก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี 
ผลผลิต 
1.  รายไดเ้พิ่ม 
2.  ภาระหน้ีสินลดลง  
ดงัค าท่ีกล่าววา่  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  6  กล่าววา่  ความโดนเด่นของกิจขนาดยอ่ม ก 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  รายได ้และรายจ่าย 
1.  รายรับของวิสาหกิจขนาดยอ่ม ก เฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาท  
2.  รายจ่าย ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบด็เตลด็ เป็นตน้  
กระบวนการ  

  1.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับ 
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2.  ด าเนินการจดัท าบญัชีรายจ่าย 
3.  การกูเ้งินด าเนินการธุรกิจจาก ธนาคารSME 3 ลา้น 
4.  การก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี 
ผลผลิต 
1.  รายไดเ้พิ่ม 
2.  ภาระหน้ีสินลดลง 

จากค าถามปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ รายได ้รายจ่าย กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการหน้ีสิน และ
ผลผลิต ไดแ้ก่ หน้ีสิน ผูวิ้จยัสามารถวิเคราะห์เน้ือหาคือ ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ รายไดค้ือ ผูป้ระกอบการ
มีรายรับจากการประกอบธุรกิจสูงกว่ารายจ่าย รายจ่ายคือ ผูป้ระกอบการมีรายจ่าย เช่น ค่าจ้าง
พนกังาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็นตน้ นอ้ยกว่ารายรับ กระบวนการ ไดแ้ก่ 
การจดัการหน้ีสินคือ ผูป้ระกอบการมีการจดัการหน้ีสิน โดยการด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับบญัชี
รายจ่าย การจดัการหน้ีสินจากการกูเ้งินลงทุน และการก ากบั ดูแล และตรวจสอบบญัชี และผลผลิต 
ไดแ้ก่ หน้ีสิน คือ ผูป้ระกอบการมีภาระหน้ีสินลดลงและมีผลประกอบการเหลือออม แสดงเป็น
ภาพประกอบดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี  4  ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ของวิสาหกิจขนาดยอ่มอ าเภอปักธงชยั     
              จงัหวดันครราชสีมา 

 

ปัจจยัน าเขา้ 

- รายไดเ้พิ่มขึ้น          

- รายจ่ายลดลง 

ผลผลิต 

- ภาระหน้ีสินลดลง   
- มีผลประกอบการ
เหลือออม 

กระบวนการ 

- การจดัท าบญัชีรายรับ 
- การจดัการบญัชีรายจ่าย 
- การจดัการหน้ีสิน 
- การก ากบั ดูแล และ  
  ตรวจสอบบญัชี 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
การทบทวนปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 

และผลผลิต 
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จากผลการศึกษาโมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัสามารถสรุปเขียนโมเดลธุรกิจของ
ความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ าเภอปักธงชัย จังหวดั
นครราชสีมา ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  โมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดยอ่มระดบัประชาคม 
 

4.  บทวิพากษ์ 
 
1)  ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ความ

โดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมจากการไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหาและ

ขั้นเตรียม 

- คุณภาพวตัถุดิบ 
- มาตรฐานวตัถุดิบ 
- เกณฑผ์ลผลิต 
- เคร่ืองจกัร 

 

ขั้นผลิต 
 

- คุณภาพผลผลิต 
- มาตรฐานผลผลิต 
- ความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
- การตลาด 

ผลิตภณัฑ ์
 

- คุณภาพผลิตภณัฑ ์
- แพก็เกจจ้ิน 
- ตรงตามความ
ตอ้งการลูกคา้ 

 

การจ าหน่าย 
 

- การตลาด
ภายในประเทศ 
- การตลาด
ต่างประเทศ 

การปรับปรุง 
 

- ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ 
- นโยบายรัฐบาล 
- ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ 
- การทบทวนการตลาด 
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น าไปสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย คุณภาพของสินคา้ ไดแ้ก่ วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการประกอบเพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ขั้นตอนการด าเนินการผลิตภณัฑ ์และการจดัแพกเกจจ้ินท่ีทนัสมยัน่าสนใจ 
มาตรฐานของการผลิต ด าเนินการตามมาตรฐานการผลิตภายใตเ้กณฑ์ต่างๆขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการก ากบัมาตรฐาน ไดแ้ก่ การก าหนดตามเกณฑ์การผลิตของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา ส านกังานป้องกนัโรคท่ี 9 นครราชสีมา ศูนยว์ิจยั
หมอนไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ เขต 6 และอุตสาหกรรมภาค 6 การก ากับติดตามมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ ์การด าเนินการภายใตก้ารก ากบัมาตรฐานของผลิตภณัฑโ์ดยการน าผลิตภณัฑน์ าไปตรวจ
เพื่อหาคุณภาพในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมหนังสือตอบรับผลิตภณัฑ์ และการปรับปรุงตามผล
การตรวจเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนดของผลิตภัณฑ ์และช่องทางการจ าหน่ายสู่อาเซียน 
ไดแ้ก่ การติดต่อประสานงานระหวา่งประเทศผา่นทางช่องทางองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริษทั ร้านคา้ 
ห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของพิมพ์พิสุทธ์ิ อว้นล ้ า ชมพูนุท โมราชาติและ 
กัญญา จึงวิมุติพนัธ์ (2560) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(โอทอป) เพื่อศึกษาศกัยภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เง่ือนไขสู่ความส าเร็จของ
กลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร และพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพื่อพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มโอทอปสมุนไพรท่ีประสบ
ความส าเร็จจากทัว่ประเทศ จ านวน 33 คน และกรรมการกลุ่มโอทอปในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ี
ประสบผลส าเร็จ จ านวน 8 คน โดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และกรรมการกลุ่มโอ
ทอปท่ีไม่ประสบความส าเร็จ 1 กลุ่ม จ านวน 10 คน กลุ่มน้ีใช้การสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา 
และกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีจ านวน 151 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน จ านวน 25 
คน และตวัแทนกลุ่มเครือข่ายโอทอป จ านวน 5 คน รวม 30 คน ผลการวิจยั พบว่า ศกัยภาพการ
ด าเนินงานกลุ่มโอทอป ท่ีควรไดรั้บการพฒันามี 4ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการ
บริหารการผลิต ดน้การบริหารการตลาด และดา้นการบริหารการเงิน ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญั คือ 
กลุ่มโอทอปขาดองคค์วามรู้ในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ เง่ือนไข
สู่ความส าเร็จคือกลุ่มโอทอปมีความรู้การบริหารจดัการกลุ่ม การผลิตสินคา้โอทอปให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP - Good Manufacturing Practice) 
และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑมี์องคป์ระกอบ 5 อนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นผูผ้ลิตชุมชน ดา้นกระบวนการผลิต ดา้น
ความเช่ือ และดา้นเทคโนโลยีในการผลิตและการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
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ดว้ยการสร้างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพโดยใช้คู่มือฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน ท่ี
ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 บทน าและการขบัเคล่ือนโครงการโอทอป ส่วนท่ี 2 ความรู้เร่ืองสมุนไพร
และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารการขอมาตรฐานผลิตภณัฑ์ประเภท
สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์โอทอปประเภท
สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ส่วนท่ี3 การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร
จดัการองค์กร ดน้การบริหารการผลิต ดา้นการบริหารการตลาด และดา้นการบริหารการเงิน การ
ประเมินศกัยภาพของกลุ่มโอทอปท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพโดยใช้คู่มือการฝึกอบรมท่ี
ผูวิ้จยัสร้างขึ้นและผา่นการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ 
ศกัยภาพดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รับการอบรมมีความแตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 สอดคลอ้งการศึกษาของเอกสิทธิ โอมณี (2558) ปัจจยัแห่งความส าเร็จ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัดสตูลวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะการก่อตั้ง 45 ปี
จ านวน 45 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพนัธ์ พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานกลุ่ม
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานท่ี
ยาวนานจะท าให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น และเขา้ใจว่าจะตอ้งท า
อย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซ่ึงสังเกตไดว้่า กลุ่มอาชีพท่ีประสบ
ความส าเร็จจ านวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นไปสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
ปนดัดคา สุขเกษม (2548) สัดส่วนของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-40 ปี จ านวน 57 กลุ่ม 
ในการหาความสัมพนัธ์ พบว่า จะเห็นไดว้่าสัดส่วนท่ีมีความรู้ความช านาญงาน และผ่านอุปสรรคมี
ความคิดความอ่านท่ีเป็นผูใ้หญ่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิตพนธ์ ชุมเกต ศึกษาเร่ืองการพฒันา
ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจดัการชุมชนอย่างย ัง่ยืนของชุมชน
ไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในชุมชนนั้น ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากหนังแพะ ชีสนมแพะแปรรูป ผลิตภณัฑ์นมแปรรูป งานศิลปหัตถกรรม เช่น 
หมอนหนุน ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกระถิน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จากรกบวบหอม 
ผลิตภณัฑจ์ากใบตะโก เป็นตนั วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ส าหรับการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ของหมู่บา้นไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี โดยผสมผสานกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินนั้น พบว่า ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาขึ้น ควรส่ือให้เห็นถึงผลิตภณัฑท่ี์เกิดมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์ได้ ท าให้ผลิตภณัฑ์นั้นดูมีคุณค่า มีมาตรฐาน มี
เอกลกัษณ์โดดเด่นเนน้เร่ืองราววิถีการด าเนินชีวิตของชาวบา้นไทยมุสลิมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ซ่ึงจะท าให้เศรษฐกิจของคนในชุมชนแข็งแรงขึ้น น ารายได้ให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น ส าหรับ
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แนวทางการจดัการผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนมุสลิม สามารถบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรกคือ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ชุมชน ท่ีประกอบด้วยการเรียนรู้ ภูมิปัญญา การ
รวมกลุ่ม และการเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ส่วนท่ีสอง คือกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน โดย
พิจารณาถึงทุนของชุมชนการส ารวจตลาด และส่วนท่ี 3 เป็นการจดัการชุมชนเพื่อรองรับการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเป็นแกนกลาง 

2) โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา                       
ผูวิ้จยัสามารถวิเคราะห์เน้ือหาโอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมจากการไดส้ัมภาษณ์เชิง
ลึกน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เน้ือหาและน าไปสนทนากลุ่ม ได้แก่ โอกาสในการเติบโตขยาย
วิสาหกิจขนาดย่อมสามารถแยกออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ แบบท่ี 1 แบบการขยายธุรกิจ ไดแ้ก่ 
การขยายพื้นท่ีประกอบการ และการขยายส่งต่อทายาทของผูก้อบการ และ คือ แบบท่ี 2 แบบไม่
ขยายธุรกิจ ทั้งสองแบบยงัคงยึดหลกัด าเนินการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด สอดคลอ้งผลการศึกษาของวนิดา แกว้เนตร (2545) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยั
ในการเลือกซ้ือสินถ ้าของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบนของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
บา้นถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลประชากรจ านวน 32 คน 
ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่สนใจในรูปลกัษณ์ผลิตกณัฑ์มากกว่าราคาสินคา้จ ากผล
การศึกษาของงานวิจัยเบ้ืองต้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกันของ
ผูบ้ริโภค สังเกตเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค ้าของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย
ปัจจัยพื้นฐานของผูบ้ริโภคหรือปัจจัยอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัญหาด้านจิตวิทยา ปัจจัย
ภายนอกอนัประกอบปัจจยัทางสังคมและปัจจยัทางคน้การตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งผลการศึกษาของเอกสิทธิ  
โอมณี (2558) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวดัสตูล
วิเคราะห์ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน พบว่า
ส่วนใหญ่มีประการก่อตั้ง 45 ปีจ านวน 45 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพนัธ์ พบว่า 
ระยะเวลาในการด าเนินงานกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มท่ี
มีระยะเวลาในการด าเนินงานท่ียาวนานจะท าให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการท างาน
มากขึ้น และเขา้ใจว่าจะตอ้งท าอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซ่ึง
สังเกตไดว้่า กลุ่มอาชีพท่ีประสบความส าเร็จจ านวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ 3-4 
ปี ขึ้นไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัปนัดดา สุขเกษม (2548) สัดส่วนของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
อายุ 31-40 ปี จ านวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพนัธ์ พบว่า จะเห็นไดว้่าสัดส่วนท่ีมีความรู้ความ
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ช านาญงาน และผา่นอุปสรรคมีความคิดความอ่านท่ีเป็นผูใ้หญ่ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิมพ์
พิสุทธ์ิ อว้นล ้า ชมพูนุท โมราชาติ และกญัญา จึงวิมุติพนัธ์ (2560) ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพ
การด าเนินงานกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (โอทอป) เพื่อศึกษาศกัยภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค เง่ือนไขสู่ความส าเร็จของกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ี
ไม่ใช่อาหาร และพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพื่อพฒันาศกัยภาพการด าเนินงาน
ของกลุ่มโอทอปสมุนไพรท่ีประสบความส าเร็จจากทัว่ประเทศ จ านวน 33 คน และกรรมการกลุ่ม
โอทอปในจังหวดัอุบลราชธานีท่ีประสบผลส าเร็จ จ านวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และกรรมการกลุ่มโอทอปท่ีไม่ประสบความส าเร็จ 1 กลุ่ม จ านวน 10 คน กลุ่มน้ีใช้
การสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เ น้ือหา และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภค              
มีจ านวน 151 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน จ านวน 25 คน และตวัแทนกลุ่มเครือข่ายโอทอป จ านวน 5 คน รวม 
30 คน ผลการวิจยั พบว่า ศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มโอทอป ท่ีควรไดรั้บการพฒันามี 4 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการบริหารการผลิต ดน้การบริหารการตลาด และดา้นการบริหาร
การเงิน ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญั คือ กลุ่มโอทอปขาดองคค์วามรู้ในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ เง่ือนไขสู่ความส าเร็จคือกลุ่มโอทอปมีความรู้การบริหารจดัการกลุ่ม 
การผลิตสินคา้โอทอปใหมี้คุณภาพและมาตรฐานตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP 
-Good Manufacturing Practice) และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑมี์องคป์ระกอบ 5 อนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นผูผ้ลิตชุมชน 
ดา้นกระบวนการผลิต ดา้นความเช่ือ และดา้นเทคโนโลยีในการผลิตและการพฒันาศกัยภาพการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการสร้างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพโดยใช้คู่มือฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 บทน าและการขบัเคล่ือนโครงการโอทอป 
ส่วนท่ี 2 ความรู้เร่ืองสมุนไพรและสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารการขอ
มาตรฐานผลิตภณัฑป์ระเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ส่วนท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป     
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดน้การบริหารการผลิต ดา้นการบริหารการตลาด และดา้น
การบริหารการเงิน การประเมินศกัยภาพของกลุ่มโอทอปท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพโดยใช้
คู่มือการฝึกอบรมท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ศกัยภาพด้านความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 สอดคล้องการศึกษาของเอกสิทธิ โอมณี 
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(2558) ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจงัหวดัสตูลวิเคราะห์  
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน พบวา่ส่วนใหญ่มี
ระยะการก่อตั้ง 45 ปีจ านวน 45 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพนัธ์ พบวา ระยะเวลาใน
การด าเนินงานกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มท่ีมีระยะเวลา
ในการด าเนินงานท่ียาวนานจะท าใหส้มาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น และ
เขา้ใจว่าจะตอ้งท าอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซ่ึงสังเกตได้ว่า 
กลุ่มอาชีพท่ีประสบความส าเร็จจ านวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นไป
สอดคลอ้งกบังานวิจยัปนดัดา สุขเกษม (2548) สัดส่วนของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอาย ุ31-40 ปี 
จ านวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพนัธ์ พบว่า จะเห็นไดว้่าสัดส่วนท่ีมีความรู้ความช านาญงาน 
และผ่านอุปสรรคมีความคิดความอ่านท่ีเป็นผูใ้หญ่ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ จิตพนัธ์ ชุมเกต 
ศึกษาเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจดัการชุมชน
อย่างย ัง่ยืนของชุมชนไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่น
ชุมชนนั้น ได้แก่ ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากหนังแพะ ชีสนมแพะแปรรูป ผลิตภณัฑ์นมแปรรูป งาน
ศิลปหตัถกรรม เช่น หมอนหนุน ผลิตภณัฑจ์ากเมลด็กระถิน ผลิตภณัฑจ์ากหญา้แฝก ผลิตภณัฑจ์าก
รกบวบหอม ผลิตภณัฑจ์ากใบตะโก เป็นตนั วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ส าหรับการ
ออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์สินค้าของหมู่บา้นไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี โดย
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น พบว่า ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาขึ้น ควรส่ือให้เห็นถึงผลิตภณัฑท่ี์เกิด
มาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑไ์ด ้ท าให้ผลิตภณัฑน์ั้นดูมีคุณค่า มี
มาตรฐาน มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเนน้เร่ืองราววิถีการด าเนินชีวิตของชาวบา้นไทยมุสลิมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะท าให้เศรษฐกิจของคนในชุมชนแข็งแรงขึ้น น ารายไดใ้ห้กบัชาวบา้นมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับแนวทางการจดัการผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนมุสลิม สามารถบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ส่วนแรกคือ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ชุมชน ท่ีประกอบดว้ยการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
การรวมกลุ่ม และการเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ส่วนท่ีสอง คือกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน 
โดยพิจารณาถึงทุนของชุมชนการส ารวจตลาด และส่วนท่ี 3 เป็นการจดัการชุมชนเพื่อรองรับการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแกนกลาง 

3)  การสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐบาลในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของ
วิสาหกิจขนาดย่อมอ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสีมา ผูวิ้จัยสามารถวิเคราะห์เน้ือหาการ
สนบัสนุนของหน่วยงานรัฐบาล ไดแ้ก่  การสนบัสนุนของหน่วยงานรัฐบาล สามารถแบ่งออกเป็น 2 
แบบ ไดแ้ก่  แบบท่ี 1 แบบพึงพารัฐบาล คือ ผูป้ระกอบการท่ีพึ่งพาหน่วยงานท่ีสนบัสนุนจากรัฐบาล 
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เช่น นโยบายการพฒันาสินคา้ การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนเชิงวิชาการ และช่องทาง
การตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ แบบท่ี 2 แบบไม่พึงพอรัฐบาล คือ ผูป้ระกอบการไดด้ าเนินการ
ธุรกิจท่ีสืบทอดจากครอบครัว รูปแบบการด าเนินการน้ีไม่ไดอ้าศยันโยบาย และงบประมาณของ
รัฐบาลในการสนับสนุนด าเนินธุรกิจ แต่อาศยัการสนับสนุนเชิงวิชาการและช่องทางการตลาด
ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ของรัฐบาล สอดคลอ้งผลลการศึกษาของพิมพพ์ิสุทธ์ิ อว้นล ้า ชมพูนุท 
โมราชาติ และกญัญา จึงวิมุติพนัธ์ (2560) ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อศึกษาศักยภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เง่ือนไขสู่
ความส าเร็จของกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร และ
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพื่อพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มโอทอปส
มุนไพรท่ีประสบความส าเร็จจากทัว่ประเทศ จ านวน 33 คน และกรรมการกลุ่มโอทอปในจงัหวดั
อุบลราชธานีท่ีประสบผลส าเร็จ จ านวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
กรรมการกลุ่มโอทอปท่ีไม่ประสบความส าเร็จ 1 กลุ่ม จ านวน 10 คน กลุ่มน้ีใชก้ารสนทนากลุ่มเป็น
เคร่ืองมือ วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เน้ือหา และกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีจ านวน 151 คน และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน 
จ านวน 25 คน และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโอทอป จ านวน 5 คน รวม 30 คน ผลการวิจัย พบว่า 
ศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มโอทอป ท่ีควรได้รับการพฒันามี 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร ด้านการบริหารการผลิต ด้นการบริหารการตลาด และด้านการบริหารการเงิน ปัญหา
อุปสรรคท่ีส าคญั คือ กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู้ในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและพึ่งพิง
หน่วยงานภาครัฐ เง่ือนไขสู่ความส าเร็จคือกลุ่มโอทอปมีความรู้การบริหารจดัการกลุ่ม การผลิต
สินคา้โอทอปให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP-Good 
Manufacturing Practice) และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบ 5 อัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านผูผ้ลิตชุมชน ด้าน
กระบวนการผลิต ด้านความเช่ือ และด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการสร้างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพโดยใช้คู่มือฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการด าเนินงาน ท่ีประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทน าและการขับเคล่ือนโครงการ               
โอทอป ส่วนท่ี 2 ความรู้เร่ืองสมุนไพรและสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรท่ีไม่ใช่
อาหารการขอมาตรฐานผลิตภณัฑป์ระเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ส่วนท่ี  3 การพฒันาศกัยภาพของ
กลุ่มโอทอป 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้นการบริหารการผลิต ด้านการบริหาร
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การตลาด และด้านการบริหารการเงิน การประเมินศกัยภาพของกลุ่มโอทอปท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาศกัยภาพโดยใช้คู่มือการฝึกอบรมท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือและ
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ศกัยภาพดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลังการ
อบรมของผูเ้ขา้รับการอบรมมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 สอดคลอ้งการศึกษาของ
เอกสิทธิ โอมณี (2558) ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจงัหวดั
สตูลวิเคราะห์  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน 
พบว่าส่วนใหญ่มีระยะการก่อตั้ง 45 ปีจ านวน 45 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพนัธ์ 
พบวา ระยะเวลาในการด าเนินงานกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ใน
กลุ่มท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานท่ียาวนานจะท าให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการ
ท างานมากขึ้น และเขา้ใจวา่จะตอ้งท าอยา่งไรเพื่อใหก้ลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการ
ซ่ึงสังเกตไดว้่า กลุ่มอาชีพท่ีประสบความส าเร็จจ านวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ 
3-4 ปี ขึ้นไปสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปนัดดคา สุขเกษม (2548) สัดส่วนของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่
ระหวา่งอาย ุ31-40 ปี จ านวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพนัธ์ พบวา่ จะเห็นไดว้า่สัดส่วนท่ีมีความรู้
ความช านาญงาน และผา่นอุปสรรคมีความคิดความอ่านท่ีเป็นผูใ้หญ่ 

4) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ รายได ้รายจ่าย กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการหน้ีสิน และผลผลิต 
ไดแ้ก่ หน้ีสิน ผูวิ้จยัสามารถวิเคราะห์เน้ือหาปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต คือ ปัจจยัน าเขา้ 
ได้แก่ รายได้ คือ ผูป้ระกอบการมีรายรับจากการประกอบธุรกิจสูงกว่ารายจ่าย รายจ่าย คือ 
ผูป้ระกอบการมีรายจ่าย เช่น ค่าจา้งพนักงาน ค่าแก๊สหุงตม้ ค่าไฟฟ้า ค่าวตัถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็นตน้ 
นอ้ยกว่ารายรับ กระบวนการ ไดแ้ก่ การจดัการหน้ีสิน คือ ผูป้ระกอบการมีการจดัการหน้ีสิน โดย
การด าเนินการจดัท าบญัชีรายรับบญัชีรายจ่าย การจดัการหน้ีสินจากการกูเ้งินลงทุน และการก ากบั 
ดูแล และตรวจสอบบญัชี และผลผลิต ไดแ้ก่ หน้ีสิน คือ ผูป้ระกอบการมีภาระหน้ีสินลดลงและมีผล
ประกอบการเหลือออม สอดคลอ้งผลการศึกษาของวนิดา แกว้เนตร (2545) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยั
ในการเลือกซ้ือสินถ ้าของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบนของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา
บา้นถวาย อ าเภอหางคง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลประชากรจ านวน 32 คน 
ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่สนใจในรูปลกัษณ์ผลิตกณัฑ์มากกว่าราคาสินคา้จากผล
การศึกษาของงานวิจัยเบ้ืองต้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกันของ
ผูบ้ริโภค สังเกตเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค ้าของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย
ปัจจัยพื้นฐานของผูบ้ริโภคหรือปัจจัยอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัญหาด้านจิตวิทยา ปัจจัย
ภายนอกอนัประกอบปัจจยัท างานสังคมและปัจจยัทางคน้การตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งผลลการศึกษาของพิมพ์
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พิสุทธ์ิ อว้นล ้า ชมพูนุท โมราชาติ และกญัญา จึงวิมุติพนัธ์ (2560) ศึกษาเร่ืองการพฒันาศกัยภาพ
การด าเนินงานกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (โอทอป) เพื่อศึกษาศกัยภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค เง่ือนไขสู่ความส าเร็จของกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ี
ไม่ใช่อาหาร และพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพื่อพฒันาศกัยภาพการด าเนินงาน
ของกลุ่มโอทอป สมุนไพรท่ีประสบความส าเร็จจากทัว่ประเทศ จ านวน 33 คน และกรรมการกลุ่ม
โอทอปในจังหวดัอุบลราชธานีท่ีประสบผลส าเร็จ จ านวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และกรรมการกลุ่มโอทอปท่ีไม่ประสบความส าเร็จ 1 กลุ่ม จ านวน 10 คน กลุ่มน้ีใช้
การสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา และกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค มี
จ านวน 151 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน จ านวน 25 คน และตวัแทนกลุ่มเครือข่ายโอทอป จ านวน 5 คน รวม 
30 คน ผลการวิจยั พบว่า ศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มโอทอป ท่ีควรไดรั้บการพฒันามี 4 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการบริหารการผลิต ดน้การบริหารการตลาด และดา้นการบริหาร
การเงิน ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญั คือ กลุ่มโอทอปขาดองคค์วามรู้ในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ เง่ือนไขสู่ความส าเร็จคือกลุ่มโอทอปมีความรู้การบริหารจดัการกลุ่ม 
การผลิตสินค้าโอทอปให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
(GMP-Good Manufacturing Practice) และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มีองค์ประกอบ 5 อนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นผูผ้ลิต
ชุมชน ดา้นกระบวนการผลิต ดา้นความเช่ือ และดา้นเทคโนโลยีในการผลิตและการพฒันาศกัยภาพ
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดว้ยการสร้างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพโดยใชคู้่มือฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 บทน าและการขบัเคล่ือนโครงการโอทอป 
ส่วนท่ี 2 ความรู้เร่ืองสมุนไพรและสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารการขอ
มาตรฐานผลิตภณัฑป์ระเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ส่วนท่ี  3 การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มโอทอป     
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดน้การบริหารการผลิต ดา้นการบริหารการตลาด และดา้น
การบริหารการเงิน การประเมินศกัยภาพของกลุ่มโอทอปท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพโดยใช้
คู่มือการฝึกอบรมท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือและปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ศกัยภาพด้านความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการอบรมของผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 สอดคล้องการศึกษาของเอกสิทธิ โอมณี 
(2558) ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวดัสตูลวิเคราะห์  
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ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน พบวา่ส่วนใหญ่มี
ระยะการก่อตั้ง 45 ปีจ านวน 45 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพนัธ์ พบวา่ ระยะเวลาใน
การด าเนินงานกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มท่ีมีระยะเวลา
ในการด าเนินงานท่ียาวนานจะท าใหส้มาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น และ
เขา้ใจว่าจะตอ้งท าอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซ่ึงสังเกตได้ว่า 
กลุ่มอาชีพท่ีประสบความส าเร็จจ านวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นไป
สอดคลอ้งกบังานวิจยัปนดัดคา สุขเกษม (2548) สัดส่วนของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-
40 ปี จ านวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพนัธ์ พบว่า จะเห็นไดว้่าสัดส่วนท่ีมีความรู้ความช านาญ
งาน และผา่นอุปสรรคมีความคิดความอ่านท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
 

5.  บทสรุป 
 
การศึกษาโมเดลธุรกิจของความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา สรุปไดว้่า การด าเนินกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมระดบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ประสบความส าเร็จนั้นสามารถด าเนินการตามโมดล 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมวตัถุดิบ ประเด็นส าคญัของขั้นตอนน้ีคือคุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตได้ตาม
มาตรฐานเกณฑ์การผลิตและเคร่ืองจักร ขั้นผลิต ประเด็นส าคัญของขั้นตอนน้ีคือคุณภาพของ
ผลผลิต มาตรฐานของผลผลิต ความตอ้งการของลูกคา้ และการตลาด ขั้นตอนผลิตภณัฑ ์ประเด็น
ส าคัญของขั้นตอนน้ีคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์  แพ็กเกจจ้ินและตรงตามความต้องการลูกค้า 
ขั้นตอนการจ าหน่าย ประเด็นส าคัญของขั้นตอนน้ีคือ การตลาดภายในประเทศและการตลาด
ต่างประเทศ และขั้นตอนสุดทา้ยคือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ประเด็นส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ การ
ปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ การสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล ขอ้เสนอแนะ เชิงวิชาการ และ
การทบทวนการตลาด ทั้ง 5 ขั้นตอนและองค์ปะกอบของแต่ละขั้นตอนนั้นมีความส าคญัยิ่งต่อ
ความส าเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ าเภอปักธงชัย จังหวดั
นครราชสีมา ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียม 
 

- คุณภาพวตัถุดิบ 
- มาตรฐานวตัถุดิบ 
- เกณฑผ์ลผลิต 
- เคร่ืองจกัร 

 

ขั้นผลิต 
 

- คุณภาพผลผลิต 
- มาตรฐานผลผลิต 
- ความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
- การตลาด 

ผลิตภณัฑ ์
 

- คุณภาพผลิตภณัฑ ์
- แพก็เกจจ้ิน 
- ตรงตามความ
ตอ้งการลูกคา้ 

 

การจ าหน่าย 
 

- การตลาด
ภายในประเทศ 
- การตลาด
ต่างประเทศ 

การปรับปรุง 
 

- ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ 
- นโยบายรัฐบาล 
- ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ 
- การทบทวนการตลาด 
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การพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน กรณศึีกษา: 
ส านักงานที่ดนิจังหวดัตรัง สาขากนัตัง 

 
เบญญทิพย์ ทองผอม3 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัน้ีช้ินน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงาน

ท่ีดิน จงัหวดัตรัง สาขากนัตงั โดยมุ่งศึกษาเพื่อเขา้ใจระบบบริการของฝ่ายทะเบียน เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน ท าการศึกษาโดยใชว้ิธีวิจยัแบบผสม (Mixed 
method) แบ่งวิธีวิจยัออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก
ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียน เพื่อศึกษาครอบคลุมระบบบริการในส่วนของพฤติกรรมของ
เจา้หน้าท่ี และกระบวนการให้บริการ ส่วนท่ีสองใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระบบบริการใน
ส่วนของผูรั้บบริการ วดัระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ  ต่อคุณภาพการบริการของ
ฝ่ายทะเบียน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดัวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 

ผลการศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมของเจา้หน้าท่ีผูบ้ริการ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริการของ
ฝ่ายทะเบียน 2) กระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 3) ความพึง
พอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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The Development of Service Quality of the Registration Department  
Case study: Trang Land Office Kantang Branch  

 
Benyathip Tongpom4 

 

Abstract 
 

This research objective is to improve the service quality of the registration department. 
Trang Land Office, Kantang Branch, by studying to understand the service system of the 
registration department to provide suggestions on the development of service quality of the 
registration department. The study was conducted by using mixed method, divided into two parts. 
The first part uses qualitative research methods. Interview with executive insights and the 
registration officer to study the comprehensive service system As for the behavior of officials and 
the service process. The second part uses quantitative research methods to study the service system 
in the part of clients Measure the satisfaction level of the people who receive it to the service quality 
of the registration department By using questionnaires as a measuring tool Analyze data processing 
using statistical software for social science research. IBM SPSS Statistics 26. 

The results of the study revealed that 1) The behavior of service personnel affects service 
quality. 2) The service process affects the service quality of the registration department 3) The 
satisfaction of the service recipients affects the service quality of the registration department.  
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1.  บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การด ารงชีวิตบนโลกของมนุษยล์ว้นเก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน ตั้งแต่ก าเนิด ด ารงชีพอยู่ กระทัง่
หมดอายุขยั การถือครองท่ีดินเป็นเสมือนเคร่ืองช้ีฐานะทางสังคมมาแต่ในอดีต ประเทศไทยเร่ิมมี
การให้ประชาชนถือครองท่ีดินเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ี
ทรงเห็นวา่ยงัไม่มีกฎหมายเป็นหลกัในการออกโฉนดท่ีดินโดยชดัแจง้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ออกประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวนัท่ี 15 กนัยายน ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ประกาศออกโฉนด
มณฑลกรุงเก่า ร.ศ. 120 วางระเบียบการเร่ืองโฉนดท่ีดินไวโ้ดยแน่ชดั ประกาศพระบรมราชโองการ
ฉบับน้ีถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการจัดท าทะเบียนท่ีดินและของผูเ้ป็นเจ้าของท่ีดินอย่าง
สมยัใหม่ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการออกโฉนดท่ีดินฉบบัแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ 
ตั้งแต่นั้นมาก็ไดมี้การออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการออกโฉนดท่ีดินต่อมาอีกหลายฉบบัจนถึงปัจจุบนั 
นอกจากน้ีพระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนา “กรมทะเบียนท่ีดิน” สังกดักระทรวงเกษตรธิการขึ้นมา 
โดยประกาศพระบรมราชการโองการเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2444 ซ่ึงมี นาย ดบับริว เอ.เก
รแฮม เป็นเจา้กรมคนแรก ทา้ยสุดเม่ือมีพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 
ตอ้งเปล่ียนช่ือโดยใชช่ื้อวา่ “กรมท่ีดิน” สังกดักระทรวงมหาดไทย 

ส านกังานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขากนัตงั เป็นหน่วยงานหน่ึงภายใตก้ารควบคุมดูแลของกรม
ท่ีดิน โดยมีฝ่ายทะเบียน เป็นองคป์ระกอบหลกั ท าหนา้ท่ีพิจารณาและด าเนินการออกหนงัสือแสดง
สิทธิในท่ีดิน และหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยต์ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคา
ทรัพยสิ์น การจดัสรรท่ีดิน การควบคุม จดัเก็บและรักษาเอกสารทางทะเบียนท่ีดิน ทะเบียนอาคาร
และโรงเรือน ตลอดจนด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในเขตพื้นท่ีอ าเภอกนัตงั  

ฝ่ายทะเบียน ส านักงานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขากันตงั ได้ตระหนักถึงส าคญัท่ีตอ้งพฒันา
คุณภาพการบริการ จากอิทธิพลของสังคมโลกยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้ประชาชนผูรั้บบริการสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล และตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าท่ีภาครัฐได้ง่าย และรวดเร็วกว่าในอดีต หาก
หน่วยงานใดปรับตวัไม่ทนัต่อความตอ้งการของประชาชน หน่วยงานนั้นจะไม่สามารถด ารงอยู่
ต่อไปได ้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาระบบบริการของฝ่ายทะเบียน 
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 

 
3.  ขอบเขตการศึกษา 
 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัแบบผสม (Mixed method) ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  มีการสุ่มแบบเจาะจง ตอ้งการสอบถามความเห็นของผูรู้้ หรือผูมี้ประสบการในเร่ือง

หน่ึง ๆ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขา
กนัตงั ส าหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

2)  มีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา เก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีตรงกบัเง่ือนไข โดยระบุเง่ือนไข
ของกลุ่มตวัอย่างเฉพาะประชาชนท่ีเขา้รับบริการ ณ ส านักงานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขากันตงัใน
ระยะเวลา 1 เดือน ทุกวนั ท าการแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563  (ภายใต้
ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19) 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1)  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน 
2)  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ  

 
4.  วิธีการวิจัย 
 

การศึกษานีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Method)  
1)  การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียน  

เพื่อเขา้ใจระบบบริการฝ่ายทะเบียนในปัจจุบนั คน้พบจุดเด่น จุดดอ้ยของระบบงาน และสามารถ
เสนอแนะแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 

2)  การวิจยัเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชน เพื่อวดัระดับความพึง
พอใจ และความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการเพื่อปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการบริการของ
ฝ่ายทะเบียน 
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การวิเคราะห์และประมวลผล 
1)  การวิจยัเชิงคุณภาพ 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใชใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive Statistics) เพื่อเขา้ใจระบบบริการของฝ่ายทะเบียน รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรม
ของผูใ้ห้บริการ (Providers Behavior) ระบบการให้บริการ (Service System) และกระบวนการ
ใหบ้ริการ (Workflow Process)          

2)  การวิจยัเชิงปริมาณ 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 เพื่อแสดงระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรั้บบริการ 

 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  เขา้ใจระบบบริการของฝ่ายทะเบียน 
2)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการ 

 
6.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  

การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งวิธีวิจยัออกเป็น
สองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร 
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู ้ให้บริการ (Providers Behavior) และ
กระบวนการให้บริการ (Workflow Process) ส่วนท่ีสองเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อวดัระดบัความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ (Customer Satisfaction)โดยในบทน้ีจะก าหนดประชากรกลุ่มตวัอยา่ง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิจัย การวิเคราะห์และ
ประมวลผล ปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
7.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1) มีการสุ่มแบบเจาะจง ตอ้งการสอบถามความเห็นของผูรู้้ หรือผูมี้ประสบการในเร่ือง
หน่ึง ๆ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียนส านกังานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขา
กนัตงั ส าหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
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2) มีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา เก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีตรงกบัเง่ือนไข โดยระบุเง่ือนไข 
ของกลุ่มตวัอย่างเฉพาะประชาชนท่ีเขา้รับบริการ ณ ส านักงานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขากันตงั ใน
ระยะเวลา 1 เดือน ทุกวนัท าการแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563  (ภายใต้
ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19) 

 

8.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลทุติยภูมิ ใช้การเก็บรวบรวมเอกสาร ไดแ้ก่ กฎหมาย กฎระเบียบ บทความทาง

วิชาการผลงานการวิจยั ยทุธศาสตร์ โครงการต่างๆของหน่วยงาน 
2) ขอ้มูลปฐมภูมิใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียน 

 

9.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ  

 

10.  วิธีการวิจัย 
  

การศึกษาน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเป็นแบบผสม (Mixed method) แบ่งวิธีการวิจยัออกเป็น สอง
ส่วน ดงัน้ี 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 เป็นการแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดลอ้มตามความ
จริง ในทุกมิติ สนใจขอ้มูลดา้น ความรู้สึกนึกคิด การใหค้วามหมายหรือคุณค่ากบัส่ิงต่าง ๆ ตลอดจน
ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเขา้ไปสัมผสักบัขอ้มูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง มกัใช้
เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เนน้การใชส้ถิติตวัเลขในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
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 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นการวิจยัเพื่อตอบปัญหาวิจยั ท่ีมีการวดัค่าของตัวแปรออกมาเป็นตัวเลข ใช้วิธีการทางสถิติ     
ช่วยวิเคราะห์ประมวลขอ้สรุปเพื่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน (Error) ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 

11.  การวิเคราะห์และประมวลผล 
  

การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใชใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อเขา้ใจระบบงานของฝ่ายทะเบียน รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรมของ
ผูใ้ห้บริการ (Providers Behavior) กระบวนการให้บริการ (Workflow Process) คน้พบจุดเด่น จุด
ดอ้ยของระบบงาน และสามารถเสนอแนะแนวทางพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน  
 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 เพื่อแสดงระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรั้บบริการ จากนั้น น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการบริการภาครัฐ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการ
บริการของฝ่ายทะเบียน 
 

12.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาระบบการบริการของฝ่ายทะเบียน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร 
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน เพื่อทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ (Providers Behavior) และ
กระบวนการใหบ้ริการ (Workflow Process) วิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใชใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อเขา้ใจระบบบริการของฝ่ายทะเบียน กระทัง่ทราบจุดเด่น และจุดด้อย 
ของระบบบริการ และวดัระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากการแจกแบบสอบถาม
(ภายใตภ้าวะการแพร่ระบาดของโควิด-19) วิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและ
จุดดอ้ยของระบบบริการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน ณ 
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขากนัตงั  
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13.  ผลการสัมภาษณ์ 
  

ศึกษาระบบการบริการในส่วนของกระบวนการ และพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ โดยใช้
เคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยตั้ งค  าถามส าหรับสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร และบุคลากรท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการบริการของฝ่ายทะเบียน โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน): ให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ระบบบริการของฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย 

1)   กระบวนการใหบ้ริการ (Workflow Process) 
(1)  ในปัจจุบันกรมท่ีดินมีการสร้าง และพฒันานวตักรรม เพื่อสร้างความ

สะดวก รวดเร็วใหก้บัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดท้นัเวลา
โดยไม่ตอ้งมารอคิวเพื่อรอรับบริการท่ีส านกังานท่ีดิน และขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความเป็นปัจจุบนั 

(2)  กระบวนการให้บริการของฝ่ายทะเบียนในปัจจุบัน ยงัคงซับซ้อนและ
หลายขั้นตอน เน่ืองดว้ยงานบริการท่ีดินตอ้งกระท าการภายใตร้ะเบียบ กฎหมายหลายฉบบั มีหนา้ท่ี
ตอ้งดูแลผลประโยชน์ของปัจเจกชน ผลประโยชน์ของรัฐ หากเจา้หน้าท่ีด าเนินการโดยขาดความ
ระมดัระวงัย่อมเส่ียงต่อการถูกร้องเรียน ฟ้องร้องด าเนินคดีทางกฎหมาย จึงตอ้งผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และความสามารถในการท านิติกรรมของบุคคลอย่างละเอียด ท า
ใหก้ารด าเนินการล่าชา้ 

2)   พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ (Providers Behavior)  
เจ้าหน้าท่ีมีการปรับพฤติกรรมในการบริการประชาชน จากการพฒันาระบบ

สารสนเทศ ท าให้บุคคลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ทัว่ถึงกนัทัว่โลก ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีไดต้ลอดเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป 
ฯลฯ  
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 (หัวหน้างานทะเบียน): ให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ระบบบริการของฝ่ายทะเบียน ประกอบดว้ย 

1)   กระบวนการใหบ้ริการ (Workflow Process) 
(1)   ฝ่ายทะเบียนมีการใช้นวตักรรม เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และลด

ระยะเวลาในการบริการประชาชน เช่น (1)โปรแกรมกรมท่ีดิน 2012 ใช้บนัทึก ปรับปรุงข้อมูล 
เก่ียวกบังานทะเบียนทุกประเภท (2) ระบบ landfax เช่ือมโยงเครือข่ายภายในกรมท่ีดิน สามารถยื่น
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ค าขอตรวจสอบหลกัทรัพย ์ค าขอคดัถ่ายเอกสาร ค าขอประเมินราคาท่ีดิน ค าขอภาพลกัษณ์เอกสาร
สิทธ์ิ ต่างส านักงานได้ (3) ระบบคน้หารูปแปลงท่ีดิน เพื่อตรวจสอบอาคารส่ิงปลูกสร้างว่าเป็น
ลกัษณะใด ตั้งอยูบ่นโฉนดท่ีดินแปลงน้ีจริงหรือไม่ ฯลฯ 

(2)   งานบริการเก่ียวกับท่ีดิน มีความหลากหลายและซับซ้อนสูง โดย
เฉพาะงานท่ีต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่าย เช่น งานรังวดั งานท่ีต้องมีการประกาศ ซ่ึงมี
ระเบียบ กฎหมายก าหนดระยะเวลาไวต้ายตวัไม่สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการได ้  

2)   พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ (Providers Behavior)  
(1)   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทั้งหมด 

เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงรับผิดชอบงานเยอะจนเกินไป ท าใหคุ้ณภาพของงานไม่ดีเท่าทีควร บางคร้ังไม่ทนั
ต่อระยะเวลาท่ีก าหนด จนท าให้ประชาชนร้องเรียนการบริการของเจา้หนา้ท่ีว่าปฏิบติัหนา้ท่ีล่าช้า
เกินสมควร 

(2)   เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความช านาญ ครบทุกงานในระบบงานฝ่ายทะเบียน ไม่
แยกงาน (1) งาน (2) หมุนงานฝึกฝนจนเช่ียวชาญทุกงาน เพื่อใหส้ามารถท าแทนกนัได ้และมีความรู้
เพียงพอส าหรับการใหค้  าปรึกษา และแกปั้ญหาใหก้บัประชาชน   

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 (เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1): ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ระบบบริการของฝ่ายทะเบียน ประกอบดว้ย 

1)   กระบวนการใหบ้ริการ (Workflow Process) 
(1)   ระบบการให้บริการ เร่ิมมีความเสถียร มีการส ารองขอ้มูลส่งกรมในกรณี

ฉุกเฉิน มีการใช้ระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ
ประชาชน 

(2)   ยงัคงมีความล่าชา้ เน่ืองจากใช ้“คน” เป็นกลไกหลกัในการบริการอยู่ แต่
ยงัจ าเป็นตอ้งใช้ “คน” เน่ืองจาก งานบริการท่ีดินเป็นงานท่ีตอ้งรักษาประโยชน์ของรัฐ และของ
ประชาชน การด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดินทั้งหมดลว้นกระทบต่อสิทธิของประชาชน จึงตอ้งผ่านการ
สอบสวนจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ และความช านาญเฉพาะทาง  

2)  พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ (Providers Behavior)  
เจา้หน้าท่ีมีการปรับตวั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนซ่ึงมีระดับท่ี

สูงขึ้น ท าให้พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยใช้อ านาจหนา้ท่ีแสวงหา
ลาภมิควรได ้รีดไถ่เงินทองจากประชาชน กลายเป็นปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตห้ลกัระเบียบกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อลดความเส่ียงจากการถูกร้องเรียน ฟ้องร้องโดยประชาชนผูรั้บบริการ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 (เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2) : ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ระบบบริการของฝ่ายทะเบียน ประกอบดว้ย 

1)   กระบวนการใหบ้ริการ (Workflow Process) 
(1)   กรมท่ีดินมีการพฒันาระบบการบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความง่าย

ต่อการใช้งาน และลดระยะเวลาในการบริการของเจา้หน้าท่ี อีกทั้งยงัใช้นวตักรรมเปิดเผยข้อมูล
ใหแ้ก่ประชาชน ใหส้ามารถทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการ ค่าใชจ่้ายในการ
เขา้มาด าเนินการ ณ ส านกังานท่ีดิน 

(2)   การท างานของเจา้หนา้ท่ีถูกจ ากดัภายใตร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายหลาย
ฉบบั ท าให้เกิดขอ้จ ากดั ในการใชก้ฎหมาย ไม่สามารถด าเนินการให้รวดเร็วตามความตอ้งการของ
ประชาชนได ้บางอยา่งไม่สามารถด าเนินการต่อใหไ้ด ้เพราะขดัต่อระเบียบ ขอ้กฎหมาย เช่น การไม่
ออกโฉนดท่ีดินในเขตป่าเป็นการจ ากดัสิทธิของประชาชนภายใตผ้ลประโยชน์ของภาครัฐ 

2)  พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ (Providers Behavior)  
เจา้หนา้ท่ีมีการพฒันาศกัยภาพของตนเอง จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการเขา้

ฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ทางกฎหมาย ฝึกใช้เทคโนโลยี วิธีการบริการ เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหา และบริการใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 (เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3): ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ระบบบริการของฝ่ายทะเบียน ประกอบดว้ย 

1)   กระบวนการใหบ้ริการ (Workflow Process) 
งานท่ีดินจะเป็นงานท่ีจ าตอ้งมีความสลบัซบัซ้อน ตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบ

หลายขั้นตอน ดงัน้ี 
(1)  รับค าขอประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ

ความสามารถในการท านิติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
(2)  เรียกคิวสอบสวนสิทธิ ความสามารถในการท านิติกรรมของผูข้อ เพื่อ

ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม 
(3)  เสนอหัวหน้าตรวจสอบความถูกตอ้งของนิติกรรม เพื่อจดทะเบียนนิติ

กรรม  
(4)  ประทบัตราแจกเอกสารสิทธ์ิ หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้กผู้ข้อ 
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เจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันการ
กระทบสิทธิของประชาชน และรักษาซ่ึงประโยชน์ของรัฐ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงเล็กนอ้ย
อาจน ามาสู่การร้องเรียน ฟ้องร้องด าเนินคดีระหวา่งคู่กรณี หรือต่อเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการจดทะเบียน
เอง  

2)   พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ (Providers Behavior)  
เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนด้วยหัวใจของนักบริการ บริการให้ประชาชน

ประทบัใจ มีความสุขท่ีจะเขา้มารับบริการ ณ ส านกังานท่ีดิน ไม่ลุแก่อ านาจ อาศยัอ านาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายมาแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง ผูรั้บบริการส่วนมากเป็นผูสู้งอายุ เจา้หนา้ท่ีก็มีการพูดจา 
ไพเราะ ดูแลเอาใจใส่ สอบสวนเพื่อทราบความประสงคข์องผูข้ออยา่งแจง้ชดั และช้ีแจง้ขอ้กฎหมาย 
ใหป้ระชาชนทราบ เพื่อรักษาสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องประชาชนไว ้
 

14.  ผลการสอบถาม 
  

ศึกษาระบบการบริการในส่วนของผู้รับบริการโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนเพื่อ
วดัระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของฝ่ายทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัตรัง 
สาขากันตัง การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัทาง สังคมศาสตร์ 
SPSS for Windows วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ ดงัน้ี    
 1)  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับขอ้มูลผูม้าใชบ้ริการ    
 2)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส าหรับหาระดบัความพึงพอใจ    
 3)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวดัการกระจายของขอ้มูล     
 n   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  x ค่าเฉล่ียเลขคณิต   sd.   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
4.41 - 5.00  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยา่งยิง่ 
3.51 - 4.50  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก 
2.51 - 3.50  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 
1.51 - 2.50  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 - 1.50  ผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ 
 
1. เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ชาย 37 37.0 37.0 37.0 

หญิง 63 63.0 63.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 
 จากตาราง 4.1 พบวา่ ผูเ้ขา้รับบริการเพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชาย 
   
ท่านเคยมาติดต่อขอรับบริการงานของกรมท่ีดินในส านักงานท่ีดิน 
 
ตารางท่ี 4.2  การติดต่อขอรับบริการงานของกรมท่ีดินในส านกังานท่ีดิน 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid คร้ังแรก 51 51.0 51.0 51.0 

มากกวา่ 1 คร้ัง 49 49.0 49.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 
 จากตาราง 4.2 พบวา่ ผูเ้ขา้รับบริการส่วนมากเขา้รับบริการเป็นคร้ังแรก 
 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน 
 แจกแบบสอบถามใหก้บัผูรั้บบริการ ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัตรัง สาขากนัตงั จ านวน 100 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563  
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ตารางท่ี 4.3  ผลรวมความพึงพอใจ 
 

 

ผลรวมความพึงพอใจ
ดา้นกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ 

ผลรวมความพึงพอใจดา้น
เจา้หนา้ท่ี /บุคลากรท่ี

ให้บริการ 
ผลรวมความพึงพอใจดา้น
คุณภาพของการให้บริการ 

 Valid 100 100 100 
Missing 0 0 0 

Mean 3.8160 4.1320 4.3550 

Std. Error of Mean .02585 .02562 .04311 

Median 3.8000 4.2000 4.5000 

Mode 3.80 4.20 4.50 

Std. Deviation .25848 .25619 .43108 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่  

1)  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ        ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมาก 
2)  ดา้นเจา้หนา้ท่ี /บุคลากรท่ีใหบ้ริการ               ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยา่งยิง่ 
3)  ดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ                       ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอยา่งยิง่ 

 

15.  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษา พบว่า ระบบบริการของฝ่ายทะเบียนแบ่งออกเป็นสองส่วนส าคญัท่ีส่งผล

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียนส่วนท่ีหน่ึง คือ ส่วนของผูบ้ริการ  (มุ่งศึกษา
พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีผูบ้ริการ) และกระบวนการให้บริการ ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนของผูรั้บบริการ
(มุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ) ผลการศึกษาปรากฏว่า ระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียนในปัจจุบนัมีการพฒันาดีขึ้นจากอดีต และมีแนวโน้มพฒันาต่อไปอีกในอนาคต โดยขอ
อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุผลลัพธ์ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยสังเขป 
ดงัต่อไปน้ี  

 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีผู้บริการ 
กรมท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกบุคลากร โดยใช้ระบบคุณธรรม

คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการบริการเก่ียวกับงานท่ีดินใน
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เบ้ืองตน้ บุคลากรสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองภายใตห้ลกัหลกัธรรมาภิบาล ท างานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความเตม็ใจท่ีจะร่วมมือท างาน สร้างสรรคง์านเป็นทีม มีความสามารถทาง
เทคโนโลยี การส่ือสาร โดยน ามาปรับใชใ้นการท างานมีความคิดริเร่ิม สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ 
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บังาน เรียนรู้เพื่อการน าไปปฏิบติั (เนน้การคิด วิเคราะห์ ความส าเร็จ วดัจากการ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ) เรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย (เนน้การใชค้วามรู้สร้างนวตักรรม) เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
(เน้นการใช้ความคิด กระตือรือร้น ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ)และเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (เน้นปลูกจิต
สาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม) ท าให้พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีผูบ้ริการเปล่ียนแปลงไป
จากอดีตปฏิบติัราชการดว้ยความระมดัระวงั มีความรู้ความช านาญเพียงพอส าหรับการใหค้  าปรึกษา 
แกปั้ญหาใหก้บัประชาชน ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีการงานดูแลรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และของ
ประชาชนมอง “ตน” คือ “เจา้หนา้ท่ีรัฐ” รักษาเกียรติของ “ขา้ราชการ” ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน 

 
กระบวนการให้บริการ 

 จากการพฒันาของเทคโนโลยี ระบบสารสารเทศ ก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ขึ้นมา เพื่อลด
ระยะเวลา และเพิ่มความถูกตอ้งตามขั้นตอนการใหบ้ริการงานท่ีดิน มุ่งปรับปรุงกระบวนการบริการ
ของฝ่ายทะเบียนตามโดยใชห้ลกั 8 ประการ (8 Guiding Principles) คือ  

1) ช่องทางการบริการสะดวกทนัสมยั (Convenient & Modern Channels) 
2) ขอ้มูลเขา้ใจง่ายและสอดคลอ้งทุกช่องทาง (Clear and Consistent Information) 
3) บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวโดยไม่ตอ้งติดต่อหลายหน่วยงาน (End-to-End 

Processing) 
4) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการใหบ้ริการท่ีชดัเจน (Commitment to Service 

Delivery) 
5) ลดการใชเ้อกสาร และไม่ขอขอ้มูลท่ีภาครัฐมีอยูแ่ลว้ (Ask for less) 
6) ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว (Action on 

Feedback) 
7) พฒันางานบริการใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 
8) ลดความเส่ียงของการทุจริต (Reduce Corruption Risk) 

แมว้่า นวตักรรมจะถูกน ามาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ลดความเส่ียงของการ
ทุจริต แต่งานท่ีดินเป็นงานละเอียดอ่อนดูแลอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด คือ ท่ีดิน จึงไม่
สามารถ   น านวตักรรมมาใช้ในกระบวนการทั้งหมดได้ ต้องมีเจ้าหน้าท่ีผูใ้ช้ระบบ และผ่าน
กระบวนการสอบสวนตรวจสอบสิทธิอยา่งเคร่งครัด 
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ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการเป็นเคร่ืองวดัระดบัการพฒันาคุณภาพการบริการ

ของฝ่ายทะเบียนท่ีส าคญั เป็นเสมือนกระจกส่องจากประชาชน ท าให้ทราบวา่ระบบบริการของฝ่าย
ทะเบียนมีจุดเด่น จุดดอ้ย อยูท่ี่ส่วนใหน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัทาง สังคมศาสตร์ 
SPSS for Windows 

ผลปรากฏว่า ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบริการของฝ่าย
ทะเบียน แสดงว่า ระบบบริการของฝ่ายทะเบียนมีการปรับปรุงพฒันาดีขึ้นจากในอดีต และตอ้ง
พฒันาคุณภาพการบริการต่อไปให้ทนัต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีมีความคาดหวงัการบริการ
จากฝ่ายทะเบียนในระดบัท่ีสูงขึ้นอีกในอนาคต   

ผลการศึกษา ยนืยนักรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
1)  พฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการ        ส่งผลต่อ คุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 
2)  กระบวนการใหบ้ริการ             ส่งผลต่อ คุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 
3)  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียนอสัสัมชัญ
คอนแวนต์ล านารายณ์ จังหวดั ลพบุรี 

 
ชนัญญู สุประเพียร5 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น และศึกษาขอ้เสนอแนะ

ของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของ
นกัเรียนในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  100 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 5 คน ครู จ านวน 15 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 20 คน และนกัเรียน จ านวน 60 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง
ของเครจซ่ีและมอร์แกน จากนั้นท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ และสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสอบถามมีค่า ความเช่ือมัน่เท่ากบั .958 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่  

1)   ตัวแทนนักเรียน ผู ้ปกครอง ครูประจ าชั้ น ผู ้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ล านารายณ์ จังหวดั ลพบุรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรียน โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายคา้นพบว่า ด้านครอบครัว ด้าน
พฤติกรรมนกัเรียน และดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการจดัการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2)   ตัวแทนนักเรียน ผู ้ปกครอง ครูประจ าชั้ น ผู ้บริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ล านารายณ์ จังหวดั ลพบุรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นกัเรียนโดยรวมและรายดา้น ท่ีมีสถานภาพต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั ไม่
แตกต่างกนั  

3)   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น 
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ล านารายณ์ จงัหวดั 

 
5 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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ลพบุรี ในแต่ละด้านโดยสรุปมี ดังน้ี ด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อมคือ โรงเรียนควรติดตาม
นกัเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อจะไดแ้กปั้ญหาไดร้วดเร็ว ทนัการณ์ ดา้นการจดัการเรียน
การสอน คือ ครูไม่ควรมอบหมาย ช้ินงานมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้นกัเรียนเกิดความทอ้ถอย ดา้น
พฤติกรรมนักเรียน คือ นักเรียนมกั ขาดเรียน หนีเรียน ไม่ปฏิบติัตามกฎของโรงเรียนบ่อยคร้ัง จึง
ตอ้งออกกลางคนั และด้านครอบครัว นกัเรียนตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติซ่ึงไม่ใช่บิดามารดา ท าให้ไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
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Factors Study Affecting Students’s Drop Out in School under the 
Assumption Convent Lamnarai School 

 

Chanunyoo Suprapian6  

 

Abstract 
 
The purposes of this study were to study and to compare the Student representative 

Guardian opinions of the administrators and teachers towards the factors affecting students drop 
out in school under the Assumption Convent Lamnarai School, classified by their status and 
positions.  The samples were 100 people student representative 60 people Guardian 20 people 
including 5 people administrators and 15 teachers, selected by the Table of Krejcie & Morgan, 
stratified random sampling, and sample random sampling, respectively.  The research instrument 
was a questionnaire with its reliability at . 958.  The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  The hypotheses were tested by t- test and F-
test. The level of statistical significant difference was set at .05. The study revealed as follows:  

1) The Student representative Guardian opinions of the administrators and 
teachers towards the factors affecting students drop out under the Assumption Convent Lamnarai 
School were at a high level. After considering each aspect, it was found that the factor of the family, 
student's behavior and school and environment were also at a high level while the factor of teaching 
process was at a moderate level.  

2)  The Student representative Guardian opinions of the administrators and 
teachers with different status and positions and who worked in the schools with different sizes 
towards the concerning factors affecting students’ drop out were not different.  

3)  The Student representative Guardian opinions of the administrators and 
teachers towards the factors affecting students’ drop out under the Assumption Convent Lamnarai 
School were that in the school and environment factor, school should take care of students 

 
6
 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 

Administration 
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continuously and systematically in order to solving a problems suddenly. For the teaching process 
factor, teacher should not many tasks to students.  For the student behavior factor, students always 
absent from class and don’ t follow school rules then they have to be school's drop out.  For the 
family factor, students live with grandparent, so they can't take care of their children 
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1.  บทน า 
 

1.1  ปัญหาและความส าคัญ 
ปัญหาดา้นการศึกษาท่ีเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมยัคือ ปัญหาท่ีเด็กส่วนหน่ึงศึกษาเล่าเรียนไม่จบ

การศึกษาภาคบงัคบั แมทุ้กภาคส่วนและทุกระดบัของสังคมจะค่อนขา้งให้ความส าคญักบัการขยาย
โอกาสและการส่งเสริมดา้นการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน แต่ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏในสังคมดูเหมือน
จะยงัไม่สามารถยืนยนัได้ถึงความส าเร็จของภารกิจด้านการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้าน
การศึกษาเสียทีเดียว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะยงัมีนักเรียนอีกจ านวนไม่น้อยท่ีออกจากระบบการศึกษา
กลางคนั โดยสาเหตุหลกั ๆ ท่ีเลิกเรียน อาทิ ตอ้งอพยพตามผูป้กครอง หาเล้ียงครอบครัว ฐานะ
ยากจน ติดยาเสพติด การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์และแมว้า่รัฐบาลจะไดพ้ยายามใหค้วามช่วยเหลือ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการศึกษา เช่น ชุดนกัเรียน แบบเรียน ค่าอาหารกลางวนั แต่ปัญหาการออก
กลางคนัเหล่าน้ีก็ยงัคงมีอยู่ (ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
2554: 1) โรงเรียนนบัว่าเป็นหน่วยปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและมีปัญหา ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัยิ่งต่อการจดัการศึกษาท่ีจะช่วย
ใหน้กัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การออกกลางคนัเป็นการท่ีนกัเรียนออกจากระบบโรงเรียนก่อนจบหลกัสูตรการศึกษาท่ีกา
หนดไว ้ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 49) กาหนดว่านักเรียนท่ีออก
กลางคนั เป็นนักเรียนท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษา หรือเด็กในวยัการศึกษาภาคบงัคบัท่ี
เคยเขา้เรียนในสถานศึกษาก่อนเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี หรือนักเรียนท่ีออกจากระบบ
โรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลบัเขา้มาเรียน สอดคลอ้งกบั กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  (2550: 
32) กล่าวว่านักเรียนออกกลางคนัสามารถจ าแนกออกเป็น  2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนท่ีออกจาก
โรงเรียนโดยสมบูรณ์คือ นกัเรียนท่ีโรงเรียนจ าหน่ายออกจากทะเบียนนกัเรียนโดยไม่จบการศึกษา
ภาคบงัคบั ไม่รวมถึงการจ าหน่ายออกจากทะเบียนนกัเรียนเหตุเพราะการยา้ยโรงเรียน  2) นกัเรียน
กลุ่มท่ีออกจากโรงเรียนโดยไม่สมบูรณ์คือยงัไม่จ าหน่ายออกจากทะเบียนนกัเรียน  

พิจารณาขอ้มูลจากนักเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวนเด็กออกกลางคนัรายปีการศึกษา ตั้งแต่ 2550-2559 นักเรียนออกกลางคนัมีแนวโน้มลดลง 
โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2559 มีนกัเรียนออกกลางคนัเฉล่ียประมาณ 4 หม่ืนคนต่อปี (ปีการศึกษา 
2550 มีนักเรียนออกกลางคนัสูงท่ีสุด 110,881 คน หรือคิดเป็น 1.68% ของนักเรียนทั้งหมด) แต่ปี
การศึกษา 2552 กลับมีนักเรียนออกกลางคันลดลงกว่าหน่ึงจากปีก่อน และปีการศึกษา 2551 มี
นักเรียนออกกลางคนั 109,422 ลดลงเหลือ 47,809 คนในปีการศึกษา 2552 และมีแนวโน้มลดลง
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เร่ือย ๆ จนต ่ากวา่หม่ืนคนในปี 2557 (8,814 คน) และจากขอ้มูลอตัราการคงอยูข่องนกัเรียนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550-2559  

รายงานจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยผลการส ารวจข้อมูล
นักเรียนออกกลางคนัปีการศึกษา 2550 - 2559 ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
สถานศึกษาสังกดั 178 เขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศ พบว่า มีนกัเรียนออกกลางคนัตั้งแต่ปี 2550 -
2559 ลดลงอย่างต่อเน่ือง หากพิจารณาเป็นระดบัชั้น พบว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มีนกัเรียนออก
กลางคนัมากท่ีสุด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 6 - 26)  

จากขอ้มูลท่ีเก็บจากนักเรียนท่ีออกกลางคนัในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2559 
พบว่า สาเหตุของการออกกลางคนัมีการเปล่ียนแปลงส าคญั 2 ช่วง คือ ในช่วงปี 2550-2551 ปัญหา
ท่ีมีสัดส่วนต่อการออกกลางคนัจากมากไปหาน้อย คือ ฐานะยากจน การอพยพตามผูป้กครอง มี
ปัญหาครอบครัว มีปัญหาในการปรับตวั แต่งงาน และหาเล้ียงครอบครัว แต่ในช่วงปี 2552-2559 
สาเหตุของการออกกลางคนัมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม เป็นปัญหาการอพยพตามผูป้กครอง มีปัญหา
ในการปรับตวั มีปัญหาครอบครัว ตอ้งหาเล้ียงครอบครัว แต่งงาน และมีฐานะยากจน ตามล าดับ 
เป็นท่ีน่าสังเกตวา่สัดส่วนปัญหาฐานะยากจนมีการลดลงอยา่งมากตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 
 ปัญหานักเรียนออกกลางคนัของโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ล านารายณ์ มีความรุนแรง
น้อยมากเม่ือเทียบกบัโรงเรียนของรัฐบาล เพราะโรงเรียนรัฐบาลมีปัญหานักเรียนมีความยากจน
จ านวนมาก ส่วนโรงเรียนเอกชนนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะดี ปัญหาการออกกลางคนัของโรงเรียน
เอกชนคือ ครอบครัว ตวันกัเรียนเอง หรือเก่ียวกบัโรงเรียนเอง ผลการวิจยัน้ีจะช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ี
เกิดขึ้นมากท่ีสุด 
 จากขอ้มูลของสังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัลพบุรี ปี 2560 พบว่าโรงเรียนอสัสัมชัญ
คอนแวนต์ล านารายณ์ จ านวนนักเรียนออกกลางคนัช่วงชั้นท่ี 1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 3 มี
จ านวนนกัเรียนออกกลางคนั 5 คน จ านวนนกัเรียนออกกลางคนัช่วงชั้นท่ี 2  ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 มีจ านวน 7 คน จ านวนนักเรียนออกกลางคนัช่วงชั้นท่ี 3  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มี
จ านวน 13 คน สังเกตไดว้า่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีจ านวนนกัเรียนออกกลางคนัมากท่ีสุด 
ปัจจุบนัมีนกัเรียนออกกลางคนัทุกปี งานวิจยัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัให้มาก
ท่ีสุด 
 

1.2  วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์

ล านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
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1.3  ค าถามการวิจัย 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคัน และเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนใน

โรงเรียนจนส าเร็จการศึกษาได ้มากท่ีสุดคือดา้นใด แนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
 

1.4  ขอบเขตและข้อจ ากดั 
1.4.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองและนกัเรียนท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การออกกลางคนัของนักเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี ตาม
กรอบแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 11 - 15) ดงัน้ี 

1)  ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
2)  ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3)  ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน 
4)  ดา้นครอบครัว 

1.4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหาร

ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี 
1.4.3  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1)  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารใน
โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี ดงัน้ี 

2)  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี มีปัจจยั 4 ดา้น  ไดแ้ก่ 

(1)  ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
(2)  ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(3)  ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน 
(4)  ดา้นครอบครัว 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การออกกลางคัน หมายถึง การท่ีนักเรียนถูกจ าหน่ายช่ือออกจากสถานศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรในแต่ละระดบัการศึกษาและการท่ีนักเรียนขาดเรียนเกิน 100 วนั ถึงวนัท่ี
ส ารวจโดยมิไดม้าแจง้ขอกลบัเขา้เรียนในโรงเรียนนั้น ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม แต่มิใช่การยา้ยไป
เรียนท่ีโรงเรียนอ่ืน และในกรณีท่ีนกัเรียนเคยออกกลางคนัและไดก้ลบัเขา้มาเรียนแลว้ จะไม่นบัเป็น
นกัเรียนออกกลางคนั 
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 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคัน หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท าให้นกัเรียนไม่สามารถเรียน
ในโรงเรียนจนส าเร็จการศึกษาไดต้ามท่ีหลกัสูตรก าหนด จ าแนกเป็น  4 ดา้น ดงัน้ี 

1)   ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง สภาพทัว่ไปของโรงเรียน เช่น ท่ีตั้ง
ของโรงเรียนและการคมนาคม ความปลอดภยัภายในโรงเรียนและในชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่สภาพ
อาคารเรียน การสนบัสนุนจากโรงเรียน บรรยากาศภายในโรงเรียน ความเขม้ขน้ของระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เป็นตน้ 

2)   ดา้นการจดัการเรียนการสอน หมายถึง ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน เช่น 
นโยบายและหลกัสูตรการศึกษา การเตรียมการสอน วิธีการสอน และบุคลิกภาพของครู กิจกรรม
การเรียนการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียน การวดัผล เป็นตน้ 

3)   ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ผลการเรียน การตั้งใจเรียนหรือความเบ่ือหน่ายต่อการเรียน การตั้งครรภใ์นวยัเรียน การเสพ
สารเสพติดและแอลกอฮอล ์การคบเพื่อน เป็นตน้ 

4)   ดา้นครอบครัว หมายถึง ลกัษณะครอบครัว เช่น การส่งเสริมสนับสนุนดา้น
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลอบรมสั่งสอนของผูป้กครอง สุขภาพของ
ผูป้กครอง ปัญหาภายในครอบครัว สถานท่ีตั้งของบา้นและสภาพแวดลอ้มของชุมชน การหย่าร้าง
ของผูป้กครอง เป็นตน้ 
 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1.1  ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยนักเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรีโดยแบ่งเป็นนกัเรียน
ระดบัชั้นละ 10 คน ทั้งหมดจ านวน 60 คน ผูป้กครอง จ านวน 20 คน ครูประจ าชั้น จ านวน 15 คน 
ผูบ้ริหาร 5 คน รวมทั้งหมด 100 คน 

2.1.2  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ไดจ้ากการสุ่มประชากร  
 

2.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น

เอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของ
นักเรียน ในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ จังหวดั ลพบุรี จ านวน 4 ด้าน คือ ด้าน
โรงเรียนและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้าน
ครอบครัว ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดไว ้5 ระดบั คือ 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-end Form) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั 
ลพบุรี 

 
2.3  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของการวิจยั 
2)  ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับ

ทฤษฎีแนวคิดและหลักการ ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียน
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี 

3)  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4)  น าเสนอร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาค้นควา้อิสระตรวจสอบ
ความเหมาะสม แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 
2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามไปแจกจ่ายนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ี
โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จงัหวดั ลพบุรี 
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2)  ผูว้ิจยัไปรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3)  กรณีไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนภายในก าหนดผูว้ิจยัจะติดตามดว้ยตนเองเพื่อให้

ไดแ้บบสอบถามคืนทั้งหมด ผลปรากฏว่าไดรั้บแบบสอบถามคืนจ านวน 100 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดักระท าขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการ

ดงัน้ี 
1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
2)  กรอกรหัสแบบสอบถาม และก าหนดตวัเลข แทนค่าขอ้มูลในแต่ละขอ้ แลว้

บนัทึกขอ้มูล 
3)  ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการดงัน้ี 
1)  การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่า

ร้อยละ (Percentage) น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงร้อยละ 
2)  การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูป้กครองและนกัเรียน วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 

เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูล การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ก าหนดขอบเขตของ
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 100) 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

1)  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของผูป้กครองและนกัเรียน จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ใชค้่าสถิติ Independent Samples 
t-test ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

2)  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของผูป้กครองและนกัเรียน ใชค้่าสถิติ F-test เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe Method) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

3)  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในตอนท่ี 3 ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ น าเสนอขอ้มูลเป็น
ตารางประกอบความเรียง 

 
2.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดแ้บ่งสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

2.6.1  สถิติพื้นฐาน 
1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ,์ 2542: 304) 

 

n
X

X


=  

 
เม่ือ X  แทน  ค่าเฉล่ีย 
 X   แทน  ผลรวมของขอ้มูลหรือคะแนน 
 n  แทน  จ านวนขอ้มูล 
 
3)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (ประสิทธ์ิ สุวรรณ

รักษ,์ 2542: 310) 
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เม่ือ .D.S  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 ( )2X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
 n  แทน  จ านวนขอ้มูล 
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2.6.2  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1)  การหาค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีหาอตัราส่วนวิกฤติ t เป็นรายขอ้ โดยใช้การ

ทดสอบที (t-test) โดยใชสู้ตร (ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ,์ 2542: 260) 
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เม่ือ t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา t-distribution 
 HX   แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มไดค้ะแนนสูง 
 LX  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มไดค้ะแนนต ่า 

 2
HS   แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มไดค้ะแนนสูง 

 2
LS  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มไดค้ะแนนต ่า 

 n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูง หรือกลุ่มต ่าท่ีน ามาวิเคราะห์ 
 

2.7  สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
1) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระแก่กนั โดย

ใช้ Independent Samples t-test เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผูป้กครองและนักเรียนท่ีมีต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งใช้สูตรดังน้ี (ประสิทธ์ิ 
สุวรรณรักษ,์ 2542: 321) 
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เม่ือ 1X   แทน  ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 1 

 2X  แทน  ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 2 

 2
1S   แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 1 

 2
2S  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 2 

 1n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 
 2n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 
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2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองและนกัเรียนท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การออกกลางคนัของนักเรียน โดยทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใช้สูตร ดังน้ี (ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์. 
2542 : 328) 

     
w

b

MS
MS

F=  

 
เม่ือ F   แทน  ค่าการแจกแจงของ F 

 bMS  แทน  ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
 wMS   แทน  ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แลว้ 
จะใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ใช้สูตร ดังน้ี 
(ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ,์ 2542: 330) 
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เม่ือ K   แทน  จ านวนกลุ่มในกลุ่มตวัอยา่ง 

 *F  แทน  ค่า F ท่ีเปิดจากตาราง (Critical Value) 

WithinMS  แทน  ค่า Mean Square Within Group ท่ีค  านวณไวแ้ลว้ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

 21 n,n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 
 

3.  ผลการศึกษา 
 

3.1  ผลการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียน อัสสัมชัญ

คอนแวนตล์ านารายณ์ คร้ังน้ี ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบัต่อไปน้ี 
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1) สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.2  สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ี มีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  �̅� แทน ค่าเฉล่ีย 
  S.D. แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – Distribution 
  F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 
 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารในโรงเรียน
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมี
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น 
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชัญคอนแวนต์ล า
นารายณ์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ า
ชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ 
 

3.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารในโรงเรียน
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ 
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ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละสถานภาพต าแหน่ง 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ต าแหน่ง 

1.1. ตวัแทนนกัเรียน 
1.2. ผูป้กครอง 
1.3. ครูประจ าชั้น 
1.4. ผูบ้ริหาร 

100 
 

60 
20 
15 
5 

100.00 
 

60.00 
20.00 
15.00 
5.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง มีตวัแทน

นักเรียน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผูป้กครอง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ครู
ประจ าชั้น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
 ตอนท่ี 2  การศึกษาความคิดเห็นของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมี
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ล านารายณ์ ซ่ึง
ปรากฎผลดงัตารางท่ี 2 – 5 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ โดยรวมและรายดา้น 

 
ด้าน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคัน �̅� S.D. ความหมาย อนัดับ 

1 
2 
3 
4 

ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน 
ดา้นครอบครัว 

3.80 
3.50 
3.89 
4.01 

0.31 
0.26 
0.31 
0.28 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

3 
4 
2 
1 

 รวมเฉลีย่ 3.80 0.26 มาก  
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนโดยรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก
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(�̅� = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นครอบครัว (�̅� = 4.01) รองลงมา 
คือ ด้านพฤติกรรมนักเรียน (�̅� = 3.89) และด้านโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม (�̅� = 3.80) และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการจดัการเรียนการสอน (�̅� = 3.50) 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มโดยรวมและรายขอ้ 

 
ข้อ ด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อม �̅� S.D. ความหมาย อันดับ 

1 
 
 
2 
 
3 
4 

 

ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ใกลร้้านอินเทอร์เน็ตร้านคา้ท่ี
จ าหน่ายสุรา บุหร่ีให้กบัเยาวชนท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 
ปี 
การเดินทางมาโรงเรียน การคมนาคม 
ไม่สะดวก มีความยากล าบาก 
โรงเรียนมีมาตรการการท าโทษท่ีรุนแรง 
โรงเรียนมีช่ือเสียงท่ีไม่ดี ท าให้นกัเรียน 
เกิดทศันคติในทางลบกบัโรงเรียน 

4.61 
 
 

3.79 
 

2.90 
3.59 

 

0.49 
 
 

0.47 
 

0.59 
0.80 
 

 2 
 
 
5 
 

10 
6 

 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

โรงเรียนไม่มีระบบการติดตาม และแก้ไขปัญหา
นกัเรียนอยา่งจริงจงั 
ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดการ
ติดตาม ประสานงานในการแกไ้ขปัญหานักเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 
บรรยากาศของโรงเรียนซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกท่ี
ไม่ปลอดภัย เช่น การเคยถูกท าร้ายจากครู รุ่นพี่ 
หรือเพื่อน ฯลฯ 
นกัเรียนท่ียากจน ขาดแคลน ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ
จากทางโรงเรียน จึงขาดแรงจูงใจในการเรียน 

3.53 
 

4.97 
 
 

3.05 
 
 

4.21 

0.67 
 

0.16 
 
 

0.69 
 
 

0.81 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 

7 
 
1 
 
 
9 
 
 
3 

9 
 

10 

วยัรุ่นในชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูมี่การจบักลุ่มมัว่สุม
ใชส้ารเสพติด หรืออยูใ่นบ่อนการพนนั 
เยาวชนในวยัเรียนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน
หนงัสือ ออกไปมีครอบครัว จึงเกิดการเลียนแบบ 

3.41 
 

3.92 

0.80 
 

0.66 

ปานกลาง 
 

มาก 

8 
 
4 

รวม 3.80 0.31 มาก  
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
โดยรวมเห็นดว้ยในระดบัมาก (�̅� = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขอ้ 6 ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนขาดการติดตามประสานงานในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน
อย่างต่อเน่ือง (�̅� = 4.97) รองลงมา คือ ขอ้ 1 ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ใกลร้้านอินเทอร์เน็ต ร้านคา้ท่ี
จ าหน่ายสุรา บุหร่ีใหก้บัเยาวชนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี  (�̅� = 4.61) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 
3 โรงเรียนมีมาตรการการท าโทษท่ีรุนแรง (�̅� = 2.90) 

 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยรวมและรายขอ้ 

 
ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน �̅� S.D. ความหมาย อันดับ 
11 

 
12 

หลกัสูตรของโรงเรียนไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ครูผูส้อนลงโทษนกัเรียนอย่างรุนแรง หรือดุด่าว่ากล่าวดว้ย
ถอ้ยค ารุนแรง 

2.85 
 

3.49 

0.43 
 

0.51 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

10 
 

5 
13 

 
14 

 
15 

 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 

ครูไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควรไม่เป็นกนัเองกบันกัเรียน 
ครูไม่เตรียมการสอน ท าให้นกัเรียนขาดความเช่ือมัน่ในตัว
ครู 
วิธีการสอนของครูไม่น่าสนใจ ครูไม่มีทักษะในการเร้า
ความสนใจของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
ครูไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน ไม่รับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน 
ครูมอบหมายช้ินงานมาก ท าให้นกัเรียนท างานเสร็จไม่ทนั
ตามก าหนดเวลาเกิดความเบ่ือหน่ายและทอ้ถอย 
การวัดผลและประเมินผลไม่ได้มาตรฐานไม่มีความ
หลากหลาย หรือไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
จ านวนนกัเรียนต่อหน่ึงห้องเรียนมีมากเกินไปท าให้นกัเรียน
ไม่สนใจกิจกรรมในชั้นเรียนเท่าท่ีควร 
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนมีมากเกินไปนกัเรียนไม่ไดเ้รียน
เน้ือหาตามหลกัสูตร 

3.83 
 

3.38 
 

3.55 
 
 

3.46 
 

4.04 
 

3.14 
 

3.98 
 

3.25 

0.81 
 

0.72 
 

0.60 
 
 

0.67 
 

0.85 
 

0.67 
 

0.76 
 

0.77 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

3 
 

7 
 

4 
 
 

6 
 

1 
 

9 
 

2 
 

8 
 รวม 3.50 0.26 ปานกลาง  
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ 17 ครูมอบหมายช้ินงานมาก ท าใหน้กัเรียนท างานเสร็จไม่ทนัตามก าหนดเวลา เกิดความเบ่ือ
หน่ายและทอ้ถอย (�̅� = 4.04) รองลงมา คือ ขอ้ 19 จ านวนนกัเรียนต่อหน่ึงห้องเรียนมีมากเกินไป 
ท าใหน้กัเรียนไม่สนใจกิจกรรมในชั้นเรียนเท่าท่ีควร (�̅� = 3.98) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 
11 หลกัสูตรของโรงเรียนไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (�̅� = 2.85) 
 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้นพฤติกรรมนกัเรียนโดยรวมและรายขอ้ 

 
ข้อ ด้านพฤติกรรมนักเรียน �̅� S.D. ความหมาย อันดับ 
21 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
 

29 
 

30 

นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียน เบ่ือหน่าย ต่อการเรียน 
นักเรียนขาดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อนมีปัญหาเร่ืองการ
ปรับตวั ท าให้ไม่อยากเรียน 
นักเรียนขาดระเบียบวินัย ท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนเป็น
ประจ า เช่น มาโรงเรียนสาย แต่งกายไม่ถูกระเบียบ เป็นตน้ 
นกัเรียนใชเ้วลาว่างไปกบัการดูโทรทศัน์ เล่นเกม คุยโทรศพัท ์คุย
ออนไลน์ มากกว่า การท าการบา้น อ่านหนงัสือ 
นกัเรียนคบเพื่อนที่อยูใ่นหรือนอกโรงเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา
ทางสังคม จึงถูกชกัจูงให้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
นักเรียนมีปัญหาทะเลาะวิวาท หรือถูกเพื่อนรังแกบ่อย ท าให้ไม่
อยากมาโรงเรียน 
นกัเรียนมีคู่รักและอยู่ร่วมกนัฉันท์สามีภรรยาหรือมีปัญหาชู้สาว 
หรือตั้งครรภโ์ดยไม่พร้อมจึงตอ้งหยดุเรียน 
นักเรียนมีปัญหาด้านสติปัญญา เรียนไม่ทันเพื่อน ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีผลการเรียน 0, ร, มส หลายวิชา หรือ
สอบตกตอ้งเรียนซ ้าชั้น 
นกัเรียนมีปัญหาสุขภาพหรือความบกพร่องทางร่างกาย  
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
นกัเรียนติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ 

3.92 
3.80 

 
3.53 

 
4.65 

 
3.64 

 
3.33 

 
4.44 

 
 

4.90 
 

3.23 
 

3.45 

0.66 
0.46 

 
0.67 

 
0.47 

 
0.78 

 
0.77 

 
0.49 

 
 

0.28 
 

.75 
 

0.77 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
 

มากท่ีสุด 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

4 
5 
 

7 
 

2 
 

6 
 

9 
 

3 
 
 

1 
 

10 
 
8 

รวม 3.89 0.31 มาก  
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในดา้นพฤติกรรมนกัเรียน โดยรวม
เห็นดว้ยในระดับมาก (�̅� = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 28 
นักเรียนมีปัญหาดา้นสติปัญญา เรียนไม่ทนัเพื่อน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีผลการ
เรียน 0, ร, มส หลายวิชา หรือสอบตกตอ้งเรียนซ ้ าชั้น (�̅� = 4.90) รองลงมา คือ ขอ้ 24 นกัเรียนใช้
เวลาว่างไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกม คุยโทรศัพท์ คุยออนไลน์ มากกว่าการท าการบ้าน อ่ าน
หนังสือ (�̅�  = 4.65) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ข้อ 29 นักเรียนมีปัญหาสุขภาพหรือความ
บกพร่องทางร่างกาย เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (�̅� = 3.23) 

 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้นครอบครัวโดยรวมและรายขอ้ 

 
ข้อ ด้านครอบครัว X̅ S.D. ความหมาย อันดับ 

31 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

 
39 

 
 

ครอบครัวมีปัญหา ผูป้กครองหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู่ 
นกัเรียนขาดผูรั้บผิดชอบส่งเสียให้เรียนเน่ืองจากบิดา
มารดาไปท างานต่างจงัหวดัหรือเสียชีวิต 
ผูป้กครองมีรายไดต้ ่า ครอบครัวมีฐานะยากจนท าให้
ไม่สามารถสนบัสนุนเร่ืองการเรียนได ้
ผูป้กครองเน้นการท างานหารายได้เล้ียงครอบครัว
มาก ขาดการดูแลเอาใจใส่เร่ืองการเรียนของบุตร 
ผูป้กครองตอ้งการให้นกัเรียนออกไปช่วยท างานและ
หารายไดเ้ล้ียงครอบครัว 
ผูป้กครองไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน ยา้ยท่ีอยู่บ่อยนกัเรียน
จึงตอ้งอพยพติดตามผูป้กครอง 
ผูป้กครองไม่มีความรู้เก่ียวกบัระบบการเรียนขาดการ
วางแผนดา้นการศึกษาของบุตรอยา่งถูกตอ้ง 
ผูป้กครองไม่เห็นความส าคญัของการศึกษาหรือไม่
ปลูกฝังให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการศึกษา 
นกัเรียนถูกทารุณกรรมจากผูป้กครองหรือสมาชิกใน
ครอบครัว 
 

4.91 
4.52 

 
4.61 

 
4.22 

 
3.40 

 
3.26 

 
4.17 

 
3.80 

 
3.53 

 
 

0.28 
0.53 

 
0.48 

 
0.80 

 
0.75 

 
0.71 

 
0.64 

 
0.46 

 
0.67 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 
ข้อ ด้านครอบครัว X̅ S.D. ความหมาย อันดับ 

40 
 

สถาน ท่ีตั้ งของบ้าน ท่ีนัก เ รี ยนอาศัยอยู่ อ ยู่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น อยู่ใน ชุมชน
แออดัอยูใ่กลแ้หล่งอบายมุข ฯลฯ 

3.64 
 

0.78 
 

มาก 
 

7 
 

 รวม 4.01 0.28 มาก  

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ในดา้นครอบครัว โดยรวมเห็นดว้ย
ในระดบัมาก (X̅ = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 31 ครอบครัวมี
ปัญหาผูป้กครองหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ (X̅ = 4.91) รองลงมา คือข้อ 33 ผูป้กครองมีรายได้ต ่า
ครอบครัวมีฐานะยากจน ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนเร่ืองการเรียนได้ ( X̅  = 4.61) ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ข้อ 36 ผูป้กครองไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน ยา้ยท่ีอยู่บ่อย นักเรียนจึงต้องอพยพ
ติดตามผูป้กครอง (X̅  = 3.26) 

 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครู

ประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งโดยรวมและรายดา้น 

 
ด้าน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคัน ผู้บริหารโรงเรียน ครู 

X̅  S.D. ความหมาย X̅ S.D. ความหมาย 

1 
2 
3 
4 

ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน 
ดา้นครอบครัว 

3.73 
3.48 
3.80 
3.95 

0.28 
0.26 
0.25 
0.24 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

3.82 
3.50 
3.92 
4.03 

0.31 
0.26 
0.32 
0.30 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.74 0.23 มาก 3.82 0.27 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งดงัน้ี 
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ผูบ้ริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅  = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจดัการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นครอบครัว (X̅ = 
3.95) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมนักเรียน (X̅  = 3.80) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ด้านการ
จดัการเรียนการสอน (X̅  = 3.48) 

ครู มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นครอบครัว (X̅ = 4.03) รองลงมา
คือ ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน (X̅ = 3.92) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(X̅ = 3.50) 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น 
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนต์ล า
นารายณ์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ปรากฏผลดงัตาราง 4.9 

 
ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบความคิดเห็น ของตวัแทนนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารท่ีมีต่อ 
                  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนต์ 
                  ล านารายณ์ จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งโดยรวมและรายดา้น 

 
ด้าน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคัน ผู้บริหาร ครู   

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ดา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 3.73 0.28 3.82 0.31 1.10 0.72 
2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.48 0.26 3.50 0.26 1.35 0.56 
3 ดา้นพฤติกรรมนกัเรียน 3.80 0.25 3.92 0.32 2.03 0.95 
4 ดา้นครอบครัว 3.95 0.24 4.03 0.30 0.77 0.16 

 รวมเฉลี่ย 3.74 0.23 3.82 0.27 1.12 0.33 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์  ท่ี

มีสถานภาพต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

t 

 

Sig 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตวัแทนนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น 
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์  ผล
ปรากฏ ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9  ความคิดเห็นอ่ืนและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์  ด้าน
โรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม 

 
ข้อ ด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

โรงเรียนควรติดตามนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
เพื่อจะไดแ้กปั้ญหาไดร้วดเร็ว ทนัการณ์ 
โรงเรียนควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง
และมีมาตรการ การแก้ปัญหานักเรียนท่ีออกกลางคนั
อยา่งจริงจงั 
โรงเรียนอยู่ใกลร้้านอินเทอร์เน็ตและแหล่งมัว่สุมต่าง ๆ 
ท าใหน้กัเรียนหนีเรียนออกไปใชบ้ริการไดง่้าย 
โรงเรียนควรจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ยากจนหรือขาดผูอุ้ปการะ 
โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
ป้องกนัการหนีเรียน เช่น มุมหลบซ่อน หรือมุมอบั 
ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนไกล ไม่สะดวกต่อการ
เดินทางมาเรียน 

8 
 

7 
 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

32.00 
 

28.00 
 
 

16.00 
 

12.00 
 

8.00 
 

4.00 

รวม 25 100.00 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน ด้าน
โรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม โดยประเด็นท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ โรงเรียนควรติดตามนกัเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทันการณ์ (ร้อยละ 32.00) รองลงมาคือ 
โรงเรียนควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเขม้แข็งและมีมาตรการการแกปั้ญหานกัเรียนท่ีออก
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กลางคนัอยา่งจริงจงั (ร้อยละ 28.00) และโรงเรียนอยูใ่กลร้้านอินเทอร์เน็ตและแหล่งมัว่สุมต่าง ๆ ท า
ใหน้กัเรียนหนีเรียนออกไปใชบ้ริการไดง้่าย (ร้อยละ 16.00) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 10  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ 
                    ออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้นการจดัการ 
                    เรียนการสอน 
 

ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน ร้อยละ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

ครูไม่ควรมอบหมายช้ินงานมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้
นกัเรียนเกิดความทอ้ถอย 
ครูท่ีปรึกษาควรดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง หรือ
ติดตามนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดเป็นรายบุคคล 
ครูไม่ควรดุด่าด้วยถ้อยค ารุนแรง หรือลงโทษนักเรียน
รุนแรงเกินกวา่เหตุ 
โรงเรียนควรจดัสัดส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนและครู
อย่างเหมาะสม เพื่อท าให้ครูสามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป 
เพื่อใหไ้ม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
ครูควรปรับปรุงวิ ธีการสอนให้ มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ และเขา้ใจง่าย 

9 
 
5 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 

37.50 
 

20.84 
 

12.50 
 

12.50 
 

8.33 
 

8.33 

รวม 24 100.00 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ล านารายณ์ 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ดา้นการ
จัดการเรียนการสอน โดยประเด็นท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ ครูไม่ควรมอบหมายช้ินงานมาก
จนเกินไป เพื่อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความทอ้ถอย (ร้อยละ 37.50) รองลงมาคือ ครูท่ีปรึกษาควรดูแลเอา
ใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง หรือติดตามนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดเป็นรายบุคคล (ร้อยละ 20.84) และครูไม่
ควรดุด่าดว้ยถอ้ยค ารุนแรง หรือลงโทษนกัเรียนรุนแรงเกินกวา่เหตุ (ร้อยละ 12.50) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 11  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
                    ออกกลางคนั ของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้นพฤติกรรม 
                    นกัเรียน 

 

ข้อ ด้านพฤติกรรมนักเรียน จ านวน ร้อยละ 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 

นักเรียนมกัขาดเรียน หนีเรียน ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของ โรงเรียนบ่อยคร้ัง จึงตอ้งออกกลางคนั 
นักเรียนมีปัญหาชู้สาว มีคู่รักแลว้ตั้งครรภ์ในวยัเรียน จึง
ตอ้งออกกลางคนั 
นกัเรียนหมกมุ่นกบัการใชโ้ทรศพัทห์รือส่ือออนไลน์ ไม่
สนใจการเรียน ท าให้ผลการเรียนตกต ่า จึงต้องออก
กลางคนั 
นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ส่งผลให้มี
ปัญหาด้านผลการเรียน ติด 0, ร, มส. หลายวิชา จึงต้อง
ออกกลางคนั 
นกัเรียนคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ถูกชกัจูงไป
ในทางท่ีไม่ดี จึงตอ้งออกกลางคนั 
นกัเรียนขาดความอดทน ความรับผิดชอบต่อการเรียน จึง
ตอ้งออกกลางคนั 
นักเรียนใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย แสวงหาส่ิงอ านวยความสะดวก
ตามกระแสนิยม ไม่สนใจการเรียน จึงตอ้งออกกลางคนั 

8 
 
7 
 
5 
 
 
5 
 
 
4 
 
2 
 
1 

25.00 
 

21.88 
 

15.62 
 
 

15.62 
 
 

12.50 
 

6.25 
 

3.13 

รวม 32 100.00 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ล านารายณ์ 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน ด้าน
พฤติกรรมนกัเรียน โดยประเด็นท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือนกัเรียนมกัขาดเรียน หนีเรียนไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนบ่อยคร้ัง จึงตอ้งออกกลางคนั (ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ นกัเรียนมีปัญหา
ชูส้าว มีคู่รักแลว้ตั้งครรภใ์นวยัเรียน จึงตอ้งออกกลางคนั (ร้อยละ 21.88) และนกัเรียนหมกมุ่นกบั   
การใช้โทรศพัท์หรือส่ือออนไลน์ ไม่สนใจการเรียน ท าให้ผลการเรียนตกต ่า จึงตอ้งออกกลางคนั 
(ร้อยละ 15.62) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12  ความคิดเห็นอ่ืนและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
                    การออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียน อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ดา้น 
        ครอบครัว 

 
ข้อ ด้านครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 

ครอบครัวแตกแยก นกัเรียนตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติซ่ึงไม่ใช่
บิดามารดา ท าใหไ้ม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
นกัเรียนอยู่ในครอบครัวท่ีมีปัญหาดา้นการเงิน ท าให้ขาด
ความพร้อมทางการศึกษา  
ผูป้กครองควรมีเวลาดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามรักความอบอุ่น 
และติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
ผู ้ปกครองควร เ ห็นความส าคัญของการ เ รียนและ
สนบัสนุนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
ผูป้กครองควรท าความเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด สภาพจิตใจ
ของบุตรหลานซ่ึงอยู่ในช่วงวยัรุ่น ไม่ว่ากล่าวดว้ยถอ้ยค า
รุนแรง  
ผู ้ปกครองต้องการให้นักเรียนออกไปช่วยงาน ท าให้
นกัเรียน ตอ้งออกกลางคนั 

13 
 
 

11 
 

8 
 

6 
 

1 
 
 

1 

32.50 
 
 

27.50 
 

20.00 
 

15.00 
 

2.50 
 
 

2.50 

รวม 40 100.00 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ล านารายณ์ 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียน ด้าน
ครอบครัว โดยประเด็นท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือครอบครัวแตกแยก นกัเรียนตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติซ่ึง
ไม่ใช่บิดามารดา ท าใหไ้ม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร (ร้อยละ 32.50) รองลงมาคือ นกัเรียนอยู่
ในครอบครัวท่ีมีปัญหาด้านการเงิน ท าให้ขาดความพร้อมทางการศึกษา (ร้อยละ 27.50) และ
ผูป้กครองควรมีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น และติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่ง
ใกลชิ้ด (ร้อยละ 20.00) ตามล าดบั 
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4.  บทวิพากษ์ 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น 
และผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์
ล านารายณ์สรุปผลไดด้งัน้ี  

1) นกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ า
นารายณ์มีความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น
อ่ืน ๆ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือขอ้ 6 ทีมงาน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดการติดตาม ประสานงานในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
รองลงมาคือ ขอ้ 31 ครอบครัวมีปัญหา ผูป้กครองหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า 
ท่ีสุดคือ ขอ้ 11 หลกัสูตรของโรงเรียนไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

2) นกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์
ล านารายณ์มีความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนโดยรวมและรายดา้น 
ท่ีมีสถานภาพต าแหน่งต่างกนัและปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการออกกลางคนั ของนกัเรียนในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ ประเด็น
ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในแต่ละดา้น ดงัน้ี คา้นโรงเรียนและสภาพแวดลอ้ม คือ โรงเรียนควรติดตาม
นกัเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อจะไดแ้กปั้ญหาไดร้วดเร็ว ทนัการณ์ ดา้นการจดัการเรียน
การสอน คือ ครูไม่ควรมอบหมายช้ินงานมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความทอ้ถอย คา้น
พฤติกรรม นกัเรียน คือ นกัเรียนมกัขาดเรียน หนีเรียน ไม่ปฏิบติัตามกฎของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
จึงตอ้งออก กลางคนั ดา้นครอบครัว คือ ครอบครัวแตกแยก นกัเรียนตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติซ่ึงไม่ใช่
บิดามารดา ท าใหไ้ม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร  

 
5.  สรุปผล 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อ การออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์มีประเด็นท่ี
น่าสนใจ อนัจะเป็นขอ้มูลน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคนัของ นักเรียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา ซ่ึงจะช่วยลดจ านวนนักเรียนออกกลางคนัให้น้อยลงหรือไม่มี นักเรียนออก
กลางคนัเลย ดงัน้ี  
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1)  ความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นครอบครัวมีค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงว่า ปัจจยัดา้นครอบครัวเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผล ต่อการออกกลางคนัของนักเรียนสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนกัเรียนอยู่ในครอบครัวท่ีมีปัญหา
ในด้านต่าง ๆ เช่น บิดามารดาหย่าร้าง ฐานะทางเศรษฐกิจ สัมพนัธภาพภายในครอบครัว ฯลฯ 
โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีบิดามารดาหย่าร้างกนัหรือแยกกนัอยู่  ย่อมประสบกบัภาวะความเครียด ความ
ไม่มัน่คงทางดา้นอารมณ์และจิตใจ ขาดความมัน่ใจในตวัเอง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาทาง การเรียน มี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคจ์นตอ้งออกกลางคนั และยงัส่งผลให้นกัเรียนขาดผูรั้บผิดชอบในการส่ง
เสียให้เรียนอีกดว้ย ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิสาพชัร์ โกสียรั์ตนภิบาล (2555: 56 
- 57) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียนโรงเรียนบา้นจนัทเขลม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยแบ่งปัจจยัออกเป็น 6 ดา้น พบวา่ โดยรวมและรายคา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น สถานภาพของผูป้กครอง เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ฐานะของ ครอบครัวไม่ดี และรองลงมาคือ ขาด
ผูรั้บผิดชอบส่งเสียใหเ้รียน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภุมริน บุญทวี (2548: 136 - 137) ท่ี
ได้ศึกษาปัจจยัทางครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมท่ีมี ผลต่อการออกกลางคนัของนักศึกษา
โรงเรียนอาชีวะเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัทาง ครอบครัวมีผลต่อการออกกลางคนัของ
นักศึกษาอย่างมาก นักศึกษาท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน การเรียนเกิดจากปัญหาความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ เคียร์นีย ์(Kearmey, 2008: 
458 461) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อ การออกกลางคนัของนักเรียน พบว่า ครอบครัว
และตัวแปรทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ความยากจนส่งผลถึงการออกกลางคันของนักเรียน
โดยตรง สัมพนัธภาพทางครอบครัวกับ พฒันาการด้านการศึกษาของเด็กมีความเก่ียวข้องกับ
ความส าเร็จทางวิชาการและความสนใจของเด็ก โดยตรง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมาคม
จิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association: APA, 2012: 1) ไดน้ าเสนอสถิติการออก
กลางคันของนักเรียน ซ่ึงเป็นข้อมูลจากศูนย์ เพื่อการศึกษาสถิติแห่งชาติ (National Center for 
Education Statistics: NCES) พบว่า ในปี 2009 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมาจาก
ครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าออกกลางคนัมากกวา่นกัเรียน ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดสู้งถึงหา้เท่า  

2)  ความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ท่ีมีสถานภาพ
ต าแหน่งต่างกนั และปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ออกกลางคนัของนักเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองมาจากโรงเรียนในสังกัดเขต 
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พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรีมีบริบททางสังคมท่ีไม่แตกต่าง
กนัมากนัก เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาเหมือนกนั ปัญหาต่าง ๆ อนัเป็นสาเหตุท่ีท าให้ นักเรียนตอ้ง
ออกกลางคนัจึงมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงทุกโรงเรียนต่างก็ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โดยทั้งนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนทุกขนาด
ได้มีส่วน ร่วมในการรับผิดชอบด าเนินงานดังกล่าวอย่างมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 4) กล่าวว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง การส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
เต็มศกัยภาพ มี คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะ
การด ารงชีวิต และรอดพน้จากวิกฤติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการช่วยเหลือ
นกัเรียนโดยมี กระบวนการ วิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้
เพื่อส่งเสริม ให้ครูประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กร ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและ ส่งเสริมพฒันาเต็มศกัยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภวตั สังขรักษ์ (2555: 73) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ออกกลางวนัของ นกัเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอนางรอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า และผูบ้ริหาร ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว ท่ีมีสถานภาพต าแหน่งและท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียน ขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของ
นกัเรียนโดยรวมและราย ดา้นไม่แตกต่างกนั  

3)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ า
นารายณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผูแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นครอบครัว 
ประเด็นท่ีมีผูแ้สดงความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ครอบครัวแตกแยก นักเรียนตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติซ่ึง
ไม่ใช่บิดา มารดา ท าใหไ้ม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าท่ีควร ทั้งน้ีเป็นผลมาจากครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบนั
พื้นฐาน ทางสังคม และปัญหาครอบครัวมีแนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองมาจาก การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความซบัซอ้นและเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีการอพยพ แรงงาน
เขา้สู่เมืองใหญ่ สังคมไทยซ่ึงแต่เดิมเป็นสังคมชนบทมีแนวโนม้เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้
เกิดปัญหาครอบครัวตามมาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาการหย่าร้าง พ่อหรือแม่ตอ้ง เล้ียงลูก
เพียงล าพงั หรือเด็กถูกทอดทิ้งให้อาศัยอยู่กับญาติซ่ึงไม่ใช่บิดามารดา รวมถึงการมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและการใหค้วามส าคญักบับทบาทหนา้ท่ีการงานมากกวา่ครอบครัว ท าใหไ้ม่มีเวลา อบรม
เล้ียงดูเด็กอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น แสวงหาความรักจากผูอ่ื้นซ่ึงจะ ท าให้
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เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไดง้่าย เช่น การเรียน การใชส้ารเสพติด พฤติกรรมดา้นชูส้าว การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค ์การทะเลาะวิวาท การติดเกมออนไลน์ เป็นตน้ ความคิดเห็นและ ขอ้เสนอแนะจาก
การวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลันธร ราชรักษ์ (2554: 33) ได้กล่าวถึง สาเหตุการออก
กลางคนัไวอ้ย่างน่าสนใจว่า เด็กขาดผูป้กครองท่ีแทจ้ริง เด็กท่ีอยู่ตามล าพงั ไม่มีคน ดูแลอบรมบ่ม
นิสัยก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เด็กเสียได้ สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบันท่ีส าคัญ เพราะเป็น
สถาบันแรกท่ีขัดเกลาทางสังคมแก่เด็กมากท่ีสุด ดังนั้นพฤติกรรมจะซึมซับมาจากสมาชิก ใน
ครอบครัว และสอดคลอ้งกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 5-7) ระบุถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซ่ึง
มีผลมาจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัจากสภาพครอบครัว ดงัน้ี ครอบครัวเป็นสถาบนั หลกั
ของสังคมมนุษย ์มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายใน และภายนอกของเด็กและ เยาวชน 
การเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กิดเด็กมีพฤติกรรมเชิงลบ ซ่ึงไดส้ร้างปัญหาใหก้บัตวัเด็ก และส่งผล
กระทบต่อเน่ืองถึงสังคมรอบขา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเล้ียงดูโดยปราศจากการดูแล เอาใจใส่ การ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือผูป้กครองบีบบงัคบั สร้างความกดดนั หรือคาดหวงั ในตวัเด็ก
มากเกินไปหรือการขาดตวัแบบท่ีดีในการด าเนินชีวิต ท าใหเ้ด็กสับสนและขาดท่ีพึ่ง รวมทั้งอยูอ่ย่าง
ไร้ความหวงั ไม่ได้รับการขดัเกลาทั้งกริยามารยาท ระเบียบวินัยท่ีดีพอ จะเห็นได้ว่า ปัจจยัด้าน
ครอบครัวส่งผลกระทบอย่างมากต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน หากปัจจยั  ดา้นครอบครัวไดรั้บ
การแกไ้ขอย่างจริงจงัซ่ึงนบัวา่เป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนยอ่ม
ลดลง หรือไม่มีนกัเรียนออกกลางคนัเลย  
 

6.  ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์ คน้พบขอ้มูล
ท่ีส าคญัอนัจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในดา้นการแกปั้ญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน ในโรงเรียน
อสัสัมชญัคอนแวนตล์ านารายณ์หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกนั ดงัต่อไปน้ี 

  
6.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

1) จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือปัจจยัดา้นครอบครัว แสดงว่า 
ปัจจยัดา้นครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัสูงสุด ดงันั้น โรงเรียนควรมีมาตรการใน
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มท่ีมีปัญหาในดา้นต่าง ๆ อยา่งทนัท่วงที เช่น การจดัหา



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 74 

 

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียน ตั้ งแต่
โรงเรียนเปิดภาคเรียนท่ี 1 และด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 คร้ัง เพื่อ
รับทราบปัญหาครอบครัวของนักเรียนตั้งแต่เน่ินๆ และหาวิธีช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ย่างทนั การณ์ 
และมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดความเส่ียงต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน  

2) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทีมงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียนขาดการติดตาม ประสานงานในการแกไ้ขปัญหานกัเรียนอย่างต่อเน่ือง แสดงว่า 
ปัจจยัเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกกลางคนัสูงสุด ดงันั้น และ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาควรร่วมมือกันพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ขึ้น โดยการติดตาม ประสานงานในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน อยา่ง
ต่อเน่ือง ตามกระบวนการดังน้ี การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนักเรียน การส่งเสริม
และพฒันา การป้องกนัและแกไ้ข และการส่งต่อนกัเรียน หากโรงเรียนมีทีมงานท่ี เขม้แข็ง ท างาน
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามและแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงั ย่อมเป็นการช่วยลด ความเส่ียงต่อการ
ออกกลางคนัของนกัเรียนได ้ 

3) จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หลกัสูตรของโรงเรียน 
ไม่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง แสดงว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรของโรงเรียนส่งผลต่อการออก 
กลางคนันอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาควรร่วมมือกนั พฒันา
หลกัสูตรของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนมากท่ีสุด และ ยืดหยุ่น
ไดต้ามความเหมาะสมของสภาพการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และเกิด ทกัษะ
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ด าเนินชีวิตในวยัเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป  

1)  การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากนกัเรียน ผูป้กครอง ครูประจ าชั้น และผูบ้ริหารเท่านั้น 
จึงควรมีการเก็บขอ้มูลจาก ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น นกัเรียนท่ีออกกลางคนั พ่อแม่ ผูป้กครอง 
ผูน้ าชุมชน เพื่อจะไดท้ราบความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ มีความชดัเจนมากยิง่ขึ้น อนัจะน าไปสู่การ
แกปั้ญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2)  ควรท าการวิจยัเก่ียวกบัการออกกลางดนัของนักเรียนโดยศึกษาปัจจยัหลาย ๆ 
ดา้น เพื่อจะไดท้ราบถึงสาเหตุของการออกกลางคนัท่ีชดัเจนขึ้น และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3)  ควรท าการวิจยัเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในลกัษณะงานวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการน าขอ้มูลจากการคดักรองของโรงเรียนมาใชป้ระโยชน์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกและ
สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีอาจก่อใหเ้กิดการออกกลางคนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลกระทบต่อเจ้าของ
ผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ในเขต 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 
 

ทนงชาติ ประภาศิริ7 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษา โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จาก
การน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มาใชจ้ดัเก็บภาษีกบัเจา้ของผูค้รอบครอง
ท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง 3) เพื่อศึกษา แนวทางพฒันา
ในการด าเนินงานจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในมุมมองของเจ้าของผูค้รอบครองและ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่นเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากประชากร
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีเป็นผูบ้ริหารและเจา้พนกังานของรัฐ และกลุ่มประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผู ้
ครอบครองเจ้าของท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้างโดยวิธี
เจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จ านวน 15 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) ผลการศึกษาวิจยั พบวา่  

1)  โครงสร้างระบบการจดัเก็บภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 30 ก วันท่ี 12 มีนาคม 2562 
ประกาศใช ้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2562  เป็นปีท่ี 4 ในรัชกาลปัจจุบนั  รัฐบาลไดป้ระกาศใชเ้พื่อจดัเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ ทดแทนการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี  ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 ใน
ระบบเก่าท่ีไดใ้ช้มาช้านานยงัไม่เคยเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ

 
7
 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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และสังคม เป็นการเก็บภาษีของภาครัฐท่ีกระจายผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไดค้รอบคลุม
กลุ่มประชาชนทัว่ไป  ท่ีจะตอ้งเสียภาษีให้แก่ภาครัฐบาลไดอ้ย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  ท าให้ลด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนท่ีมีมูลค่าของทรัพยสิ์นมากจะตอ้งเสีภาษีมาก กบัผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมูลค่า
นอ้ยจะเสียภาษีไปตามอตัราส่วนท่ียุติธรรม  ลดความเหล่ือมล ้าของประชาชน  เป็นการกระจายการ
จัดเก็บภาษีจากผูถื้อครองครอบครองท่ีดินทรัพย์สินท่ีดินส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่กระจุกตัวอยู่กับผู ้
ครอบครองท่ีดินท่ีเป็นคนจนและคนรวยรัฐจะไดมี้รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีอย่างทัว่ถึงและเป็น
ธรรม ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาทรัพยสิ์นท่ีดินท่ีรกร้าง ว่างเปล่าท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ จะไดมี้
การพฒันาและสร้างประโยชน์ สร้างความเจริญเติบโตให้กบัทอ้งถ่ิน โดยจดัแยกการเสียภาษีตาม
ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ท่ีดินเพื่อการเกษตร 2) ท่ีดินเพื่ออยู่อาศยั
หลกั  3) ท่ีดินเพื่อพฒันาใชป้ระโยชน์ 4) ท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า  

2)  ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากการจดัเก็บภาษีตามโครงสร้างใหม่ ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พบวา่ ผูมี้ท่ีดินและส่ิงสร้างจ านวนนอ้ย รัฐจะมีรายได้
จากการจดัเก็บภาษีน้อยกว่าการใช้ระเบียบเก่า และมีผลกระทบกบัผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง 3 กลุ่มแรก นอ้ยหรือไม่กระทบเลย ไดแ้ก่ 1) ท่ีดินเพื่อการเกษตร จะไดรั้บการยกเวน้ 50 ลา้น
บาทแรก  2) ท่ีดินเพื่ออยูอ่าศยัหลกั จะไดรั้บการยกเวน้กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาท 3) ท่ีดินเพื่อ
พฒันาใชป้ระโยชน์ จะมีผลกระทบต่อผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหลายแปลง ม่ีบา้นหลาย
หลงั บา้นหลงัอ่ืนตอ้งเสียภาษีในอตัรา 0.02 %และจะมีผลกระทบในระดับปานกลางใน 4 กลุ่ม
ประชาชน และ 4) ผูค้รอบครองท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า ท่ีมีไวเ้พื่อขายหรือเพื่อเก็งก าไร จะเร่ิมเสียภาษี
ในอตัรา  0.3 % จะมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบกิจการอสังหาริมทรัพยใ์นระดบัสูง  

3)  แนวทางพฒันาในการด าเนินงานจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในมุมมอง
ของเจา้ของผูค้รอบครองและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขต
เทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นพบว่า  1) มีปัจจยัทางการประชาสัมพนัธ์ของ
ภาครัฐไม่เขม้แขง็ ไม่ทัว่ถึง ประชาชนขาดความรู้ และไม่เขา้ใจเร่ือง โครงสร้างการจดัเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างระบบใหม่เท่าท่ีควร เกิดปัญหาผลกระทบต่อการจดัเก็บภาษีในระดบัทอ้งถ่ินของ
เจา้พนกังานของรัฐกบัประชาชนผูเ้สียภาษีประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือ 2) การเสียภาษีซ ้ าซ้อน 
อนัเน่ืองมาจากการจดัเก็บภาษีตามอตัรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่น้ี ควรให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มผูค้รอบครองท่ีดิน ทั้ ง 4 กลุ่ม ท่ีมี
ผลกระทบต่อการเสียภาษีซ ้ าซ้อน 3) การประกาศใช้พ.ร.บ.การจดัเก็บภาษี ใหม่ เป็นการรวดเร็ว
เกินไป  การเตรียมการณ์ เตรียมตวัของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตั้งตวั
ไม่ทนั จะสร้างปัญหาเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรือนแน่นอน และในช่วง
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ระยะเวลาน้ีประชาชนทัว่ไปของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกประสบปัญหาโรค COVID 
19 ระบาดเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรือน จึงเห็นควรให้ภาครัฐ ชะลอการ
จดัเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปก่อน ให้จดัเก็บในระบบเก่าไป
พลางก่อน 
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The Structure of the New Land and Buildings Tax Act B.E. 2562 will 
Affect the Owners Who Land Tenure and Real Estate Entrepreneur, 

land and buildings In the Municipality of Ban Pet Subdistrict,  
Mueang District, KhonKaen Province. 

 
Tanongchart Prabrasiri8 

 
Abstract 

 
This research study Objective 1)  To study the structure of the New Land and Buildings 

Tax Act B.E.2562, which will have an impact on land owners and business owners.  Real estate, 
land and buildings 2)  for analysis Problems, obstacles and effects of the new Land and Buildings 
Tax Act B.E. 2562, to be used for collecting taxes on land owners and business owners. Real Estate, 
Land and Buildings3)  To study the development guidelines for land and buildings tax collection 
From the perspective of owners, occupiers and business entrepreneurs Real Estate, NewLand and 
Buildings In the Municipality of Ban Pet Subdistrict, Mueang District, KhonKaen Province It is a 
qualitative research by using the semi- structural interview.  In- depth interview from target 
population, informants Who are administrators and government officials And groups of citizens, 
owners, occupiers, landowners and business operators Real Estate, Land and Buildings By specific 
method Distribution as appropriate for the situation (Chai Photisita, 2007) , amount 15 persons. 
Data were analyzed by using descriptive analysis. 
 The study results show that 

1)  The structure of the new tax collection system Are classified according to the 
utilization characteristics into 4 types which are (1)  Agricultural land ( 2)  Land for primary 
residence (3) Land for development use and (4) Wasted land is not profitable for sale or profit It is 
a tax collection of the government that covers land tenants and buildings covering general public 
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groups that will have to pay taxes to the government thoroughly.  Can reduce the economic gap of 
the poor and the rich to a certain extent Is the distribution of tax from land tenure owners, property, 
buildings that are not concentrated on land owners who are poor and rich The state will receive tax 
revenue thoroughly and fairly. As well as able to solve problems of property, wasteland that is not 
being used Will develop and create benefits Create growth for the local area as well. 

2)   Problems, obstacles and effects from the new structure tax collection under 
the Land and Buildings Act 2019, found that there are only a small number of land and buildings 
the state will have less revenue from taxation than using old regulations.  And have little or no 
impact on the first three groups of land owners and buildings, including (1) Agricultural land Will 
be exempt from the first 50 million-baht (2)  Land for primary residence Will be exempted if the 
value is not more than 50 million baht. And (3) Land for development use Will have an impact on 
land tenants and buildings Many houses Other houses are subject to a tax rate of 0.02% and will 
have a moderate impact on 4 people groups and(4)  Wanderers of the land That are for sale or 
speculation Will start paying taxes at the rate of 0.3% , will have a high impact on real estate 
operators. 

3)  Development guidelines for land and construction tax collection from the 
perspective of the owner of the family Dominate and business entrepreneurs Real Estate, New Land 
and Buildings In the Ban Duck Subdistrict Municipality, Mueang District, KhonKaen Province, it 
was found that (1)  There was insufficient public relations for the public sector, lacking public 
knowledge.  And do not understand the matter The new system of land and building tax collection 
should be Problems affecting local tax collection of state officials and taxpayers Citizens will not 
cooperate. (2) Double taxation. Due to taxation according to the framework rate The new Land and 
Buildings Tax Act B.E. 2562, the state has considered or considered whether or not all 4 groups of 
land tenants will have an impact on double taxation or not. (3) The announcement of the new Tax 
Act is too fast. Preparation Prepare for the people who own land and buildings before the start. Will 
definitely create economic problems for every household and during this period, the general 
population of Thailand and other countries Around the world experiencing COVID 19, the 
epidemic has caused economic problems for every household.  Therefore, agreeing to the 
government Slow down tax collection under the Land and Buildings Tax Act B.E.  2562, to be 
concealed first in the old system. 
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1.  บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 

2508 เป็นกฎหมายท่ีออกมาใชช้า้นาน ใชร้ะบบการจดัเก็บภาษี 3 ภาษี ไดแ้ก่ 1) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 2) 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ 3) ภาษีป้าย ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นผูจ้ดัเก็บภาษี   
ท าให้การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีปัญหาและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัฐานภาษี 
อตัราภาษี และการลดหย่อนภาษีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ ปัจจุบนั ท าให้อปท. มีรายได้ไม่
เพียงพอในการพฒันาทอ้งถ่ิน รัฐบาลจึงตอ้งจดัสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเพิ่มเติมกฎหมายท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ท่ีมาแทนกฎหมายวา่ดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายว่า
ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ี โดยกฎหมายฉบบัใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเล่ือมล ้าในสังคมและ
เพิ่มการกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จะเป็นผูจ้ดัเก็บ
ภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผูดู้แล ซ่ึงหากมีการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไดจ้ริง ก็จะเป็นการเพิ่ม
รายไดใ้หก้บั อปท. เพื่อน าไปใชพ้ฒันาทอ้งถ่ินในดา้นสังคมอ่ืน ๆ ต่อไป  

นอกจากน้ีการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างยงัสามารถลดการถือครองท่ีดินเพื่อการเก็ง
ก าไรในตลาดอสังหาริมทรัพยอี์กดว้ย  ภาษีท่ีอยู่อาศยั  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภท
ใหม่  ท่ีจะน ามาใชจ้ดัเก็บแทนภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (อปท.) จดัเก็บอยู่ในปัจจุบนั โดยรายได ้จากการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด 
จะเป็นของ อปท. เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดินหรือรายได้
ของรัฐบาลแบ่งออกเป็นภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ใชฐ้านค่ารายปีหรือค่าเช่าต่อปีในการประเมินภาษี  
จึงซ ้ าซ้อนกบัการเก็บภาษีเงินไดจ้ากการให้เช่าทรัพยสิ์น การประเมินค่ารายปีขึ้นกบัดุลยพินิจของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ในการก าหนดค่าเช่าท่ีสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง นอกจากน้ี อตัราภาษีก็ก าหนด
ไวสู้งมาก คือ ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีหรือเทียบเท่ากบัค่าเช่าเดือนคร่ึงและภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  มี 2 
แบบคือ   (1) ฐานภาษีไม่เป็นปัจจุบนั เน่ืองจากใชร้าคาปานกลางของท่ีดินซ่ึงปกติตอ้งปรับปรุงทุก
รอบ 4ปี แต่ปัจจุบนัยงัคงใช้ราคาปานกลางของท่ีดินเดิมท่ีใช้ในการประเมินภาษีปี 2521 – 2524 
และยงัมีการลดหย่อนเน้ือท่ีดินท่ีน ามาค านวณภาษีเป็นจ านวนมาก (2) อตัราภาษีมีการก าหนดตาม
ชั้นของราคาปานกลางท่ีดิน ถึง 3-4 ชั้น และมีลกัษณะถดถอย โดยท่ีดินท่ีมีมูลค่าสูงเสียภาษีในอตัรา
ภาษีเฉล่ียท่ีต ่ากว่าท่ีดินท่ีมีมูลค่าต ่า (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และ
พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508) 
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การจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
(เร่ิมใชเ้ป็นระบบการจดัเก็นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระบบใหม่ ปี 2563 ) มาแทนการจดัเก็บภาษี
มูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในความครอบครองของประชาชน โดยการจัดเก็บภาษีผู ้
ครอบครองเป็นรายปี แบ่งทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งเสียภาษีออกเป็น  4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เกษตรกรรม 2) 
ท่ีอยู่อาศยั 3) อ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงค์อ่ืนไม่ใช่กรณีของการปล่อยทิ้งรกร้าง เช่น ใชเ้พื่อพาณิช
ยกรรม เกษตรกรรมและอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม โรงแรม อาพาร์ทเมน้ท ์ร้านคา้ บา้นเช่า และ 4) ท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่า ถือเป็นท่ีไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงท่ีสุด  ซ่ึงเป็น
ภาระหนา้ท่ีของรัฐท่ีสามารถจดัเก็บภาษีจากประชาชนไดส้ามแบบ คือ ภาษีจากรายได ้ไดแ้ก่ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีจากรายจ่าย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีจาก
ทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ภาษีมรดก ภาษีโรงเรือน (ซ่ึงยกเลิกไปแลว้) ซ่ึงภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างน้ี  จะ
เป็นภาษีประเภทหลงัสุด จดัเก็บจากทรัพยสิ์นท่ีประชาชนสะสมไว ้ การจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างน้ี  เป็นภาษีชนิดใหม่ มาแทนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงภาษีบ ารุงทอ้งท่ีทั้ง 2 ประเภทน้ี
ไดถู้กยกเลิกไป โดยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างน้ีจะเร่ิมจดัเก็บภาษีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น
ตน้ไปภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นเร่ืองท่ีเจา้ของบา้นควรรู้  และเป็นเร่ืองส าคญัท่ีรัฐจะน ามาเป็น
ฐานในการจัดเก็บ เรียกว่า ฐานภาษี ซ่ึงฐานภาษีของภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างน้ี   คือบรรดา
อสังหาริมทรัพยท์ั้งหลาย โดยคิดจากราคาประเมินของทางราชการท่ีประกาศโดยกรมธนารักษ์  
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก่ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงรวมโรงเรือน อาคาร ตึก หรือ ส่ิงปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนท่ีบุคคลเขา้อยู่อาศยัหรือใชส้อยได ้หรือใชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้ หรือประกอบการอุตสาหกรรม
หรือพาณิชยกรรม ห้องชุด หรือแพท่ีบุคคลอาจใชอ้ยู่อาศยัไดห้รือมีไวเ้พื่อหาผลประโยชน์ดว้ย แต่
ไม่รวมเคร่ืองจกัรหรือส่วนควบท่ีติดตั้งในโรงงานซ่ึงเคยอยู่ในระบบภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

อตัราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีก าหนดอยู่ในกฎหมายนั้น เป็นอตัราภาษีสูงสุดท่ีรัฐมี
อ านาจจัดเก็บได้ แต่ส าหรับปี 2563 และ 2564 น้ี รัฐได้ประกาศจัดเก็บภาษีต ่ากว่าอัตราสูงสุด 
เป็นไปตามมาตรา ของพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กล่าวคือ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ี
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอตัราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี  ท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศยั ใหมี้อตัราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี  ท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีประโยชน์อ่ืนนอกจากเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศยัให้มีอตัราภาษีไม่เกินร้อยละ 
1.2 ของฐานภาษี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีทิ้งไวว้่างเปล่าหรือไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
ให้มีอตัราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษีดงัน้ี 1) ประการแรกของการบงัคบัใชภ้าษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง กฎหมายก าหนดให้มีการบรรเทาภาระภาษี หากเจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งเสียภาษีท่ีดิน

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-2563-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-18895


การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 84 

 

และส่ิงปลูกสร้างมากกว่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเดิม  2) ประการท่ี 2 หลกัการ
ของภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดูเหมือนจะดี สร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม แต่เม่ือตวักฎหมาย
ออกมาจริงกลบัมีช่องโหว่มาก ท าให้รัฐเสียประโยชน์และเจา้ของท่ีดินรายใหญ่มีช่องทางวางแผน
ภาษีไดม้ากขึ้น เช่น แต่เดิมภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้ยกเวน้ภาษีท่ีดินเกษตรกรรมส าหรับท่ีดินขนาด 1-5 
ไร่  ในต่างจงัหวดั และ 100 ตารางวา-5 ไร่ ในเขตกรุงเทพฯ ต่อเจา้ของท่ีดิน 1 ราย แต่ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างให้ยกเวน้ท่ีดินเกษตรกรรมมูลค่า 50 ลา้นบาทแรกต่อ 1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงปัจจุบนัมีมากกว่า 7,000 แห่ง  หากเจ้าของท่ีดิน 1 ราย มีท่ีดินกระจายไปในหลายทอ้งท่ี  ก็จะ
ได้รับยกเวน้ 50 ลา้นบาทแรกทุกทอ้งท่ี จากท่ีเดิมได้รับยกเวน้แค่แห่งเดียวและ 3) ประการท่ี 3. 
ปัจจุบนัยงัมีความไม่ชดัเจนมากมายในการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กระทัง่ภาครัฐเองก็ดู
จะขาดความพร้อมและแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัล่าสุดมีประกาศขยายก าหนดเวลา
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างออกไป โดยภาษีท่ีตอ้งช าระคร้ังแรกจาก
เดิมในเดือนเมษายน 2563 ถูกเล่ือนออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 (ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ลอว์แอนด์ เอควิตี ้จ ากดั pakorn@lawandequity.co) 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ 1) ลดความเหล่ือมล ้ าผูมี้ทรัพยสิ์นมูลค่าสูง ให้มีภาระต้องเสียภาษี
มากกว่าผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมูลค่าต ่า ซ่ึงจะท าให้เกิดความเป็นธรรมและช่วยลดความเหล่ือมล ้าในสังคม  
2) เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการประเมินภาษี และกระตุ้นให้
เจา้ของท่ีดินใชป้ระโยชน์ในท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดปัญหาการกกัตุนท่ีดินเพื่อเก็งก าไร
รวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดการกระจายการถือครองท่ีดิน 3) เพิ่มรายไดใ้ห ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
มีรายได้เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการลงทุนและจดับริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพต่อประชาชนใน
พื้นท่ีมากขึ้นและ 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อปท. วา่มีการเก็บภาษีอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมถึงติดตามการใชจ่้ายเงินภาษีซ่ึง
เก็บภาษีจากประชาชนในพื้นท่ี ไปพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกบัความตอ้งการ
ของประชาชน  (ปกรณ์ อุ่ นหิรัญสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์แอนด์ เอควิตี้  จ ากัด
pakorn@lawandequity.co) 

เทศบาลต าบลบา้นเป็ด แยกออกจากต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเป็ด เม่ือปี พศ. 2539  ไดย้กฐานะเป็นเทศบาลต าบลบา้น
เป็ด เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็นต าบลท่ีตั้ งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมือง
ขอนแก่น เดิมท่ีท าการตั้งอยูท่ี่สถานีอนามยัต าบลบา้นเป็ด ปี พ.ศ. 2540 ไดย้า้ยท่ีท าการมาอยู่ท่ีหมู่ 2 
ต าบลบา้นเป็ด ณ ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนเทศบาลบา้นเป็ด และไดท้ าการจดัซ้ือท่ีดินบริเวณ 
หมู่ท่ี 2 ใกลก้บัท่ีท าการเดิม จ านวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อท าการก่อสร้างอาคารส านกังานเทศบาล
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ต าบลบา้นเป็ดแห่งใหม่ โดยได้ยา้ยเขา้ท่ีท าการแห่งใหม่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึง
ปัจจุบันท่ีมีเน้ือท่ี 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,689 ไร่ อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวดั
ขอนแก่น มีจ านวน 23 หมู่บา้น  83 ชุมชนมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 24,571 ครัวเรือน มีประชากร
ทั้ ง ส้ิน  43,040  คน   มีความหนาแน่นเฉล่ีย  926 คน /  ตารางกิโลเมตร ประชากรมีรายได้
เฉ ล่ี ย  145,016 บาท /คน/  ปี  (จปฐ.2 ปี  2560 สนง .พัฒนา ชุมชนอ า เภอ เ มืองขอนแก่น)
รายได้ ประชากรท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ประกอบอาชีพหลายหลาย เช่น 
เกษตรกรรม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั / ห้างร้าน รับจ้างทัว่ไป คา้ขาย และ อาชีพอ่ืน ๆ มี
รายได้เฉล่ียของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจ าปี 2560 (จปฐ.2) มี
รายได้เฉล่ีย 145,016.79 บาท / คน / ปี (สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 
2560  ระดับต าบล ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอเมืองขอนแก่น)มียอดเงินสะสมท่ีสามารถ
น ามาใช้ได้  จ านวน 27,064,461.24 บาท (งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน กองคลัง 
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ณ  วนัท่ี  29  กันยายน  2560)ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินภาครัฐ จดัเก็นภาษีเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองในฐานะ “รัฐบาลทอ้งถ่ิน” 
ตามนโยบายของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เร่ิมใชเ้ป็นระบบการจดัเก็น
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระบบใหม่ปี 2563 ) (ขอ้มูลงานทะเบียน ฯ เทศบาลต าบลบา้นเป็ด ณ 
เดือนเมษายน 2561) 

จากการท่ีผูวิ้จยัได ้ลงพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด ศึกษาส ารวจหาขอ้มูลผลกระทบ
จากการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  จากประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รอบครองทรัพยสิ์นท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
2475 และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายท่ีออกมาใช้ช้านาน ตามระบบ
การจดัเก็บภาษี 3 ภาษี ไดแ้ก่ 1) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ 3) ภาษีป้าย ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นผูจ้ดัเก็บภาษีนั้น  และจะถูกจดัเก็บภาษีในระบบใหม่ ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เร่ิมใช้เป็นระบบการจดัเก็นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง ปี 2563) มาแทน ซ่ึงมุ่งเน้นการจดัเก็บภาษีจากผูค้รอบครองหรือผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน  ตามมูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในอตัราภาษีแตกต่างกนัไปตาม
ประเภทการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เกษตรกรรม 2) ท่ีอยู่อาศยั 3) อ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์น ไม่ใช่กรณีของการปล่อยทิ้งรกร้าง เช่น ใชเ้พื่อพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและอยู่
อาศยั อุตสาหกรรม โรงแรม อาพาร์ทเมน้ท ์ร้านคา้ บ้านเช่า และ 4) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ถือเป็นท่ี
ไม่ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ จะถูกจดัเก็บภาษีในอตัราสูงท่ีสุด 
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ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดรั้บทราบขอ้มูลผลกระทบจากการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างจากประชาชนผูค้รอบครองทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างระบบเก่า มาใชเ้ป็นระบบการเสียภาษีใหม่ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
(เร่ิมใช้เป็นระบบการจดัเก็นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2563 ) ในเบ้ืองตน้ พบว่า เป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจศึกษาวิจยั การคน้ควา้อิสระ ( IS.) เร่ือง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน ามาใชวิ้เคราะห์และ
รายงานผลการวิจยัในทางวิชาการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ.2562 ในคร้ังน้ี 
 

2.  ค าถามการวิจัย  
 

1) โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ ท่ีน ามาใชเ้รียกเก็บภาษี 
มีลักษณะเป็นอย่างไร  และมีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  
อยา่งไรบา้ง 

2) มีปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ  จากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่มาใชจ้ดัเก็บภาษีกบัเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มีปัญหาและอุปสรรค ดา้นเศรษฐกิจ มีผลกระทบสร้างปัญหาความเดือดร้อน
ในครัวเรือนของท่านอยา่งไรบา้ง 

3) มีขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาในการด าเนินงานจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ใน
มุมมองของเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
สร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นอยา่งไร 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษา โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มีผลกระทบ
ต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ใน
เขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มาใชจ้ดัเก็บภาษีกบัเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

3) เพื่อศึกษา แนวทางพฒันาในการด าเนินงานจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ใน
มุมมองของเจา้ของผูค้รอบครองและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ีและเน้ือหาการวิจัย 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ 

มีผลกระทบต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
สร้างในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi -Structure Interview) สัมภาษณ์
เชิงลึก  (In-depth  Interview) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

 
4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจัย 
ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษาคน้ควา้อิสระไดศึ้กษาจากโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ และโครงสร้างจาก  พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508ท่ีมีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้รอบครองท่ีดินและ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น  ดงัน้ี 

1)   โครงสร้างการจดัเก็บภาษี พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 ประกอบดว้ย 

(1)  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(2)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(3)  ภาษีป้าย 

2)  โครงสร้างการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกอบดว้ย   

(1) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
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(2) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
(3) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่กรณี

ของการปล่อยทิ้งรกร้าง  
(4) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินรกร้างเป็นท่ีดินไม่ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

 
4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูบ้ริหารและเจา้พนกังานของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัเก็บภาษีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของ
ผูค้รอบครองเจ้าของท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
ผลประโยชน์ไดเ้สีย ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ดโดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จ านวน 15 คน  ประกอบดว้ย 

1)   ผูบ้ริหารเจ้าพนักงานของรัฐ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบล
บา้นเป็ด  3 คน ประกอบดว้ย 

(1)  ปลดัเทศบาลต าบลบา้นเป็ด   จ านวน   1   คน 
(2)  ผูอ้  านวยส านกัจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน  1   คน  
(3) พนกังานของรัฐผูมี้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษี             จ านวน   1   คน 

2)   ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดิน  จ านวน  12 คน  
(1)  เพื่อการเกษตรกรรม    จ านวน   3  คน 
(2)  เพื่อท่ีอยูอ่าศยั     จ านวน   3  คน 
(3)  อ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ท่ีไม่ใช่กรณีของการปล่อยทิ้งรกร้าง 3 คน 
(4)  ท่ีดินรกร้างท่ีดินไม่ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์           จ านวน  3  คน 
 

4.4 ขอบเขตด้านตัวแปร 
โครงสร้างการจดัเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562ให้ประชาชนผูเ้ป็น

เจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
1)  การจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 4 ประเภท เป็นตวัแปรในการวิจยัใน

คร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
(1)  ท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
(2) ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
(3) ท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อใชป้ระโยชน์ วตัถุประสงคอ่ื์น  
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(4) ท่ีดินรกร้างวา่งเปล่าไม่ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
2) ผลกระทบจากการประกาศใช ้พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง พ.ศ.2562 เป็นตวั

แปรในการวิจยัในคร้ังน้ี 3 ประการ ประกอบดว้ย 
(1) ผลกระทบค่อนขา้งต ่า/ไม่ไดรั้บผลกระทบ 
(2) ผลกระทบปานกลาง 
(3) ผลกระทบสูง/รุนแรง 

3) ปัญหาความพร้อมจากการประกาศใช ้พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
เป็นตวัแปรในการวิจยัในคร้ังน้ี 3 ประการ ประกอบดว้ย 

(1) ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐผูก้  าหนดนโยบาย 
(2) ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐผูจ้ดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
(3) ความพร้อมของประชาชนผูเ้สียภาษีตามภาระหนา้ท่ี   

 
4.5  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการจดัท าวิจยั  ตั้งแต่  มีนาคม 2563 ถึง  สิงหาคม 2563 
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มี

ผลกระทบต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
สร้างในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research ) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi -Structure Interview ) สัมภาษณ์
เชิงลึก ( In-depth  Interview )จากประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลผูเ้ป็นเจ้าของผูค้รอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  ตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 

5.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูล 
5.2  การเลือกพื้นท่ีด าเนินการ 
5.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
5.4  การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 
5.5  การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
5.6  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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5.7  การตรวจสอบขอ้มูล 
5.8  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
5.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมูล เป็นผูบ้ริหารและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษี ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด จ านวน 3 คน 
และเป็นผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบกิจการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้างใน
เขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ดอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นท่ีจะตอ้งเสียภาษีตามโครงสร้างกรอบอตัรา
การเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ท่ีจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท จ านวน 12 
คน ใชว้ิธีคดัเลือกโดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ( ชาย โพธิสิตา, 2550)  
ดงัน้ี 

5.1.1 เจา้พนักงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษี ในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด ประกอบดว้ย 

1) ปลดัเทศบาลต าบลบา้นเป็น จ านวน  1 คน 
2) ผูอ้  านวยส านกังานจดัเก็บภาษี จ านวน  1 คน 
3) เจา้พนกังานจดัเก็บภาษี         จ านวน  1 คน 

5.1.2  ผูค้รอบครองหรือเป็นเจ้าของทรัพยสิ์นท่ีดินและผูป้ระกอบกิจการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ดอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นท่ีจะตอ้งเสียภาษีตาม
โครงสร้างกรอบอตัราการเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562ท่ีจ าแนกออกเป็น 4 
ประเภทจ านวน 12 คน ประกอบดว้ย 

1) เจา้ของผูเ้ป็นเกษตรกรรม  จ านวน  3  คน 
2) ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินเพื่ออยู่อาศยั  จ านวน  3  คน 
3) ผูใ้ช้ท่ีดินเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน ไม่ใช่กรณีของการปล่อยทิ้งรกร้าง  3  

คนผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินรกร้าง  จ านวน  3  คน 
 

6.  เคร่ืองมือในการวิจัย  
 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มี

ผลกระทบต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
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สร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัและผูช่้วยเหลือ
งานวิจยั  ได้ลงพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นส ารวจจ านวน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามกรอบอตัรา
การเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พบวา่ มีจ านวนครบถว้น ทั้ง 4 ประเภท จึง
ไดเ้ลือกใชเ้ป็นพื้นท่ีศึกษาวิจยัดงัน้ี 

1) เจา้ของท่ีดินท่ีเป็นเกษตรกรรม   
2) เจา้ของท่ีดินเพื่ออยู่อาศยั  
3) ผูใ้ชท่ี้ดินเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ไม่ใช่กรณีของการปล่อยทิ้งรกร้าง 
4) ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินรกร้าง 

 

7.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  

สร้างเคร่ืองมือศึกษาวิจยัการคน้ควา้อิสระ เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research ) ตามแบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structure Interview)เชิงลึก (In-depth  Interview)ในคร้ังน้ี มีขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด หลกัการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 
2) ส ารวจพื้นท่ีภาคสนาม หาขอ้มูลและขอ้เท็จจริง โดยการสัมภาษณ์ประชากรท่ี

จะเป็นกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลเบ้ืองตน้ 
3) ร่างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ( Semi -Structure Interview ) เชิงลึก ( In-

depth  Interview ) แนวทางการสัมภาษณ์  แนวทางการสังเกต ตามวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดการ
วิจยั และนิยามศพัทเฉพาะท่ีก าหนดไว ้

4) น าเสนอเคร่ืองมือวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าน าเคร่ืองมือวิจยัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดแ้นะน าให้ปรับปรุงแกไ้ข ไปด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข และน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนต่อไป 
 

8.  การรวบรวมข้อมูล 
 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เชิงลึก 

(In-depth  Interview) ตามแนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกตุ ของวตัถุประสงค์ กรอบ
แนวคิดการวิจัย และนิยามศัพทเฉพาะท่ีก าหนดไว้รวมทั้ งภาพถ่ายต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์
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ประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น อยา่ง
ครบถว้น 
 

9.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาวิจยัคน้ควา้อิสระ เร่ือง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น
โดยการรวบรวมขอ้มูลตามแบบการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi -Structure Interview) เชิงลึก (In-
depth Interview) ตามแนวทางการสัมภาษณ์  แนวทางการสังเกตุ ของวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด
การวิจยั และนิยามศพัทเฉพาะท่ีก าหนดไวร้วมทั้งภาพถ่ายต่าง ๆ มาจดัจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ ท่ี
ตอบโจทน์ตามวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย ท่ีก าหนดไว ้น าข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นท่ีส าคัญต่าง ๆ มาวิ เคราะห์ ตีความจดและเก็บบันทึกความคิดเห็นของประชากร
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล ไวเ้ป็นชุด ๆ อย่างครบถว้น หากมีประเด็นท่ีขอ้มูลไม่ครบถว้น ให้มีการ
ซ่อมเสริมเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงค์การวิจยัเพิ่มเติม สุดทา้ยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช ้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis 
 

10.  ผลการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัคน้ควา้อิสระเร่ือง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ใหม่ มีผลกระทบต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง  ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative Research)  ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเจาะลึก (In-Depth  Interview) ได้เลือก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นผูบ้ริหารและเจา้พนกังานของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ
ภาษีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของผู ้
ครอบครองเจ้าของท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมี
ผลประโยชน์ไดเ้สีย ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด โดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จ านวน 15 คน  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยั ตอ้งการศึกษาถึงโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ 
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อสังหาริมทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการน า พ.ร.บ.ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มาใช้จัดเก็บภาษีกับเจ้าของผู ้ครอบครองท่ีดินและ
ผู ้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์สินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในมุมมองของเจา้ของผูค้รอบครองและผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ อสังหาริมทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่นและสรุปน าเสนอผลการศึกษาวิจยั โดยใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ตามประเด็นและขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

10.1  สรุปผลการสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างเจาะลกึ (In-Depth  Interview) 
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีเป็นผูบ้ริหารและเจา้พนักงานของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัเก็บภาษีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของผูค้รอบครองเจา้ของท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ตามกรอบโครงสร้างอตัราการเสียภาษี พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ในเขต
เทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  จ านวน  15 คนประกอบดว้ย   

1)  ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
2)  ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
3)  ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่ 

กรณีของการปล่อยทิ้งรกร้าง  
4) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินรกร้างท่ีเป็นท่ีดินไม่ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 

10.2  สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
         (Descriptive Analysis) ประเด็นการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

1)  โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อ
เจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ในเขต
เทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

2)  ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ใหม่  มาใช้จัดเก็บภาษีกับเจ้าของผู ้ครอบครองท่ี ดินและผู ้ประกอบการธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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3)  แนวทางพฒันาในการด าเนินงานจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในมุมมอง
ของเจา้ของผูค้รอบครองและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขต
เทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 

10.3  ผลการสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างเจาะลกึ (In-Depth Interview) 
ประเด็นการศึกษาวิจัยโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มี

ผลกระทบต่อเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
สร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นในคร้ังน้ีมีหลกัการละเหตุผลมา
จาก การจดัเก็บภาษีทรัพยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ถือเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ส าคญัในการพฒันา
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติ ทั้งในระดบัชาติและระดับ
ทอ้งถ่ิน เป็นการส่งคืนประโยชน์ใหก้บัประชาชนในชาติ  เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างเป็นภาระหนา้ท่ีของเจา้ท่ีของรัฐในการจดัเก็บภาษี และเป็นภาระหนา้ท่ีของประชาชนในชาติ
ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน จะตอ้งเสียภาษีให้กบัรัฐ ประจ าปีนั้น ๆ  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างเป็นภาษีทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของรัฐทั้งในระดบัประเทศ และระดบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการก าหนดทศิทางการพฒันา และการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

ผูศึ้กษาวิจยั จึงได้ด าเนินการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเจาะลึก (In-Depth  Interview) โดย
เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีเป็นผูบ้ริหารและเจา้พนกังานของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัเก็บภาษีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของ
ผูค้รอบครองเจ้าของท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมี
ผลประโยชน์ไดเ้สีย ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด โดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จ านวน 15 คน มีผลสรุปจากการสัมภาษณ์ 
 

11.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

จากการสรุปผลการวิจยัสามารถวิพากษใ์ห้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค าถามของการ
วิจยัไดด้งัน้ี 
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11.1 โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของ
ผู้ครอบครองท่ีดินและผู้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบวา่  

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
136 ตอนท่ี 30 ก วนัท่ี  12 มีนาคม 2562 ประกาศใช ้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2562  เป็นปีท่ี 4 ในรัชกาล
ปัจจุบนั  รัฐบาลไดป้ระกาศใช้เพื่อจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ทดแทนการ
จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และ
พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508 ในระบบเก่าท่ีไดใ้ชม้าชา้นานยงัไม่เคย เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ให้
สอดคลอ้งกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปมาก่อน  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมด  มาเป็นรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาทอ้งถ่ินให้กบั
ประชาชน  โดยท่ีทอ้งถ่ินไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดข้องรัฐบาล และพบวา่ 

โครงสร้างระบบการจดัเก็บภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562ใหม่  เป็น
การเก็บภาษีของภาครัฐท่ีกระจายผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไดค้รอบคลุมกลุ่มประชาชน
ทัว่ไปท่ีจะตอ้งเสียภาษีให้แก่ภาครัฐไดอ้ย่างทัว่ถึง และเป็นธรรม  ท าให้ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ของคนท่ีมีมูลค่าของทรัพยสิ์นมากจะต้องเสีภาษีมาก กับผูท่ี้มีทรัพยสิ์นน้อยจะเสียภาษีไปตาม
อตัราส่วนท่ียุติธรรม ลดความเหล่ือมล ้าของความรวยและความจนเป็นการกระจายการจดัเก็บภาษี
จากผูถื้อครองครอบครองท่ีดินทรัพยสิ์นท่ีดินส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่กระจุกตวัอยูก่บัผูค้รอบครองท่ีดินท่ี
เป็นคนจนและคนรวยรัฐจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจน
สามารถแกไ้ขปัญหาทรัพยสิ์นท่ีดินท่ีรกร้าง ว่างเปล่า ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ จะไดมี้การพฒันาและ
สร้างประโยชน์ สร้างความเจริญเติบโตให้กบัทอ้งถ่ิน โดยจดัแยกการเสียภาษีตามลกัษณะการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ท่ีดินเพื่อการเกษตร จะไดรั้บการยกเวน้ 50 ลา้นบาทแรก   
2) ท่ีดินเพื่ออยู่อาศยัหลกั จะไดรั้บการยกเวน้หากมูลค่าทรัพยสิ์นไม่เกิน 50 ลา้น

บาท จะไม่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบส าหรับผูท่ี้มีท่ีดินและบา้นหลงัท่ีสอง (เขา้ข่ายการ
จดัเก็บภาษีในประเภทท่ี 2.)  

3) ท่ีดินเพื่อพฒันาใช้ประโยชน์ มีผลกระทบต่อผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างหลายแปลง มีบา้นหลายหลงั บา้นหลงัอ่ืนตอ้งเสียภาษีในอตัรา 0.02 % จะมีผลกระทบอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
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4) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า จะมีผลกระทบต่อการเสียภาษีเพิ่มขึ้น โดยเร่ิมท่ีเสียภาษี
ในอตัรา  0.3 % จะมีผลกระทบอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าทุกกลุ่ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานบทความทาง
วิชาการของ รศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  (11 กุมภาพนัธ์ 2563), เร่ือง ภาษีท่ีดินใหม่’ กับขอ้ควรรู้
ทั้งหลายท่ีตอ้งเตรียมรับมือ ,ผูอ้  านวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)  พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างปี 2562 (พ.ร.บ. 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง)  (11 กุมภาพนัธ์ 2563) ภาษีท่ีดิน หรือภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็น
ภาษีท่ีดินใหม่ท่ีมาแทนการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงจะถูกยกเลิกไป 
โดยผูท่ี้เคยเสียภาษีดงักล่าว ตั้งแต่ปี 2563 จะไม่ตอ้งเสียภาษีเหล่าน้ีซ ้าอีก แต่จะเสียภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างแทน ซ่ึงภาษีท่ีดินใหม่น้ีจะท าการจดัเก็บภาษีตามมูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่
ในครอบครอง โดยจะท าการจดัเก็บเป็นรายปี  โดยแบ่งทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีออกเป็น 4 ประเภท 
ประกอบดว้ย 1) ท่ีดินการเกษตรกรรม  2) ท่ีดินเพื่ออยูอ่าศยั  3) อ่ืน ๆ ท่ีดินท่ีไม่ใช่เกษตรกรรมและ
อยู่อาศยัและ 4) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า  มีวตัถุประสงค ์ในการจดัเก็บเพื่อแกไ้ขปัญหาในดา้นการใช้
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ดงัน้ี 

(1)   แกปั้ญหาเร่ืองภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
(2)   ลดความเหล่ือมล ้าของความรวยและความจน 
(3)   แกปั้ญหาท่ีดินรกร้าง ใหท้ ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ้น 
(4)   เพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตรวจสอบการท างานของรัฐว่ามีการ

เก็บภาษีอยา่งเป็นธรรมในทอ้งถ่ิน 
 

11.2 ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ มาใช้จัดเก็บภาษีกับเจ้าของผู้ครอบครองท่ีดินและผู้ประกอบการธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

ผลการวิเคราะห์ไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ  1) ประเด็นเร่ือง ปัญหาอุปสรรค  และ 2)
ประเด็นเร่ือง ผลกระทบ ดงัน้ี  

11.2.1 ปัญหาอุปสรรค เกิดจากความพร้อมและความไม่พร้อม ในการจดัเตรียมการ
ประกาศใช้พ.ร.บ.ภาษี ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในด้านต่าง ๆ ของ3 หน่วยงาน 
ประกอบดว้ย 
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1) หน่วยงานภาครัฐบาลผูก้  าหนดนโยบาย 2) หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูจ้ดัเก็บภาษี 
และ 3) ประชาชนผูเ้สียภาษีตามภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) คว ามพ ร้อมขอ งห น่ ว ย ง านภ าค รั ฐผู ้ก  า หนดนโยบ า ย  ไ ด้แ ก่
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลงัผูเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการตามโครงสร้าง 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะตอ้งมีความพร้อมในเร่ือง การออกกฎหมายหลัก 
กฎหมายลูก ขอ้ก าหนด ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการประกาศใชพ้.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

2)  ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐผูจ้ดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัจดัเก็บ
ภาษีของจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัจดัเก็บภาษีโดยมีการส ารวจออกแบบประเมินภาษีท่ีดิน
และส่ิงสร้างตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ประเภท ประจ าปี  มี
การอบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ มีการแจง้ให้ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้
รับทราบเป็นท่ีเขา้ใจมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การจดัเก็บภาษีระบบใหม่เป็นท่ีเขา้ใจของ
ประชาชนทุกรูปแบบ ประชาชนเกิดความพร้อมท่ีจะเสียภาษีใหแ้ก่ภาครัฐดว้ยความพึงพอใจ ไม่ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจดัเก็บภาษี 

3)  ความพร้อมของปราชนผูเ้สียภาษีตามภาระหน้าท่ี  ประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของผูเ้ป็นเจา้ของครอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
สร้างมีความพร้อมท่ีจะ มีภาระเสียภาษีประจ าปี ให้แก่รัฐตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเรียกเก็บภาษี ตั้งแต่เดิมมาท่ีเคยจ่ายให้แก่รัฐ  ตาม
พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 
ทั้ง 4 ประเภท  ประชาชนไดรั้บข่าวสารการประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง เขา้ใจในระบบการเสียภาษี
ในระบบใหม่ ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจดัเก็บภาษีของภาครัฐ 

11.2.2 ผลกระทบจากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มา
ใชจ้ดัเก็บภาษีกบัเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นพบวา่ 

ในระยะน้ีผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบกิจการอสังหาริมทรัพย ์ยงัไม่ไดจ่้ายภาษี
ให้แก่รัฐบาล ในส่วนผลกระทบยงัไม่เกิดขึ้น แต่เม่ือพิจารณาเร่ือง ปัญหาและผลกระทบแลว้ในส่วน
ความเป็นเจ้าของผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยัหลักและผูเ้ป็นผูค้รอบครองท่ีดิน
พฒันาใช้ประโยชน์ เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์รงแรม สถานท่ีให้เช่าพกัอาศยั ตามท่ีไดรั้บข่าวสาร
การประชาสัมพนัธ์เร่ือง การจดัเก็บภาษีระบบใหม่ แลว้มีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาในเร่ืองการจ่ายภาษี
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ให้กบัรัฐ ไม่มีผลกระทบต่อรายไดใ้นครัวเรือน เน่ืองจาก ระบบการจ่ายภาษีใหม่ มีส่วนลดหย่อนการ
จ่ายภาษีผูค้รอบครองท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อาศยั หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาทไม่ตอ้งจ่าย และครอบครอง
ท่ีดินเพื่อการพฒันาน าไปใชป้ระโยชน์ เป็นโรงแรม บา้นเช่า มีส่วนลดหยอ่นการจ่ายภาษี ตอ้งเสียภาษี
ในอตัรา 0.02 % จะมีผลกระทบในระดบัปานกลางและไม่เกินก าลงัท่ีจะจ่ายไดผู้มี้ท่ีดินและส่ิงสร้าง 
จ านวนน้อย รัฐจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อยกว่าการใช้ระเบียบเก่า และมีผลกระทบกับผู ้
ครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 3 กลุ่มแรก นอ้ยหรือไม่กระทบเลย ไดแ้ก่  1) ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
จะไดรั้บการยกเวน้ 50 ลา้นบาทแรก  2) ท่ีดินเพื่ออยูอ่าศยัหลกั จะไดรั้บการยกเวน้กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 
50 ลา้นบาท 3) ท่ีดินเพื่อพฒันาใช้ประโยชน์ จะมีผลกระทบต่อผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
หลายแปลง ม่ีบา้นหลายหลงั บา้นหลงัอ่ืนตอ้งเสียภาษีในอตัรา 0.02 %  และจะมีผลกระทบในระดบั
ปานกลางใน 4 กลุ่มประชาชน และ 4) ผูค้รอบครองท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ท่ีมีไวเ้พื่อขายหรือเพื่อเก็ง
ก าไร จะมีผลกระทบต่อการเสียภาษีสูง มีผลกระทบทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเดิมอาจจะ
ไม่เคยแจง้เสียภาษีมาก่อน หรือเสียภาษีท่ีดินในระดบัสูงสุดของทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนการเสียภาษีใหม่น้ีจะ
เร่ิมเสียภาษีในอตัรา  0.3 %  จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของ ผูป้ระกอบกิจการ อสังหาริมทรัพย ์แต่
ในส่วนของตนเองเห็นว่ามีความเหมาะสมดี มีความเป็นธรรม และครอบคลุมปัญหาจากการจดัเก็บ
ภาษีระบบการจดัเก็บภาษีเดิมของรัฐ มีความยุติธรรมกบัประชาชนผูมี้ท่ีดินในความครอบครองท่ีรก
ร้าง ว่างเปล่า เพื่อขายหรือเก็งก าไรซ่ึงสอดคล้องกับผลงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ 
ศาสตราจารย ์สุเมธ  ศิริคุณโชติ  ผูอ้  านวยการศูนยก์ฎหมายภาษีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : ผลกระทบต่อการพฒันาสังหาริมริมทรัพย”์ 
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น.ณ ห้องศาลจ าลองมารุต บุนนาค (น.211) คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์, เร่ือง ภาษีการจดัเก็บภาษีจากอสังหาริมทรัพยน์ั้น  
ถือไดว้่าเป็นภาษีท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงและมีเหตุผลรองรับทั้งในแง่เก่ียวกบัความสามารถในการเสียภาษี
และประโยชน์ท่ีผูเ้สียภาษีไดรั้บจากรัฐ อย่างไรก็ตาม  รัฐจดัเก็บภาษีประเภทน้ีไดน้อ้ยและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งค่อนขา้งลา้สมยั ทั้งน้ี จะไดมี้การยกเลิกกฎหมายเก่า 2 ฉบบั และจะบงัคบัใชภ้าษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างแทนซ่ึงถือไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของประเทศไทยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ถูกจัดว่าเป็นภาษีชนิดหน่ึงโดยจัดเก็บกับทรัพย์สินเฉพาะอย่าง ซ่ึงตลอดระยะท่ีผ่านมาได้มีการ
เรียกร้องให้มีการแก้โขมาโดยตลอด ทั้งน้ี ในอดีตภาษีท่ีจัดเก็บบนฐานของทรัพย์สินนั้นมีอยู่ 2 
ประเภท กล่าวคือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงทอ้งท่ี โดยไดมี้การเสนอให้มีการยกเลิกหรือ
ปฏิรูปมาโดยตลอดเพื่อใหมี้กฎหมายชนิดเดียวคือ ภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง โดยในเดือนมีนาคม 
2562 ไดมี้การยกเลิกกฎหมายภาษีทั้งสองประเภทดงักล่าวขา้งตน้และประกาศใช้ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างแทน การท่ีภาษีดงักล่าวไดรั้บการสนใจจากทุกภาคส่วนของสังคมนั้นก็เน่ืองดว้ยกฎหมาย
ดงักล่าวน้ีอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบมาก 
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11.3   แนวทางพัฒนาในการด าเนินงานจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในมุมมองของ
เจ้าของผู้ครอบครองและผู้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า  
1)  มีปัจจยัทางการประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐไม่เข้มแข็ง ไม่ทัว่ถึง ประชาชนขาด

ความรู้ และไม่เขา้ใจเร่ือง โครงสร้างการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระบบใหม่ เท่าท่ีควร เกิด
ปัญหาผลกระทบต่อการจดัเก็บภาษีในระดบัทอ้งถ่ินของเจา้พนักงานของรัฐกบัประชาชนผูเ้สียภาษี 
ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ 

2)  ขอให้รัฐบาลพิจารณาแกไ้ข กรณีการเสียภาษีตามอตัรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผูค้รอบครองท่ีดินท่ีจะตอ้งเสียภาษีให้กับรัฐทั้ง4 กลุ่ม มี
ผลกระทบต่อการเสียภาษีซ ้าซอ้น 

3)  การจดัเก็บภาษีใหม่ ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ใหม่น้ี เป็นการประกาศใชร้วดเร็วเกินไป  การเตรียมการณ์ เตรียมตวัของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผู ้
ครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งตวัไม่ทนั จะสร้างปัญหาเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชน
ทุกครัวเรือนแน่นอน ประกอบในช่วงน้ีประชาชนทัว่ไปของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก
ประสบปัญหาโรค COVID 19 ระบาด เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรือน จึงเห็น
ควรให้ภาครัฐจดัเก็บในระบบเก่าไปพรางก่อน ให้ชะลอการจดัเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปก่อน 
 

12.  ข้อเสนอแนะ 
 

12.1  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1)   หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ควรจดัท าการประชาสัมพนัธ์ใน

เร่ืองการจดัเก็บภาษีระบบใหม่น้ีท่ีเขม้แข็ง โดยใช้ระบบส่ือสารมวลชนระดบัประเทศ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจหลกัใหก้บัหน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชนเน่ืองจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
พบวา่ มีปัจจยัทางการประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐไม่เขม้แขง็ ไม่ทัว่ถึง ประชาชนขาดความรู้ และไม่
เข้าใจเร่ือง โครงสร้างการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระบบใหม่ เท่าท่ีควร เกิดปัญหา
ผลกระทบต่อการจดัเก็บภาษีในระดบัทอ้งถ่ินของเจา้พนกังานของรัฐกบัประชาชนผูเ้สียภาษี 

2)  รัฐควรจดัตั้งงบประมาณส่งเสริมให้ ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ ได้จดัท าการ
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหป้ระชาชนทัว่ไป
ทั้งประเทศ ไดรั้บรู้ข่าวสาร มีความรู้ความเขา้ใจ ในระบบการเสียภาษี อยา่งทัว่ถึง 
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3)  ขอให้รัฐบาลพิจารณาแกไ้ข กรณีการเสียภาษีตามอตัรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผูค้รอบครองท่ีดินท่ีจะตอ้งเสียภาษีให้กับรัฐทั้ง4 กลุ่ม มี
ผลกระทบต่อการเสียภาษีซ ้าซอ้น 

4)  การจดัเก็บภาษีใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562ใหม่น้ี เป็น
การประกาศใชร้วดเร็วเกินไป การเตรียมการณ์ เตรียมตวัของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รองท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างตั้ งตัวไม่ทัน จะสร้างปัญหาเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชนทุก
ครัวเรือน 

5)  จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ประชาชนมีความเห็นวา่ ในระยะน้ีรัฐควรจดัเก็บภาษีใน
ระบบเก่าไปพรางก่อน เน่ืองจากในระยะน้ีมีปัญหาโรค COVID 19 ระบาดทัว่โลก ประชาชนทุกทุก
คน ทุกอาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศมีความเดือดร้อน ขาดรายได ้เพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยูทุ่กครัวเรือน อาจไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะมาเสียภาษีใหก้บัรัฐได ้
  

12.2  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
1)  จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า รัฐบาลไดป้รับปรุงแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจดัเก็บ

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ระบบเก่า มาใชเ้ป็น พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ระบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์บา้นเมืองทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
เพื่อลดความเหล่ือมล ้าของความรวยและความจน  เพื่อแกปั้ญหาท่ีดินรกร้าง ให้ท ามาใชป้ระโยชน์
ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้
ประชาชนตรวจสอบการท างานของรัฐว่ามีการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมในทอ้งถ่ินดงันั้น หน่วยงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชน
ในทอ้งถ่ิน ใหท้ัว่ถึง 

2)  มีประชาชนเสนอความคิดเห็น ควรให้มีการทบทวน ปรับปรุง การจดัท ากรอบ
โครงสร้างการจดัเก็บภาษีใหม่ ใหเ้กิดความสมดุลยระหว่าง รัฐบาลผูจ้ดัเก็บภาษี กบัประชาชนผูเ้สีย
ภาษี โดยใชว้ิธีการมีส่วนร่วมให้เกิดความพึ่งพอใจไม่มีปัญหาและผลกระทบในการเสียภาษี และมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 

3)  ควรส่งเสริม สนบัสนุน ให้นักวิชาการหรือผูท่ี้สนใจ มีการศึกษาวิจยั ในเร่ืองน้ี
อีกคร้ัง ภายหลงัจากภารรัฐไดป้ระกาศใชแ้ละเร่ิมด าเนินการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แลว้ เพื่อศึกษาหาขอ้บกพร่อง ปัญหาอุปสรรค และ
ผลกระทบต่อประชาชน 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 101 

 

13.  บทสรุป 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเจาะลึก (In-

Depth  Interview) ไดเ้ลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นผูบ้ริหารและเจา้พนกังานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลต าบลบา้นเป็ด และกลุ่ม
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รอบครองเจา้ของท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีผลประโยชน์ไดเ้สีย ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด โดยวิธีเจาะจง กระจายตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จ านวน 15 คน จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ห้ขอ้มูล 1) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 2) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดิน
เพื่อท่ีอยู่อาศยั 3) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่กรณีของการ
ปล่อยทิ้งรกร้าง และ 4) ผูค้รอบครองเป็นเจา้ของท่ีดินรกร้างท่ีเป็นท่ีดินไม่ไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได้
ผลสรุปการวิจยั ดงัน้ี 

 
13.1   โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของ

ผู้ครอบครองท่ีดินและผู้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า 

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนท่ี 30 ก วนัท่ี  12 มีนาคม 2562 ประกาศใช ้
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2562  เป็นปีท่ี 4 ในรัชกาลปัจจุบนั  รัฐบาลไดป้ระกาศใช้เพื่อจดัเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ทดแทนการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และพ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508 ในระบบเก่าท่ีไดใ้ช้
มาช้านานยงัไม่เคย เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปมาก่อน  ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บอยูใ่นปัจจุบนั โดยรัฐบาลจะมีรายได้
จากการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด  มาเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาท้องถ่ินให้กับประชาชน โดยท่ีท้องถ่ินไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของ
รัฐบาลและ พบวา่ 

1)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระบบ
ใหม่ ตามพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 น้ี เทศบาลต าบลบา้นเป็ด ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ สร้างความ ตระหนกั ผา่นเวทีการประชุมปะชาคมต าบล มีเอกสารการ
ประชาสัมพนัธ์เป็นแผ่นพบั แผ่นป้าย รวมถึงมีระบบ Online,Wepsite ของเทศบาลต าบลบา้นเป็ด 
อยา่งทัว่ถึง 
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2)  โครงสร้างระบบการจดัเก็บภาษีใหม่ เป็นการเก็บภาษีของภาครัฐท่ีกระจายผู ้
ครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไดค้รอบคลุมกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีจะตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่ภาครัฐ
ได้อย่างทั่วถึง   ท าให้ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนจนกับคนรวยได้ในระดับหน่ึง เป็นการ
กระจายการจดัเก็บภาษีจากผูถื้อครองครอบครองท่ีดินทรัพยสิ์นท่ีดินส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่กระจุกตวัอยู่
กบัผูค้รอบครองท่ีดินท่ีเป็นคนจนและคนรวยรัฐจะไดมี้รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีอย่างทัว่ถึงและ
เป็นธรรม ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาทรัพยสิ์นท่ีดินท่ีรกร้าง ว่างเปล่า ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ จะ
ไดมี้การพฒันาและสร้างประโยชน์ สร้างความเจริญเติบโตใหก้บัทอ้งถ่ินดว้ย 

3)  ตามโครงสร้างการเรียกเก็บภาษีใหม่ เจ้าพนักงานของรัฐจะประเมินภาษีจาก
ราคาประเมินทุนทรัพยแ์ละการจดัเก็บภาษีจะแยกตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ เป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) ท่ีดินเพื่อการเกษตร จะไดรั้บการยกเวน้ 50 ลา้นบาทแรก   2) ท่ีดินเพื่ออยู่อาศยัหลกั จะ
ไดรั้บการยกเวน้หากมูลค่าทรัพยสิ์นไม่เกิน 50 ลา้นบาท จะไม่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ
ส าหรับผูท่ี้มีท่ีดินและบา้นหลงัท่ีสอง (เขา้ข่ายการจดัเก็บภาษีในประเภทท่ี 3 )  3) ท่ีดินเพื่อพฒันา
ใชป้ระโยชน์ มีผลกระทบต่อผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหลายแปลง มีบา้นหลายหลงั บา้น
หลงัอ่ืนตอ้งเสียภาษีในอตัรา 0.02 % จะมีผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
จะมีผลกระทบต่อการเสียภาษีเพิ่มขึ้น โดยเร่ิมท่ีเสียภาษีในอตัรา  0.3 % จะมีผลกระทบอยูใ่นระดบั
ท่ีสูงกวา่ทุกกลุ่ม 

4)  โครงสร้างการจดัเก็บภาษีใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ใหม่น้ี มีความเหมาะสมดี เป็นการจดัแบ่งกลุ่มประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ทั้ง 4 กลุ่ม ท่ีกระจายผูค้รอบครองท่ีดินไดอ้ยา่งถว้นหนา้ และเป็นธรรมกบัประชาชนใน
การเสียภาษีให้กบัภาครัฐ  และภาครัฐจะไดมี้รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีมาบ ารุงทอ้งท่ีอย่างทัว่ถึง 
เพื่อน ารายได้จาการจดัเก็บภาษีมาพฒันาทอ้งถ่ินให้กบัประชาชนมากขึ้น เป็นการคืนภาษีให้กับ
ประชาชน เป็นการแกปั้ญหาเร่ืองการจดัเก็บภาษาของทุกปีท่ีผา่นมาท่ีประเทศไทย ท่ีไดป้ระกาศใช้
โครงสร้างการจัดเก็บภาษี   ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเ รือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และ
พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508  มาช้านานไม่ทนัสมยัตามสถานการณ์ ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนั และโครงสร้างการจดัเก็บภาษีระบบเก่านั้นไม่ครอบคลุมประเภท
ของผู ้ครอบครองท่ีดิน และการจัดเก็บภาษีรายได้ของภาครัฐไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมกับ
ประชาชนทัว่ไปท่ีเสียภาษีใหก้บัภาครัฐ เป็นตน้มา 
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13.2   ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ มาใช้จัดเก็บภาษีกับเจ้าของผู้ครอบครองท่ีดินและผู้ประกอบการธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่นพบวา่ 
13.2.1  ปัญหาอุปสรรค เกิดจากความพร้อมและความไม่พร้อม ในการจดัเตรียมการ

ประกาศใช้พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐบาลผู ้
ก  าหนดนโยบายและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูจ้ดัเก็บภาษี และ ประชาชนผูเ้สียภาษี
ตามภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1)  ความพ ร้อมของหน่วยงานภาค รัฐผู ้ก  าหนดนโยบาย  ได้แ ก่
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังผู ้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร จัดการตาม
โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะต้องมีความพร้อมในเร่ือง การออก
กฎหมายหลกั กฎหมายลูก ขอ้ก าหนด ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการประกาศใชพ้.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562   

2)  ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐผูจ้ดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัจดัเก็บ
ภาษีของจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัจดัเก็บภาษีโดยมีการส ารวจออกแบบประเมินภาษีท่ีดิน
และส่ิงสร้างตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทั้ง 4 ประเภท ประจ าปี  มี
การอบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ มีการแจง้ให้ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้
รับทราบเป็นท่ีเขา้ใจมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การจดัเก็บภาษีระบบใหม่เป็นท่ีเขา้ใจของ
ประชาชนทุกรูปแบบ ประชาชนเกิดความพร้อมท่ีจะเสียภาษีใหแ้ก่ภาครัฐดว้ยความพึงพอใจ ไม่ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจดัเก็บภาษี 

3)  ความพร้อมของปราชนผูเ้สียภาษีตามภาระหน้าท่ี  ประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของผูเ้ป็นเจา้ของครอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและส่ิงปลูก
สร้างมีความพร้อมท่ีจะ มีภาระเสียภาษีประจ าปี ให้แก่รัฐตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเรียกเก็บภาษี ตั้งแต่เดิมมาท่ีเคยจ่ายให้แก่รัฐ  ตาม
พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 
ทั้ง 4 ประเภท  ประชาชนไดรั้บข่าวสารการประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง เขา้ใจในระบบการเสียภาษี
ในระบบใหม่ ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจดัเก็บภาษีของภาครัฐ 
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13.2.2  ผลกระทบ จากการน า พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ 
มาใชจ้ดัเก็บภาษีกบัเจา้ของผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพยท่ี์ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นพบวา่ 

1) ผลกระทบจากการจดัเก็บภาษีตามโครงสร้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562ผูมี้ท่ีดินและส่ิงสร้างจ านวนนอ้ย รัฐบาลจะมีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษี
นอ้ยกวา่การใชร้ะเบียบเก่า และมีผลกระทบกบัผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 3 กลุ่มแรก นอ้ย
หรือไม่กระทบเลย ไดแ้ก่  1) ท่ีดินเพื่อการเกษตร จะไดรั้บการยกเวน้ 50 ลา้นบาทแรก  2) ท่ีดินเพื่อ
อยู่อาศยัหลกั จะไดรั้บการยกเวน้กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาท 3) ท่ีดินเพื่อพฒันาใชป้ระโยชน์ 
จะมีผลกระทบต่อผูค้รอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหลายแปลง ม่ีบา้นหลายหลงั บา้นหลงัอ่ืน
ตอ้งเสียภาษีในอตัรา 0.02 %  และจะมีผลกระทบในระดบัปานกลางใน 4 กลุ่มประชาชน และ 4) ผู ้
ครอบครองท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า ท่ีมีไวเ้พื่อขายหรือเพื่อเก็งก าไร จะมีผลกระทบต่อการเสียภาษีสูง มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเดิมอาจจะไม่เคยแจง้เสียภาษีมาก่อน หรือเสียภาษี
ท่ีดินในระดับสูงสุดของทั้ง 4 กลุ่ม ส่วนการเสียภาษีใหม่น้ีจะเร่ิมเสียภาษีในอตัรา  0.3 %  จะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ ผูป้ระกอบกิจการ อสังหาริมทรัพย ์แต่ในส่วนของตนเองเห็นว่ามี
ความเหมาะสมดี มีความเป็นธรรม และครอบคลุมปัญหาจากการจดัเก็บภาษีระบบการจดัเก็บภาษี
เดิมของรัฐ มีความยุติธรรมกบัประชาชนผู ้มีท่ีดินในความครอบครองท่ีรกร้าง ว่างเปล่า เพื่อขาย
หรือเก็งก าไร 

2) ผลกระทบต่อการเสียภาษีตามอัตรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน  
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่นั้น ขณะน้ีผูค้รอบครองท่ีดินและผูป้ระกอบกิจการอสังหาริมทรัพย ์
ยงัไม่ไดจ่้ายภาษีให้แก่รัฐ ในส่วนผลกระทบยงัไม่เกิดขึ้น แต่เม่ือพิจารณาเร่ือง ปัญหาและผลกระทบ
แล้วในส่วนความเป็นเจ้าของผู ้ครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยหลักและผู ้เป็นผู ้
ครอบครองท่ีดินพฒันาใชป้ระโยชน์ เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์รงแรม สถานท่ีใหเ้ช่าพกัอาศยั ตามท่ี
ไดรั้บข่าวสารการประชาสัมพนัธ์เร่ือง การจดัเก็บภาษีระบบใหม่ แลว้มีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาใน
เร่ืองการจ่ายภาษีให้กบัรัฐ ไม่มีผลกระทบต่อรายไดใ้นครัวเรือน เน่ืองจาก ระบบการจ่ายภาษีใหม่ มี
ส่วนลดหยอ่นการจ่ายภาษีผูค้รอบครองท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อาศยั หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาทไม่ตอ้งจ่าย 
และครอบครองท่ีดินเพื่อการพฒันาน าไปใชป้ระโยชน์ เป็นโรงแรม บา้นเช่า มีส่วนลดหย่อนการจ่าย
ภาษี ตอ้งเสียภาษีในอตัรา 0.02 % จะมีผลกระทบในระดบัปานกลางและไม่เกินก าลงัท่ีจะจ่ายได ้
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13.3   แนวทางพัฒนาในการด าเนินงานจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ในมุมมองของ
เจ้าของผู้ครอบครองและผู้ประกอบการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า 
1) การประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐบาลไม่เขม้แข็ง ไม่ทัว่ถึง ประชาชนขาดความรู้ 

และไม่เขา้ใจเร่ือง โครงสร้างการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระบบใหม่ เท่าท่ีควร เกิดปัญหา
ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีในระดับท้องถ่ินของเจ้าพนักงานของรัฐกับประชาชนผูเ้สียภาษี 
ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือดงันั้นรัฐบาล ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ การใหข้อ้มูล
ข่าวสาร การใหค้วามรู้ ประชุม อบรม สัมมนา แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2) การจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ในปี 2563 จะเป็นปีแรกท่ีด าเนินการ หากสามารถจดัเก็บภาษีไดอ้ยา่งเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยแลว้รัฐจะมีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีไดเ้พิ่มขึ้น สามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
การพฒันาประเทศและเพื่อใหป้ระชาชนในชาติและในองคก์รปครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี จะไดรั้บ
การพฒันาสาธารณะประโยชน์ สร้างความเจริญใหก้บัทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ขอให้รัฐบาลพิจารณาแกไ้ข กรณีการเสียภาษีตามอตัรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผูค้รอบครองท่ีดินท่ีจะตอ้งเสียภาษีให้กบัรัฐทั้ง 4 กลุ่ม มี
ผลกระทบต่อการเสียภาษีซ ้าซอ้น 

4) ในระยะน้ีรัฐไม่ควรจดัเก็บภาษีตามโครงสร้างในระบบใหม่  ตาม พ.ร.บ.ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ควรจดัเก็บภาษีในระเก่าไปพรางก่อน เน่ืองจากในระยะน้ีมีปัญหา
โรค COVID 19 ระบาดทัว่โลก ประชาชนทุกทุกคน ทุกอาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศมี
ความเดือดร้อน  ขาดรายได ้เพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยูทุ่กครัวเรือน อาจไม่
มีเงินเพียงพอท่ีจะมาเสียภาษีใหก้บัรัฐได ้

การจดัเก็บภาษีใหม่ ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562ใหม่น้ี เป็น
การประกาศใชร้วดเร็วเกินไป  การเตรียมการณ์ เตรียมตวัของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รองท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ตั้ งตัวไม่ทัน จะสร้างปัญหาเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชนทุก
ครัวเรือนแน่นอน ประกอบในช่วงน้ีประชาชนทัว่ไปของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก
ประสบปัญหาโรค COVID 19 ระบาด เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรือน จึงเห็น
ควรให้ภาครัฐจดัเก็บในระบบเก่าไปพรางก่อน ให้ชะลอการจดัเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปก่อน 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการปลูกป่าชุมชนในบริเวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จากการท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลบ้านใหม่สามัคคีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีการท าไร่ ประเภทขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั จึงมีการตดัตน้ไม ้แผว้ถางป่า ทั้ง
ยงัมีการตดัตน้ไมเ้พื่อน าไปท าการเผาถ่าน และส่งโรงงานรับซ้ือไมท่ี้มาก่อตั้งในพื้นท่ี หมู่ ท่ี 2 และ
ประชาชนมองวา่ตน้ไมท่ี้มีอยูเ่ดิมสามารถน ามาใชไ้ด ้จึงท าใหป้ริมาณตน้ไมใ้นพื้นท่ีต าบลบา้นใหม่
สามคัคีปริมาณจ านวนลดลง  

โดยท าการศึกษาขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ ผูน้ า และประชาชน  รวบรวมขอ้มูล น าประเด็น
หลกั และ ประเด็นยอ่ย ๆ มาประมวลผล แลว้น าเสนอผลการวิจยัเชิงบรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า  1) ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินโครงการป่าชุมชน ประชาชนเห็นดว้ย
กบัแนวความคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ในเร่ืองของ การปลูกป่า 3 อยา่ง ไดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการ
วางแผนการจดัการพบว่าส่วนใหญ่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือในการด าเนินการ มีส่วนร่วม
ในการปลูกป่า การดูแลบ ารุงรักษาป่า รวมทั้งจดัการให้ป่าอยูแ่บบยัง่ยืน 3)ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า การ
มีส่วนร่วม มีผลต่อความส าเร็จมาก ภาพรวมของภาวะผูน้ าประชาชนมองว่า ผูน้ าของตนเป็นผูท่ี้
สามารถน าพาโครงการประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 4) ปัจจยัต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี จะไดน้ าไปด าเนินการในการจดัการปลูกป่าชุมชน
ในต าบลบา้นใหม่สามคัคี 
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A Study of the Success of Community Forest Plantation in the Village  
No. 2 Reservoir Park, Banmaisamakkhi Subdistrict,  

Chaibadan District, Lopburi Province 
 

Sumonwan Chingchai10 
 

Abstract 
  

The purpose of this study to study the success factors of community forest plantation in 
the reservoir area of Village No. 2, Banmaisamakkhi Subdistrict, Chaibadan District, Lopburi 
Province. 

Due to the majority of the people of Ban Maisamakkhi Sub-district have been engaged in 
agriculture since the past to the present Most farming Corn, sugarcane, cassava are cutting trees, 
clearing the forest and cutting trees to burn charcoal. And sent a factory to buy wood that was 
founded in the Village No. 2 and people believe that existing trees can be used Therefore causing 
the amount of trees in the area of Ban Maisamakkhi Subdistrict area to be reduced. 

 By studying the data by interviewing the leaders and the people, collecting data, processing 
the main points and small issues to be processed, and presenting the descriptive research results. 
The results of the research showed that Most of the respondents agreed that1) Overcoming success 
in implementing the community forest project, people agree with the concept of the sufficiency 
economy philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanabophit on forest 
preservation. 2) The factors regarding the management planning process were found that most The 
interviewee will cooperate in the process. Participate in reforestation Forest care Including 
managing forests to be sustainable 3) Leadership factors Participation Has a great effect on success 
The overall picture of public leadership Their leaders are able to successfully lead the project. 4) 
Direct and indirect factors to the community The participation of all sectors. 
 The results of this study Will be implemented in the management of community forest 
plantations in Banmaisamakkhi Subdistrict. 
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1.  บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ต าบลบา้นใหม่สามคัคี มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขาอยูบ่นท่ีสูง บางส่วนของพื้นดิน

ทัว่ไปเป็นดินตะกอนปนทรายและดินลูกรัง  มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการเกษตร  เป็น
พื้นท่ีเขตห้ามล่า สัตวป่์า อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีป่าสาธารณะ  เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ผูค้นอพยพมาจาก
หลายถ่ิน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ประเภทขา้วโพด  ออ้ย มนั
ส าปะหลงั โดยส่วนมากมิสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินเป็น สปก. และในพื้นท่ีบางส่วน เป็น น.ส. 3 
(ท่ีมา: แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี พ.ศ.2561-2565 ) มีจ านวนประชากร 
3,091 คน เพศชาย 1,530 คน เพศหญิง 1,561 คน (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนราษฎร ส านกัทะเบียน
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี เดือน กุมภาพนัธ์ 2562) 

สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตร ในอดีตสมยัท่ีป่ายงัอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชน
โดยทัว่ไปก็อาศยัหาเล้ียงชีพดว้ยการบุกเบิกหักร้างถางพง ท ามาหากิน  และด ารงชีพอยา่งผูกพนักบั
ป่ามาเป็นเวลาชา้นาน ทางราชการก็ไดใ้หก้ารสนบัสนุนและรับรองสิทธิในท่ีท ากินบุกเบิกนั้น  โดย
ท่ีสภาพพื้นท่ีของต าบลบา้นใหม่สามคัคี เป็นท่ี สปก.ชาวไร่จึงท าการบุกเบิกหักร้างถางป่าขยายพื้น
ท ากินเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นผลใหป่้าไมล้ดลง 

จากการท่ีประชาชนส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในปัจจุบนั มีการท าไร่ 
ประเภทขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั  จึงมีการตดัตน้ไม ้ แผว้ถางป่า ทั้งยงัมีการตดัตน้ไมเ้พื่อน าไป
ท าการเผาถ่าน จึงท าให้ปริมาณตน้ไมใ้นพื้นท่ีต าบลบา้นใหม่สามคัคีปริมาณจ านวนลง ต าบลบา้น
ใหม่สามคัคีมีจ านวน  ๖  หมู่บา้น ส าหรับ สวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า ม.2 ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 2 บา้น
โป่งสามหัว ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี มีพื้นท่ี 13 ตารางกิโลเมตร  อยู่
ในพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์  จ านวน ประชากร แบ่งเป็น เพศชาย 176 คน  เพศหญิง  190 คน  
รวม 366 คน จ านวน 102 หลงัคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 พื้นท่ีอ่างเก็บน ้ าโป่งสามหัวได้รับการถ่ายโอนพื้นท่ีจากกรมชลประทาน พื้นท่ีโดยรอบ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า ในปัจจุบนั ไดมี้การถางป่าเพื่อท าการเกษตรและมีการลุกล ้าเขา้มาในพื้น
บางส่วนของสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ าโป่งสามคัคี ประชาชนไดมี้การตดัไมเ้พื่อเผาถ่าน ท าให้ป่า
ลดลง เกิดจากประชาชนท่ีมีความเขา้ใจว่าตน้ไมท่ี้เกิดขึ้นในพื้นท่ีน้ีเป็นตน้ไมท่ี้มีอยู่เดิมมาจากป่าจึง
เกิดการแผว้ถาง ท าลายตน้ไมใ้นพื้นท่ีสวนสาธารณะ 

ดังนั้ น งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงความส าเร็จในการปลูกป่าชุมชนในบริเวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า ม.2 ต.บา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
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1.2 ค าถามในการวิจัย 
1) ปัจจยัของความส าเร็จในการด าเนินโครงการป่าชุมชนมีอะไรบา้ง 
2) กระบวนการในวางแผน ของการจดัการชุมชนเป็นอยา่งไร 
3) ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่วม มีผลต่อความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
4) โครงการเกิดประโยชน์อยา่งไรบา้งต่อชุมชน 
 

1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า หมู่ท่ี 

2  ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจยัน้ี ไดก้  าหนดขอบเขตเฉพาะการปลูกตน้ไมบ้ริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้าหมู่ท่ี 2  

ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรีเท่านั้น โดยมิไดค้รอบคลุมถึงพื้นท่ีบริเวณอ่ืน 

การด าเนินการวิจยัไดก้ าหนดขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ 
1)   ผูน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี ประกอบด้วย นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี  
2)   ประชาชนผูสู้งอาย ุผูป้ระกอบอาชีพคา้ขาย ประชาชนทัว่ไป หมู่ท่ี 2 
  

1.5  ประโยชน์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
ทั้งน้ีงานวิจยัดงักล่าว สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ดงัน้ี 

1) เม่ือปลูกป่าชุมชนในพื้นท่ีบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ าหมู่ท่ี 2   แลว้สถานท่ี
แห่งน้ีจะมีความร่มร่ืน  

2) เป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธุ์พืช/พนัธุ์สัตว ์
3) เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
4) เกิดระบบนิเวศน์กลบัคืนมา   
5) เป็นท่ีพกัริมทางใหก้บัผูท่ี้ใชเ้ส้นทางสัญจรผา่นบริเวณสวนสาธารณะ 
 

2.  แนวคดิ ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษางานแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ การศึกษาความส าเร็จของการปลูกป่า
ชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั
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ลพบุรี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้อิสระ 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัป่าชุมชน 
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ความหมายของป่าชุมชน 

2.1.2  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.3  นยัส าคญัของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2.2  ตวัแบบของป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 

2.3  ความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชน 

2.4  ผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

2.1  แนวคิดเกีย่วกบัป่าชุมชน 
ดว้ยวิถีชีวิตของประชาชนโดยทัว่ไปหาเล้ียงชีพดว้ยการบุกเบิกหักร้างถางพง ท ามาหากิน

และด ารงชีพอย่างผูกพนักับป่ามาเป็นเวลาช้านาน ทางราชการก็ได้ให้การสนับสนุนและรับรอง
สิทธิในท่ีท ากินบุกเบิกนั้น มีการขยายพื้นท่ีปลูกพืชไร่ อาทิเช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ย จึงมี
การหกัร้างถางพง ท าใหป้ริมาณตน้ไมล้ดจ านวนลง 
 ลักษณะส าคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการจัดการป่าก็คือ การยอมรับว่าป่าเป็นสิทธิร่วมกันของ
ชุมชน  ป่ามิใช่ของรัฐหรือของบุคคลภายนอกสมาชิกของชุมชนทอ้งถ่ินจึงมีจิตส านึกร่วมกันถึง
สิทธิและหนา้ท่ีในการดูแลจดัการและใชป้ระโยชน์จากป่าไปพร้อม ๆ กนั 
 ปัจจุบนัปัญหาในดา้นความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม ปัญหา
เหล่าน้ีลว้นมาจากการท่ีประชาชนในพื้นท่ีไดด้ าเนินการหกัร้างถางพง ตดัตน้ไมเ้พื่อท าพื้นท่ีทางการ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลท าให้สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงไปป่าท่ีเคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ก็เร่ิม
หมดไป ขาดแคลนน ้ าในการเกษตร เกิดวิกฤตการณ์ของธรรมชาติ ท าให้สูญเสียดุลภาพทาง
ธรรมชาติ ผูวิ้จยัจึงไดเ้กิดแนวความคิดในการท่ีจะวิจยัปัจจยัความส าเร็จในการปลูกป่าชุมชนขึ้น
เพื่อท่ีจะรักษาความอุดมสมบูรณ์และจ านวนพื้นท่ีป่าใหค้งอยูร่วมถึงเพื่อใหพ้ื้นท่ีป่ามีจ านวนมากขึ้น
ซ่ึงป่าชุมชนคือพื้นท่ีป่าท่ีมีการจดัการโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนและองคก์รชุมชนทั้งทางตรง
และทางออ้มตามความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืเป็นป่าท่ีประชาชนเขา้ไปใชส้อยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชน 
 ในการจดัการป่าไมจ้ะประสบผลส าเร็จไดย้าก  หากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน  ดงันั้นควรจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าโดยให้ประชาชนได้รับ
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ประโยชน์จากป่าในลักษณะพึ่ งตนเอง  ไม่บุกรุกท าลายป่านอกเหนือจากพื้นท่ีท าการเกษตร
ธรรมชาติ  ชุมชนยงัจะไดป้ระโยชน์จากป่าแลว้  ชุมชนยงัช่วยเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปกป้องรักษา
ป่า ฉะนั้นป่าชุมชนจึงเป็นการด าเนินการโดยชุมชน  เพื่อประโยชน์ของชุมชน 
 

2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ความหมายของป่าชุมชน 
มีนักวิชาการไดท้ าการรวบรวมและให้ค  าจ ากดัความของค าว่าป่าชุมชน (Community 

forest) ไวห้ลากหลายแตกต่างกนั ดงัน้ี 
มลฑล จ าเริญพฤกษ ์ใหค้  านิยามของป่าชุมชน หมายถึง “เป็นป่าท่ีเกิดขึ้นจากการมีส่วน

ร่วมของชาวบ้านในการปลูกต้นไม้ขึ้ น เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สอยส าหรับชาวบ้านเอง  
กิจกรรมป่าดงักล่าวจะรวมถึงแปลงปลูกไมข้นาดเล็ก ป่าชุมชนหมู่บา้น การปลูกตน้ไมต้ามถนน
หนทางและการปลูกตน้ไมต้ามหวัไร่ปลายนา โดยไม่ร่วมถึงการปลูกสวนป่าขนาดใหญ่” 

ฉลาดชาย รมิตานนทร์ ให้ความความหมายของป่าชุมชนหมายถึง “รูปแบบและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมอนัเกิดจากการใชท้รัพยากรดงักล่าวน้ี ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการด ารงชีวิตท่ี
ตอ้งอาศยัป่าหรือท่ีดินรอบๆป่า เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค  โดยอาศยัป่าเป็นแหล่ง
ตน้น ้ าล าธาร เป็นแหล่งท่ีมาของอาหาร สมุนไพร วสัดุเพื่อการสร้างท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองมือ การผลิต
เช้ือเพลิง และประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ ภายในชุมชนรูปแบบการใช้ทรัพยากรน้ีส่งผลให้ชุมชนมี
เสถียรภาพ  ถาวรภาพและก่อให้เกิดความเป็นธรรม  ท าให้ชุมชนนั้นๆ  สามารถสืบทอดความเป็น
ชุมชนมาไดจ้นทุกวนัน้ี  พร้อมกนันั้นก็มีศกัยภาพท่ีจะด ารงความเป็นชุมชนต่อไปได ้

ป่าชุมชนคืออะไร  
ในการวิเคราะห์ จะเห็นวา่มีค าวา่ "ป่า" กบัค าวา่ "ชุมชน" 
จากค านิยามของค าว่า "ป่า" ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 4(1)

ให้ความหมายว่า "ป่า หมายความว่า ท่ีดิน ท่ีย ังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน  และ
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้ความหมายในมาตรา 4 ว่า "ป่า" หมายความว่า ท่ีดิน
รวมตลอดถึงภูเขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล ท่ียงัมิไดมี้บุคคล
ไดม้าตามกฎหมาย 

ส่วนค าว่าชุมชน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 หน้า  368 ให้
ความหมาย ดงัน้ี "ชุมชน น. หมู่ชน กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนัเป็นสังคมขนาดเลก็อาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณ
เดียวกนัและมีผลประโยชน์ร่วมกนั" เม่ือน ามารวมกนัเป็น "ป่าชุมชน" และพิจารณาประกอบกับ
กิจกรรมทางวิชาการ จึงใหค้วามหมายของ  ป่าชุมชน ท่ีแทจ้ริง (Official Community Forest) ดงัน้ี 
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"ป่าชุมชน หมายถึง ท่ีดิน และ/หรือ ท่ีดินป่าไม ้ท่ีชุมชนไดด้ าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการร่วมกบัพนักงานเจา้หน้าท่ี จดัการกิจการงาน
ด้านป่าไม้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและ
แผนงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอาจสอดคล้องกับความเช่ือและวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถ่ินนั้นด้วย การจดัการ หรือด าเนินการดังกล่าว ก็เพื่อการอนุรักษ์ และให้
ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื" 
 

 ค าหลกั (Key word) ท่ีเป็นองคป์ระกอบของป่าชุมชนมีดงัน้ี  
1)   ท่ีดิน หมายถึง ท่ีดินนอกพื้นท่ีป่าไม ้เช่น 

ก.  ท่ีดินสาธารณประโยชน์  
ข.  ท่ีดินเอกชน 
ค.  ท่ีดินของวดั,โรงเรียน,สองขา้งทาง 
ง.  ท่ีดินของส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ 

ซ่ึงท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหใ้ชจ้ากผูมี้สิทธิดว้ย 
2)   ท่ีดินป่าไม ้หมายถึงท่ีในเขตป่าไม ้เขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีดินในเขต

ป่าตอ้งไดรั้บอนุญาต 
ก.  ท่ีดินป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 
ข.  ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

3)   ชุมชน หมายถึงชุมชน ท่ีมีราษฎรร่วมบริหารจัดการ ดูแล และรับ
ประโยชน์จากป่าชุมชนนั้นๆ 

4)   การอนุญาตตามกฏหมาย หมายถึงมีการขอจัดตั้ งป่าชุมชนตาม
แนวทาง และไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ  านาจ(กรมป่าไม)้ ตามกฎ ระเบียบ ท่ีก ากบั ดูแลพื้นท่ีนั้นๆ 

5)   การด าเนินการร่วมกนั หมายถึงราษฎรในชุมชน องค์กรต่างๆ และ
หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ร่วมกนับริหารจดัการป่าไมใ้นรูปแบบการมีส่วนร่วม 

6)   การจัดการกิจการงานด้านป่าไม้ หมายถึงการควบคุม ดูแล รักษา 
บ ารุงป่า รวมถึงการป้องกนั และ ปรับปรุงพฒันาใหดี้ขึ้นดว้ย 

7)   ความต่อเน่ือง หมายถึงการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ สม ่าเสมอ 
ระยะยาว ไม่ขาดตอน 

8)   การใช้ประโยชน์โดยชุมชน หมายถึงราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์
ตามกติกาท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนด  โดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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9)   ความยั่งยืน หมายถึงป่าไม้นั้ นๆ ย ังคงเป็นป่าไม้และสามารถ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับราษฎรในชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง เต็มประสิทธิภาพตลอดไป โดยไม่
เสียหายหรือถูกเปลี่ยนเป็นอยา่งอ่ืน 

ป่าชุมชนคือ รูปแบบการใชท่ี้ดิน ป่าและทรัพยากรต่างๆ จากป่าท่ีชาวบา้นตามชุมชน
ในชนบทท่ีอยู่ในป่าหรือใกลป่้าไดใ้ชก้นัเป็นเวลานานแลว้ โดยมีระบบการจ าแนกการใชท่ี้ดิน ป่า
และทรัพยากรต่าง ๆ มีอาณาเขตและกฎเกณฑก์ารใชเ้ป็นท่ีรับรู้และยอมรับกนัทั้งภายในชุมชนและ
ชุมชนใกลเ้คียง พร้อมทั้งมีองค์กรชาวบา้นรูปแบบหน่ึงรับผิดชอบดา้นการจดัการอย่างเหมาะสม 
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบา้นอนัเกิดจากการสะสมประสบการณ์แห่งการปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพและทางสังคม-วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดและสะสมภูมิปัญญานั้นมาหลายชัว่อายคุน 

รูปแบบและความสัมพนัธ์ทางสังคมอนัเกิดจากการใช้ทรัพยากรดงักล่าวน้ี ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการด ารงชีวิตท่ีต้องอาศัยป่าหรือท่ีดินรอบๆ ป่า เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค
บริโภค โดยอาศยัป่าเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร เป็นแหล่งท่ีมาของอาหาร สมุนไพร วสัดุเพื่อการสร้าง
ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือ การผลิตเช้ือเพลิง และประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆ ภายในชุมชน 

รูปแบบการใชท้รัพยากรน้ีส่งผลให้ชุมชนมีเสถียรภาพ ถาวรภาพและก่อให้เกิดความ
เป็นธรรม  ท าให้ชุมชนนั้น ๆ สามารถสืบทอดความเป็นชุมชนมาไดจ้นทุกวนัน้ี พร้อมกนันั้นก็มี
ศกัยภาพท่ีจะด ารงความเป็นชุมชนต่อไปได”้ 

ป่าชุมชนจะอยู่ไดต่้อไป และจะสามารถพฒันาให้เขม้แขง็มากขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยูก่บัวา่ 
ชุมชนท่ีพึ่งพาอาศยัป่านั้นมีความเป็นชุมชน และมีผลประโยชน์ร่วมกนัจากป่าหรือไม่  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยปัญหา
ป่าไมถู้กบุกรุกแผว้ถาง เพื่อใชท้ าการเกษตร จึงไดพ้ระราชทานแนวทางดูแลพื้นท่ีป่าไม ้ควบคู่ไป
กบัการดูแลราษฎรใหมี้อาชีพ มีกิน มีใช ้อยา่งพอเพียง  

ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
การปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู้จดัใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยพระ

ปรีชาญาณอยา่งชาญฉลาดใหเ้กิดประโยชน์แก่ปวงชนมากท่ีสุดยาวนานท่ีสุดและทัว่ถึงกนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน าการ

ปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งดา้นเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมไวเ้ป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบ
ลกัษณะเบด็เสร็จนั้นไวด้ว้ย 

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราช

ด ารัส ความวา่ 
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...ป่าไมท่ี้จะปลูกนั้น สมควรท่ีจะปลูกแบบป่าใชไ้มห้น่ึง ป่าส าหรับใชผ้ล
หน่ึง ป่าส าหรับใชเ้ป็นฟืนอย่างหน่ึง อนัน้ีแยกออกไปเป็นกวา้งๆใหญ่ๆ การท่ีจะ
ปลูกตน้ไมส้ าหรับไดป้ระโยชน์ดงัน้ี ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไมรู้้สึกจะไม่ใช่ป่า
ไม ้แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อตน้น ้ าล าธารนั้น ป่าไมเ้ช่นน้ีจะเป็น
สวนผลไมก้็ตามหรือเป็นสวนฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไมท่ี้ถูกตอ้ง เพราะท า
หนา้ท่ีเป็นป่า คือ เป็นตน้ไมแ้ละท าหนา้ท่ีเป็นทรัพยากรในดา้นส าหรับให้ผลท่ีมา
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได.้.. 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
ในการปลูกป่า 3 อยา่งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่าตาม
พระราชด าริวา่ 

 
...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซ่ึงไดไ้มผ้ล ไมส้ร้างบา้น 

และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ใน
ตวัเองตามช่ือแลว้ ยงัสามารถให้ประโยชน์อนัท่ี 4 ซ่ึงเป็นขอ้ส าคญั คือ สามารถ
ช่วยอนุรักษดิ์นและตน้น ้าล าธารดว้ย... 

 
และได้มีพระราชด ารัสเพิม่เติมว่า  
...การปลูกป่าถา้จะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได ้ให้ใชว้ิธีปลูกไม ้3 

อยา่ง แต่มีประโยชน์ 4 อยา่ง คือ ไมใ้ชส้อย ไมกิ้นได ้ไมเ้ศรษฐกิจ โดยรองรับการ
ชลประทาน ปลูกรับซับน ้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน ้ าฝนอย่าง
เดียว ประโยชน์อยา่งท่ี 4 ไดร้ะบบอนุรักษดิ์นและน ้า... 
 

พระราชด าริเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไมด้ าเนินการในหลายส่วนราชการ ทั้งกรมป่าไม้
และศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทุกแห่ง คือ การปลูกป่าใชส้อย โดยด าเนินการ
ปลูกพนัธุ์ไม้โตเร็วส าหรับตัดก่ิงมาท าฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้ส าหรับใช้ในการก่อสร้างและ
หัตถกรรมส่วนใหญ่ได้มีการปลูกพนัธุ์ไมโ้ตเร็วเป็นสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ขี้ เหล็ก ประดู่ แค 
กระถินยกัษ ์และสะเดา เป็นตน้ 
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แปลความสรุปอย่างเขา้ใจง่าย ปลูกไมใ้ห้พออยู่ พอกิน พอใช ้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศ 

1) พออยู ่หมายถึง ไมเ้ศรษฐกิจปลูกไวท้ าท่ีอยูอ่าศยั และจ าหน่าย  
2) พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร 
3) พอใช ้หมายถึง ปลูกไมไ้วใ้ชส้อยโดยตรงและพลงังาน เช่น ไมฟื้น, และไมไ้ผ่ 

เป็นตน้ 
4) ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นท่ีป่า 
พื้นท่ีปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

1)   ในพื้นท่ีท ากินของประชาชนในชุมชนท่ีอยูใ่นหรือรอบแนวเขตป่า 
2)   ชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม 
3)   ในพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 

ขอ้มูลจาก ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (ส านกังาน กปร.) และประเทศสีเขียว Green Country Project (มูลนิธิมนัพฒันา, 2523) 

 
2.1.2  หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส

ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกวา่ 25 ปี และเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ
ปี 2540 พระองคก์็ทรงเนน้ย  ้าแนวทางแกไ้ขเพื่อให้อยูร่อด และอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงยัง่ยนืภายใตก้ระแส
โลกาภิวตัน์ เพราะการพฒันาประเทศตอ้งท าตามล าดบัขั้น เร่ิมดว้ยการสร้างพื้นฐาน คือ ความมีกิน 
มีใช ้ของประชาชนก่อน ดว้ยวิธีการท่ีประหยดัระมดัระวงั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เม่ือพื้นฐาน
เกิดขึ้นมัน่คงพอควรแลว้ จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามล าดบั (พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗) ทั้งน้ี 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมัน่คงของแผน่ดินเปรียบเสมือนเสาเข็ม
ท่ีถูกตอกรองรับบา้นเรือนอาคารไวน้ัน่เอง (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว วารสารชยั
พฒันา) 

หลกัของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลาง  คือพอประมาณไม่อดอยากขาดแคลน 
เป็นการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน มัน่คง และมีคุณธรรม ช่วยเหลือเก้ือกูลแบ่งปันกนั ไม่ฟุ่ มเฟือยและ
ไม่ประมาท มีเหตุมีผลและมีภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัว โดยมีการจัดการท่ีดี สามารถพึ่งตนเองระดับ
ครอบครัวไปสู่ระดบัชุมชน มีการสร้างเครือข่ายทางาน เป็นองค์กรชุมชน เป็นสหกรณ์ และไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียงระดบัชาติ ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจแบบกา้วหนา้ 

http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/58
http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/58
http://www.greencoun.com/3forest_4benefits.php
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์  

ความพอเพียง   หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีระบบภูมิคุม้กันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งน้ี จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ  ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุก
ระดบั ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคมส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 
1)   ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มาก

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2)   ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น 

จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

3)   ภูมิคุ ้มกัน หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยมี เง่ือนไข ของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 
2 ประการดงัน้ี 1)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบ
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมดัระวงัในการปฏิบติั 2)  เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความ
ตระหนักใน คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

 
2.1.3  นัยส าคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 
นยัส าคญัของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีองคป์ระกอบหลกัอยู่ ๓ ประการ 

ไดแ้ก่ 
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ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดถือหลักการท่ีว่า  "ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” โดย
มุ่งเนน้การผลิตพืชผลให้เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรกเม่ือเหลือพอ
จากการบริโภคแลว้ จึงค านึงถึงการผลิตเพื่อการคา้เป็นอนัดบัรองลงมา  ผลผลิตส่วนเกินท่ีออกสู่
ตลาดก็จะเป็นก าไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นน้ีเกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้  าหนดหรือ
เป็นผูก้ระท าต่อตลาดแทนท่ีว่าตลาดจะเป็นตวักระท าหรือเป็นตวัก าหนดเกษตรกรดงัเช่นท่ีเป็นอยู่
ในขณะน้ี และหลกัใหญ่ส าคญัยิ่ง คือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างส่ิงอุปโภคบริโภคท่ีดินของ
ตนเอง เช่น ขา้ว น ้า ปลา ไก่ ไมผ้ล พืชผกั ฯลฯ 

ประการท่ีสอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงใหค้วามส าคญักบัการรวมกลุ่มของชาวบา้น ทั้งน้ี 
กลุ่มชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะท าหน้าท่ีเป็นผู ้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ ให้
หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจ
คา้ขาย และการท่องเท่ียวระดบัชุมชน ฯลฯ เม่ือองคก์รชาวบา้นเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็ง 
และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากขึ้นแลว้ เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรั้บการดูแลให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหาในทุก ๆ ดา้น เม่ือเป็นเช่นน้ี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็
จะสามารถเติบโตไปไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ ซ่ึงหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อม  ๆ 
กบัสภาวการณ์ดา้นการกระจายรายไดท่ี้ดีขึ้น 

ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ือ
อาทรและความสามคัคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง  ๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยงัรวมถึง
ประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ ด้วยได้แก่ การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน 
ความสามารถในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของ
ไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 
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2.2  ตัวแบบของป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 
 

 

cr.photo ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย 
 
ภาพท่ี 2.1  ป่าชุมชนบา้นหนอง จ.หนองคาย รางวลัป่าชุมชนดีเด่นระดบัจงัหวดั โครงการคนรักษ์ 
                  ป่า ป่ารักษชุ์มชน ประจ าปี 2562 
 

ชุมชนชาวบา้นหนอง หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นม่วง อ าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย ได้ร่วมมือกนั
อนุรักษป่์าของหมู่บา้น ซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พานพร้าวและป่าแกง้ไก่ มาตั้งแต่ในอดีต ซ่ึง
ได้พึ่ งพิงป่าชุมชนแห่งน้ี ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งหาอาหารพื้นบ้านจากป่าเพื่อน ามาบริโภคใน
ครัวเรือนของคนในชุมชน ต่อมาผูน้ าหมู่บา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้หญ่พงษพ์นัธ์ วิชยัยนต์มีความ
ประสงค์ท่ีจะให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่า เพื่อให้ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ เกิดประโยชน์กบัชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้มมากยิง่ขึ้น 
 ป่าชุมชนบา้นหนองไดรั้บรางวลัป่าชุมชนดีเด่นระดบัจงัหวดั  จากโครงการคนรักษป่์า ป่า
รักษ์ชุมชน ประจ าปี  2562 จากการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด
ไว ้2 ประการ มีดงัน้ี 

1)   เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ พบว่าราษฎร
ประมาณ 80% เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน ซ่ึงนบัวา่ประสบผลส าเร็จในระดบัมา 

2)   เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งขยายผลไปยงั
ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพฒันาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่า
ชุมชน พบว่าราษฎรในชุมชนมีการเก็บหาของป่าและสมุนไพรมาใชใ้นการบริโภคและอุปโภคใน
ครัวเรือน ชุมชนมีการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นป่าชุมชน กบัทั้งป่าชุมชนช่วยเอ้ือ
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ประโยชน์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน นอกจากน้ียงัมีการร่วมมือกบัชุมชนขา้งเคียงในการจดัตั้ง
เครือข่ายป่าชุมชน จึงนบัไดว้า่ประสบผลส าเร็จในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

ส าหรับจุดแข็งของการด าเนินงานป่าชุมชนบ้านหนองแห่งนี้ท่ีส าคัญได้แก่ 
1)   ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือคณะกรรมการในการ

จดัการป่าชุมชน 
2)   คณะกรรมการมีความรู้ มีความเขม้แข็ง มีจิตอาสาและมีความอิสระในการ

บริหารจดัการป่าชุมชน 
3)   มีความร่วมมือกับหมู่บา้นขา้งเคียงในการจดัตั้งและด าเนินงานเครือข่ายป่า

ชุมชน 
4)   มีการประชาสัมพนัธ์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้ห้แก่

คนทั้งในและนอกชุมชน 
5)   ชาวบา้นมีการพึ่งพิงและใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนทั้งในดา้นอุปโภคบริโภค

และการท่องเท่ียว 
6)   สภาพป่าถูกบุกรุกนอ้ยลงและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกวา่ในอดีต 
7)   ไดรั้บรางวลัป่าชุมชนดีเด่นระดบัจงัหวดัในปี พ.ศ.2562 

ด้านจุดอ่อนของการด าเนินงานโครงการ ท่ีส่งผลให้การจัดการป่าชุนมีปัญหาและอุปสรรค
อยู่บ้าง ได้แก่ 

1)   งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานยงัไม่เพียงพอและได้รับการสนับสนุนอย่างไม่
ต่อเน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)   ชาวบา้นจ านวนประมาณร้อยละ 20 ยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัและเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน 

3)   ยังไม่มีการก าหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการป่าชุมชนและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนยงัไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4)   คณะกรรมการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนยงัขาดความรู้ในดา้นกฎหมายป่า
ชุมชนและวิชาการป่าไมบ้างดา้น เช่น การคดัเลือกพนัธุ์ไมท่ี้เหมาะสมมาปลูกเพิ่มเติมในพื้นท่ี 

5) ขาดการจดัท ารูปแบบและการบริหารจดัการการท่องเท่ียวและศึกษาธรรมชาติ
ท่ีเช่ือมโยงจุดเด่นในป่าชุมชนกบัหมู่บา้น 

6)  ของป่าและผลผลิตจากป่าชุมชนใช้ในระดับครัวเรือนแต่ยงัไม่สามารถสร้าง
รายไดใ้หก้บัสมาชิกไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

7)   ยงัไม่มีการจัดท าแผนงานด าเนินกิจกรรมป่าชุมชนและความร่วมมือกับ
เครือข่ายท่ีชดัเจน 
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 ป่าชุมชนดีเด่น ปี 2552 ป่าชุมชนบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทาจังหวัดล าพูน
รางวัลป่าชุมชนชนะเลศิระดับประเทศ ประจ าปี 2552 ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารีป้ายประกาศเกียรติคุณ ณ ป่าชุมชนเงินกองทุนอนุรักษป่์าชุมชน 200,000 บาท 

การเรียนรู้ และแกไ้ขรากเหงา้ของปัญหา ท่ีสุดคือป่าสมบูรณ์ อยู่อย่างพอเพียงจากผืนป่า
โบราณอนัอุดมสมบูรณ์เม่ือ 200 กว่าปีในอดีต ผูค้นอาศยัพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าท ามาหากิน  จนถึง
การท าสัมปทานป่าไม้เม่ือเส่ือมโทรมลงถึงท่ีสุดในปี พ .ศ  . 2537 ป่าต้นน ้ าถูกท าลาย แห้งแล้ง
วิกฤติ ชาวบา้นจึงรวมตวักนัสร้างกฎระเบียบการใชท้รัพยากรจากป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่า ปัจจุบนัป่า
ฟ้ืนคืนความสมบูรณ์พร้อมความความเขม้แขง็สามคัคีของคนในชุมชน 

 1)  สภาพป่าท่ีสมบูรณ์   พื้นท่ีป่าชุมชนขนาด13,000ไร่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้
หลากหลายชนิด จากป่าโบราณท่ีเต็มไปดว้ยไมข้นาดใหญ่หายากต่างๆ ไดแ้ก่ ประดู่ป่า สัก เส้ียวป่า 
เต็ง รัง พลวง เหียง ตีนนก เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัภายในป่าชุมชนยงัคงหลงเหลือหลกัฐานให้เห็นถึง
ความสมบูรณ์ท่ีเคยมีในอดีต ปัจจุบนัป่าชุมชนบ้านทาป่าเปาได้รับการฟ้ืนฟูในระยะ10ปีท่ีผ่าน
มา ท าใหไ้มห้ายากต่างๆ ไดรั้บการขยายพนัธุ์ต่อ พร้อมดว้ยพืชสมุนไพรกวา่500ชนิดท่ีพบไดง้่ายใน
ป่าชุมชนยงัเป็นแหล่งความรู้ให้กบัเยาวชนและนกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาวิจยั
ดา้นสมุนไพร ผลของป่าไมท่ี้สมบูรณ์ยงัท าให้เกิดแหล่งน ้ าเพียงพอท่ีจะท าประปาภูเขา ส่งน ้ าหล่อ
เล้ียงชุมชน 
  2)  การจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการป่าชุมชนมีความเขม้แข็งโดยสาเหตุหลกัเกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจกนัของคนทั้งชุมชนสะทอ้นให้เห็นจากจ านวนคณะกรรมการป่าชุมชนทั้งหมด90คน 
คิดเป็น 1ใน 3ของจ านวน ประชากรทั้งหมดของหมู่บา้นดว้ยก าลงัคน และก าลงัความคิด เกิดเป็น
แนวทางการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุคือความยากจนของชาวบา้น จึงเกิดการจดัตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเผยแพร่ส่งเสริมให้เกิดรายการหล่อเล้ียงชุมชน ลดการพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างในป่าชุมชน เช่น การส ารวจพนัธุ์ไม ้สมุนไพร และการ
ขยายพนัธุ์ เป็นตน้ 
  3)  กิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนมี
ความหลากหลาย เช่น การสร้างฝาย การปลูกป่าเสริม  การส ารวจพันธุ์ไม้ และสมุนไพรเพื่อ
ขยายพนัธุ์ และน ามาใชป้ระโยชน์ 

 4)  การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แมร้ายได้
จากการแปรรูปไมไ้ผ่เป็นด้ามไมก้วาดจะมีเป็นกอบเป็นก า และปัจจุบนัชุมชนผลิตไมก้วาดดอก
หญา้ไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดก็ตาม แต่คนทั้งชุมชนยงัคงเคารพกฎกติกาในการใช้
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ประโยชน์จากป่าชุมชน ด้วยตระหนักดีถึงทรัพยากรท่ีมีจ ากัด ในขณะเดียวกันชุมชนได้ยึดหลกั
ความพอเพียงในการประกอบอาชีพเสริม ท าให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพียงพอต่อความต้องการของ
สมาชิกทุกคนในชุมชน 

 
2.3  ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  คือกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนในท้องถ่ินได้มีความร่วมมือ  การประสานงาน  และความรับผิดชอบต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินให้ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปแบบหน่ึงของ
แนวทางการพฒันาชนบท” ดุสิต เวชกิจ (2535, น. 202)  

อาภรณ์พนัธ์ จนัทร์สว่าง (2522, น. 19) ไดอ้ธิบายเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งต้องกันในเร่ืองของความตอ้งการและ
ทิศทางของการเปล่ียนแปลง และความเห็นพอ้งตอ้งกนัจะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ
เพื่อปฏิบติั กล่าวคือ จะตอ้งเป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ
เพื่อการปฏิบติัการนั้น ๆ เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกนัได ้ควรจะตอ้งมีการตระหนกัวา่
ปฏิบติัการทั้งหมด หรือการกระท าทั้งหมดท่ีท าโดยกลุ่มหรือท าในนามกลุ่มนั้นกระท าผ่านองคก์าร
(Organization) ดงันั้น องคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงไพรัตน์ เตชะริ
นทร์ (2527, น. 6) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าหมายถึง กระบวนการรัฐ การ
ท าการส่งเสริม ชกัน า สนบัสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่ม
คน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมคัรรูปต่าง ๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองร่วมกนั ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว ้
 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528, น. 5) ได้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า  เป็นการท่ี
ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยการใชค้วามพยายามหรือทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซ่ึงมุ่งสู่
การพฒันาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1)  ประชาชนเขา้เก่ียวขอ้งในกิจกรรมการพฒันา 
 2)   ผู ้เข้า ร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว  เ ช่น  ความคิด  ความรู้  

ความสามารถแรงงาน หรือทรัพยากรบางอยา่ง เช่น เงินและวสัดุในกิจกรรมพฒันา 
วรรณิการ์ ภูมิวงศพ์ิทกัษ์ (2540, น. 12) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี การมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม
คนท่ีเห็นพอ้งต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือ
ปฏิบติั ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล 
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ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2527, น. 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแทจ้ริง
น่าจะหมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการและ
ควบคุมการใชแ้ละกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคม  เพื่อประโยชน์ต่อการด ารง
ชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจาเป็นอย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและได้
พฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแบ่งออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองอยา่งเป็นตวัของตวัเอง 

มรกต ศรีรัตนา (2535 อา้งถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, น. 5) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมว่า  การมีส่วนร่วมหมายถึงการเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ  และอารมณ์ของบุคคลหน่ึงใน
สถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่ งหมาย
ของกลุ่มนั้ น  ท าให้เ กิดการร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ( public 
participation)  คือกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีความร่วมมือ  การ
ประสานงาน  และความรับผิดชอบต่อการพฒันาทอ้งถ่ินให้ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปแบบหน่ึงของแนวทางการพฒันาชนบท” ดุสิต เวชกิจ, “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการป่าไมชุ้มชน” เอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้
ชุมชนเล่ม 1 (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 2535, น. 202 

อาภรณ์พนัธ์ จนัทร์สว่าง (2522, น. 19) ไดอ้ธิบายเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งต้องกันในเร่ืองของความตอ้งการและ
ทิศทางของการเปล่ียนแปลง และความเห็นพอ้งตอ้งกนัจะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ
เพื่อปฏิบติั กล่าวคือ จะตอ้งเป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการ
เพื่อการปฏิบติัการนั้น ๆ เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกนัได ้ควรจะตอ้งมีการตระหนกัวา่
ปฏิบติัการทั้งหมด หรือการกระท าทั้งหมดท่ีท าโดยกลุ่มหรือท าในนามกลุ่มนั้นกระท าผ่านองคก์าร
(Organization) ดงันั้น องคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลง 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, น. 6) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า 
หมายถึง กระบวนการรัฐ การท าการส่งเสริม ชกัน า สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองคก์รอาสาสมคัรรูปต่าง ๆ ให้เขา้มา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองร่วมกัน  ให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
นโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว ้

ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528, น. 5) ได้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า  เป็นการท่ี
ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยการใชค้วามพยายามหรือทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซ่ึงมุ่งสู่
การพฒันาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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 1)  ประชาชนเขา้เก่ียวขอ้งในกิจกรรมการพฒันา 
 2)  ผูเ้ขา้ร่วมไดใ้ชค้วามพยายามบางอยา่งส่วนตวั เช่น ความคิด ความรู้ 

ความสามารถ แรงงาน หรือทรัพยากรบางอยา่ง เช่น เงินและวสัดุในกิจกรรมพฒันา 
วรรณิการ์ ภูมิวงศพ์ิทกัษ์ (2540, น. 12) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี การมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม
คนท่ีเห็นพอ้งต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือ
ปฏิบติั ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2527, น. 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแทจ้ริง
น่าจะหมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการและ
ควบคุมการใชแ้ละกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคม  เพื่อประโยชน์ต่อการด ารง
ชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจาเป็นอย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและได้
พฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแบ่งออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองอยา่งเป็นตวัของตวัเอง 

มรกต ศรีรัตนา (2535 อา้งถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, น. 5) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมว่า  การมีส่วนร่วมหมายถึงการเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ  และอารมณ์ของบุคคลหน่ึงใน
สถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของกลุ่มนั้น ท าใหเ้กิดการร่วมรับผิดชอบกบั 
 พีรพล ไชยพงศ์ (2539, น. 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐส่งเสริม 
ชกัน าสนบัสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
และองคก์รอาสาสมคัรรูปแบบต่าง ๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ
หลายเร่ืองร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว ้

วิลเล่ียม (William, 1980 อา้งถึงใน ธนวฒัน์ คาภีลานนท์, 2550, น. 9) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางสังคมดา้นจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) 
ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์ (Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้
กระท าการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบั
กลุ่ม 

มงคล จนัทร์ส่อง (2544) ไดก้ าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของบุคคลไวว้า่
องคป์ระกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วม มีอยู ่3 ดา้น  ดงัน้ี 
  1)  การมีส่วนร่วมจะตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจดัมุ่งหมายท่ีชดัเจน  การใหบุ้คคลเขา้
ร่วมกิจกรรมจะตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนว่า จะท ากิจกรรมนั้นๆไปเพื่ออะไร  
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดต้ดัสินใจถูกวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ 
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 2)  การมีส่วนร่วมจะตอ้งมีกิจกรรมเป้าหมาย  การใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจะตอ้ระบุลกัษณะของกิจกรรมวา่มีรูปแบบและลกัษณะอยา่งไร  เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถตดัสินใจไดว้า่จะเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ 

 3)  การเขา้ร่วมจะตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  การท่ีจะให้บุคคลเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นจะตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมายดว้ย  อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปบุคคลกลุ่มเป้าหมายมกั
ถูกจ ากดัโดยกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้เป็นพื้นฐาน 
 

2.4  ผลการศึกษาวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
 หนูเคน จันทาง ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบและวิธีการฟ้ืนฟูวฒันธรรมความ
เช่ือในการจดัการป่าชุมชน ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จงัหวดัขอนแก่น วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่า  และการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมความเช่ือดั้ งเดิม  เพื่อศึกษา
สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชป่้าชุมชน เพื่อศึกษารวบรวม วฒันธรรม และความเช่ือดั้งเดิม
ในการจดัการป่าชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสมในการใช้วฒันธรรมความเช่ือ
จัดการป่าชุมชน จากการศึกษาวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ผล
การศึกษาพบว่า ในอดีตชุมชนมีการอนุรักษป่์า โดยการพึ่งพาอย่างย ัง่ยืนแฝงอยู่ในรูปของขอ้ห้าม 
ขอ้ปฏิบติัต่างๆ และมีแนวคิดการอนุรักษป่์าทางพุทธศาสนาของวดัป่าในป่าโคกพนงัใหญ่  ท่ีแสดง
ออกมาในรูปของการขยายเขตอภยัทานของวดัป่าบา้นป่าน  ท าให้ชุมชนเกิดจิตศรัทธา และปฏิบติั
ตาม การจดัพิธีบวชป่า ท าใหชุ้มชนไม่เขา้ไปใชป้ระโยชน์หรือเขา้ไปท าลายตน้ไมท่ี้ไดผ้า่นพิธีกรรม
บวชป่าแต่อย่างใด อีกทั้งชุมชนยงัเขา้มาร่วมดูแลป่าหลงัจากการบวชป่า ตลอดจนมีความเช่ือเร่ืองผี
ท่ีนาไปสู่การอนุรักษป่์า ทั้งป่าชา้และดอนปู่ ตา โดยเขา้ใจร่วมกนัว่าตน้ไมใ้นเขตศาลปู่ ตาไม่ควรเขา้
มาทาลายหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ เป็นอนัขาด ซ่ึงกระบวนการปลูกจิตสานึกในประเด็นน้ีจ าตอ้ง
กระท าอย่างต่อเน่ืองจากการทดลองขยายเขตอภัยทาน  จัดพิธีบวชป่า ฟ้ืนพิธีกรรมผีปู่ ตา และ
ถ่ายทอดความเช่ือเร่ืองป่าชา้/ขอ้ห้ามต่าง ๆ จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ส่งผลให้ชาวบา้นปรับทศันคติต่อการใช้
ประโยชน์จากป่าพนงัใหญ่ไปในเชิงอนุรักษ ์เร่ิมการก าหนดเขตป่าอภยัทาน เกิดคณะกรรมการดูแล
รักษาป่าพนัง ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากแต่ละหมู่บา้น พร้อมก าหนดบทบาทอนัชดัเจน และเกิด
การขยายผลไปยงัโรงเรียน โดยการน าความรู้ดั้งเดิมมาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน กลายเป็นท่ีศึกษาดู
งานของ อบต.ใกล้เคียง และขยบัเน้ืองานไปสู่ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พลังงานเชิงนิเวศน์  
เกษตรกรรมรอบป่าขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคือ 1) ควรมีความยืดหยุ่นในมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เขียนรายงาน ควรค านึงถึงการน าไปใช้มากกว่าเคา้โครงการเขียนรายงานหรือรูปแบบวิธีการเขียน
รายงาน 2) กระบวนการหนุนเสริมเพื่อให้ทีมวิจยัได้ด าเนินการอย่างลุล่วงนั้น ควรมีความถ่ีและ
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ใกล้ชิดต่อในการหนุนเสริม เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาในพื้นท่ีได้ทันเวลาต่อสถานการณ์ท่ีต้อง
ปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 

มนูญ เทศน์นา และคณะ 26 ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การกระบวนการและรูปแบบการจดัการป่า
ชุมชนให้เอ้ือต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนบา้นกาด(ตลาด)ขี้ เหล็ก ต าบลแม่
โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ป่าชุมชนบา้นกาดขี้ เหล็กไดเ้ผชิญกบัสภาพการถูก
บุกรุกท าลาย ทั้งโดยนโยบายของรัฐในการเปิดสัมปทาน การลกัลอบตดัไมข้องคนในพื้นท่ี และการ
บุกรุกพื้นท่ีเพื่อครอบครอง จนเกิดสภาพเส่ือมโทรมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบการผลิตทาง
การเกษตรแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค แหล่งสมุนไพร ความหลากหลายของพนัธุ์พืชสัตวท่ี์ส่งผล
ต่อระบบนิเวศน์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มความแห้งแลง้ น ้ าท่วม จนกระทัง่ชาวบา้นตอ้งรวมกลุ่มกันเพื่อ
แกไ้ขปัญหา โดยร่วมกนัจดัตั้งกลุ่มรักษาป่าเรียกวา่ กลุ่มอาสาพิทกัษป่์า มีการก าหนดระเบียบการใช้
ประโยชน์จากป่าและการลงโทษผูล้กัลอบท าลาย  การปลูกป่า การท าแนวกนัไฟป่า โดยมีวดัเป็น
ศูนยก์ลางการด าเนินงาน ประกอบกบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐดา้นการให้ความรู้ในการ
จดัการป่า การร่วมพฒันากฎระเบียบให้สอดคลอ้งกฎระเบียบของรัฐ  การสนับสนุนงบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท าให้ป่าฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถตอบสนองเอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์ของชุมชน 
ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือต่าง ๆ นอกจากน้ียงัเกิด
การรวมกลุ่มกบัชุมชนภายนอกสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
ชุมชนไดว้างแผนการจดัการอนุรักษป่์าชุมชนโดยค านึงความมัน่คงยัง่ยืนและแผนแม่บทการพฒันา
ชุมชนกาดขี้ เหลก็ดงัน้ี 

 1)  การจดัเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองวนศาสตร์ชุมชน 
 2)  การจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ มีมคัคุเทศกชุ์มชนบริการน าเท่ียว 
 3)  พัฒนาศักยภาพของชุมชน  / กลุ่ม / องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง  มีขีด

ความสามารถในการจดัการทุนหรือปัจจยัการผลิต ผลผลิตของชุมชนเพื่อใช้สอยระดบัครอบครัว
และพฒันาในเชิงเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแ้ก่ การผลิตและการ
ใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพร การอนุรักษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชน์จากไมไ้ผ ่ 

นายช่ืน ศรีสวัสดิ์  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดัการป่าไมโ้ดยใชมิ้ติทางวฒันธรรม : กรณีศึกษา
ป่าชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงพบวา่ วฒันธรรมเด่นท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ป่าชุมชน ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบชาวนา คือ มีการตั้งบา้นเรือนอยู่เป็นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนัมีความสัมพนัธ์ต่อกันแบบพี่น้อง และนับถือกนัแบบเครือญาติ มีความเคารพผูอ้าวุโสใน
ชุมชน มีความผูกพนักบัป่ามาก่อนในอดีต มีความกตญัญูรู้คุณในส่ิงท่ีมีคุณ มีความเช่ือในผูน้ าทั้งท่ี
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เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีการยอมรับเช่ือถือในระบบราชการ  มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเคารพเกรงกลวัต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในป่าในหมู่บา้น เกรงกลวัต่อ
อนัตรายจากป่า กลวัถูกต าหนิ กลวัถูกลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม มีความเป็นอยู่แบบ
เรียบง่ายพอเพียง มีความส านึกในความเป็นเจา้ของ มีความห่วงใยในอนาคตของลูกหลาน มีความ
เกรงใจเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ไปส่งเสริม และไดรั้บการหนุนช่วยจากภายนอก ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็น
แรงกระตุน้ท่ีทาให้มีความเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีและขีดความสามารถของชุมชนมากขึ้น ซ่ึงมิติทาง
วฒันธรรมดงักล่าวไดส่้งผลใหค้นในชุมชนมีความรักสามคัคีเห็นคุณค่าของป่าชุมชน เคารพเช่ือฟัง
ในผูน้า และกฎระเบียบของชุมชน และมีการรวมพลงัเป็นหน่ึงเดียวเพื่อการจดัการป่าชุมชนอย่าง
ย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัไดพ้บว่าในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ขาดความเป็นเอกภาพ 
เป็นชุมชนตั้งใหม่ท่ีมีคนในชุมชนอพยพมาจากหลายพื้นท่ี ขาดผูน้ าท่ีเขม้แขง็ ไม่เคารพเกรงกลวัต่อ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและต่อผูอ้าวุโสและกฎระเบียบของชุมชน ไม่ยอมรับไม่ศรัทธาในระบบราชการ ขาด
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีฐานทางเศรษฐกิจไม่มัน่คง มีอาชีพไม่มัน่คงแน่นอน และ
อาศยัป่าเป็นแหล่งทามาหากินเป็นหลกั จะเป็นชุมชนท่ีขาดความรักสามคัคี ขาดส านึกในความเป็น
เจา้ของ มองไม่เห็นคุณค่าของป่า ไม่เคารพเช่ือฟังผูน้ า และกฎระเบียบของชุมชนเป็นสังคมท่ีขาด
เอกภาพ ขาดพลงัในการจดัการป่าชุมชนเพื่อไปสู่ความยัง่ยืน จึงควรใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การ
ยอมรับและเห็นความส าคญัของวฒันธรรมชุมชนในการจดัการป่า 

 
2.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตารางท่ี 2.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
- องคค์วามรู้ในการปลูกป่าชุมชน - ภูมิปัญญาในการอนุรักษป่์า 

- เศรษฐกิจพอเพียง 
- สภาพปัจจุบนัและปัญหา - บริบทชุมชนและสภาพพื้นท่ีป่าชุมชน 
- การสัมภาษณ์ - เก็บขอ้มูล 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ - หลกัแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในเร่ืองของการ
ปลูกป่า 3 อยา่ง ไดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง 
- ความร่วมมือของประชาชน 
- ภาวะผูน้ า 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 129 

 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย  
  

3.1  กรอบแนวคิด 
ในการศึกษาวิจยัน้ี  เป็นการศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า  หมู่ท่ี 2  ต าบลบา้นใหม่
สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเนน้แกนน าชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงเขา้มีส่วน
ร่วมกระบวนการวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกนั  

 
3.2  กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผูน้ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี ประกอบดว้ย นายกองคก์าร
บริหาร ส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี 

2)  ประชาชน หมู่ท่ี 2  
 

3.3  แผนการด าเนินงานและเคร่ืองมือวิจัย 
ดว้ยความตอ้งการวิจยัเพื่อให้รู้ถึงผลส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะ

อ่างเก็บน ้ า หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โดยใช้หลกัการจดัการ
ความรู้เพื่อศึกษาถึงการปลูกป่าชุมชนให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และเพื่อบรรลุถึงจุดหมายดงักล่าว 
ผูวิ้จยัจึงก าหนดแผนงานและเคร่ืองมือการวิจยั ดงัน้ี 

 
3.3.1  การศึกษาเอกสารและการพฒันาเคร่ืองมือ 

3.3.1.1  การศึกษาเอกสารวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3.1.2  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบมี

ส่วนร่วม จึงก าหนดเคร่ืองมือในการวิจยั 
แบบสัมภาษณ์ เพื่อการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลส าเร็จของการปลูกป่าชุมชน 

จึงไดจ้ดัท าแบบสัมภาษณ์ โดยสอบถามขอ้มูลจากผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และบุคคลผูท่ี้คลผูท่ี้รับรู้
ถึงความเป็นมาในอดีตของการก่อตั้งชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านมาจากอดีตสู่ปัจจุบนัซ่ึงขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะถูกน ามาวิเคราะห์ถึงความส าเร็จของการด าเนินการปลูกป่าชุมชนใน
บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

อุปกรณ์เพื่อการบนัทึกขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสอบถาม 
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3.3.2  การด าเนนิการวิจัย 
3.3.2.1  ด าเนินการสัมภาษณ์ 
3.3.2.2  ผูน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี ประกอบด้วย นายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี   
3.3.2.3   ประชาชน หมู่ท่ี 2 จ านวน 11  คน 

ส ารวจสภาพพื้นท่ีบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ าหมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านใหม่สามคัคี 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ด าเนินการขั้นตอนก าหนดขอบเขตของการปลูกป่าชุมชนและชนิด
ของพนัธุ์ไมง้บประมาณท่ีจะใชใ้นการด าเนินการปลูกป่าชุมชน  

3.3.2.4  หวัขอ้ของการสัมภาษณ์และหาความรู้ 
 

ตารางท่ี 3.1  บริบทของสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล          
                     จงัหวดัลพบุรี 
 

ประเด็น  รายละเอยีด 
1. ลกัษณะกายภาพของสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า 

หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล 
จงัหวดัลพบุรี 

-ขนาดพื้นท่ี 
-สภาพภูมิศาสตร์ 

  

2. ระบบป่านิเวศน์ 
-ชนิดพนัธุ์พืช 
-ชนิดพนัธุ์สัตว ์

  

 
ตารางท่ี 3.2  การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
-ทางเศรษฐกิจ/รายได ้ กลุ่มอาชีพท่ีพึงพิงป่า ( ) กลุ่มหน่อไม ้( ) หาเห็ด  

( ) จกัสาน และอ่ืน ๆ ระบุ...... 
-แหล่งอาหาร / ยารักษาโรค  
-การพกัผอ่นหยอ่นใจ/การท่องเท่ียว  
-แหล่งเรียนรู้  
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ตารางท่ี 3.3  ภูมิปัญญาพื้นบา้นในการจดัการป่าชุมชน 
 

ประเด็น  รายละเอยีด  
-กิจกรรมการอนุรักษป่์าชุมชน 
 

 
 

 ( ) การปลูกป่า ( ) การทอดผา้ป่า 
 ( ) อ่ืน ๆ ระบุ........................................... 

-การประยกุตค์วามเช่ือ /ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 

 
 

 ( ) บวชป่า ( ) สืบชะตาป่า 
 

 

ตารางท่ี 3.4  การมีส่วนร่วมเพื่อการจดัการป่าชุมชน 
 

ประเด็น  รายละเอยีด 
- รูปแบบการสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ิน 
-สนบัสนุนอยา่งไร    

  

-รูปแบบการสนบัสนุนจากผูน้ าหมู่บา้น 
-ผูน้ าจะมีส่วนร่วมอยา่งไร 

  

- รูปแบบการสนบัสนุนจากประชาชน 
-ประชาชนจะมีส่วนร่วมอยา่งไรเพื่อจดัการป่า
ชุมชน 

  

-บทบาทของผูน้ า : พระ / ครู/ผูสู้งอาย/ุผูน้ าท่ี
เป็นทางการฯลฯ 

  

 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง  ส าหรับวิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อประกอบการศึกษาวิจยัให้สมบูรณ์  มีความเท่ียงตรงสามารถตรวจสอบได้ จึง
ก าหนดใชว้ิธีการ การศึกษาเอกสาร สืบคน้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เนต 

ภาคสนาม การสัมภาษณ์ การลงพื้นท่ีเพื่อก าหนดขอบเขตการปลูกป่าชุมชนท่ีบริเวณอ่าง
เก็บน ้าสวนสาธารณะ หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ตรวจสอบกับค าถาม  วตัถุประสงค์ 
และกรอบแนวคิดวิจยั เพื่อก าหนดความส าเร็จของการป่าชุมชนในบริเวนสวนสาธารณะบริเวณอ่าง
เก็บน ้า หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
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4.  ผลการศึกษา   
  

จากการศึกษาความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 
ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี การวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัใช้ การสร้างเคร่ืองมือผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structure Interview) ซ่ึงเป็นการตั้งคาถาม
แบบปลายเปิด (Open ended Questions) ส่ือความหมายชดัเจน เขา้ใจง่ายตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั เพื่อใหท้ราบถึงผลของการวิจยัท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้
จากประชาชน ชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบุรี จ านวน 13  คน มาวิเคราะห์โดยใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี ทั้งในส่วนสภาพปัจจุบนัและปัญหา จึงขอน าเสนอการวิจยัออกเป็น หวัขอ้ดงัน้ี 
 4.1  บริบทและสภาพบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 2  
 4.2  ผลการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนบา้นใหม่สามคัคี หมู่ท่ี 2 
 

4.1  บริบทและสภาพบริเวณสวนสาธารณะอ่างเกบ็น ้า หมู่ท่ี 2  
4.1.1  บริบทชุมชนบ้านใหม่สามัคค ี
ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบ

เชิงเขาอยู่บนท่ีสูงบางส่วนของพื้นท่ีดินทัว่ไปเป็นดินตะกอนปนทรายและดินลูกรัง มีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะส าหรับท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นท่ีป่าสาธารณะ และพื้นท่ี 
สปก.  

สภาพทัว่ไปทั้งในอดีตและปัจจุบนั เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีผูค้นอพยพมาจากหลายถ่ิน 
เช่น จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ,ต าบลบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี,จงัหวดัสระบุรี ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ได้แก่ การท านา ท าไร่ ประเภท
ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั ท าสวน นอกจากน้ี ยงัประกอบอาชีพ คา้ขายและรับจา้งทัว่ไป 

1)  การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของต าบลบา้นใหม่สามคัคี โดยส่วนมากประชาชนมี
สิทธ์ิในการถือครองท่ีดินท่ีเป็นท่ีดิน สปก.และในบางส่วนของหมู่ท่ี 1 เป็นท่ีดิน นส.3 สามารถ
จ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดด้งัต่อไปน้ี 

2)  การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย  จะกระจายตวัอยู่โดยทัว่ไปใน
แต่ละหมู่บา้น ทั้ง ๖ หมู่บา้น การสร้างบา้นเรือนคร่ึงปูนคร่ึงไม ้บา้นไมใ้ตถุ้นสูง และท่ีอยู่อาศยัท่ี
สร้างขึ้นใหม่ เป็นบา้นรูปทรงสมยัใหม่เป็นบา้นตึก   
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3)  การใช้ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
ชุมชน ทั้งพื้นท่ีชนบทโดยทัว่ไป จะท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือการท านา ท าไร่ ท าสวน ปลูก
พืชผกัสวนครัว เล้ียงสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญได้แก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย การใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

4)  การใชท่ี้ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ใน
ต าบลบ้านใหม่สามัคคี  มีพื้นท่ีเป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับการ
ประกอบกิจกรรมเพื่อนนัทนาการและพกัผอ่นบริเวณรอบๆ หมู่ท่ี ๒ อ่างเก็บน ้ าโป่งสามหัว การใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

มีพื้นท่ีในต าบลบา้นใหม่สามคัคีทั้งหมด  56  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  44,332  
ไร่  อยู่ห่างจากจงัหวดัลพบุรี  104  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตวัอ าเภอชยับาดาล 11 กิโลเมตร  ซ่ึง
เป็นทางลาดยาง 

ทิศเหนือ    ติดต่อกบั ต าบลศิลาทิพย ์
ทิศใต ้   ติดต่อกบั ต าบลชยันารายณ์ 
ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั นิคมล านารายณ์ 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ต าบลนิยมชยั อ าเภอสระโบสถ ์

 
4.1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขาอยู่บนท่ีสูงบางส่วนพื้นท่ีของดินทั่วไปเป็นดิน

ตกตะกอนปนทรายและดินลูกรัง   มีความอุดมสมบูรณ์   เหมาะส าหรับการเกษตร  เช่นปลูกพืชไร่  
นาขา้ว  และเล้ียงสัตว ์

4.1.3  ลกัษณะภูมิอากาศ 
ต าบลบ้านใหม่สามัคคีอากาศค่อนข้างร้อน  อุณหภูมิเฉล่ีย 36 องศา ระยะหลังพื้น

ค่อนขา้งแห้งแลง้อากาศร้อนจะยาวนานตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ถึง เดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉล่ีย
ประมาณ 40 องศาฤดูฝนจะเร่ิมประมาณกลางเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกนัยายนแต่มกัจะประสบฝน
ทิ้งช่วงทุกปีฤดูหนาวจะเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคมส่วนใหญ่จะหนาวเป็นช่วงๆ 
อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20 องศา  เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู  

4.1.4  ลกัษณะการปกครอง 
ต าบลบา้นใหม่สามคัคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บา้น 
4.1.5  จ านวนประชากร 
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ตารางท่ี 4.2  ประชากรต าบลบา้นใหม่สามคัคี  
 

 

หมู่ท่ี 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บา้นใหม่สามคัคี 331 318 649 
2 บา้นโป่งสามหวั 184 202 386 
3 บา้นซบัม่วง 250 250 500 
4 บา้นซบัหินขวาง 440 453 893 
5 บา้นหนองสองตอน 175 182 357 
6 บา้นโศกดินแดง 150 156 306 

รวม 1,530 1,561 3,091 
 
แหล่งท่ีมา:  ส านกัทะเบียนราษฎร (ส านกัทะเบียนอ าเภอชยับาดาล) เดือน กุมภาพนัธ์ 2562 
 

4.1.6  ด้านสถาบันการศึกษา 
สถานศึกษาภายในเขตความรับผิดชอบต าบลบา้นใหม่สามคัคี 

4.1.6.1 โรงเรียนบา้นใหม่สามคัคี สอนตั้งแต่ระดบัอนุบาล 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
4.1.6.2   โรงเรียนบา้นซบัหินขวาง สอนตั้งแต่ระดบัอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี  6 
4.1.6.3  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลบา้นใหม่

สามคัคี  
4.1.6.4  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.บา้นใหม่สามคัคี  
4.1.6.5  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.บา้นซบัหินขวาง 

4.1.7  ด้านสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขในต าบลบา้นใหม่สามคัคี มี 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นใหม่สามคัคี  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๔ บา้นซับหินขวาง ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชัย
บาดาล จงัหวดัลพบุรี 
 เจา้หนา้ท่ี  อสม.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นใหม่สามคัคี เป็นผูช้าย 21คน 
  เป็นผูห้ญิง   45  คน       รวม   66  คน 
 ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน   จ านวน  6  แห่ง 
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 อตัราการมีและใชห้อ้งน ้าราด  100  เปอร์เซ็นต ์
4.1.8  ด้านการคมนาคม การติดต่อคมนาคมระหวา่งอ าเภอและจงัหวดัส่วนใหญ่ใชท้าง

รถยนตเ์ป็นส าคญั โดยใชเ้ส้นทางท่ีส าคญั ไดแ้ก่  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2321 (สายล านารายณ์ 
– สระโบสถ)์ 

4.1.9  ระบบไฟฟ้า   
รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอชยับาดาล  ในปัจจุบนั

สามารถใหบ้ริการไดค้รอบคลุมทัว่ทั้งต าบลบา้นใหม่สามคัคี ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใชท้ั้ง 6 หมู่บา้น 
4.1.10  ระบบประปา 
มีผูน้ ้ าประปาทั้งหมด  723  ครัวเรือนระบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น จ านวน 11 

แห่ง 
 
ตารางท่ี 4.3  ผูใ้ชน้ ้ าประปาของต าบลบา้นใหม่สามคัคี 

 
4.1.11  ประเพณีและงานประจ าปี 
วฒันธรรม ชุมชนในต าบลบา้นใหม่สามคัคี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีดีงาม ปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นประจ าทุกปี ดงัน้ี 

หมู่ท่ีใช้น ้าประปา จ านวนผู้ใช้น ้าประปา (ครัวเรือน) 

หมู่ท่ี 1  ประปาบา้นใหม่สามคัคี จ านวน    169      ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 2  ประปาบา้นโป่งสามหวั จ านวน     68      ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 2  โป่งสามหวั (ประปาตวัใหม่) จ านวน     32      ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 3  บา้นซบัม่วง จ านวน     22      ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 3  ประปาอู่โศก จ านวน     55      ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 3  ประปาเขาเขียว จ านวน     23      ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 4 ประปาซบัหินขวาง จ านวน    153     ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 4 ประปาวดัเทพประสิทธ์ิ จ านวน     44     ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 5 ประปาเขาดินทอง จ านวน     42     ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 5  ประปาบา้นหนองสองตอน จ านวน     48     ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 6 ประปาโศกดินแดง จ านวน     67      ครัวเรือน 
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   1)  งานประเพณีสงกรานต ์  เดือนเมษายน 
   2)  งานประเพณีเขา้พรรษา  เดือนกรกฎาคม 
   3)  งานประเพณีออกพรรษา  เดือนตุลาคม 
   4)  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 

4.1.12  ภาษาถิ่น 
ภาษาถ่ินเป็นเป็นภาษาไทยกลาง 
4.1.13  ทรัพยากรน ้า 
แหล่งน ้าธรรมชาติ ในเขตต าบลบา้นใหม่สามคัคี ไดแ้ก่ ล าหว้ย หมู่ท่ี ๒ บา้นโป่งสาม

หวั ล าหว้ยซบัม่วง และหมู่ท่ี 5 บา้นหนองสองตอน ล าหว้ยหนองสองตอน  
4.1.14  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา ซ่ึงอาจท า

ใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพแวดลอ้มชุมชนในอนาคตได ้
ลกัษณะกายภาพของสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยั

บาดาล จงัหวดัลพบุรี 
 

 

 

ภาพท่ี 4.1  ขนาดพื้นท่ีโดยรอบอ่างเก็บน ้ า พื้นท่ีทั้งหมดบริเวณรอบอ่าง 111,734.14 ม.๒ สภาพ
ภูมิศาสตร์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขาอยู่บนท่ีสูง บางส่วนของพื้นดินทัว่ไป
เป็นดินตะกอนปนทรายและดินลูกรัง  มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะส าหรับท า
การเกษตร  เป็นพื้นท่ีเขตหา้มล่า สัตวป่์า  อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีป่าสาธารณะ 
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4.1.15  ระบบป่านิเวศน์ 
หมู่บา้นโป่งสามหัว หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี 

เป็นพื้นภูเขาและป่า มีพื้นท่ีเป็นดินโป่งซ่ึงดินท่ีมีแร่ธาตุมากเป็นพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตวป่์า  พื้นท่ีป่า
สาธารณะ และพื้นท่ี สปก. จากขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกับพื้นท่ีการปลูกป่าชุมชนท่ีได้กล่าวถึงแล้ว
ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ พื้นท่ีโดยรอบ สวนสาธารณะอ่างเก็บน ้าโป่งสามหวั (สวนLove) ในปัจจุบนั 
ได้มีการถางป่าเพื่อท าการเกษตรและในปัจจุบันมีปลูกพืชลุกล ้ า เข้ามาในพื้นบางส่วนของ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ าโป่งสามคัคี ผลกระทบท่ีตามมา จ านวนสัตวป่์าท่ีเคยมีอยู่บนภูเขาไดสู้ญ
พนัธุ์ไป พืชพนัธ์หลายชนิดหายไป เช่นเดียวกบัสัตวป่์าจ าพวก หมูป่า เกง้ ลิง หมาจ้ิงจอก ท่ีเคยมี 
ขณะน้ีเหลือพอพบเจออยูบ่า้งคือ หมูป่า และ หมาจ้ิงจอก ขาดแคลนแหล่งอาหาร การเก็บของป่าเพื่อ
การคา้ ชุมชนขาดแหล่งอาหารธรรมชาติตอ้งซ้ืออาหารเพื่อการบริโภคจากภายนอกชุมชน ส่งผลให้
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

4.1.16  การพกัผ่อนหย่อนใจ/การท่องเท่ียว 
พื้นท่ีอ่างเก็บน ้ าโป่งสามหัว หมู่ท่ี 2 ได้รับการถ่ายโอนพื้นท่ีจากกรมชลประทาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี โดยผูน้ าองค์การบา้นใหม่สามคัคี นางจรีรัตน์ วงศ์ศรี
ไทย นายกองคก์ารบริหารสวนต าบลบา้นใหม่สามคัคี จึงไดว้างนโยบายจดัท าโครงการการพฒันา
ปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อให้เป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีออกก าลงักาย  สถานท่ีพกัผ่อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบา้นใหม่และใกลเ้คียง โดยได้ด าเนินการจดักิจกรรมปลูกป่าในโอกาส
ส าคญัๆ เพื่อเพิ่มป่าในชุมชนพร้อมทั้งปล่อยพนัธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน ้ าเป็นประจ าแต่ก็ยงัไม่เพียง
พอท่ีจะเกิดป่าชุมชน 
 

4.2  ผลการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนบ้านใหม่สามัคคี 
 จากกลุ่มตวัอย่างโดยการสัมภาษณ์และพูดคุยถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเกิดป่า
ชุมชนในพื้นท่ีอ่างเก็บน ้ าบริเวณสวนสาธารณะ หมู่ท่ี 2ท่ีจะส่งผลต่อการเพิ่มจากการท่ีไดส้ัมภาษณ์
บุคคลท่ีมีประสบการณ์และเป็นผูท่ี้มีบุคคลนับหน้าท่ีตาให้ความเช่ือมัน่ในการท างาน อย่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคี   
ผูสู้งอายุท่ีได้มาตั้งรกรากสมัยแรก ๆ  ผูท่ี้ได้ให้ข้อมูลและความเป็นมาของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  
รวมทั้งประชาชนท่ีประกอบอาชีพคา้ขายอยูใ่นพื้นท่ีต าบลหมู่ ท่ี 2  ไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 
 1)  การน้อมน าหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร  มาใชเ้ป็นแนวทางในการปลูกป่าชุมชน  ประชาชนมองว่า
เป็นส่ิงท่ีดี เพราะทุกวนัน้ีความเป็นอยู ่ เศรษฐกิจฝืดเคือง ในการปลูกป่าชุมชน ประชาชนมุ่งท่ีจะให้
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รัฐมาเป็นผูค้อยให้การสนับสนุน  ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการท่ีจะปลูกป่าชุมชนในพื้นท่ี
หมู่ท่ี 2 เพราะเห็นไดจ้ากถา้เกิดป่าชุมชนแห่งน้ี ตนเองจะไดป้ระโยชน์ เพราะมองว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว มีผูค้นแวะเวียนมาตนเองจะไดไ้ปคา้ขายให้นกัท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว  
เพราะปัจจุบนัสถานท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้ามีผูค้นมาแวะเวียนอาศยัร่มเงาเป็นท่ีพกัผอ่นระหวา่งเดินทาง 
 2)  ในกระบวนการวางแผนของการจดัการป่าชุมชนหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการปลูก
เสร็จแลว้ ประชนจะร่วมมือกนัดูแลรักษาป่าชุมชนให้ย ัง่ยนื จะมีการก าหนดกฎระเบียบ ของการใช้
ป่า การดูแลป่าโดยคนในชุมชน 
 3)  ภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการปลูกป่า เน่ืองจากผูน้ า
ในพื้นท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มมาโดยตลอด เห็นไดจ้ากการท่ีมี
การปลูกตน้ไมใ้นโอกาสส าคญั ๆ  โดยให้ชุมชนเขา้มาร่วมด าเนินการและมีการแจกพนัธุ์ไมใ้ห้
ประชาชนน าไปปลูกท่ีหวัไร่ ปลายนา ซ่ึงประชาชนอยากใหมี้โครงการน้ีไปเร่ือย ๆ  
 4)  ส าหรับโครงการน้ีเม่ือได้ด าเนินการส าเร็จแล้ว  ประชาชนเห็นว่าจะได้
ประโยชน์  ลูกหลานจะไดมี้กิจกรรมเพิ่มขึ้น  ใหเ้ด็กๆรู้จกัดูแลป่า รู้จกัธรรมชาติสัตวป่์าท่ีเคยมีมาใน
อดีต  เป็นศูนยร์วมจิตใจท่ีเกิดจากความเช่ือในการบวชป่า  เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น เพราะทุกวนัน้ี ต่างคนต่างท ามาหากินเพื่อเอาชีวิตรอด ไม่มีกิจกรรมท่ีจะไดท้ าร่วมกนั  
 

5.  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
การศึกษาวิจยั กรณีศึกษาความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่าง

เก็บน ้าหมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคึ อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ปัจจยั
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการปลูกป่าชุมชน  (2) กระบวนการวางแผนการจดัการ (3) ภาวะผูน้ า  
การมีส่วนร่วม  มีผลต่อความส าเร็จ (4) ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุป  
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 
การศึกษา กรณีศึกษาความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ า

หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ี
ส่งผลความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า  



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 139 

 

 เป็นการวิจยัแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลความส าเร็จของการ
ปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ าหมู่ท่ี 2 กรณีศึกษา ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอ
ชัยบาดาล  จงัหวดัลพบุรี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือผูน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่
สามคัคี และประชาชนในหมู่ท่ี  2  โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มท่ี 1 ผูน้ าชุมชนประกอบไป

ดว้ย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่สามคัคีและรองนายองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
ใหม่สามคัคี กลุ่มท่ี 2 ประชาชนในหมู่บา้นหมู่ท่ี 2  
 

5.1.1  ผลการแสดงความคิดเห็น  
กรณีศึกษาความส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้ าหมู่ท่ี 

2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  จากผลการวิจยัพบวา่ในภาพรวมปัจจยัทั้ง 
4 ดา้นไดแ้ก่  

1) ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินโครงการป่าชุมชน 
(1) การร่วมมือของคนในชุมชน 
(2) การสร้างความรู้ใหชุ้มชนไดเ้ขา้ใจประโยชน์ของการปลูกป่าชุมชน 
(3) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่

สามคัคี ร่วมกบัประชาชนหมู่ท่ี 2 
2) กระบวนการวางแผนการจดัการเป็นอยา่งไร 

(1) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูน้ าชุมชน และประชาชน   
(2) การลงพื้นท่ีเพื่อก าหนดขอบเขตการปลูกป่าชุมชนท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้า  

สวนสาธารณะ หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นใหม่สามคัคี  อ  าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี 
(3) การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เนตถึงผลส าเร็จของการปลูกป่าชุมชนท่ีได้

รางวลัการบริหารการจดัการป่า 
3) ภาวะผูน้ า  การมีส่วนร่วม  มีผลต่อความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

  ในความเช่ือถือในตวัผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าหมู่บา้น และผูน้ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นใหม่สามคัคี  ต่อโครงการปลูกป่าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน ้า หมู่ท่ี 2 ต าบล
บา้นใหม่สามคัคี อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรีพบว่าปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างเช่ือถือในตวัผูน้ า
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เป็นอนัดบัแรก  คือความเสียสละ รองลงมาคือความตั้งใจท่ีจะด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วง ผูน้ า
ได้ท าตวัเป็นตวัอย่างโดยการลงมือปฏิบติัจากหลายๆโครงการท่ีผ่านมา  อีกทั้งผูน้ าเป็นบุคคลท่ี
เก่าแก่ของชุมชนและเป็นบุคคลท่ีทุ่มเทกบัการท างานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 

4) โครงการเกิดประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
ประโยชน์ทางตรง 

(1)  มีพื้นท่ีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ในเขตหมู่บา้นเพิ่มขึ้น 
(2)  ท าใหเ้กิดการหยดุย ั้งการตดัไม ้บุกรุกบริเวณอ่างเก็บน ้ าเน่ืองจากป่าชุมชน

ท่ีประชาชนหมู่ท่ี 2 ไดด้ าเนินการจดัท าจะก่อใหก้ารเกิดร่วมมือร่วมใจกนัสอดส่องไม่ใหบุ้คคลอ่ืน
มาท าการุกล ้าพื้นท่ีท่ีตนไดด้ าเนินการปลูกป่าไว ้

(3)  การด ารงชีพโดยการเก็บผลผลิตท่ีไดจ้ากป่าชุมชน  
(4)  การขายผลผลิตจากป่าชุมชนเป็นรายไดใ้หก้บัครัวเรือน ไม่วา่จะเป็นการ

หาหน่อไม ้ ตดัไมไ้ผแ่ละการเก็บผกั เห็ดหลากหลายชนิดท่ีเกิดขึ้นในป่า 
  ประโยชน์ทางอ้อม 

รักษาความสมดุลของส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ท าให้พื้นท่ีบริเวณโดยรอบอ่างเก็บ
น ้ ามีความชุ่มช้ืนประชาชนในหมู่ท่ี 2 เกิดความสามคัคี  การรู้จกัท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะเพราะ
ตอ้งหาแนวทางในการจดัการกบัป่าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน มีสังคม พูดคุยกนัมากกว่า
ก่อนเพื่อท่ีจะไดน้ าความคิดในการบ ารุงดูแลรักษาป่าใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

(1)  เป็นตน้แบบให้หมู่บา้นอ่ืนน าไปด าเนินการ  เพราะถา้ด าเนินการส าเร็จ
ประโยชน์จากการท่ีไดท้ าให้ป่าชุมชนเกิดขึ้นไดจ้ะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปต่อยอดยงัหมู่บา้นท่ียงั
ไม่ไดด้ าเนินการจดัการปลูกป่าชุมชน 

(2)  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าต าบลเพราะสถานท่ีบริเวณอ่างเก็บน ้ ามีภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงาม มีนกหลากหลายนาๆชนิดเขา้มาอาศยัหากินอยู่ในแต่ละฤดู อีกทั้งยงัเป็นเส้นทาง
สัญจร ติดถนนสายหลกัเช่ือมต่อระหว่าง อ าเภอชัยบาดาล-สระโบสถ์ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อไปยงั
จงัหวดัทางภาคเหนือได ้ 

(3)  เป็นสถานเรียนรู้ให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัป่าชุมชนโดยเฉพาะเยาชน
ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลบา้นใหม่สามคัคีไดม้าศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัพรรณพืช 

 
5.2  อภิปรายผล 

       จากการสรุปผลการวิจัยข้างต้นสามารถอภิปรายผลให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และ
ค าถามของการวิจยัไดด้งัน้ี 
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5.2.1  ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการป่าชุมชน 
จากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน

เร่ืองของการ  การปลูกป่า 3 อยา่ง ไดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง และ  ทรงมีพระราชด ารัส ความวา่  
 

...ป่าไมท่ี้จะปลูกนั้น สมควรท่ีจะปลูกแบบป่าใชไ้ม่หน่ึง ป่าส าหรับใชผ้ล
หน่ึง ป่าส าหรับใชเ้ป็นฟืนอย่างหน่ึง อนัน้ีแยกออกไปเป็นกวา้งๆใหญ่ๆ การท่ีจะ
ปลูกตน้ไมส้ าหรับไดป้ระโยชน์ดงัน้ี ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไมรู้้สึกจะไม่ใช่ป่า
ไม ้แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อตน้น ้ าล าธารนั้น ป่าไมเ้ช่นน้ีจะเป็น
สวนผลไมก้็ตามหรือเป็นสวนฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไมท่ี้ถูกตอ้ง เพราะท า
หนา้ท่ีเป็นป่า คือ เป็นตน้ไมแ้ละท าหนา้ท่ีเป็นทรัพยากรในดา้นส าหรับให้ผลท่ีมา
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได.้..จึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อ
การด าเนินโครงการป่าชุมชน  

 
5.2.2  ปัจจัยด้านกระบวนการวางแผนการจัดการ 
พบว่าส่วนใหญ่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือในการด าเนินการ มีส่วนร่วมในการ

ปลูกป่า การดูดแลบ ารุงรักษาป่า รวมทั้งจดัการใหป่้าอยูแ่บบยัง่ยนื 
5.2.3  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม มีผลต่อความส าเร็จมากน้อยเพยีงใด 
ภาพรวมของภาวะผูน้ า ประชาชนมองว่า ผูน้ าของตนเป็นผูท่ี้สามารถน าพาโครงการ

ประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  
5.2.4  ปัจจัยด้านต่อชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
จากการท่ีไดศึ้กษาตวัแบบของป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จพบว่า ป่าชุมชนดงักล่าว  

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสามารถขยายผลไปยงัชุมชนโดยรอบ 
เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพฒันาไปสู่การสร้างปาชุมชน พบวา่ราษฎรในชุมชน
มีการเก็บหาของป่าและสมุนไพรมาใช้ในการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน ชุมชนมีการสร้าง
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในป่าชุมชน กับทั้ งป่าชุมชนช่วยเอ้ือประโยชน์ทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน นอกจากน้ียงัมีการร่วมมือกบัชุมชนขา้งเคียงในการจดัตั้งเครือข่ายป่าชุมชน 
จึงนบัไดว้า่ประสบผลส าเร็จในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

1)   ควรศึกษาการวิจัยแบบเชิงปริมาณเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัใช้
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แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั การวิจยัเชิงคุณภาพ การ
สร้างเคร่ืองมือผูว้ิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure interview) ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) ส่ือ
ความหมายชดัเจน เขา้ใจง่ายตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงผลของการวิจยัท่ี
เป็นไปตามสมมติฐาน 

2)   ภาครัฐควรมีมาตรการก าหนดให้ทุกภาคส วนในสังคม ร่วมกันอนุรักษ์
ธรรมชาติหามาตรการในการใชท้รัพยากรท่ีไม่ท าลายธรรมชาติและสัตวป่์านาชนิด 
 

6.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1) ควรมีการศึกษาโครงการ ปลูกป่าชุมชนในหลายๆโครงการมาเป็นตวัเปรียบเทียบเพื่อ
ประชาชนจะไดมี้แนวทางในการด าเนินการปลูกป่าท่ีไดผ้ลส าเร็จท่ี  

2) ควรศึกษาเพิ่มเติม เจาะลึก ส าหรับความพึงพอใจของประชาชนทั้งหมู่บา้น เน่ืองจาก
บางคนอาจจะไม่เห็นดว้ยกบัการปลูกป่าชุมชน ควรจะศึกษา ควรจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมขอบเขตงานวิจยั 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่านแอพพลเิคช่ัน PEA 
Smart Plus ของผู้ใช้บริการในพ้ืนที่อ าเภอสีคิว้  

จังหวดันครราชสีมา 
 

ธนภัค เกิดโพธ์ิคา11  

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท าธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น “PEA Smart Plus” ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา พร้อม
วิเคราะห์สารสนเทศท่ีส าคญัจากการส ารวจ และเสนอแนะแนวทางในการกระตุน้ให้ผูใ้ช้บริการ
ยอมรับการใชแ้อพพลิเคชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การวิจยัน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชีมา จ านวน 206 ราย ราย ในช่วง
เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยการจดัท าแบบสอบถาม การเก็บขอ้มูลมี 2 วิธี คือ 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมาท าธุรกรรมท่ีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้ว และเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์  วิเคราะห์ขอ้มูลและอธิบายผลการศึกษาดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย
การแจกแจงความถ่ี จ านวน ค่าเฉล่ีย และร้อยละ  
 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่มีผลต่อการยอมรับและ
เลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มากท่ีสุด โดยผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่การท าธุรกรรม
ผา่น PEA Smart Plus ท าใหล้ดความเส่ียงในการแพร่เช้ือโรค ประหยดัเวลา ประหยดัในค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง สามารถท าธุรกรรมอ่ืน นอกเหนือจากการช าระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใช้ไฟฟ้า ต่อกลบั
มิเตอร์ แจง้เหตุกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เสมือนเป็นส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคล่ือนท่ี ซ่ึงหาก
การช าระเงินผา่น PEA Smart Plus มีสิทธิประโยชน์อ่ืน เช่น สะสมแตม้แลกของท่ีระลึก ก็เป็นปัจจยั
ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพิ่มขึ้น  
 
ค าส าคัญ:  การยอมรับเทคโนโลย,ี PEA Smart Plus 

 
11
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Factors Influencing The Acceptance of Using PEA Smart Plus in Case of 
Clients in Sikhio District Nakhon Ratchasima Province 

 
Thanapak Koetphokha12  

 

Abstract 
 

The Purpose of This Research is to Surveys The Factors That Influence The Transaction 
Through The Application "PEA Smart Plus" of clients of  Provincial Electricity Authority in Sikhio 
District Nakhon Ratchasima Province Along With Analyzing Important Information From Surveys 
And Suggest Guidelines to Encourage Customers to Accept And Use The Application. This Research 
Uses Quantitative Research Methods. Samples Are 206 Customers Who Live in Sikhio district 
Nakhon Ratchasima Province During April 2020 to May 2020, by Questionnaire. Data Collection 
Was Done in 2 Ways : One Was Interviewing Provincial Electricity Authority Customers Who Come 
to Do Transaction At Provincial Electricity Authority Sikhio Office. The Other Was Online 
Questionnaire. Analyze Data And Explain Results With Descriptive Statistics Consisting of 
Frequency, Number Means And Percentage Distribution. 

The Results Showed That The Capability And The Advantage of The Application Affects 
The Most to The Acceptance And Usage of Transactions Through The PEA Smart Plus Application 
Users Agree That Transactions Through PEA Smart Plus Reduce The Risk of Spreading Germs, Save 
Time, Save Traveling Costs. They Also Agree That The Application Can Serve Other Transactions 
Aside From Paying Electricity Bills, Such New Customer Request Form, Reconnect The Meter, 
Notification of Fault. If PEA Smart Plus Has Other Benefits Such As Redeemable Points, Will 
Influence The Usage Through The PEA Smart Plus Application. 
 
Key Words:  Technology Adoption, PEA Smart Plus 
 

 
12
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1.  บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค 

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิต จดัให้ไดม้า 
และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ตลอดจนด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง โดยรับผิดชอบในการจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าในพื้นท่ี 74 จงัหวดั (ยกเวน้พื้นท่ี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ เป็น
พื้นท่ีรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) มีส านักงานท่ีให้บริการประชาชนรวม 933 แห่ง มี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ในส่วนภูมิภาค 
แบ่งเป็น 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งเป็นภาคละ 3 เขต รวม 12 เขต มีบทบาทในการผลกัดนัเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภารกิจหลกัในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากการก่อสร้างระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คง 
ปลอดภยัแลว้ ภารกิจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การให้บริการท่ีดี เพื่อให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ 
และประทบัใจ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยใีนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเป็น Smart Phone มีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว มี
การพฒันาเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการน าขอ้มูลมาใช้งาน
ไดม้ากยิ่งขึ้น ความตอ้งการของลูกคา้ในยคุ 4.0 คือ สะดวก รวดเร็ว น่าเช่ือถือ ทนัสมยั เป็นมิตร ซ่ึง
เป็นเร่ืองทา้ทายในการตอบสนองลูกคา้  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกา้วสู่การเป็น Digital Utility เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงนิยามค าว่า สะดวก นั้นหมายถึง การเข้าถึงบริการโดยง่าย 
รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไดพ้ฒันาการให้บริการลูกคา้
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ท่ีพัฒนาขึ้ นบนระบบ iOS และ  Android แบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการในช่ือ “PEA Smart Plus” ตอบโจทยว์ิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบนั เพื่อลดค่าใชจ่้าย ลดเวลาในการเดินทางมาส านกังาน  ความสามารถของแอพพลิเคชัน่ PEA 
Smart Plus นอกจากการช าระค่าไฟฟ้าแลว้ ยงัสามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ ไดม้ากมาย เปรียบเสมือน
เป็นส านักงานเคล่ือนท่ี เช่น ตรวจสอบขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน  เป็นช่องทางรับข่าวสาร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถคน้หาสถานท่ีรับชาระเงินค่าไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสถานะค า
ร้องการขอใช้ไฟฟ้า สามารถต่อกลบัมิเตอร์ในกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า  ช าระค่าธรรมเนียมการขอใช้
ไฟฟ้าได ้แจง้เหตุไฟฟ้าขดัขอ้ง เสนอแนะขอ้คิดเห็น และร้องเรียน สามารถตรวจสอบพื้นท่ีประกาศ
ดบักระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบติังาน ฯลฯ  

อย่างไรก็ตามแม้ว่านโยบาย Thailand 4.0 จะส่งผลกับการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนโยบาย Digital Utility ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีร่วม
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ผลกัดนัใหมี้การน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน แต่สัดส่วน
การท าธุรกรรมในการช าระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ก็ยงัมีจ านวนไม่มาก 
ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะท าการการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและการท าธุรกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ช้บริการพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
หน่วยงานในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาทั้งรูปแบบฟังก์ชัน่การใช้
งานของแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus และการแนะน าการใชง้าน การประชาสัมพนัธ์ของพนกังาน 
เพื่อสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในการใชง้านและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
มากขึ้น 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้ว เป็นส านักงานการไฟฟ้าท่ีอยู่ในสังกัดการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา มีภารกิจในการให้บริการพลงังาน
ไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รับผิดชอบพื้นท่ี 4 อ  าเภอ คือ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอด่านขุน
ทด อ าเภอเทพารักษ ์มีผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 110,000 ราย โดยมีส านกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา และสาขาย่อยในความรับผิดชอบ 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอสูงเนิน (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอด่านขุนทด (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายอ่ย
อ าเภอเทพารักษ ์(4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายอ่ยต าบลหว้ยบง   
 พื้นท่ีการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้วนั้นครอบคลุมพื้นท่ี 12 ต าบล 169 
หมู่บา้น พื้นท่ีให้บริการประมาณ 1,275 ตารางกิโลเมตร มีผูใ้ช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้วประเภท
บา้นอยู่อาศยั หน่วยงานราชการ พาณิชย ์และอุตสาหกรรม ประมาณ 36,000 ราย มีการปรับปรุง
คุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บความพึงพอใจ ไดต้อบสนองนโยบายของ
องคก์ร และนโยบาย Thailand 4.0 โดยรณรงคใ์ห้มีการ download ช าระค่าไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ 
PEA Smart Plus และท าธุรกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดขั้นตอนในการเดินทางมาใชบ้ริการท่ีส านกังาน ท าให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดอ้ยา่งสะดวก  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีช่องทางอ านวยความสะดวกในการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า
หลากหลายช่องทาง  ไดแ้ก่ (1) ศูนยบ์ริการ PEA Front Office (2) แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus (3) 
ตัวแทนเก็บเงินท่ีได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะบางพื้นท่ี) (4) จุดบริการท่ีมี
สัญลกัษณ์ (ค่าบริการตามอตัราท่ีบริษทัฯ ก าหนด) (5) หักบญัชีเงินฝากธนาคาร (ค่าบริการตามท่ี
ธนาคารฯ ก าหนด) (6) หักบัญชีบัตรเครดิต (7) ผ่าน PEA e-pay (8) Mobile Application ของผู ้
ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด) (9) Website ของผู ้ให้บริการภายนอก 
(ค่าบริการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด) (10) ตูเ้ติมเงิน  
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดเ้ปิดตวัแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เม่ือเดือนมีนาคม 2561 และ
ไดมี้การรณรงคใ์หใ้ชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่อยา่งต่อเน่ือง ในปี 2562 พื้นท่ี 12 ต าบล ในสังกดัการ
ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้ว มีสถิติการ download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart 
Plus และการช าระค่ากระแสไฟฟ้าผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  จ านวนผู ้download และช าระเงินค่าไฟฟ้าผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus  
                  พื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ประจ าปี 2562 
 

เดือน จ านวนผู ้download 
แอพพลิเคชัน่สะสม 

(ราย) 

จ านวนผูช้ าระเงินค่าไฟฟ้า
ผา่นแอพพลิเคชัน่ (ราย) 

ร้อยละผูช้  าระเงินผา่น
แอพพลิเคชัน่เทียบกบั

ผู ้download 
มกราคม 5,143 645 12.54% 
กุมภาพนัธ์ 5,143 691 13.44% 
มีนาคม 5,143 827 16.08% 
เมษายน 5,258 766 14.57% 
พฤษภาคม 5,413 786 14.52% 
มิถุนายน 5,518 665 12.05% 
กรกฎาคม 8,003 781 9.76% 
สิงหาคม 8,241 957 11.61% 
กนัยายน 8,347 774 9.27% 
ตุลาคม 8,457 688 8.14% 
พฤศจิกายน 8,588 743 8.65% 
ธนัวาคม 8,716 749 8.59% 

 
แหล่งท่ีมา:  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้ว  
หมายเหตุ:  ร้อยละผูช้  าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่เทียบกบัจ านวนผูท่ี้ download แอพพลิเคชัน่ สะสม

ในแต่ละเดือน 
 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิดบริการให้ download 
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2561 และไดจ้ดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ประชาชน 
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download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus แต่จ านวนประชาชนผูใ้ชบ้ริการท่ี download แอพพลิเคชัน่ 
PEA Smart Plus ก็มีจ านวนไม่มาก จากข้อมูล ณ ส้ินธันวาคม 2562 มีผู ้ใช้บริการท่ี download 
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ไม่ถึงร้อยละ 30 ของผูใ้ช้ไฟฟ้าในพื้นท่ี และมีผูใ้ช้บริการช าระค่า
ไฟฟ้าผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เฉล่ียเดือนละ 756 ราย ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 มีจ านวนผู ้
download เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 369 ราย 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เพื่อน ามา
วิเคราะห์หาปัจจัย และรณรงค์ให้มีการท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย PEA Digital Utility  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนโยบาย Thailand 4.0  
 

1.2 ค าถามการวิจัย  
“ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ของผูใ้ชบ้ริการ

ในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา” 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3.1  เพื่อส ารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ “PEA Smart 

Plus” ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
1.3.2  เพื่อวิเคราะห์สารสนเทศท่ีส าคญัจากการส ารวจ และเสนอแนะแนวทางในการ

กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการยอมรับการใชแ้อพพลิเคชัน่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น “PEA Smart 

Plus” 
1.4.2  ขอบเขตพื้นท่ี เป็นการส ารวจผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
1.4.3  ด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 

 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัโดยวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการส ารวจ (Survey 

Research Method) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยั ไดก้  าหนดปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี  

ปัจจยัท่ี 1 ทศันคติ   
ปัจจยัท่ี 2  การเขา้ถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ 
ปัจจยัท่ี 3  ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ 
ปัจจยัท่ี 4 การประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ 

2.2  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา มีประมาณ 36,000 ราย มีผูใ้ชบ้ริการท่ี 

download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus สะสม ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2563 จ านวน 8,716 ราย และ 
มีผูช้  าระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus เฉล่ียเดือนละ 756 ราย จ านวนผู ้ 
download เพิ่มขึ้ นในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 จ านวน 369 ราย  (ตุลาคม 2562 จ านวน 110 ราย 
พฤศจิกายน 2562 จ านวน 131 ราย ธันวาคม 2562 จ านวน 128 ราย)  จึงเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการ
ก าหนดโควตา้  จ านวน 200 ราย  
 

2.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
รูปแบบวิจัย (Research Design) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical 

Study) ประชากร (Population) คือ ประชาชน ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัจดัท าแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล ในการส ารวจผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ี เพื่อเป็นการลดภาวะโลก
ร้อน และเน่ืองจากอยูใ่นช่วงสถานการณ์การป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-
19 โดยมีการจดัท าแบบสอบถามผา่น Google Form และใชว้ิธีใหก้รอกแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
ผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีส านักงาน และแบบสอบถามออนไลน์ โดยให้เจา้หนา้ท่ีส่งแบบส ารวจออนไลน์
ให้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีทกัษะในการกรอกขอ้มูลออนไลน์ โดยแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เก่ียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา แบ่งค าถาม
เป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  
เป็นค าถามแบบปิด ก าหนดให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวตามท่ีก าหนด จ านวน 10 ขอ้ คือ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน พื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัสังกดั เคยใช้
งานแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus หรือไม่  เหตุผลท่ีท่านไม่ใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus  ท่าน
ทราบหรือไม่ว่าแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus สามารถท าธุรกรรมอ่ืนได ้ ท่านเคยใชแ้อพพลิเคชัน่ 
PEA Smart Plus ท าธุรกรรมอ่ืน 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus   
เป็นการส ารวจเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกบัการยอมรับการใช้แอพพลิเคชัน่ โดยประเด็น

ค าถามมาจากปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษา 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ (1) ทศันคติ (2) การเขา้ถึงและคุณภาพของ
ระบบออนไลน์ (3) ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ และ  (4) การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จะน าคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ  
เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงขอ้มูลรายละเอียดปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใช้

งานแอพพลิเคชัน่ เพื่อการพฒันา และส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการใชง้านแอพพลิเคชัน่เพิ่มมากขึ้น   
 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากไดข้อ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัจะน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ด าเนินการประมวลผล วิเคราะห์

หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอธิบายดว้ยการบรรยาย ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการ
สัมภาษณ์ จะด าเนินการ กรอกลงแบบสอบถามออนไลน์ บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลง
โปรแกรม excel อธิบายผลโดยใช้สถิติ เ ชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) เ ป็นค่า ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และอธิบายโดยใชก้ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่มจากอนัตรภาค
ชั้น (class interval) ค านวณตามสูตรทางสถิติและได้ความหมายของค่าเฉล่ียคะแนนแต่ละระดบั 
ดงัน้ี 
  3.26 – 4.00 หมายถึง  ระดบั เห็นดว้ยมาก 

2.51 – 3.25 หมายถึง  ระดบั เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
1.76 – 2.50 หมายถึง  ระดบั เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
1.00 – 1.75 หมายถึง  ระดบั เห็นดว้ยนอ้ย 

สถิติ ท่ีใช้ในการอธิบายศึกษาคร้ัง น้ี เ ป็นสถิติ เ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยแสดงเป็นจ านวนและค่าร้อยละ (Percentage) 
อธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน ส่วนขอ้มูลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ 
PEA Smart Plus อธิบายโดยใชค้่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.  ผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ผลส ารวจ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ 

PEA Smart Plus ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ไดท้ าการเก็บขอ้มูลโดย
การจดัท าแบบสอบถามผูใ้ช้บริการท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสีคิ้ว 
เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยูใ่นช่วงด าเนินการตามนโยบายช่วยเหลือประชาชน และประกอบ
กบัตอ้งจ ากดัจ านวนผูม้าใชบ้ริการท่ีส านกังานในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19)  เป็นเหตุใหใ้นช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 มีประชาชนมาท่ีส านกังาน
จ านวนไม่มาก โดยไดเ้ก็บขอ้มูลจากตวัอย่างในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 มี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหส้ัมภาษณ์ และกรอกขอ้มูลกลบัมารวมจ านวน 206 ชุด ผลการศึกษา 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 2  จ านวน และค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 

 
91 

 
44.2 

หญิง 115 55.8 
2. อายุ 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 
 

9 
 

4.4 
20 – 39 ปี 91 44.2 
40 – 59 ปี 87 42.2 
60 ปีขึ้นไป 19 9.2 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 

 
23 

 
11.2 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 16 7.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 38 18.4 
อนุปริญญา/ปวส. 52 25.2 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 60 29.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 17 8.3 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

4. อาชีพ 
นกัเรียน/ นกัศึกษา 

 
22 

 
10.7 

เกษตรกร/ ประมง 14 6.8 
รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 72 35 
พนกังานบริษทัเอกชน 18 8.7 
ประกอบอาชีพอิสระ/ ธุรกิจส่วนตวั 40 19.4 
รับจา้งทัว่ไป 27 13.1 
แม่บา้น/ พ่อบา้น 5 2.4 
อ่ืนๆ 8 3.9 

5. รายได้ครอบครัวเฉลี่ย ต่อเดือน 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

 
66 

 
32 

10,001 - 30,000 บาท 88 42.7 
30,001 - 50,000 บาท 36 17.5 
มากกวา่ 50,000 บาท 16 7.8 

6. พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 
เทศบาลนคร 

 
18 

 
8.7 

เทศบาลเมือง 81 39.3 
เทศบาลต าบล 69 33.5 
อบต. 38 18.4 

7. เคยใช้งานแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus หรือไม่ 
เคย 

 
103 

 
50 

ไม่เคย 103 50 
8. เหตุผลท่ีท่านไม่ได้ใช้แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ท าธุรกรรม 

ไม่ทราบวา่มีแอพพลิเคชัน่น้ี 
 

47 
 

39.2 
โทรศพัทไ์ม่รองรับ 9 7.5 
แอพใชย้าก 11 9.2 
เขา้ไม่ถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4 3.3 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี E-Banking 12 10 
อ่ืนๆ  37 30.8 

9. ท่านทราบหรือไม่ว่าแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus สามารถท า
ธุรกรรมอ่ืน 

ทราบ 

 
 

87 

 
 

42.2 
ไม่ทราบ 119 57.8 

10. ท่านเคยใช้แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ท าธุรกรรมอ่ืน เช่น 
แจ้งเหตุขัดข้อง ขอใช้ไฟฟ้า ต่อกลบัมิเตอร์  

เคย 

 
 

36 

 
 

17.5 
ไม่เคย 170 82.5 

 
จากตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีส ารวจจ านวน 206 คน สรุปวิเคราะห์ผลส ารวจไดด้งัน้ี 
เพศ  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 115 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 เพศชาย 91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2   
อายุ  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ 20–39 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา

คือกลุ่มอายุ 40-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.2 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และ
นอ้ยท่ีสุดเป็นกลุ่มอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4   

ระดับการศึกษาสูงสุด  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.1 อนัดับท่ีสองคือระดับอนุปริญญา/ ปวส. จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ระดบัประถมศึกษาจ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และนอ้ยท่ีสุด
คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 16 คน คิดเป็น  ร้อยละ 7.8  

อาชีพ  
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

รองลงมาคือประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 รับจา้งทัว่ไป 27 คน คิด
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เป็นร้อยละ 13.1 นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 พนกังานบริษทัเอกชน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.7 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และนอ้ยท่ีสุดคือแม่บา้น/พ่อบา้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน อยู่ในช่วง 10 ,001 – 30,000 บาท 

จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 และรองลงมารายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 
บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 
บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยท่ีสุดรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
50,000 บาท มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  

พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย 
ส าหรับพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่สังกดัเทศบาลเมือง จ านวน 81 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือเทศบาลต าบลจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และนอ้ยท่ีสุดคือ เทศบาลนครจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.7  

ประสบการณ์การใช้แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus 
จากการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเคยใช้แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงเท่ากับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยใช ้ 

เหตุผลท่ีไม่ได้ใช้แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus 
ส าหรับเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีกลุ่มตวัอยา่งตอบมา

จ านวน 120 คน มาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เลยจ านวน 103 ราย 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่และเลิกใชแ้ลว้อีก 17 ราย โดยเหตุผลสูงสุดคือ ไม่ทราบวา่มี
แอพพลิเคชัน่น้ีจ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาคือเหตุผลอ่ืนๆ จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.8  ไม่มี E-banking จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 แอพใช้ยากจ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.2 โทรศพัทไ์ม่รองรับจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และนอ้ยท่ีสุดคือเขา้ไม่ถึงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  3.3  

การรับรู้ความสามารถของแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus  
ผลส ารวจการรับรู้ว่าแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus สามารถท าธุรกรรมอ่ืนได้

นอกเหนือจากการช าระค่าไฟฟ้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.8 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  
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ประสบการณ์การใช้แอพพลเิคช่ันท าธุรกรรมอ่ืน 
ส าหรับประสบการณ์การใชแ้อพพลิเคชัน่ท าธุรกรรมอ่ืน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่

เคยใช้ท าธุรกรรมอ่ืนจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 มีกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้ท าธุรกรรมอ่ืน
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  
 

ส่วนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและใช้แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus 
ผูวิ้จยัได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและใช้แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus 

แบ่งเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ทศันคติ (2) การเขา้ถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ (3) ความสามารถ
และประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ (4) การประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและ  
                  ใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : ทศันคติ 
 

ทัศนคต ิ ระดับความคิดเห็น M SD ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

1.1 การช าระค่าไฟฟ้า/ท า
ธุรกรรมผา่นสมาร์ทโฟน เป็น
วิธีการท่ีทนัสมยั 

151 
(73.3%) 

52 
(25.2%) 

2 
(1.0%) 

1 
(0.5%) 

3.71 0.504 เห็นดว้ย
มาก 

1.2 การช าระค่าไฟฟ้า หรือท า
ธุรกรรมผา่นสมาร์ทโฟน เป็น
ประสบการณ์ท่ีดี น่าสนใจ 

134 
(65.0%) 

70 
(34.0%) 

2 
(1.0%) 

0 
(0.0%) 

3.64 0.501 เห็นดว้ย
มาก 

1.3 การช าระค่าไฟฟ้า/ท า
ธุรกรรมผา่นสมาร์ทโฟน ท า
ให้สะดวกสบายมากขึ้น 

155 
(75.2%) 

48 
(23.3%) 

2 
(1.0%) 

1 
(0.5%) 

3.73 0.495 เห็นดว้ย
มาก 

รวม     3.70 0.50 เห็นดว้ย
มาก 

  
จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

และใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดส้ ารวจมา สรุปผลดงัน้ี 
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ปัจจยัดา้นทศันคติ มีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดบั “เห็นดว้ยมาก” มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เฉล่ียเท่ากบั 0.50 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในหัวขอ้การประเมินในแต่ละขอ้ พบว่า ทุกหัวขอ้มี
ระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ “เห็นดว้ยมาก” โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การช าระค่า
ไฟฟ้า/ท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน ท าให้สะดวกสบายมากขึ้น คะแนนเท่ากบั 3.73 รองลงมาคือ  
การช าระค่าไฟฟ้า/ท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน เป็นวิธีการท่ีทนัสมยั คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และ 
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การช าระค่าไฟฟ้า หรือท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน เป็นประสบการณ์ท่ีดี 
น่าสนใจ เท่ากบั 3.64 คะแนน  
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ ยอมรับและ 
                  ใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : การเขา้ถึงและคุณภาพของระบบ  ออนไลน์ 
 

การเข้าถึงและคุณภาพของ
ระบบออนไลน์ 

ระดับความคิดเห็น M SD ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

2.1 พ้ืนท่ีเขตเทศบาลมี
อินเตอร์เน็ตครบคลุมสามารถ
เขา้ใชแ้อพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่ง
สะดวก 

145 
(70.4%) 

 

51 
(24.8%) 

 

9 
(4.4%) 

 

1 
(0.5%) 

 

3.65 0.588 เห็นดว้ย
มาก 

2.2 การช าระค่าไฟฟ้าผา่น PEA 
Smart Plus มีระบบป้องกนั
ความปลอดภยัขอ้มูล  

112 

(54.4%) 
 

84 

(40.8%) 
 

10 

(4.9%) 
 

0 

(0%) 
 

3.50 0.591 เห็นดว้ย
มาก 

2.3 การช าระค่าไฟฟ้าผา่น PEA 
Smart Plus มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า 

112 

(54.4%) 
 

91 

(44.2%) 
 

2 

(1.0%) 
 

1 

(0.5%) 
 

3.52 0.547 เห็นดว้ย
มาก 

รวม     3.56 0.575 เห็นดว้ย
มาก 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

และใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ดา้นการเขา้ถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์  สรุปผลดงัน้ี   
ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.56 อยู่ในระดบั “เห็นดว้ยมาก” มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.575 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในหัวขอ้การประเมินในแต่
ละขอ้ พบว่า ทุกหัวขอ้มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั “เห็นดว้ยมาก” โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
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สูงสุดคือ พื้นท่ีเขตเทศบาลมีอินเตอร์เน็ตครบคลุมสามารถเข้าใช้แอพพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก 
คะแนนเท่ากบั 3.65 รองลงมาคือ  การช าระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus มีความถูกตอ้ง แม่นย  า 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และ คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การช าระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus มี
ระบบป้องกนัความปลอดภยัขอ้มูล มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.50 คะแนน 
 

ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและ 
                  ใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : ความสามารถและประโยชน์ของ แอพพลิเคชัน่ 
 

ความสามารถและประโยชน์
ของแอพพลิเคช่ัน 

ระดับความคิดเห็น M SD ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

3.1 PEA Smart Plus สามารถ
ท าธุรกรรมอื่น นอกเหนือจาก
การช าระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใช้
ไฟฟ้า ต่อกลบัมิเตอร์ แจง้เหตุ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

120 
(58.3%) 

 

80 
(38.8%) 

 

6 
(2.9%) 

 

0 
(0%) 

 

3.55 0.554 เห็นดว้ย
มาก 

3.2 การช าระเงินและท า
ธุรกรรมผา่น PEA Smart Plus 
ท าใหป้ระหยดัในค่าใชจ้่ายใน
การเดินทาง  

165 
(80.1%) 

 

41 
19.9%) 

 

0 
(0%) 

 

0 
(0%) 

 

3.80 0.400 เห็นดว้ย
มาก 

3.3 การช าระเงินและท า
ธุรกรรมผา่น PEA Smart Plus 
ท าใหป้ระหยดัเวลา  

166 

(80.6%) 
 

40 

(19.4%) 
 

0 

(0%) 
 

0 

(0%) 
 

3.81 0.397 เห็นดว้ย
มาก 

3.4 การช าระเงินผา่น PEA 
Smart Plus ควรมีสิทธิ
ประโยชน์อื่น เช่น สะสมแตม้
แลกของท่ีระลึก 

134 
65.0% 

 

70 
34.0% 

 

12 
(1%) 

 

0 
(0%) 

 

3.64 0.501 เห็นดว้ย
มาก 

3.5 การท าธุรกรรมผา่น PEA 
Smart Plus ท าให้ลดความเส่ียง
ในการแพร่เช้ือโรค 

170 

82.5% 
 

35 

17.0% 
 

1 

0.5% 
 

0 

0% 
 

3.82 0.397 เห็นดว้ย
มาก 

รวม     3.72 0.45 เห็นดว้ย
มาก 
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จากตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ
และใช้แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus ในส่วนของปัจจัยด้านความสามารถและประโยชน์ของ
แอพพลิเคชัน่ สรุปผลดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่มีค่าเฉล่ีย 3.72 อยู่ในระดบั “เห็น
ด้วยมาก” มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากับ 0.45 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในหัวขอ้การ
ประเมินในแต่ละขอ้ พบวา่ ทุกหวัขอ้มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยมาก” โดยหวัขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การท าธุรกรรมผ่าน PEA Smart Plus ท าให้ลดความเส่ียงในการแพร่เช้ือโรค 
คะแนนเท่ากบั 3.82 รองลงมาคือ  PEA Smart Plus ท าให้ประหยดัเวลา คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.81 
PEA Smart Plus ท าให้ประหยดัในค่าใชจ่้ายในการเดินทาง คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.80 การช าระเงิน
ผา่น PEA Smart Plus ควรมีสิทธิประโยชน์อ่ืน เช่น สะสมแตม้แลกของท่ีระลึก มีคะแนนเฉล่ีย 3.64 
คะแนน  และปัจจัยในส่วนของความสามารถของ  PEA Smart Plus สามารถท าธุรกรรมอ่ืน 
นอกเหนือจากการช าระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใช้ไฟฟ้า ต่อกลบัมิเตอร์ แจง้เหตุกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง มี
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.55 คะแนน 
 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและ 
                  ใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : การประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ 
 

การประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ ระดับความคิดเห็น M SD ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

4.1 การให้ขอ้มูลของพนกังานมีผล
กบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA 
Smart Plus 

124 
(60.2%) 

 

79 
(38.3%) 

 

3 
(1.5%) 

 

0 
(0%) 

 

3.59 0.522 เห็นดว้ย
มาก 

4.2 ส่ือต่างๆ มีอิทธิพลกบัการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart 
Plus 

104 
(50.5%) 

 

91 
44.2%) 

 

11 
(5.3%) 

 

0 
(0%) 

 

3.45 0.597 เห็นดว้ย
มาก 

4.3 เพื่อน/ คนรู้จกัมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart 
Plus 

97 

(47.1%) 
 

81 

(39.3%) 
 

17 

(8.3%) 
 

11 

(5.3%) 
 

3.28 0.831 เห็นดว้ย
มาก 

รวม     3.44 0.65 เห็นดว้ย
มาก 
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จากตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ
และใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดส้ ารวจมา สรุปไดผ้ลดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.44 อยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยมาก” มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากบั 0.65 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้การประเมินในแต่ละขอ้ 
พบวา่ ทุกหวัขอ้มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยมาก” โดยหวัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ การใหข้อ้มูลของพนกังานมีผลกบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus คะแนนเท่ากบั 
3.59 รองลงมาคือ  ส่ือต่างๆ มีอิทธิพลกบัการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.45 และ เพื่อน/ คนรู้จกัมีอิทธิพลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีคะแนน
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.28 คะแนน 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อปัญหา/ข้อเสนอแนะ  
จากแบบสอบถามท่ีส ารวจในส่วนท่ี 3 ไดก้ าหนดค าถามปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างได้

กรอกขอ้ปัญหา และขอ้เสนอแนะ ในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพื่อให้ไดท้ราบถึง
ปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา โดยกลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ควรสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กเร่ือง เช่น การเปล่ียนช่ือผูใ้ชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  
2)  ควรเพิ่มความเร็วในการเขา้ใชง้าน บางคร้ัง ชา้มาก หรือใชไ้ม่ไดเ้ลย 
3)  อยากใหป้รับปรุงระบบการใชง้านในแอพพลิเคชัน่น้ี ใหใ้ชง้านง่ายขึ้นกวา่เดิม

ท่ีเป็นอยู่ 
4)  ควรท าธุรกรรมไดค้รบ เช่น เปลี่ยนช่ือผูใ้ชไ้ฟ, ผูใ้ชไ้ฟทุกประเภทสามารถท า

ธุรกรรมได ้
5)  บางคร้ังเขา้ใชง้านไม่ไดเ้น่ืองจากมีผูใ้ชง้านจ านวนมาก 
6)  ระบบเกิดความไม่เสถียรบ่อยท าใหเ้วลาช าระค่าไฟมีการขดัขอ้ง 
7)  ช าระเงินค่าไฟฟ้าค่อนขา้งยุง่ยาก ขอใหไ้ปรับปรุง 
8)  ควรประชาสัมพนัธ์ใหม้ากขึ้น และไม่จ ากดัธนาคาร 
9)  คนใชบ้ริการเยอะท าใหเ้ขา้ระบบไม่ได ้
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4.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ปัจจัย 4 ปัจจัย คือ ทัศนคติ การเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ ความสามารถของ
แอพพลิเคชั่น และการประชาสัมพนัธ์การรับรู้ว่ามีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ดา้นทศันคติ มีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดบั “เห็นดว้ยมาก” และจากการพิจารณารายละเอียด

ในหัวข้อการประเมินในแต่ละข้อ พบว่า ผลการส ารวจอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” ทั้ งหมด 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ การช าระค่าไฟฟ้า/ท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน ท าให้
สะดวกสบายมากขึ้น มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 3.73  คะแนน 

ทศันคติมีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus รองมา
จากปัจจยัดา้นความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ เพราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าการช าระค่า
กระแสไฟฟ้าผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ท าให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เป็นวิธีการท่ี
ทนัสมยั และเป็นประสบการณ์ท่ีดี 

ปัจจัยด้านการเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ 
ดา้นการเขา้ถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.56 อยู่ในระดบั “เห็นดว้ยมาก” 

เม่ือพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้การประเมินในแต่ละขอ้ พบวา่ ผลส ารวจทุกหวัขอ้มีระดบัคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ พื้นท่ีเขตเทศบาลมี
อินเตอร์เน็ตครบคลุมสามารถเขา้ใชแ้อพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งสะดวก เท่ากบั 3.65 คะแนน  

การเขา้ถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ มีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus โดยผู ้ใช้บริการมีความเห็นว่าพื้นท่ีท่ีสามารถเข้าถึงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไดส่้งผลกบัการยอมรับท่ีจะเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus รวมถึง
มีความมัน่ใจว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดูแลขั้นตอนการช าระค่าไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง แม่นย  า มี
ระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล 

ปัจจัยด้านความสามารถและประโยชน์ของแอพพลเิคช่ัน 
ดา้นความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่มีค่าเฉล่ีย 3.72 อยู่ในระดบั “เห็นดว้ย

มาก” เม่ือพิจารณารายละเอียดในหัวขอ้การประเมินในแต่ละขอ้ พบว่า ทุกหัวขอ้มีระดบัคะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การท าธุรกรรมผ่าน PEA 
Smart Plus ท าใหล้ดความเส่ียงในการแพร่เช้ือโรค คะแนนเท่ากบั 3.82 คะแนน  
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 ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรม
ผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA 
Smart Plus มากท่ีสุด โดยผูใ้ช้บริการเห็นว่าการท าธุรกรรมผ่าน PEA Smart Plus ท าให้ลดความ
เส่ียงในการแพร่เช้ือโรค ประหยดัเวลา ประหยดัในค่าใชจ่้ายในการเดินทาง สามารถท าธุรกรรมอ่ืน 
นอกเหนือจากการช าระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใชไ้ฟฟ้า ต่อกลบัมิเตอร์ แจง้เหตุกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง และ
หากการช าระเงินผ่าน PEA Smart Plus มีสิทธิประโยชน์อ่ืน เช่น สะสมแตม้แลกของท่ีระลึก ก็เป็น
ปัจจยัท่ีจะท าใหท้ าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่เพิ่มขึ้น 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ 
ด้านการประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.44 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” และเม่ือ

พิจารณารายละเอียดในหัวขอ้การประเมินในแต่ละขอ้ พบว่า ทุกหัวขอ้มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดบั “เห็นดว้ยมาก” โดยหัวขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การให้ขอ้มูลของพนกังานมีผลกับการ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เท่ากบั 3.59 คะแนน 

การประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ มีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น 
PEA Smart Plus น้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการให้ข้อมูลของ
พนักงานมีผลกบัการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจถึงสาเหตุ
ส่วนใหญ่ท่ีไม่ใชแ้อพพลิเคชัน่ คือ ไม่ทราบว่ามีแอพพลิเคชัน่น้ี รวมทั้งการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือต่างๆ และเพื่อนรอบขา้งแนะน า ก็มีอิทธิพลกับการรับรู้และเลือกใช้แอพพลิเคชั่น PEA 
Smart Plus ดว้ย 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart 
Plus พบว่าความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่มีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรม
ผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีผลต่อการยอมรับและเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA 
Smart Plus มากท่ีสุด ดงันั้น หากผูใ้ชเ้ห็นวา่แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีประโยชน์ และสามารถ
ท าธุรกรรมไดห้ลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การขอใชไ้ฟฟ้า การช าระค่าไฟฟ้า การแจง้เหตุไฟฟ้าขดัขอ้ง 
การคน้หาส านกังานให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการสะสมจ านวนคร้ังการช าระค่า
ไฟฟ้าเพื่อน ามาแลกสิทธิพิเศษ หรือของท่ีระลึกต่าง ๆ จะท าใหผู้ใ้ชส้นใจ และเลือกท่ีจะท าธุรกรรม
ผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพิ่มมากขึ้น 
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5.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
ผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับในการท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA 

Smart Plus ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการให้บริการ และเพื่อการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการให้ความไวว้างใจ
และเลือกท าธุรกรรมผา่นแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ดงัน้ี 

1) ให้ มีการท าการตลาดโดยการสะสมแต้มในการช าระค่ าไฟฟ้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus และสามารถน าแตม้มาแลกของท่ีระลึกหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพื่อเป็น
การส่งเสริมการตลาด ท าให้ผู ้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้ น เ ม่ือมีการช าระผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus สร้างแรงจูงใจและเพิ่มจ านวนผูใ้ช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น PEA 
Smart Plus มากขึ้น 

2) จดักิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดการรับรู้เพิ่มมากขึ้น เม่ือผูใ้ชบ้ริการมาช าระ
ค่าไฟฟ้าท่ีส านกังาน ให้มีการเชิญชวน download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus พร้อมแนะน าการ
ใชง้าน และประโยชน์ท่ีผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บ 
 

6.  ข้อจ ากดัในการวิจัย และข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ในประเด็นของปัจจยับางปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกท าธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาถึงระดับ
ความพึงพอใจ โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจน าร่องในการท่ีจะหารูปแบบในการส่งเสริมให้มี
การ download และการใชง้านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพิ่มมากขึ้น   ในการศึกษาคร้ังต่อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพื่อน าผลการศึกษา
มาพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน่ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากขึ้น 

2)  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของ
การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือกลุ่มสัมภาษณ์ (Focus Groups) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลใน
พฤติกรรมการท าธุรกรรม น าผลการศึกษามาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นการตลาด 
การประชาสัมพนัธ์ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ 
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3)  การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
เท่านั้น  ดงันั้น เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีมีครอบคลุมตวัอย่างประชากรท่ีเป็นผูใ้ช้บริการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ รวมถึงพื้นท่ีเมืองใหญ่ในภาค
ต่าง ๆ  

4)  การส ารวจข้อมูลใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์ ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการสัมภาษณ์
ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแสดงเป็นจ านวนค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉล่ียเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรน าเคร่ืองมือทางสถิติอ่ืน ๆ มา
วิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น สถิติเชิงอนุมาน 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อเดก็ เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้าร่วมแข่ง 
รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 
 

พันต ารวจโทโยธิน วรรณทวี13 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน (เด็กแวน้) ใน

การเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 2) เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเด็ก เยาวชน (เด็กแวน้) ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนต์บนทางสาธารณะใน
พื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรปากช่อง การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อเด็กเยาวชน (เด็กแวน้) ในการเข้าร่วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานี
ต ารวจภูธรปากช่อง  กลุ่มตวัอย่างคือเด็กและเยาวชนท่ีถูกจบักุมด าเนินคดีส่วนท่ีเป็นการกระท าผิด
เก่ียวกบัความเส่ียงแข่งรถ ท่ีมีอายุระหว่าง 11-25 ปี จ านวน 217 คน โดยแจกแบบสอบถามให้แก่
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขอ้มูลพื้นฐาน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) และในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนในการขบัแข่งรถบนถนน
สาธารณะในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรปากช่อง ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( 
Standard Deviation) และวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมปัจจัยทั้ ง 5 ด้านได้แก่ ด้านเก่ียวกับตัวเอง ด้านเก่ียวกับ
ครอบครัว ด้านเก่ียวกับการคบเพื่อน ด้านเก่ียวกับเศรษฐกิจ ด้านเก่ียวการรับรู้จากส่ือ และสรุป
ผลการวิจยัเป็นรายดา้นเรียงล าดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

1) ดา้นเก่ียวกบัการรับรู้จากส่ือภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.75 จาก 5 คะแนน 
2) ดา้นเก่ียวกบัการคบเพื่อนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.48 จาก 5 คะแนน 
3) ดา้นเก่ียวกบัครอบครัวภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.42 จาก 5 คะแนน 
4) ดา้นเก่ียวกบัตวัเองอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.39 จาก 5 คะแนน 

 
13

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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5) ดา้นเก่ียวกบัเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34  จาก 5 คะแนน 
ขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาเด็ก เยาวชน(เด็กแวน้)ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์น

ทางสาธารณะควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวัยรุ่นท่ีหลากหลายโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
รถจกัรยานยนต์ ท่ีสร้างสรรค์ และพฒันาความรู้ในการใช้รถใช้ถนนกบักลุ่มวยัรุ่นอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการจดัโครงการอบรมเตรียมพร้อมเพื่อเขา้สู่วยัรุ่นให้ความรู้แก่กลุ่มวยัเรียนช่วงอายุ 6-12 ปี
เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั ครอบครัว ตอ้งสร้างความผูกพนัให้เวลากบัเด็กและเยาวชน และเพิ่มกิจกรรม
ภายในครอบครัว ให้ความส าคญั กบับุตรหลาน เอาใจใส่ ให้ค  าปรึกษา อบรม สั่งสอน และเขา้ใจ 
และใชม้าตรการทางการเงินในการควบคุมเด็กและเยาวชนตลอดจน ควรแนะน าการเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ
ของเด็กและเยาวชน  ชุมชนควรมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกโดยเด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วม มีมาตรการในการควบคุมร้านดดัแปลงรถจกัรยานยนต ์และส่งเสริมให้มีการติดตามเฝ้าระวงั 
ก ากบัเขม้งวดการใชก้ฎหมายจราจร เช่น ตรวจจบัรถจกัรยานยนตท่ี์มีการดดัแปลง ห้ามจ าหน่ายท่อ
ไอเสียแบบผิดกฎหมายตามร้านคา้ หรือร้านซ่อมรถ และสถานีต ารวจใชเ้คร่ืองตรวจวดัความดงัของ
ท่อไอเสียใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล,การเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะ 
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Factors That Influence Children and Youths to Participate in Motorcycle 
Race on Public Road within Pakchong Police Station Territory 

 
พันต ารวจโทโยธิน วรรณทวี14 

 

Abstract 
 
The objects of the study were: 1) to study the factors that influence children and youths to 

participate in motorcycle race on public road within Pakchong Police Station territory, 2) to find 
resolution guideline to resolve the problem of children and youths participating in motorcycle race 
on public road within Pakchong Police Station territory. This study is a quantitative study of the 
factors that influence children and youths to participate in motorcycle race on public road within 
Pakchong Police Station territory. The study samples were 217 children and youths age 11-25 years 
selected via purposive sampling method. Questionnaires were given to key informants which 
started from March to May 2020. The data was analyzed with statistical analysis software. The 
statistical analysis tool for basic data analysis was percentage, and the statistical analysis tools for 
the factors that influence children and youths to participate in motorcycle race on public road within 
Pakchong Police Station territory were mean, standard deviation, and Pearson correlation 
coefficient. 

The study founded that overall influence of the 5 factors which include self-motivation, 
family pressure, peers pressure, economic pressure, and media perception. The influence level by 
factors in descending order are as follows. 

1) Media perception was at a high level, with the mean of 3.75 out of 5 points. 
2) Peer pressure was at a medium level, with the mean of 3.48 out of 5 points. 
3) Family pressure was at a medium level, with the mean of 3.42 out of 5 points. 
4) Self-motivation was at a medium level, with the mean of 3.39 out of 5 points. 
5) Economic pressure was at a medium level, with the mean of 3.00 out of 5 points. 

 
14

 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration. 
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Suggestions for the resolution guidelines for the problem of children and youths 
participating in motorcycle race on public road within Pakchong Police Station territory includes 
continuously promoting varieties of youth activities such as motorcycle activities that encourage 
creativity as well as providing knowledge about appropriate use of vehicles and roads, provide 
teenage readiness training to children 6-12 years old to create immunity against delinquent 
behaviors. Families must foster strong family bond, spend quality time with children and youths, 
have more family activities, place importance on their children, give advice, discipline, understand, 
and use economic means to control children and youths, as well as give advice about appropriate 
media for children and youths. The community should provide activities that promotes self-
expressions for children and youths. Measures to control motorcycle modification shops should be 
established as well as promote strict monitoring of traffic laws compliance such as inspection of 
modified motorcycles, ban the sales of illegal exhaust pipes in shops and motor repair shops, and 
police stations should use sound level meter with the same standards. 

 
Keywords:  influencing factors, participation in motorcycle race on public road 
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1.  บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจจากสังคม

เป็นอย่างมาก เพราะเด็กและเยาวชนนั้นเป็นทรัพยากรของประเทศท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาประเทศ 
การพฒันาประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลาการท่ีมีคุณภาพ มีการศึกษาดีมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี อยู่ในสังคมท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม ดงัค ากล่าวท่ีว่าเด็กในวนัน้ีคือผูใ้หญ่ในวนั
หน้า ซ่ึงเด็กและเยาวชนท่ีดีมีคุณภาพจะกลายเป็นทรัพยากรท่ีดีมีคุณภาพ และจะเป็นผูน้ าท่ีจะพา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยา่งย ัง่ยนื ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งกา้วกระโดด และเป็นยคุไร้พรมแดน ไร้ขีดจ ากดั ไร้กาลเวลา ดงันั้นปัญหาการ
กระท าผิดของเด็ก และเยาวชนจึงเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีตอ้งได้รับการแก้ไขโดยด่วน เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ และความมัน่คงของประเทศ 

ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ท่ีส าคญัอีกปัญหาหน่ึงคือ ปัญหา
การแข่งรถจกัรยานยนตบ์นถนนสาธารณะหรือปัญหาเด็กแวน้ท่ีเกิดกบัสังคมไทยมานานพอสมควร 
ทั้ งเกิดขึ้ น เป็นจ านวนมากในหลายพื้นท่ี ก่อให้เกิดอันตราย และความเดือดร้อนแก่ผูใ้ช้ทาง
สาธารณะส่งผลในเร่ืองมลภาวะทางเสียงสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน ซ่ึงปรากฏให้
เห็นทั้งทางส่ือโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ ส่ือสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจ าถึงเหตุการณ์การแข่งรถ
ในทางสาธารณะ การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภัย หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะของเด็กและเยาวชนหรือเด็กแว้น
ดงักล่าวขา้งตน้ 

รัฐบาลจึงไดมี้นโยบายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระงบัยบัยงัหรือแกปั้ญหาการแข่งรถในทาง
สาธารณะ ดงัเช่นหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ และการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัสถานประกอบการ (ราชกิจานุเบกษา, 2558, น. 8) 
ซ่ึงห้ามมิให้ผูใ้ดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดย
พฤติการณ์ท่ีน่าจะเป็นการน าไปสู่การแข่งรถในทางอนัเป็นความผิดและตอ้งรับโทษตามกฎหมาย 

โดยให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก
หรือเจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทางสาธารณะ มีอ านาจเขา้ระงบั ยบัย ั้ง หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อ
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ป้องกันมิให้มีการกระท าดังกล่าวได้ตามสมควร อ านาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึงการน ารถยนต์และ
รถจกัรยานยนตท่ี์สงสัยว่าจะใชใ้นการแข่งรถในทางสาธารณะมาเก็บรักษาไวเ้ป็นการชัว่คราว เพื่อ
การป้องกนัหรือรักษาไวเ้พื่อความปลอดภยัสาธารณะ จนกว่าลกัษณะหรือพฤติการณ์ดงักล่าวจะ
ส้ินสุดลง 

นอกจากน้ี ส านกังานต ารวจแห่งชาติยงัก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบติัให้ กองบญัชาการ
ต ารวจภูธรภาค 1-9 และกองบญัชาการต ารวจนครบาล กองบงัคบัการต ารวจภูธรทุกจงัหวดัทั่ว
ประเทศ และสถานีต ารวจทุกสถานีทัว่ประเทศ ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการแข่งรถในทาง
อย่างจริงจงั (ตร.ท่ี 0007.22/2095 ลว.6 มิถุนายน 2562) นอกจากน้ีต ารวจภูธราภาค 3 (ด่วนท่ีสุด 
ผบช.ภ3ท่ี0018.131/57 ลว. 7 มีนาคม 2562 และต ารวจภูธรจงัหวดันครราชสีมา (ด่วนท่ีสุด ท่ี0018(
นม) (จร)/64 ลว. 7 มีนาคม 2562) ก าชับให้สถานีต ารวจในความรับผิดชอบด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ 

สถานีต ารวจภูธรปากช่องเป็นสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวดันครราชสีมา มี
ปัญหาเด็กและเยาชนหรือเด็กแวน้แข่งรถจกัรยานยนตใ์นทางสาธารณะสร้างความเดือดร้อนร าคาญ
แก่ผูใ้ชท้างสาธารณะเป็นอยา่งมากเช่นเดียวกนั จนมีการร้องเรียนในส่ือสังคมออนไลน์มีขอ้ความว่า 
“ต ารวจอยู่ไหนช่วยชาวบา้นด่วน ชาวบา้นร้องเรียนมาเยอะ ฝากต ารวจสายตรวจช่วยดูแลหน่อย
รถจกัรยานยนตจ์ านวนมากออกมาขี่กนัเสียงดงับนถนนธนรัตน์-เขาใหญ่ กม.1-7 สร้างความร าคาญ
ให้ชาวบา้นเป็นอย่างมาก” เพื่อแกไ้ขปัญหาเด็กแวน้หรือการแข่งรถจกัรยานยนต์ดังกล่าว สถานี
ต ารวจภูธรปากช่องไดบู้รณาการทุกสายงานทั้งต ารวจจราจร ต ารวจสายตรวจ ต ารวจสืบสวน และ
ต ารวจสอบสวน วางแผนป้องกันปราบปราม เด็กแวน้หรือการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง
สาธารณะทั้งสืบสวนหาข่าวรวบรวมขอ้มูลหัวหนา้กลุ่ม ความเคล่ือนไหวของกลุ่ม จุดรวมตวัและ
จุดนดัหมาย ใหต้ ารวจสายตรวจออกตรวจพื้นท่ีเพื่อป้องกนัการกระท าผิด หรือการรวมกลุ่มหรือมัว่
สุม ทั้งการสืบสวนติดตามจบักุม ทั้งบูรณาการตั้งจุดตรวจกวดขนัจบักุมเป็นประจ าอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง โดยมีการบนัทึกขอ้มูลอย่างเป็นระบบเร่ิมตน้วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 24 มีนาคม 
2563 ซ่ึงสถานีต ารวจภูธรปากช่อง จบักุมผูมี้ความส่ียงแข่งรถในทางได ้495 ราย ซ่ึงจะเห็นวา่ปัญหา
เด็กและเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะหรือเด็กแวน้นั้นเกิดขึ้นทัว่ประเทศ แมเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจจะ
ด าเนินการป้องกันปราบปราม สืบสวนติดตามจบักุมเป็นจ านวนมากเพียงใด แต่ปัญหาเด็กและ
เยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะหรือเด็กแวน้ก็ยงัไม่หมดไป แต่กลบัมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวนั 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัในฐานะท่ีรับราชการต ารวจ และไดรั้บมอบหมายให้มาปฏิบติังาน
อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอปากช่องมาโดยตลอด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน
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(เด็กแวน้) ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะ ในพื้นท่ีรับผิดชอบสถานีต ารวจภูธร
ปากช่องและปรับปรุงเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหไ้ดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

2.  ค าถามการวิจัย  
 

“ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลท าให้เด็ก และเยาวชน(เด็กแวน้)เขา้ร่วมการแข่งรถจกัรยานยนตบ์น
ทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง” 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
3.1  เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแวน้)ในการเขา้ร่วมแข่ง

รถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 
3.2  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเด็ก เยาวชน (เด็กแวน้) ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนต์

บนทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 
 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
 

4.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อเด็ก เยาวชน(เด็ก

แวน้)ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง ศึกษา
จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ เด็กและเยาวชนท่ีถูกจบักุมด าเนินคดีส่วนท่ีเป็นการกระท าผิดเก่ียวกบัความ
เส่ียงแข่งรถ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรปากช่อง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 
2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 รวมถึงประชาชนทั่วไปท่ีได้รับความเดือดร้อน จากการขับแข่ง
รถจกัรยานยนตข์องเด็กและเยาวชน 
 

4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เด็กและเยาวชนท่ีถูกจบักุมด าเนินคดีส่วนท่ี

เป็นการกระท าผิดเก่ียวกบัความเส่ียงแข่งรถ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจ ภูธร
ปากช่อง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562  ถึง เดือน มีนาคม 2563  ซ่ึงมีจ านวน 495 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือเด็กและเยาวชนท่ีถูกจบักุมด าเนินคดี
ส่วนท่ีเป็นการกระท าผิดเก่ียวกบัความเส่ียงแข่งรถ ท่ีมีอายุระหว่าง 11-25 ปี จ านวน 217 คน โดย
ค านวณจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543) ดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาในดา้นของการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใชร้ะยะเวลาประมาณ 
3 เดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 
5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแวน้)ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์น
ทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง คร้ังน้ีใช ้เป็นการศึกษาวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือเด็กและเยาวชนท่ีถูกจบักุมด าเนินคดีส่วนท่ี
เป็นการกระท าผิดเก่ียวกบัความเส่ียงแข่งรถ ท่ีอาศยัอยูใ่น เขตพื้นท่ีรับผืดชอบของสถานีต ารวจภูธร
ปากช่อง ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2562  ถึง เดือน มีนาคม 2563  ซ่ึงมีจ านวน  495  คน  
 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือเด็กและเยาวชนท่ีถูก
จบักุมด าเนินคดีส่วนท่ีเป็นการกระท าผิดเก่ียวกบัเก่ียวกบัความเส่ียงแข่งรถ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 11-25 ปี 
จ านวน  217  คน โดยค านวนจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งถึงใน 
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และวิธีการสุมแบบก าหนดโควตา้ดา้นอาย ุ(Quota Sampling) ดงัน้ี 
อายุ ต ่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 20 จ านวน 43 คน  อายุ 16-20 ปี ร้อยละ 50 จ านวน 109 คน  อายุ 21-25 ปี  
ร้อยละ 30 จ านวน 65 คน 
 ดา้นระยะเวลา ท่ีใชใ้นการศึกษาในดา้นของการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใชร้ะยะเวลประมาณ 3 
เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคมถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
 

6.  เคร่ืองมือในการวิจัย  
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้น ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
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  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา เป็น
ค าถามท่ีมีหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) เลือกตอบเพียงขอ้เดียว  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดับของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
เด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้าร่วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานี
ต ารวจภูธรปากช่อง ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert 
Ration Scales) 5 ระดับ จ านวน 40 ขอ้ แยกออกเป็น ปัจจบัด้านตวัเอง จ านวน  8  ขอ้ ปัจจยัด้าน
ครอบครัว จ านวน  8  ขอ้ ปัจจยัดา้นการคบเพื่อน จ านวน  8  ขอ้ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ จ านวน  8  ขอ้ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้จากส่ือ  จ านวน  8  ขอ้ เป็นค าถามมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) 
และมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้
คะแนนดงัน้ี 

คะแนน   การแปลความหมาย 
1   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
2   หมายถึง    นอ้ย 
3   หมายถึง   ปานกลาง 
4    หมายถึง   มาก 
5    หมายถึง   มากท่ีสุด 

โดยน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม  โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 
ระดบั ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายข้อ 
ดงัน้ี 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั     ปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  มาก 

4.51 - 5.00 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั     มากท่ีสุด 

 
7.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

แบบสอบถามฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นเอง โดยมีขึ้นตอน ดงัน้ี 
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1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือปัจจยัทีมีอิทธิพลเด็กและเยาวชน  
ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะ จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการ
วิจยัก าหนดนิยามศพัท ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2)  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั ผูวิ้จยัด าเนินการ ดงัน้ี 
2.1  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนใน

การขับแข่งรถบนถนนสาธารณะในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรปากช่อง และตรวจสอบเน้ือหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ แลว้
น ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.2  การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 1 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านกฏหมายซ่ึงด ารง
ต าแหน่งบริหารสถานีต ารวจ ต าแหน่งผูก้  ากบัการสถานีต ารวจและมีความรู้ไม่ต ่ากว่าปริญญาโท 
พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามท่ีสร้างขึ้นกบักบั
เน้ือหา 

2.3  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุง  แก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
8.  การรวบรวมข้อมูล 
   

1)  น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน  
217  คน เพื่อใหท้ าแบบสอบถามและท าการเก็บกลบัมาทนัที 

2)  แบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความเรียบร้อย แล้วน าไป
วิเคราะห์ผลต่อไปซ่ึงไดจ้ านวนแบบสอบถาม 156 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 71.9  แต่เป็นแบบสอบถามท่ี
ใชไ้ม่ได ้ขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 13 ฉบบั คงเหลือแบบสอบถามท่ีใชไ้ดจ้ านวน 143  ฉบบั 
คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
9.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   

วิเคราะห์ขอมูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขอ้มูลพื้นฐาน
วิเคราะห์โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) และในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
ในการขบัแข่งรถบนถนนสาธารณะในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรปากช่องใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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10.  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
3)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

11.  ผลการศึกษา 
 

11.1  ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากร 
ผูว้ิจยัพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 143 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ  93.01 เป็นหญิง ร้อย 

6.99 ส่วนใหญ่มีอายุ  16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.34 รองลงมา  อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77 
และอายุ  ต ่ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามล าดบั มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 44.06  รองลงมา มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 30.07 และสูง
กวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 16.08  ตามล าดบั 
 

11.2  ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีอทิธิพลอทิธิพลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่วมแข่ง
รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ 

จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวมปัจจยัทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเก่ียวกบัตวัเอง ดา้นเก่ียวกับ
ครอบครัว ด้านเก่ียวกับการคบเพื่อน ด้านเก่ียวกับเศรษฐกิจ ด้านเก่ียวการรับรู้จากส่ือ สรุป
ผลการวิจยัเป็นรายดา้นเรียงล าดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

1)  ดา้นเก่ียวกบัการรับรู้จากส่ือ 
พบวา่กระแสอิทธิพลของส่ือออนไลน์/ โทรทศัน์/หนงัการโฆษณาในยคุโลกาภิวตัน์มี

แรงจูงใจให้มีความเบ่ียงเบนเขา้สู่กลุ่มแข่งรถจกัรยานยนต์ ส่ือ ออนไลน์ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ และผูท่ี้เขา้มาร่วมกิจกรรมกิจกรรมการขบัแข่งรถ
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากสือมากกว่าการเชิญชวนโดยตรง และจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่กบัส่ือ 
มากกวา่ท่ีจะพูดคุยกบัผูป้กครองอยูใ่นระต ่าท่ีสุดตามล าดบั 

2)  ดา้นเก่ียวกบัการคบเพื่อน 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.48 และพบว่าส่วนใหญ่พบว่า

เพื่อนสนิทส่วนใหญ่ยงัศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษา เพื่อนสนิทส่วนใหญ่จะมีรถจกัยานยนต์เป็น
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ของตนเอง เพื่อนสนิทส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัการแต่งรถให้มีความสวยงามและมีความแรง 
และรู้สึกมีความสุขเม่ือเพื่อนของท่านยอมรับในตวัของท่านท่ีกลา้เขา้ร่วมการขบัแข่งรถจกัยานยนต ์
และเพื่อนเพศตรงขา้มมีผลต่อการเขา้ร่วมการแข่งขนัรถจกัยานยนตอ์ยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดตามล าดบั 

3)  ดา้นเก่ียวกบัครอบครัว 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 และพบว่าส่วนใหญ่ ครอบครัวมีความ

รัก สามัคคี และอบอุ่น การเข้ารวมขับแข่งรถจักรยานยนต์ผูป้กครองไม่ได้รับรู้และเก่ียวข้อง 
ครอบครัวให้ความเป็นอิสระในความคิดเห็นให้เกียรติและยอมรับในการกระท าของทุกคน และ
ครอบครัวรับรู้วา่เขา้ร่วมการขบัแข่งรถจกัยานยนตแ์ต่ไม่ไดห้า้มปราม อยูใ่นระดบัต ่าสุด 

4)  ดา้นเก่ียวกบัตวัเอง 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.39 และพบว่าเด็กและเยาวชนชอบความเป็น

อิสระจากบิดามารดาหรือผูท่ี้ดูแล  มกัจะตดัสินใจท าในส่ิงต่างๆดว้ยตวัเอง และมกัจะนอ้ยเน้ือต ่าใจ
และเห็นวา่ตนเองไม่มีคุณค่า และมีความภูมิใจทุกคร้ังท่ีไดเ้ขา้ร่วมการขบัแข่งรถจกัรยานยนต์อยู่ใน
ระดบัต ่าสุด 

5)  ดา้นเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34  และพบว่าเด็กและเยาวชนสามารถหา

รายไดเ้พื่อน าเงินมาใชจ่้ายส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง  ครอบครัวมีรายไดอ้ย่างเพียงพอไม่ขดัสนในการใช้
จ่ายประจ าเดือน  และรายไดมี้อย่างเพียงพอและสามารถตอบสนองความตอ้งการทุกอย่าง และการ
ขบัแข่งรถจกัยานยนตส์ามารถเพิ่มรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่าสุด 
 

11.3  ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่วมแข่ง
รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 

 จากผลของงานวิจยัพบวา่มีขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาเด็ก เยาวชน  (เด็กแวน้) ในการเขา้
ร่วมแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะ ดงัน้ี 
 ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมวยัรุ่นท่ีหลากหลายโดยจดักิจกรรมเก่ียวกบัรถจกัรยานยนต์ท่ี
สร้างสรรค์ และะพฒันาความรู้ในการใช้รถใช้ถนนกับกลุ่มวยัรุ่นอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัด
โครงการอบรมเตรียมพร้อมเพื่อเขา้สู่วยัรุ่นให้ความรู้แก่กลุ่มวยัเรียนช่วงอายุ 6-12 ปี เพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กัน ครอบครัว ตอ้งสร้างความผูกพนัให้เวลากับเด็กและเยาวชนและเพิ่มกิจกรรมภายใน
ครอบครัว ให้ความส าคญักบับุตรหลาน เอาใจใส่ ให้ค  าปรึกษา อบรม สั่งสอน และเขา้ใจและใช้
มาตรการทางการเงินในการควบคุมเด็กและเยาวชนตลอดจน ควรแนะน าการเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ  ของ
เด็กและเยาวชน  ชุมชนควรมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกโดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 
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มีมาตรการในการควบคุมร้านดดัแปลงรถจกัรยานยนต ์และส่งเสริมให้มีการติดตามเฝ้าระวงั ก ากบั
เขม้งวดการใชก้ฎหมายจราจร เช่น ตรวจจบัรถจกัรยานยนตท่ี์มีการดดัแปลง หา้มจ าหน่ายท่อไอเสีย
แบบผิดกฎหมายตามร้านคา้หรือร้านซ่อมรถและสถานีต ารวจใช้เคร่ืองตรวจวดัความดงัของท่อไอ
เสียใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 

12.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

จากการสรุปผลการวิจยัสามาถวิพากษ์ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และค าถามของการ
วิจยัได ้ดงัน้ี 

 
12.1  ปัจจัยด้านเกีย่กบัการรับรู้จากส่ือ    
จากการวิจยัพบว่ากระแสอิทธิพลของส่ือออนไลน์/ โทรทศัน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิ

วัตน์ มีแรงจูงใจให้มีความเบ่ียงเบนเข้าสู่กลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์  ส่ือ ออนไลน์ โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ และผูท่ี้เขา้มาร่วมกิจกรรมกิจกรรม
การขบัแข่งรถส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากส่ือมากกว่าการเชิญชวนโดยตรง ส่ือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอยูใ่น
วิถีชีวิตของเยาวชนและส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม ขณะเดียวกนัส่ือก็เป็นเคร่ืองมือในการเปิด
โลกทศัน์ เขา้ถึงขอ้มูลและใหก้ารรับรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ในโลกใบน้ีได ้อิทธิพลของส่ือจึงมีผลกบัชีวิตใน
ระดับเซลล์สมอง ในระดับจิตวิญญาณ สอดคล้องกับ พรหมมินทร์ กัณธิยะ (2550) พบว่า การ
โฆษณาการส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏให้เห็นในทุกรูปแบบวยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเรียนรู้มี
ความพร้อมท่ีจะรับข่าวสารต่าง ๆ ทุกรูปแบบทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร  เป็นส่ิงท่ี
ขาดไมไ้ดใ้นสังคมปัจจุบนัและนบัไดว้่ามีอิทธิพลส่ือมวลชนจะครอบคลุมและเปล่ียนแปลงเจตคติ 
ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตและเน่ืองจาก ส่ือ ออนไลน์ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจของเด็กและเยาวชนและ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมควร กวียะ 
(2549 : 19) พบว่าส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการขบัแข่งรถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่น สรุป
ไดว้า่หนงัสือพิมพเ์ป็นแหล่งท่ีจะใหข้่าวสารความรู้แก่วยัรุ่นทั้งทางท่ีดีและไม่ดีวยัรุ่นมกัจะหาความรู้
ในส่ิงต่าง ๆ จากหนงัสือพิมพ ์โดยหนงัสือพิมพส่์วนมากมกัคิดถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าท่ีจะ
ช่วยให้สังคมดี และปรากฏการณ์ท่ีผ่านมานั้น เยาวชนสวนใหญ่เป็นผูใ้ช้ผูเ้สพส่ือส่ือจึงเป็นส่วน
หน่ึงของเยาวชน และเยาวชนเป็นส่วนหน่ึงของส่ือ เม่ือความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือกบัเยาวชนแน่น
แฟ้น พลงัของส่ือย่อมมีอ านาจเหนือกว่าพลงัของเยาชน ซ่ึงเด็กและเยาวชนผูท่ี้เขา้มาร่วมกิจกรรม
กิจกรรมการขบัแข่งรถส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากสือมากกว่าการเชิญชวนโดยตรง เน่ืองจากส่ือท่ีมี



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 181 

 

การน าเสนอถึงการขบัแข่งรถจกัรยานยนต์โดยผ่านส่ือต่าง ๆ อาทิเช่น นิตยสาร วีซีดี ดีวีดี โทรทศัน์ 
วิทยุ  ส่ือออนไลน์เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัการน าเสนอของส่ือในเร่ืองรถจกัรยานยนต์นั้นไร้ขีดจ ากดั
ท าใหว้ยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัแห่งความตอ้งการคึกคะนอง อยากลอง เลียนแบบเพื่อน เลียนแบบดารา หนัมา
สนใจท่ีจะดดัแปลงรถและขบัแข่งรถจกัรยานยนต์กนั ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบนัและสังคมไม่ให้
การยอมรับในเร่ืองน้ี ดังนั้นการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นจึงอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการขับแข่ง
รถจักรยานยนต์ของวยัรุ่นสอดคล้องกับ ยุวดี เฑียรฆประสิทธ์ิ (2546: 123)  พบว่าวยัรุ่นมีการ
ตอบสนองต่อส่ือ เลียนแบบค่านิยมจากส่ือ แฟชัน่ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างรวดเร็ว การขยายตวั
ของชุมชนเมืองไปสู่ชุมชนชนบทท าให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมเลียบแบบกันมากมาย อีกทั้งมีร้านท่ี
รองรับการดดัแปลงรถท่ีจะน ามาแข่งกนัจ านวนมากทั้งในเมืองและชนบท จึงเกิดพฤติกรรมการขบั
แขง่รถจกัรยานยนตข์องวยัรุ่น   

นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กและเยาวชนจะใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่อยูก่บัส่ือ มากกวา่ท่ีจะพูดคุยกบั
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดอาจเป็นเพราะวา่ วัยรุ่นเป็นวัยท่ีเร่ิมสนใจ ศึกษา ค้นหา ทดลองส่ิงใหม่ 
ท่ีตนพอใจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเพศตรงขา้ม, แฟชัน่ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากส่ือโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ ส่ือ ออนไลน์ท่ีเขา้ถึงได้ง่าย  ถา้วยัรุ่นได้รับการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะส่ือท่ีย ัว่ยุก็จะมีแนวโน้มท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการของตนได้ง่าย และเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบต่างๆซ่ึงก าลงัเกิดขึ้นมากมายใน สังคมโลกปัจจุบนั ดงันั้นหากผูป้กครองให้
ความเป็นอิสระมีความคิดเดิมๆขาดการสนใจ ไม่มีการสอนหรือคอยตกัเตือน เด็กและเยาวชนก็จะ
อยู่กบัส่ือและจะเช่ือส่ืออย่างขาดวิจารณญาณ จะมีพฤติกรรมท่ีท าตามหรือเลียนแบบจากส่ือเพราะ
คิดว่าดี ท าแลว้มีคนยกย่องนับถือ ท าแลว้มีจุดเด่นให้ตนเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริภิญญ์ 
อินทรประเสริฐ (2547) กล่าววา่ ดา้นพฤติกรรมการเขา้ชมส่ือแต่ละประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า
ส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างทุกคนเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์อนัดบัแรกคือ ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ดังนั้นส่ือจึงมีอิทธิพลอย่างมากท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการขบัแข่งรถจกัรยานยนต์ของเด็กและ
เยาวชน  

 
12.2  ปัจจัยด้านการคบเพ่ือน 
จากการวิจยัพบว่าพบว่าส่วนใหญ่พบว่าเพื่อนสนิทของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยงัศึกษา

อยู่ในสถาบนัการศึกษา และจะมีรถจกัยานยนต์เป็นของตนเองเพื่อนกลุ่มน้ีจะมีความใกล้ชิดสนิท
สนมและส่วนใหญ่จะเป็นวยัใก้ลเคียงกันนอกจากน้ียงัเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชนอย่างมาก เพื่อนในวยัน้ีแทบจะเป็นเหมือนทุกอย่าง วยัรุ่นจะใชเ้วลากบัเพื่อนมากกว่าคนอ่ืน ๆ 
แมแ้ต่คนในครอบครัว ความคิดการกระท า รสนิยม และทุกอยา่งลว้นไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนท่ี
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วยัรุ่นคบสอดคลอ้งกับ คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว  (2539: 149-150) พบว่าเพื่อนมีอิทธิพล
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในชีวิตวยัรุ่นเพราะวยัรุ่นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะท าให้เพื่อนฝูง
ยอมรับนบัถือวยัรุ่นจะมีความเขา้ใจดีวา่เพื่อนมีความรู้สึกต่อตนอยา่งไร ถา้วยัรุ่นไดรั้บความนิยมยก
ยอ่งจากเพื่อนฝูงมากเพียงใดย่อมท าให้เป็นคนท่ีมีลกัษณะเป็นมิตรน่าคบ กลา้แสดงออก วางตวัใน
การเขา้สังคมและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึ้น ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพดงักล่าวน้ี ยอ่ม
ช่วยให้วยัรุ่นได้รับความนิยมยกย่องจากกลุ่มเพื่อนและยงัพบว่าเพื่อนสนิทส่วนใหญ่จะให้ความ
สนใจกบัการแต่งรถใหมี้ความสวยงามและมีความแรง ในการขบัแข่งรถจกัรยานยนตน์ั้นการท่ีจะท า
ให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มนั้นต้องมีความกล้าเส่ียง ไม่เกรงกลัวต่ออันตราย ต้องมีการดัดแปลง
รถจกัรยานยนต์ให้ไดต้ามมาตรฐานของแต่ละแก่งจึงจะเป็นท่ียอมรับของเพื่อนฝูง สอดคลอ้งกบั 
วิทยากร เชียงกูล  (2552: 101-107) ท่ีพบว่า โดยปกติวยัรุ่นเม่ืออยู่ในกลุ่มมกักลา้ท าอะไรท่ีขดัแย่ง
หรือลองดีผูใ้หญ่มากกว่าท าล าพงัเพียงคนเดียว ในขณะเดียวกนัก็ทดสอบว่ากลุ่มขดัแย่งหรือด้ือดึง
กบัผูใ้หญไ่ดแ้ค่ไหนและพอจะเช่ือถือพึ่งพาได้แค่ไหนซ่ึงจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัก าลงัใจ เช่น การขบั
แข่งรถจกัรยานยนต์ท่ีทา้ทายลองดีกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนยงัตอ้งการให้
เพื่อนและสังคมยอมรับในตน้เองซ่ึงสอดคลอ้งกบั  อมัพร เบญจพลพิทกัษ (2547: 24) พบว่าวยัรุ่น
ขบัแข่งรถจกัรยานยนตเ์พื่อเรียกร้องความสนใจใหส้ังคมผูค้นท่ีอยู่แวดลอ้มตวัเองหนัมาสนใจในตวั
ของวยัรุ่น การขบัแข่งรถจกัรยานยนตเ์ป็นอีกพฤติกรรมทางสังคมท่ีวยัรุ่นคิดไปเองว่าจะสามารถท า
ใหเ้ขา้กบักลุ่มเพื่อนและเป็นท่ียอมรับของเพื่อน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่าเพื่อนเพศตรงขา้มมีผลต่อการเขา้ร่วมการแข่งขนัรถจกัยาน
ยนตอ์ยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด  อาจเป็นเพราะว่าการตดัสินใจในการเขา้แข่งรถบนถนนของเด็กและเยาง
ชนนั้นมีจากหลายปัจจัยอยูท่ีบริบทของเด็กเองแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากพื้นท่ีทางสังคม ทั้ งใน
ครอบครัวของตนเองท่ีอาจประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือขาดการดูแลเอาใจใส่ให้
อิสระมากเกินไปหรือเกิดจากสังคมในสถานศึกษาอาจขาดการยอมรับในเร่ืองการเรียน ตลอดจน
การคบกลุ่มเพื่อนท่ีมีปัญหาหรือบริบทคลา้ยคลึงกนั ชอบแบบเดียวกนัเม่ือไดรั้บการชกัชวนให้เขา้
ร่วมแข่งขนัรถจกัรยานยนต์บนนถนนสาธารณะ เพื่อสร้าจุดเด่นให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
และปัจจยัในส่วนเพศตรงขา้มนั้นมีส่วนท าให้ เด็กและเยาวชนเขา้แข่งรถค่อนขา้งน้อยอาจเป็น
เพราะส่วนใหญ่ ผูเ้ขา้แข่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายและการคบเพื่อนต่างเพศมกัจะเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ
ดว้ย  สอดคลอ้งกบั วิทยากร เชียงกูล (2552: 101-107) พบวา่ในส่วนของการคบเพื่อนต่างเพศมกัเกิด
มาจากความสัมพนัธ์ ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะท่ีได้มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นความสนใจซ่ึงกนัและกนั และอาจจะพฒันาไปเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายได้หรืออาจพฒันา
ไปเป็นความสัมพนัธ์ฉันทค์นรักไดแ้ต่อยา่งไรก็ตามในกลุ่มของวยัรุ่นท่ีนิยมขบัแข่งรถจกัรยานยนต์ 
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ก็จะมีเร่ืองของเพื่อนต่างเพศรวมอยู่ดว้ย  สรุปไดว้่าการคบเพื่อนจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการขบัแข่ง
รถจกัรยานยนตข์องเด็กและเยาวชน 

 
 12.3  ปัจจัยด้านเกีย่วกบัครอบครัว 

จากการวิจยัพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ครอบครัวมีความรัก สามคัคี และอบอุ่นอาจ
เน่ืองมาจากปัจจยัตวัอ่ืนท่ีดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนถึงแมมี้ครอบครัวท่ีดี พ่อแม่ดูแลดี
แต่เม่ือเด็กและเยาวชนเขา้ไปอยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ดี ก็มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจาก
เขาตอ้งมีเพื่อนและสังคม สอดคลอ้งกบั เพญ็แข ล่ิมศิลา (2542: 7) พบวา่ปัจจยัท่ีท าใหว้ยัรุ่นใหค้วาม
สนใจกับการ ขบัแข่งรถจกัรยานยนต์นั้นมีตวัแปรท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการขบัแข่งรถอยู่หลาย
สาเหตุ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับส่ิงแวดลอ้ม บริบทและพื้นฐานของวยัรุ่น และ กตญัชลี ณรงค์ราช (2543) 
พบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัรุ่นชาย  ท่ีท าผิดกฎหมายในสถานพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคใตข้องประเทศไทยไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเล้ียง
ดูแบบรักตามใจ นอกจากน้ีจากผลการวิจยัยงัพบว่าการเขา้รวมขบัแข่งรถจกัรยานยนต์ผูป้กครอง
ไม่ไดรั้บรู้และเก่ียวขอ้ง อาจเน่ืองมากจากการแข่งรถพฤติกรรมการขบัแข่งรถจกัรยานยนต์นั้น เป็น
การแสดงออกของวยัรุ่นท่ีสังคมไม่ให้การยอมรับ เพราะการขบัแข่งนั้นส่งผลให้เกิดป้ญหาของ
วยัรุ่นและสร้างความเดือด ร้อนต่อสังคม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมด้านลบของวยัรุ่นมากกว่าท่ีจะแสดง
พฤติกรรม ดา้นบวกเช่น เล่นกีฬา ท ากิจกรรมสร้างสรรคต่์อสังคม จึงท าใหไ้ม่กลา้ท่ีจะใหค้รอบครัว
ได้รับรู้ เพราะทุกครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดย่อมตอ้งการให้เป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคมแต่หากใหค้รอบครัวไดรั้บรู้ถึงการกระท าท่ีไม่เป็นท่ียอมรับก็อาจถูกหา้มปราม
ซ่ึงจะขดักบัความตอ้งการของตนเองและการยอมรับของกลุ่มเพื่อน สอดคลอ้งกบั กุญชรี ค้าขาย      
(2542: 79-81) พบว่าบุคคลได้เรียนรู้ว่าการจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ตอ้งรู้จกัปรับความตอ้งการของ
ตนเองให้สอดคลอ้งกับความต้องการของคนอ่ืนด้วย ส่ิงท่ีตนเองพอใจกระท าแต่ถา้เพื่อน ๆ ไม่
พอใจก็ไม่อาจกระท าได้ จะเห็นไดว้่า กลุ่มเพื่อนมีความส าคญัต่อบุคคลมากเพราะบุคคลจะยึดถือ
ปฏิบติัหรือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ แมว้่าจะไดรั้บการขดัเกลาจากสถาบนัครอบครัวมาแล้วก็
ตามนอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่าครอบครัวของเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีให้ความเป็นอิสระในความ
คิดเห็นให้เกียรติและยอมรับในการกระท าของทุกคน ในยุคปัจจุบนัพ่อแม่อาจมีเวลาท่ีจะดูแลเด็ก
และเยาวชนในความปกครองนอ้ยลงเน่ืองจากตอ้งประกอบสัมมาชีพ จึงเล้ียงดูแบบให้อิสระตามใจ
ให้รู้จกัคิดไต่ตรองดว้ยตนเองแต่เด็กฯอาจยงัขาดมีวุฒิภาวะประกอบกบัมีปัจจยัแวดลอ้มต่างๆจูงใจ
จึงอาจตดัสินใจผิดพลาดได ้สอดคลอ้งกบั กตญัชลี ณรงค์ราช (2543) พบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
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วยัรุ่นชายท่ีท าผิดกฎหมายในสถานพินิจคุ ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเล้ียงดูแบบรักตามใจ 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่าครอบครัวของเด็กเยาวชนรับรู้ว่าเขา้ร่วมการขบัแข่งรถจกั
ยานยนตแ์ต่ไม่ไดห้้ามปราม อยู่ในระดบัต ่าสุด อาจเน่ืองมาจากการเขา้ร่วมแข่งรถบนถนนของเด็ก
เยาวชนนั้นเกิดมาจากสาเหตุปัจจยัอ่ืนมากกว่า โดยเฉพาะปัจจยัดา้นส่ือ ดา้นการคบเพื่อนและปัจจยั
อ่ืน ๆ และกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในวัยคึกคะนอง จะมีความใกล้ชิดกับเพื่อนมากกว่าครอบครัวหรือ
ผูป้กครอง และยงัมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนเป็นไปตามความเช่ือของกลุ่มในเร่ืองต่าง  ๆ รวมถึง
ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัแข่งรถจกัรยานยนตด์ว้ยประกอบกบัปัจจยัมีมีส่วนส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีมีความส าคญัคือปัจจยัด้านสติปัญญาของเด็กและเยาวชนก็อาจมีผลท าให้เด็กและเยาวชน 
สามารถกระท าผิดได้จากการรู้เท่าไม่ถึงการและถูกผูท่ี้มีความฉลาดกว่าชักจูงไปในทางไม่ดีได้ 
สอดคลอ้งกบั ประภาศน์ อวยชยั (อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอมและสุรางค ์นนัทน์เอม , 2520) พบว่าเด็ก
ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความประพฤตินั้นโดยเฉล่ียแลว้เด็กเหล่าน้ีมกัมีสติปัญญาปานกลาง ค่อนขา้งต ่า
และต ่ามาก ส าหรับหัวแก็งคน์ั้น มกัจะมีสติปัญญาสูง สามารถปกครองเด็กอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นสมาชิกได ้
กล่าวคือมีอ านาจบงัคบัให้เด็กคนอ่ืนท าตามค าสั่งได้ และในกรณีท่ีเกิดมีเร่ืองเดือดร้อนขึ้น พวก
ลูกนอ้งท่ีมีสติปัญญาต ่าและมีความสามารถนอ้ยกว่ามกัจะถูกต ารวจจบั ส่วนหวัหนา้ผูมี้ความเฉลียว
ฉลาดมากกว่ามกัจะสามารถเอาตวัรอดไปไดเ้สมอ อน่ึงบุคคลผูมี้สติปัญญาต ่ากว่าย่อมถูกชกัจูงให้
กระท าความผิดต่าง ๆ ไดง้่าย   ดงันั้นปัจจยัดา้นครอบครัวมีอิทธิพลต่อการขบัแข่งรถจกัรยานยนต์
ของเด็กและเยาวชน 

 
 12.4  ด้านเกีย่วกบัตัวเอง 

จากผลการวิจยัพบวา่เด็กและเยาวชนชอบความเป็นอิสระจากบิดามารดาหรือผูท่ี้ดูแล มกัจะ
ตดัสินใจท าในส่ิงต่างๆดว้ยตวัเองอาจเน่ืองมาจากเด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านจิตใจจะมีความอ่อนไหว สับสนกับการ
เปล่ียนแปลงจะมีโลกส่วนตวัสูงจึงไม่อยากท่ีจะพบปะและแสดงออกเน่ืองจากยงัขาดการมัน่ใจใน
ตนเองตลอดจนขาดท่ีปรึกษาท่ีไวว้างใจ และมีภาวะทางจิตใจส่งผลให้หลงผิดได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เจกินส์ (Jekins) ได้ท าการสังเกตเด็กวยัรุ่นท่ีกระท าความผิด และให้ขอ้สังเกตเกตว่าเด็กวยัรุ่นท่ี
กระท าความผิด มกัจะเกิดจากจิตใจท่ีสับสนวุ่นวาย เพราะขาดความสัมพนัธ์อย่างอบอุ่นถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่โดดเด่ียว ไม่มีการควบคุมและลักษณะการกระท าความผิดก็มกัจะอยู่กับเพื่อนท่ีมีปัญญา
คลา้ยๆ กนันอกจากน้ีงานวิจยัยงัพบว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีมกัจะน้อยเน้ือต ่าใจและเห็นว่าตนเอง
ไม่มีคุณค่าอาจเป็นเพราะว่าการกระท าของเด็กวยัน้ีอาจจะมีขอ้ผิดพลาดอยู่บา้งเน่ืองจากยงัขาด
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ประสบการณ์ทั้งทางส่วนตวัและทางสังคม การกระท าบางอยา่งยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้หญ่จึง
เกิดความน้อยเน้ือต ่าใจ โกรธไม่พอใจ ดงันั้นจึงแสดงออกในทางท่ีสวนทางกบัความตอ้งการของ
สังคมเพื่อให้เป็นจุดเด่นเรียกร้องความสนใจหรือประชดสังคมโดยการขบัแข่งรถจกัรยายนยนตบ์น
ถนนสาธารณะเพราะมีความคิดว่าเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ตนเองมีจุดเด่นและกลุ่มเพื่อนยอมรับ ซ่ึงอาจ
เป็นความผิดปกติทางดา้นจิตใจสอดคลอ้งกบั ประภาศน์ อวยชยั (อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม และ      
สุรางค์ นันทน์เอม, 2520) พบว่าภาวะแห่งจิตใจ เด็กก็เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ท่ีอาจมีอารมณ์และจิตใจ
แตกต่างกนัโดยเฉพาะเด็กวยัรุ่นท่ีอยูใ่นสภาพเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือทีเรียกวา่วยั
คะนองนั้นมกัมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียว โกรธง่าย บางคนก็เป็นคนเจา้ทุกข ์มกัมีอารมณ์ขุ่นมวั เอาใจ
ยาก หงุดหงิด ท าเร่ืองเล็กเป็นเร่ืองใหญ่ และชอบแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในลักษณะท่ีเป็นภยั
อนัตรายต่อผูอ่ื้นไดใ้นบางโอกาส 

นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่าความภูมิใจของเด็กและเยาวชนท่ีได้เขา้ร่วมการขับแข่ง
รถจกัรยานยนต์อยู่ในระดบัต ่าสุด อาจเน่ืองมาจากเง่ือนไขส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขบัแข่ง
รถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่นมีหลายประการเช่น เง่ือนไขดา้นความสนใจ  เพราะวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรม
การขบัแข่งรถส่วนมากมีความช่ืนชอบสนใจในเร่ืองรถจกัรยานยนต์และชอบความเร็วอยู่แลว้ ดา้น
เพศของเด็กและเยาวชนซ่ึงเพศชายจะมีฮอร์โมนอยู่ชนิดหน่ึงคือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เขา้มา
เก่ียวขอ้งในพฤติกรรมของเด็กชาย ท าให้มีการแสดงพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวรุนแรงมากกว่าเด็กหญิง 
และช่วงอายุของวยัรุ่นตั้งแต่ 13-21 ปี จะให้ความสนใจกบัการขบัแข่งรถมากกว่าวยัอ่ืน ๆ ในสังคม
เพราะการขบัแข่งรถสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นวยัรุ่นไดเ้ป็นอย่างดี การศึกษาวยัรุ่นท่ีศึกษาในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองยนตก์ลไกจะให้ความส าคญักบัการขบัแข่งรถเพราะมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั
การดดัแปลงรถจากท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมา การใช้เวลาว่างวยัรุ่นมกัจะใช้เวลายามว่างให้หมดไปกบั
การขบัแข่งรถ เพราะความเบ่ือหน่ายในกิจกรรมเดิม ๆ ในชีวิตประจ าวนัและไม่มีกิจกรรมอ่ืนใดท่ีทา้
ทายกว่าการขับแข่งรถ ความต้องการท้าทายเจ้าหน้าท่ีเพราะการเอาชนะเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีคอย
ขดัขวางการขบัแข่งรถไดว้ยัรุ่นจะมีความรู้สึก สนุกเร้าใจและดีใจทุกคร้ังท่ีหนีการจบักุมได ้และการ
ไม่เกรงกลวัการบาดเจ็บวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมการขบัแข่งรถจะมองขา้มความปลอดภยัเพราะต้องการ
เอาชนะคู่แขง่ซ่ึงเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีท่ียอมกนัไม่ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมวยัรุ่น วิทยากร 
เชียงกูล, 2552: 85 กล่าวว่าความขดัแยง้และต่อต้านผูใ้หญ่จากวยัรุ่นหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติท่ีวยัรุ่นทุกยุคทุกสมยัก็มกัจะเป็นกนัแบบน้ี เพียงแต่ปัจจุบนัมีลกัษณะขยายวงกวา้งหรือ
เพิ่มความรุนแรงขึ้น เพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวยัรุ่นในทางลบมาก
ขึ้น การทา้ทายตอ่เจา้หนา้ท่ีทั้งในลกัษณะใด ๆ ก็ตามมีพื้นฐานมาจากการต่อตา้นสังคมของวยัรุ่น 
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  เง่ือนไขดา้นครอบครัว เน่ืองจากวิธีการเล้ียงดูของครอบครัว เช่น การเล้ียงดูแบบ
ใชอ้ านาจ เล้ียงดูแบบตามใจมากและเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยส่งผลต่อพฤติกรรมการขบัแข่งรถ
ของเด็กและเยาวชน สอดคล้องกบังานวิจยัของ กตญัชลี ณรงค์ราช (2543) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวยัรุ่นชายท่ีท าผิดกฎหมายในสถานพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 
พบวา่ การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเล้ียงดูแบบรักตามใจ เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลให้วยัรุ่นกระท าผิดกฎหมายและสอดคล้องกับงานวิจยัของ  กันตวรรณ มีสมสาร (2544) 
ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนในวยัย่างเขา้สู่วยัรุ่นท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดู
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามการรับรู้ของตนเอง ผลการวิจยัพบว่า เด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบ
ดูแลเอาใจใส่มีคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าเด็กท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้
อ านาจควบคุม การอบรมเล้ียงดูแบบรักตามใจและการอบรมเล้ียงดูแบบทอดทิ้ง ดังนั้นประเด็น
เง่ือนไขดา้นครอบครัวจึงส่งตอ่พฤติกรรมการขบัแข่งรถจกัรยานยนตข์องเด็กและเยาวชน 

เง่ือนไขจากสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ เพื่อนซ่ึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งในพฤติกรรมการขบัแข่งรถ
เพราะวยัรุ่นถูกเพื่อนชกัชวนและตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนสอดคลอ้งกบัแนวคิดวยัรุ่นกบั
การคบเพื่อน ท่ีกล่าววา่เพื่อนมีอิทธิพลอยา่งยิง่โดยเฉพาะในชีวิตวยัรุ่นเพราะวยัรุ่นมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าท่ีจะท าให้เพื่อนฝูงยอมรับนับถือ สภาพถนนเพราะถนนท่ีมีความสมบูรณ์ ผิวถนน
ราบเรียบมีลกัษณะเป็นทางตรงโล่งเงียบนั้น เป็นท่ีตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการขบั
แข่งรถและการ เปิดรับส่ือเพราะวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมการขบัแข่งรถจะอาศยัส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รถ เพื่อเป็นแนวทางในการดดัแปลงรถจกัรยานยนตข์องตนท่ีจะน าไปขบัแข่ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรหมมินทร์ กณัธิยะ (2550) ท่ีศึกษาผลกระทบเร่ืองอุบติัเหตุต่อเยาวชน พบว่า แต่ละปีมีเด็กและ
เยาวชนซ่ึงอยู่ในวยัเรียนต้องจบชีวิตไปกว่า 20,000 คน จากความคึกคะนองออกซ่ิงรถยามค่าํคืน 
สาเหตุมาจากการแข่งขนัท่ีใชค้วามเร็วสูง ขบัขี่ยามวิกาลและไม่ใชอุ้ปกรณ์เสริมความปลอดภยั เด็ก
ขบัขี่รถจกัรยานยนต์มากขึ้น ท าให้ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายของรูปแบบการโฆษณาการ
ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏให้เห็นทุกรูปแบบ ซ่ึงส่ือถือเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัของ
วยัรุ่น 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการท่ีเด็กและเยาวชนท่ีเขา้ร่วมขบัแข่งรถบนถนนสาธารณะมีปัจจยัและ
เง่ือนไขท่ีส าคญั เช่น ดา้นความสนใจ ด้านเพศของเด็กเยาวชน การศึกษา พฤติกรรมความทา้ทาย 
การอบรมเล้ียงดูของครอบครัวตลอดจนอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและการเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ 
มากกวา่ท่ีเด็กจะเขา้ร่วมเพราะเกิดความภาคภิใจ ดงันั้นปัจจยัในดา้นท่ีเก่ียวกบัตนเองจึงมีอิทธิพลต่อ
การขบัแข่งรถจกัรยานยนตข์องเด็กและเยาวชน 
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12.5  ด้านเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 
ผลการวิจยัพบว่าเด็กและเยาวชนสามารถหารายไดเ้พื่อน าเงินมาใชจ่้ายส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง

อาจเป็นเพราะวา่สภาพสังคมปัจจุบนัเด็กและเยาวชนมีช่องทางท่ีจะแสวงหารายไดไ้ดห้ลายช่องทาง
เพื่อท่ีจะน ามาใชจ่้ายมาใชใ้นส่วนของการแต่งรถ แข่งรถ หรือไปกบักลุ่มเพื่อนเพื่อสร้างจุดเด่นของ
ตวัเองซ่ึงอาจจะไดม้าอย่างถูกตอ้งหรือผิดกฏหมาย เพราะวยัรุ่นมกัจะเปรียบเทียบกนัในเร่ืองของ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวซ่ึงจะปรากฏจาก การแต่งกาย  การแต่งรถจกัรยานยนต ์และการ
ดูแลกลุ่มเพื่อน ดงันั้นจึงพยายามท่ีจะแสวงหารายไดม้าใช้จ่ายในส่วนน้ี  สอดคลอ้งกบัสมร ทองดี 
(2532) กล่าวถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เม่ือวยัรุ่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนมกัจะเปรียบเทียบ
ฐานะทางเศรษฐกิจ หากรู้ว่าตนต ่าตอ้ย อาจท าให้เขาเกิดพฤติกรรมอิจฉาริษยา หรือเศร้าหมองได้  
และผลงานวิจัยยงัพบว่าครอบครัวของเด็กกลุ่มน้ีมีรายได้อย่างเพียงพอไม่ขดัสนในการใช้จ่าย
ประจ าเดือน และรายได้มีอย่างเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่าง อาจเป็น
เพราะว่าสภาพทางสังคมวดัพื้นทางมนุษยจ์ากความร ่ ารวยบางครอบครัว สามารถท่ีจะใชฐ้านะทาง
เศรษฐกิจท่ีดีมาใช้ในการอบรมเล้ียงดูเด็กและเยาวชนปราศจากการดูแลเอาใจใส่ดา้นอารมณ์และ
จิตใจ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเขา้ใจในบรรทดัฐานท่ีดี
งามถูกต้องของสังคม จึงแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลเสียต่อตนเองและสังคมได้ 
สอดคลอ้งกบั วอลเตอร์ซี เรคเลช  (Walter C. Reckless) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงวดั
กนัตามระดบัชั้นโดยดูท่ีความร ่ ารวย ความมีช่ือเสียง เกียรติยศ และอ านาจทฤษฎีน้ีเนน้ความส าเร็จ
ของชีวิต โดยถือเอาฐานะความร ่ารวย ความมีช่ือเสียงเกียรติยศ และอ านาจมาเป็นตวัก าหนด เม่ือใด
ก็ตามท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายท่ีตอ้งการกบัความถูกต้องของวิธีการท่ีบรรลุถึงเป้าหมาย
ขาดสะบั้นลง การล่วงละเมิดต่อบรรทดัฐานทางสังคมก็จะเกิดขึ้น  

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่า การขบัแข่งรถจกัยานยนต์สามารถเพิ่มรายไดอ้ยู่ในระดบัต ่าสุด 
อาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการเขา้แข่งรถจกัรยานยนตบ์นถนนของเด็กเยาวชนประกอบดว้ยปัจจัย
ต่างๆหลายปัจจยั ส าเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัการเขา้แข่งเพื่อหารายไดน้ั้นก็เป็นส่วนหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็น
เง่ือนไขท่ีไม่ส าคญัไม่มากนกั เพราะมีเง่ือนไขอ่ืนๆเช่นดา้นความสนใจท่ีเป็นทุนเดิมในตวั ด้านเพศ
ของเด็กเยาวชน การศึกษา การอบรมเล้ียงดูของครอบครัวตลอดจนอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและ
อิทธิพลของส่ือ ประกอบกับเพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในทางลบมากขึ้น การทา้ทายต่อเจา้หน้าท่ีทั้งในลกัษณะใด ๆ ก็ตามมีพื้นฐานมาจากการ
ต่อตา้นสังคมของวยัรุ่นซ่ึงเป็นเง่ือนไขจากตวัเด็กและเยาวชนเองเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การขบัแข่งรถจกัรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน ซ่ึงสอดคล้องกนักบังานวิจยัของ  สมพร บุญสุข 
(2547) ท่ีศึกษามูลเหตุจูงใจ 
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ในการร่วมแข่งมอเตอร์ไซด์ของวยัรุ่นจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่าวยัรุ่นผูช้ายตั้งแต่อายุระหว่าง 13-
21 ปี เป็นช่วงท่ีนิยมขับแข่งรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด และวยัรุ่นมีความสนใจในการขับแข่ง
รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงเกิดจากชอบแต่งรถดว้ยตนเอง มีความตอ้งการมีอ านาจเหนือผูอ่ื้นและชอบท า
ตามความคิดของตนเอง เป็นตน้ดงันั้นปัจจยัดา้นเก่ียวกบัเศรษฐกิจจึงส่งผลต่อการท่ีเด็กและเยาวชน
เขา้ร่วมแข่งรถจกัรยายนยนตบ์นถนนสาธารณะ 
 

13.  ข้อเสนอแนะ 
 
13.1  ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานความเขา้ใจและด าเนินการแก้ไขในระดับ

จิตใจ และทศันคติของวยัรุ่น 
13.2 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับสถาบนัครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เขา้ใจถึง

ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กวยัรุ่น ท่ีส าคญัตอ้งพฒันาขีดความสามารถของสถาบนัครอบครัว
และชุมชน ในการร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมการขบัแข่งรถจกัรยานยนตข์องวยั 

13.3 ศึกษาจิตวิทยาวยัรุ่นและจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย และเป็นกิจกรรมท่ีมีความทา้ทาย 
มีความต่ืนเตน้ น่าสนใจ สนุกสนาน เป็นกิจกรรมใหม่ ๆ  

13.4  เจ้าหน้าท่ีต ารวจควรมีความเข้มงวดกับร้านซ่อมและแต่งรถจักรยานยนต์และ
ตรวจจบัการดดัแปลงรูปลกัษณ์ของรถจกัรยานยนตอ์ยา่งจริงจงั 

13.5 ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจบน
พื้นฐานความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

13.6 รัฐควรมีมาตรการก าหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แกไ้ขพฤติกรรมการขบัแข่งรถจกัรยานยนตข์องวยัรุ่น 

13.7 ควรเสริมสร้างวินัยจราจร โดยปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมวินัยจราจรจะต้อง
เพิ่มโทษทางกฎหมายกบัวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมกระท าผิดซ ้ าซาก ในขอ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัแข่ง
รถจกัรยานยนต ์
 

14.  บทสรุป 
 
จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีทีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน(เด็กแวน้)ในการเขา้ร่วม

แข่งรถจกัรยานยนตบ์นทางสาธารณะในพื้นท่ี สถานีต ารวจภูธรปากช่อง ในดา้นเพศ พบว่าเพศชาย
จะมีโอกาสเขา้ร่วมมากกว่าเพศหญิง โดยคิดเป็น ร้อยละ  93.01 และส่วนใหญ่มีอายุ  16 -20 ปี คิด
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เป็นร้อยละ 64.34 ทั้งน้ีเพราะลกัษณะนิสัยของเพศชายเป็นเพศท่ีชอบเส่ียงภยัชอบความต่ืนเตน้ชอบ
ขบัรถเร็ว และอายุก็เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ร่วมการแข่งรถ พบว่าเด็กวยัรุ่นและวยัหนุ่มสาวเป็น
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ทั้ งน้ีเน่ืองจากเป็นวยัท่ีคึกคะนองขาดความ
ระมดัระวงั และขาดประสบการณ์ มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 44.06 ซ่ึง
เป็นการศึกษาในระดบัการศึกษาภาคบงัคบัเท่านั้น สอดคลอ้งกบันักจิตวิทยาหลายท่านท่ีกล่าวว่า 
เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความประพฤตินั้นโดยเฉล่ียแลว้เด็กเหล่าน้ีมกัมีสติปัญญาปานกลางค่อนขา้ง
ต ่าและต ่ามาก (กุลชลี สุกัณหเกตุ , 2521) จะเห็นว่าเด็กท่ีกระท าผิดจะมีระดับเชาวน์-ปัญญาอยู่
ระหวา่งปานกลางทึบและทึบมาก ส่วนพวกระดบัปัญญาปานกลาง ความคิดเห็นต่อระดบัของปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแวน้)ในการเขา้ร่วมแข่งรถจกัรยานยนต์บนทางสาธารณะ 
ทั้ง 5 ดา้นท่ีผูวิ้จยัก าหนดขึ้นนั้นพบว่า 3 อนัดบัแรกของการวิจยัไดแ้ก่1.ดา้นเก่ียวการรับรู้จากส่ือ 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าส่ือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชน
และส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม ขณะเดียวกนัส่ือก็เป็นเคร่ืองมือในการเปิดโลกทศัน์ เขา้ถึง
ขอ้มูลและใหก้ารรับรู้ถึงส่ิงต่างๆในโลกใบน้ีได ้อิทธิพลของส่ือจึงมีผลกบัชีวิตในระดบัเซลลส์มอง 
ในระดับจิตวิญญาณ สอดคล้องกับ พรหมมินทร์ กัณธิยะ (2550) พบว่า  การโฆษณาการส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏให้เห็นในทุกรูปแบบวยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเรียนรู้มีความพร้อมท่ีจะ
รับข่าวสารต่าง ๆ ทุกรูปแบบทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารและเป็นไปตามพฒันาการ 
ทางสังคมของของวัยรุ่นตามยุคโลกาภิวัฒน์ว ัย รุ่นจะเบ่ียงเบนความส าคัญจากเพื่อนมาให้
ความส าคญั เก่ียวกบัมวลชนและสารสนเทศ เพราะวยัรุ่นเร่ิมตอ้งการความอิสระ ตอ้งการผูท่ี้รู้ใจ
และความตอ้งการ ความเขา้ใจ และจากการศึกษาของ สุชา จนัทร์เอม (2527) มีความคลา้ยกนัเป็น
ความตอ้งการของวยัรุ่น คือ วยัรุ่นจะอาศยัการส่ือสารสารสนเทศเขามาแทนเพื่อนคบหาเพื่อนทาง
อินเตอร์เน็ต หรือการใช ้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในการเล่นเกม  2 ดา้นเก่ียวกบัการคบเพื่อนเพราะว่า 
วยัรุ่นจะใชเ้วลากบัเพื่อนมากกว่าคนอ่ืน ๆ แมแ้ต่คนในครอบครัว ความคิดการกระท า รสนิยม และ
ทุกอยา่งลว้นไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนท่ีวยัรุ่นคบสอดคลอ้งกบั คณะอนุกรรมการดา้นครอบครัว 
(2539: 149-150) พบวา่เพื่อนมีอิทธิพลอย่างยิง่โดยเฉพาะในชีวิตวยัรุ่นเพราะวยัรุ่นมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้า ท่ีจะท าให้เพื่อนฝูงยอมรับนับถือโดยเฉพาะการแข่งรถเป็นอีกพฤติกรรมหน่ึงทาง
สังคมท่ีวยัรุ่นคิดไปเองว่าจะสามารถท าให้เขา้กับกลุ่มเพื่อนและเป็นท่ียอมรับของเพื่อน ๆ ท่ีมี
ความคิดท่ีคลา้ยคลึงกันได้เป็นอย่างดี และ สุจิตรา วสุวนิช (2526) กล่าวว่าวยัรุ่นหากได้รับการ
ยอมรับจาก กลุ่มเพื่อนวยัเดียวกนั จะถือว่าเป็นส่ิงส าคญัมาก  ดา้นเก่ียวกบัครอบครัวเป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นว่ามีระดบัความคิดเห็นเป็นล าดบัท่ี 3 ซ่ึงแมว้่าผลการวิจยั
พบวา่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ครอบครัวมีความรัก สามคัคี และอบอุ่นอาจเน่ืองมาจากปัจจยัตวัอ่ืน
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ท่ีดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนถึงแมมี้ครอบครัวท่ีดี พ่อแม่ดูแลดีแต่เม่ือเด็กและเยาวชนเขา้
ไปอยู่ในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ดี ก็มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากเขาตอ้งมีเพื่อนและสังคม
สอดคลอ้งกบั เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2542: 7) พบว่าปัจจยัท่ีท าให้วยัรุ่นให้ความสนใจกบัการ  ขบัแข่ง
รถจกัรยานยนต์นั้นมีตวัแปรท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการขบัแข่งรถอยู่หลายสาเหตุ  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ส่ิงแวดลอ้มบริบทและพื้นฐานของวยัรุ่น 
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การจัดการการเปลีย่นแปลงกรณีเปลีย่นระบบการรังวดัที่ดิน : กรณศึีกษา
ส านักงานที่ดนิจังหวดับุรีรัมย์ 

 
กฤษฎา สุโพธ์ิ15 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการน าระบบโครงข่ายการ
รังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใชใ้นส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการจดัการการเปลี่ยนแปลงการน าระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ 
(RTK GNSS Network) มาใช้ในส านักงานท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงการบริหารในการจดัการการเปล่ียนแปลงในการน าระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ในส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์ท าการศึกษา
ขอ้มูลไดก้ าหนดวิธีวิจยัออกเป็น 3 วิธี ดงัน้ี 1) วิธีสัมภาษณ์โดยละเอียด โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยผูว้ิจยัจะถามค าถามตามแนวค าถามท่ีก าหนดไว ้ เพื่อเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลผูป้ฏิบติังาน 3 กลุ่ม
ดงัน้ีกลุ่มท่ี 1 นายช่างรังวดั กลุ่มท่ี 2 หวัหนา้งานรังวดั และกลุ่มท่ี 3 เจา้พนกังานท่ีดิน 2) วิธีประชุม
กลุ่ม (Focus group) เป็นการเก็บข้อมูลโดยผูวิ้จัยจะป้อนค าถามให้แก่ท่ีประชุมกลุ่มโดยใช้ผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่มแรกท่ีไดเ้ชิญมา เพื่อใหท่ี้ประชุมไดร่้วมกนัใหข้อ้มูล ขอ้คิดเห็นและร่วมกนัอภิปราย
ในประเด็นส าคญั 3) วิธีศึกษาจากขอ้มูลเอกสารเป็นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือเก่ียวกบั
การรังวดัท าแผนท่ี โดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network)  
 ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาเกิดขึ้น 2 เร่ืองแรกคือปัญหาดา้นการใชเ้คร่ืองมือเป็นปัญหาทาง
เทคนิคมีดงัน้ี ปัญหาการปฏิบติังานตามคู่มือเก่ียวกบัการรับสัญญาณในการปรับตั้งค่าต่างๆ ของ
เคร่ืองรับสัญญาณเน่ืองจากคู่มือไม่มีรายระเอียดมากพอ ปัญหาการน าขอ้มูลจากการรับสัญญาณ
ดาวเทียมเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD โปรแกรมฐานข้อมูลงานรังวดัของกรมท่ีดินปัญหาหน่วย
สนบัสนุนการรังวดัมีระยะเวลาการสอนใชเ้คร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมมีนอ้ยเกินไปปัญหาเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) ไม่เพียงพอ ปัญหาเพิ่มภาระงานดา้นเทคนิค ปัญหาดา้น
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การใช้เคร่ืองมือของคนงานรังวดัยงัขาดทกัษะความช านาญ ปัญหาด้านเทคนิคการรับสัญญาณ
ดาวเทียม ปัญหาสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและเวลาท่ีเหมาะสมในการรับสัญญาณดาวเทียมเร่ืองท่ี
สองคือปัญหาดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลงมีดง้น้ี ปัญหาดา้นทศันคตินายช่างรังวดัมีการต่อตา้น
ไม่เห็นดว้ยต่อการเปล่ียนแปลงวิธีการรังวดัแบบเดิม  (แผนท่ีชั้นสอง) เป็นการรังวดัโดยวิธีแผนท่ี
ชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) ตอ้งประชุมปรับทศันคติ
พอสมควร ปัญหาการขาดความช านาญเน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ท่ีทุกคนไม่เคยปฏิบติั ปัญหาการวาง
แผนการเปล่ียนแปลงมีความส าคญัอยู่ 2 อย่างคือ1)  เคร่ืองรับสัญญาณไม่เพียงพอ 2) ผูใ้ชเ้คร่ืองมือ
ขาดความช านาญ จึงตอ้งมีการบริหารจดัการสองส่ิงให้ไปดว้ยกนัไดปั้ญหาการจดัการของหน่วย
สนบัสนุนการรังวดัท่ีมีเวลาเขา้มาสอนวิธีการใชเ้คร่ืองมือน้อยมากตอ้งขอให้หน่วยสนบัสนุนสละ
เวลาช่วงเยน็สัปดาห์ละ 2 วนัมาช่วยเป็นพี่เล้ียงสอนวิธีการใชเ้คร่ืองมือ ปัญหาดา้นสุขภาพและอายุ 
ปัญหาดา้นคนงานรังวดั ปัญหาดา้นระเบียบกรมท่ีดินและขอ้กฎหมาย ปัญหาการเปล่ียนแปลงดา้น
การบริการประชาชน วิธีการแกไ้ขปัญหา 1) การเรียกประชุมโดยในช่วงมีการอบรมไดมี้การประชุม
ทุกสัปดาห์ 2) การส่ือสารใช้ไลน์กลุ่มนายช่างรังวดัและติดต่อโดยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3) การท า
KM (Knowledge Management) 4) การประสานงาน 
 
ค าส าคัญ:  การเปล่ียนแปลง, การรังวดัท าแผนท่ีโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดั
    ดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network), ส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์
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Change Management in Case of Changing Land Surveying System : A Case 
Study of Buriram Provincial Land Office 

 
Kridsada Supho16 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to 1) To study the problems in using the (RTK GNSS 
Network in BuriRam Land Office 2) To study guidelines for managing the change of the use of 
kinetic surveying network system (RTK GNSS Network) in Buriram Land Office 3) To make 
suggestions for policy and management for change management In the use of RTK GNSS Network 
in Buriram Land Office Conducting data studies, research  methods are defined into 3 methods as 
follows1)Detailed interview methods By collecting data, the researcher will ask questions in 
accordance with the specified questions. To collect information from data providers Group 3 
operators as follows: Group 1 Engineer Surveyor Group 2 Chief Surveyor Group 3 Land Officer 2) 
Focus group method is data collection, in which the researcher will enter the question to the group 
meeting using the first 3 groups of informants invited. For the meeting to share information 
Comments and discussions on important issues. 3) Method for studying documents Is a study of 
laws, regulations, commands, and manuals about surveying, mapping by first-class mapping 
method using kinetic satellite surveying network (RTK GNSS Network)      

The results show that there are two problems. The first is the problem of using tools as a 
technical problem as follows: Problems with operation according to the manual regarding signal 
reception in the various settings of the receiver because the manual does not have enough details. 
Problems in importing satellite data into DOLCAD, the land surveying database program of the 
Department of Lands The problem of surveying unit having too little teaching period for satellite 
receiver. Satellite receiver problem (RTK GNSS Network) Insufficient problems, increase 
technical workload Problems in using the tools of surveyors still lack skills and expertise. Satellite 
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technical problems Problems of topography, climate, and proper timing for receiving satellite 
signals The second issue is the problem of change management. Attitude problems surveyort 
opposed to changing the traditional surveying method (second floor map) to surveying by the first 
floor plan using the (RTK GNSS Network.) Must have a reasonable attitude meeting Theproblem 
of inexperience is because it is something new that everyone has never practiced. The change 
planning problems are of two importance which are 1) insufficient receiver 2) lack of equipment 
users 

Expertise requires two things to be managed together The management problem of the 
surveying unit that has very little time to teach how to use the equipment must ask the support team 
to give the evening 2 days a week to help as a mentor to teach how to use the equipment. Health 
and age issues Problems with surveyor workers Problems in regulations of the Department of Lands 
and laws. Problems of public service changes How to fix the problem 1) Call for meetings, during 
which the training sessions are held weekly. 2) Communication: use the line of a surveyor team and 
contact by mobile phone 3) KM (Knowledge Management) 4) Coordination 
 
Keywords:  Change surveying, mapping by first-class mapping method using kinetic satellite   
        surveying network (RTK GNSS Network), Buriram Land Office 
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1.  บทน า 
 

1.1  ความส าคัญของปัญหา 
กรมท่ีดินมีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิในท่ีดินของประชาชน ดูแลท่ีดินของรัฐ

ในการรังวดัท าแผนท่ี การออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน การรังวดัแบ่งแยกท่ีดิน การรังวดั
สอบเขตท่ีดิน การรังวัดรวมโฉนดท่ีดิน การบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย ์การให้บริการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์า้นการจดัสรรท่ีดิน การจดทะเบียน
อาคารชุด การบริการและจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีดิน เพื่อให้บุคคลหรือภาคเอกชนมีความมัน่คง
ในการถือครองท่ีดิน และไดรั้บการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การบริหารจดัการท่ีดินจอง
รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ กรมท่ีดินจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ขับเคล่ือนการจัดการท่ีดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการพฒันาประเทศ ดว้ยมาตรฐานการจดัการการบริหารระดบั
สากล” “Driving land management for the utmost benefit for the people and country development 
with standard management and service” และพนัธกิจ 1) คุม้ครองสิทธิดา้นท่ีดินให้แก่ประชาชนให้
เป็นไปตามกฎหมาย 2) บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกโฉนดท่ีดินแก่
ประชาชนมีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบติั 
3) เป็นศูนยข์อ้มูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติท่ีมีระบบฐานข้อมูลท่ีดินของประเทศเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัสามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในการพฒันาประเทศ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคง 4) ให้บริการด้านการทะเบียนท่ีดินของประเทศไทยท่ีมีความทนัสมยั บริการ
ออนไลน์ทัว่ทั้งประเทศ และเช่ืองโยงกบัสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรดา้นทะเบียนท่ีดินของประเทศท่ี
มีขีดความสามารถสูงในระดบัสากล 
 การรังวดัท าแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินเพื่อออกเอกสารสิทธ์ิท่ีผ่านมาไม่มีค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์
ของหลกัเขต หรือแนวเขตท่ีดินท่ีถูกตอ้ง ต าแหน่งรูปแปลงท่ีดินในระวางแผนท่ีคลาดเคล่ือนจาก
สภาพความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญหาการทับซ้อนของแผนท่ี รูปแปลงท่ีดินในระวางแผนท่ีไม่
สามารถตรวจสอบอ้างอิงต าแหน่งของหลักเขตหรือแนวเขตท่ีดินท่ีถูกต้องเพื่อระงบัข้อพิพาท
เก่ียวกบัท่ีดินและการให้บริการดา้นการรังวดัท่ีดินล่าชา้  เน่ืองจากตอ้งแจง้ให้เจา้ของท่ีดินขา้งเคียง
มาระวงัช้ีแนวเขตท่ีดิน 
 เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ในปี พ.ศ. 2554 กรมท่ีดินไดเ้ร่ิมน าเทคโนโลยีการหาค่า
พิกัดด้วยระบบดาวเทียมมาใช้ในการรังวดัรูปแปลงท่ีดิน  โดยติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
อา้งอิงถาวร (Continuous Operating Reference Stations หรือ CORS) จ านวน 11 สถานี ส าหรับใช้
ท าการรังวดัเฉพาะรายด้วยโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) ในพื้นท่ีจังหวัด
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นนทบุรี, ปทุมธานี และจังหวดัสมุทรปราการ ต่อมากรมท่ีดินได้รับงบประมาณต่อเน่ืองตาม
โครงการจดัท าแผนท่ีเพื่อรองรับการบริหารจดัการขอ้มูลบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 4000 กิจกรรม
ยกระดบัการรังวดัท่ีดินดว้ยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงโดยระบบดาวเทียม  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นเงินทั้งส้ิน 1,168.80 ลา้นบาท เพื่อติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
อา้งอิงถาวร  และจดัหาเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมแบบจร (Rover)  ทั้งน้ีต าแหน่งของการติดตั้ง
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอา้งอิง (CORS) ไดมี้การบูรณาการและเช่ือมโยงขอ้มูลร่วมกบักรมแผน
ท่ีทหาร, กรมโยธาธิการและผงัเมือง  และสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า  เพื่อเป็นโครงข่ายการ
รังวดัดว้ยระบบดาวเทียม  ใชส้ าหรับส ารวจรังวดัแปลงท่ีดินใหมี้ค่าพิกดัภูมิศาสตร์ท่ีมีความละเอียด
ถูกตอ้งสูง  และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ  และการรังวดัดว้ยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการส ารวจและท าแผนท่ีของประเทศไทย  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมี้การประกาศพื้นท่ียกระดบัการรังวดัดว้ย
ดาวเทียมแบบจลน์(RTK GNSS Network)  จ านวน 49 จงัหวดั จงัหวดับุรีรัมยไ์ดมี้การประกาศพื้นท่ี
ยกระดับการรังวดัด้วยดาวเทียมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้ส านักงานท่ีดินจังหวดับุรีรัมย์ 
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา และส่วนแยก ตอ้งท าการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)  
 จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางของการเปล่ียนแปลง
กรณีเปล่ียนระบบการรังวดัท่ีดิน  กรณีของส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์ โดยจากเดิมท าการรังวดั
เป็นงานแผนท่ีชั้นสองดว้ยกลอ้ง  เปล่ียนมาเป็นการรังวดัดว้ยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงโดยระบบโครงข่าย
การรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
จดัการการเปล่ียนแปลงในการน าระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) ในด้านปัญหาในเชิงเทคนิคต่างๆ เช่น การท าความเข้าใจในระบบและกระบวนการ
ท างานในวิธีการรังวัด การน าระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) เขา้มาใช้ว่าบุคลากรในฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยมี์องค์ความรู้ และมีการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ดีหรือไม่ มีปฏิกิริยาไม่ยอมรับในการเปล่ียนแปลงวิธีการรังวดั
อย่างไร โดยในการเปล่ียนแปลงการรังวดัจากเดิมเป็นระบบการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีรู้ล่วงหน้า
ก่อนประมาณ 3 เดือน ขา้พเจา้ผูด้  าเนินการวิจยัปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้ฝ่ายรังวดัส านกังานท่ีดินจงัหวดั
บุรีรัมย ์ได้มีการเรียกประชุม ช่างรังวดัผูป้ฏิบติังานเพื่อซักซ่อมความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลง 
ป้องกันการสร้างทัศนคติและมุมมองท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึงอาจเป็นท่ีมาของการไม่ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได ้
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1.2  วัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการน าระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบ

จลน ์(RTK GNSS Network)  มาใชใ้นส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์
2)  เพื่อศึกษาแนวทางในการจดัการการเปล่ียนแปลงการน าระบบโครงข่ายการรังวดั

ดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใชใ้นส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์
3)  เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการบริหารในการจัดการการ

เปล่ียนแปลงในการน าระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้
ในส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์
 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
-  เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบการรังวดัท่ีดินจากการรังวดัท าแผนท่ีชั้นสองดว้ย

กลอ้งส ารวจประมวลผล  เป็นการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงโดยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)  ในดา้นต่าง ๆ  

2)   ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล 
เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั 1 คนและนายช่างรังวดัจ านวน 9 คนรวม 10 คนเน่ืองจากทุก

คนปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยใ์นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงการรังวดัโดย
วิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงโดยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)   

3)   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
ส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์ มีพื้นท่ีรับผิดชอบทุกต าบลในอ าเภอเมือง อ าเภอห้วยราช 

และอ าเภอบา้นด่าน   
4)   ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 -  28 มีนาคม 2563  

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1)   สามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของช่างรังวดั  วิธีการด าเนินการ  เคร่ืองมือและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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2)   สามารถเพิ่มพูนความรู้วิธีการรังวดัท่ีมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ช่างรังวดัส านักงาน
ท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

3)   เพื่อยกระดบัการรังวดัของส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยใ์หเ้ป็นมาตรฐานสากล 
4)   ข้อมูลรูปแปลงท่ีดินมีความถูกต้องทั้ งรูปร่าง  เน้ือท่ี  และค่าพิกัดภูมิศาสตร์  

สามารถน าไปใชเ้พื่อการพฒันาประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5)   ลดขอ้พิพาทเก่ียวกบัท่ีดิน  และประชาชนมีความมัน่คงในการถือครองและมีความ

เช่ือมัน่ในเอกสารสิทธิท่ีดิน 
6)   การจดัท าฐานขอ้มูลรูปแปลงท่ีดินของรัฐและเอกชน  มีความถูกตอ้งเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัสามารถแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐได ้
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1) การเปล่ียนแปลง หมายถึง การท าให้ส่ิงต่างๆ เปล่ียนไปจากท่ีเป็นอยู่เดิมไม่ว่าวิธี

ใด จากการรังวดัท่ีดินโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network)   

2) การรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network)   หมายถึง  วิ ธีการรังวัดค่าพิกัดฉากด้วยดาวเทียมแบบจลน์ทันที (Real Time 
Kinematic: RTK) การรังวดัวิธีน้ีมีขอ้ดี คือ ใช้เวลารับสัญญาณท่ีสั้นรวดเร็ว และได้ค่าพิกัดขณะ
รังวดัประกอบดว้ย 3 ส่วนท่ีส าคญั คือ 

(1)  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Continuous Operating Reference Station: 
CORS) 

(2)  ศูนยค์วบคุม (Control Center) 
(3)  การส่ือสาร (Communication) 

3) ในปัจจุบนักรมท่ีดินใช้ระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network)  เป็นแบบระบบ Virtual Reference Station  (VRS) 

4) ส านกังานท่ีดิน หมายถึง  ส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์
 

2.  แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

การทบทวนวรรณกรรม  กรอบแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั
เร่ืองการจดัการการเปล่ียนแปลงกรณีเปล่ียนระบบรังวดัท่ีดิน: กรณีศึกษาส านักงานท่ีดินจงัหวดั



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 202 

 

บุรีรัมย ์ การศึกษาขอ้มูลเอกสารรายงาน คู่มือเก่ียวกบัการรังวดัโดยผูว้ิจยัไดส้รุปสาระส าคญัเอกสาร
ต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

1)   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
2)   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

พ.ศ. 2546 
3)   ประกาศกรมท่ีดิน เร่ือง ก าหนดพื้นท่ีท าการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึง 
4)   การรังวดั 
5)   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการการเปลี่ยนแปลง 
 

2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 258 
จึงก าหนดใหด้ าเนินการปฏิรูปประเทศอยา่งนอ้ยดา้นต่างๆ ใหเ้กิดผลดงัต่อไปน้ี ช. ดา้นอ่ืนๆ (2) จดั
ให้มีการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการถือครองท่ีดินทั้ง
ประเทศ เพื่อแกไ้ขปัญหากรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนด าเนินการการ
ปฏิรูปประเทศ การวดัผลการด าเนินการและระยะเวลาปฏิรูปประเทศทุกดา้น ซ่ึงตอ้งก าหนดให้เร่ิม
ด าเนินการปฏิรูปแต่ละด้านภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี รวมตลอดทั้ ง
ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัวา่จะบรรลุในระยะเวลาหา้ปี (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 80) 
 การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คือ การสร้าง
ความสามารถ ความสามคัคีในประเทศชาติให้มีความสงบ เรียบร้อย เป็นธรรม ทุกคนมีโอกาสเท่า
เทียมกนั ขจดัความเหล่ือมล ้า สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีความสุขและทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ ประชาชนทุกภาคส่วนรู้จักใช้สิทธ์ิและหน้าท่ีของตนเอง หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหลกัความสุจริต หลักคุณธรรม ยึดความถูกต้อง หลักสิทธิ
มนุษยชน ภายใตก้ฎเกณฑต์ามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สามารถ
ขบัเคล่ือนประเทศไปขา้งหน้าได ้ให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน มีการกระจายการถือครอง
ท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิและการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เป็นการรังวดัชั้นสูง มีมาตรฐานสากลท่ีหลาย
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ให้การยอมรับ มีความละเอียดถูกตอ้งสูง สามารถน ามาใช้แกปั้ญหาเร่ืองแนวเขต
ท่ีดินและกรรมสิทธ์ิท่ีดินในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี และจดัเป็นโครงสร้างพื้นฐานดา้นแผนท่ีของประเทศ
ดว้ย 
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2.2  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบกบัมาตรา 3/1 และ
มาตรา 71/10 (5) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวด้ว้ยต่อไปน้ี หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาตรา 6 
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปน้ี 1) เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 5) มีการปรับปรุงภารกิจ
ส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอย่างสม ่าเสมอ หมวด 2 การบริหาร
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชน ความสงบ ปลอดภยัของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2546 : เล่ม 120 ตอนท่ี 100 ก., น. 1, 2) 
 การจดัการการเปล่ียนแปลงกรณีเปล่ียนระบบการรังวดัท่ีดิน จากวิธีการรังวดัดว้ยแผนท่ีชั้น 
2 เป็นการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK 
GNSS Network) ของส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี การรังวดั
เป็นการใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง มีมาตรฐานสากลท่ีทัว่โลกยอมรับผลการรังวดัท่ีไดมี้ค่าความคลาดเคล่ือน 
+4 เซนติเมตร มีความละเอียดถูกตอ้งสูงมาก ท าให้ในอนาคตอนัใกลจ้ะลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ หรือกรณี
พิพาทแนวเขตท่ีดินไดจ้ านวนมาก เกิดผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าต่อภารกิจรัฐ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดความผาสุก และสงบปลอดภยัต่อสังคมส่วนรวม และเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัราคาท่ีดินสูงขึ้นทุกปี และทรัพยากรท่ีดินมีจ ากดั ความตอ้งการในการใชท่ี้ดินของ
ประชาชนในประเทศมีสูงมาก หากวิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ย
ดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) มีการประกาศครอบคลุมทั่วทั้ งประเทศภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การรังวดัออกเอกสารสิทธ์ิโฉนดท่ีดินท่ีมีปัญหาระหว่างหลายหน่วยงาน 
และระหว่างท่ีดินของรัฐกับท่ีดินของเอกชนก็จะสามารถแกปั้ญหาได ้เพราะแปลงท่ีดินท่ีท าการ
รังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS 
Network) มีค่าพิกดัภูมิศาสตร์อา้งอิงทุกแปลง ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบติัราชการ ประชาชน
ไดรั้บความสะดวกตอบสนองความตอ้งการไดร้วดเร็วขึ้น 
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2.3  ประกาศกรมที่ดิน เร่ือง ก าหนดพื้นท่ีท าการรังวัดโดยวิธีแผนท่ีช้ันหนึ่ง 
 กรมท่ีดินไดอ้นุมติัแผนปฏิบติัการของกองเทคโนโลยีท าแผนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวดัท่ีดินด้วยระบบดาวเทียม ซ่ึงมีแผนงานการ
สนับสนุนการยกระดบัการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงานรังวดัเฉพาะราย ก าหนดวิธีการรังวดัท าแผนท่ีเพื่ออกโฉนด
ท่ีดินโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงในพื้นท่ี 6 จงัหวดั ประกอบด้วยจงัหวดัภูเก็ต บุรีรัมย ์ราชบุรี พทัลุง 
สระแกว้ และจงัหวดัอ านาจเจริญ  ตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไปโดยให้ท าการรังวดั
โดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ หรือรังวดัโยงยดึออกจาก
หมุดหลกัฐานแผนท่ีท่ีมีค่าพิกดัสิบเน่ือง หรือสัมพนัธ์กบัค่าพิกดัของระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ย
ดาวเทียมแบบจลน์ เวน้แต่ กรณีการรังวดัแบ่งแยกท่ีดินตามโครงการของกรมชลประทาน กรมทาง
หลวง หรือการรังวดัแบ่งไดม้าโดยการครอบครองตามค าสั่งศาล ใหถื้อปฏิบติัตามค าสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 
2/2503 ลงวนัท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2503 โดยอนุโลม  ส าหรับการรังวดัให้กระท าการรังวดัโดยมี
มาตรฐานเท่าเดิมหรือดีกวา่ 
 

2.4  การรังวัด 
 การรังวดัเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงว่าด้วยการหาความสัมพนัธ์ของต าแหน่งส่ิงต่าง ๆ บน
พื้นผิวพิภพ ซ่ึงการรังวดัตามความหมายของกรมท่ีดิน ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
หมายความว่า การรังวดัปักเขตและท าเขตจดหรือค านวณการรังวดั เพื่อให้ทราบท่ีตั้งแนวเขตท่ีดิน 
หรือทราบท่ีตั้ง และเน้ือท่ีของท่ีดิน เม่ือพิเคราะห์ถอ้ยค าท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้การรังวดัตามนัยน้ี 
แยกออกเป็นหลกัใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี  การรังวดัระยะ (รังวดั) แนวเขตท่ีดิน  การใช้เคร่ืองมือในการ
รังวดั การรังวดัเพื่อให้ทราบท่ีตั้งของท่ีดิน การปักหลกัเขตท่ีดิน  การท าเขต จด หรือท าแนวเขตให้รู้
วา่ท่ีดินน้ีจดเขตท่ีดินของผูใ้ด การค านวณเน้ือท่ีของท่ีดิน โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกดัฉากของแต่
ละมุมเขต หรือโดยวิธีมาตราส่วน การรังวดัเฉพาะราย ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน แยกตามแต่ละ
ประเภท ไดแ้ก่ การรังวดัออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์การรังวดัสอบเขต 
แบ่งแยก รวมโฉนดท่ีดิน การรังวดัตรวจสอบเน้ือท่ีตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์รวมถึง การ
ออกหนังสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง วิธีการรังวดัท าแผนท่ีเพื่อออกโฉนดท่ีดิน ได้ถูกก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2497) และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 49 พ.ศ. 2544 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ใหก้ระท า
ได ้2 วิธี คือ แผนท่ีชั้นหน่ึงกระท าโดยการใชก้ลอ้งธีโอโดไลท์และเคร่ืองมือวดัระยะโยงยึดหลกัเขต
วดัง่ามมุมภาคของทิศ หรือใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผล หรือการรังวดัด้วยเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม หรือดว้ยเคร่ืองมือส ารวจประเภทอ่ืนท่ีมีความละเอียดถูกตอ้งไม่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ี
กรมท่ีดินก าหนด (ส านกัมาตรฐานและส่งเสริมการรังวดักรมท่ีดิน, 2563) 
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 โดยวิธีการรังวดัแบบเดิมของส านักงานท่ีดินจงัวดับุรีรัมยน์ั้นเป็นการรังวดัวิธีแผนท่ีชั้น
สองดว้ยกลอ้งส ารวจประมวลผล (กลอ้งท่ีสามารถรังวดัมุมและระยะไดด้ว้ยอิเล็คทรอนิกส์) โดย
นายช่างรังวดัจะท าการตรวจสอบแนวเขตเดิมก่อนหากพบหลักเขตท่ีดินเดิมเจ้าของท่ีดินและ
เจา้ของท่ีดินขา้งเคียงยืนยนัว่าถูกตอ้งนายช่างรังวดัรังวดัระยะรอบแปลงดว้ยเทปวดัระยะจากหลกั
เขตถึงหลกัเขตไปตามนั้น หากแนวเขตท่ีดินเดิมเป็นโฉนดท่ีดินงานยา้ยรูปแปลงจากกลกัฐาน น.ส. 
๓ ก. เป็นโฉนดท่ีดินจะไม่มีหลกัเขตท่ีดินเดิมหรือกรณีหลกัเขตท่ีดินเดิมสูญหาย นายช่างรังวดัจะ
ใชร้ะวางแผนท่ี หลกัฐานแผนท่ีเดิมประกอบการรังวดัโดยให้เจา้ของท่ีดินและเจา้ของท่ีดินขา้งเคียง
น าช้ีปักหลกัเขตท่ีดินตามแนวเขตท่ีครอบครองและท าประโยชน์อยู่แต่ตอ้งไม่เป็นการสมยอมแนว
เขตท่ีดินเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมายแต่อย่างใดนายช่างรังวดัรังวดัระยะรอบแปลงดว้ยเทปวดัระยะจาก
หลกัเขตถึงหลกัเขตจนไดอ้าณาเขตรอบแปลง และด าเนินการวางเส้นโครงงานหลกัฐานแผนท่ีเพื่อ
ตั้งกลอ้งโยงยดึหลกัเขตรอบแปลงเม่ือโยงยึดหลกัเขตรอบแปลงแลว้เสร็จงานสนามเป็นอนัเสร็จส้ิน
ภารกิจยกเวน้กรณีเจา้ของท่ีดินขอแบ่งแยกจ ากดัเน้ือท่ีนายช่างรังวดัตอ้งน ารูปแผนท่ีไปค านวณและ
มาปักหลกัเขตจ ากดัเน้ือท่ีอีกคร้ัง เม่ือมีการประกาศยกระดบัการรังวดัท าแผนท่ีเป็นการรังวดัโดยวิธี
แผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2563 นั้นวิธีการรังวดัมีขั้นตอนกระบวนการเพิ่มขึ้นจากเดิมคือตอ้งมีการน าเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียมมารับสัญญาณดาวเทียมท่ีหมุดหลักฐานแผนท่ีเพื่อให้ได้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของหมุด
หลักฐานแผนท่ี จะได้น าไปค านวณค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของหมุดหลักเขตของแปลงท่ีรังวดัและ
ค านวณเน้ือท่ีท่ีดินแปลงท่ีขอรังวดัต่อไปโดยวิธีการรังวดัวิธีใหม่ทางกรมท่ีดินไดใ้หข้อ้มูลวา่มีความ
ละเอียดถูกตอ้งสูงบวก ลบ 4 เซนติเมตรเป็นท่ียอมรับในหลายประเทศโดยกรมท่ีดินมีโครงการจะ
ยกระดับการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) ใหแ้ลว้เสร็จทัว่ประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการจัดการการเปลีย่นแปลง 
 เคิร์ตเลวิน (Kurt Lewin) กล่าวถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงไวว้่าประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 
(Robbins & Coulter, 2008: 163) คือ 1) การละลายพฤติกรรมเดิม (Unfreezing) เป็นขั้นตอนการ
เตรียมการไปสู่การเปล่ียนแปลง โดยการเพิ่มแรงขบัเคล่ือน การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานเปล่ียน
ทศันคติและพฤติกรรมใหม่ท่ีฝ่ายบริหารตอ้งการ เป็นความพยายามลดแรงตา้นของพนักงานท่ีจะ
ท างานตามแบบเดิม ไม่ยอมเปล่ียนแปลง โดยการใหข้อ้มูลแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีองคก์ารเผชิญอยู่
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความจ าเป็นขององค์การท่ีต้องเปล่ียนแปลง 2) การเปล่ียนแปลง 
(Changing)ไปสู่ดุลยภาพใหม่ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบ ขั้นตอน สินค้า บริการ หรือ
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ผลลพัธ์อ่ืน ๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนด เพราะการเปล่ียนแปลงหมายถึงการท่ีพนกังานตอ้งเรียนรู้ และ
ต้องท าในส่ิงท่ีต่างไปจากเดิม ในขั้นตอนน้ีองค์การต้องให้ข้อมูลใหม่ รูปแบบพฤติกรรมใหม่ 
กระบวนการใหม่ หรือวิธีการท างานแบบใหม่แก่พนกังาน และ 3) การรักษาการเปล่ียนแปลงให้มี
ความยัง่ยนื หรือท าใหแ้ขง็ (Refreezing) องคก์ารตอ้งสร้างกลไกในการรักษาใหก้ารเปลี่ยนแปลงคง
อยู่ เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดทศันคติหรือพฤติกรรมการท างานใหม่ และกลายเป็นส่ิงท่ีท าเคยชิน 
องค์การตอ้งมีการให้แรงเสริมบวกหรือสร้างแรงจูงใจในรูปของรางวลั หรือเงินแก่พนักงานท่ีมี
พฤติกรรมการท างานใหม่น้ีดว้ย ในขั้นตอนน้ีองค์การสามารถใช้การสอนงานหรือการท าตวัเป็น
แบบอย่างท่ีดีของหัวหน้างานและฝ่ายบริหารใชก้ารสอนงานหรือการท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
หวัหนา้งานและฝ่ายบริหาร (ชาติชาย คงเพช็รดิษฐ์ และธีระวฒัน์ จนัทึก, 2559) 
 จอห์น ค็อตตเตอร์ (John Kotter, 1996) กล่าวว่า การจดัการการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 
1) การสร้างส านึกแห่งความเร่งด่วน (Create Sense of Urgency) ของการเปล่ียนแปลง ท าให้คนใน
องค์กรตระหนักว่าตอนน้ีมีปัญหาอะไร ท าไมตอ้งมีการเปล่ียนแปลง มีเหตุผลหรือความจ าเป็น
เร่งด่วนอยา่งไร ขั้นตอนการอธิบายใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจน้ีส าคญัมาก มิฉะนั้นจะเกิดแรงตา้น
ไดง้่าย 2) การริเร่ิมแนวทางร่วมกนั (Build Guiding Coalition) หรือสร้างแกนน าพนัธมิตร เช่น การ
สร้างพนักงานแกนน า (Change Agents) จากผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง ซ่ึงคน
กลุ่มน้ีตอ้งเป็นพนกังานท่ีมีความสามารถ เช่ือมัน่ในวิสัยทศัน์ขององคก์ร และมีทกัษะในการส่ือสาร 
มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น 3) สร้างวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์และริเร่ิมสร้างสรรค์ (Form Strategic Vision And 
Initiatives) คือ ควรวางเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทัให้ชดัเจน เพื่อน าไปสู่ส่ิงท่ี
คาดหวงัและส่ือออกไปให้ทุกคนในองคก์ารทราบถึงอนาคตท่ีตอ้งการจะเป็น4) การส่ือสารให้ผูอ่ื้น
ทราบ (Communicating the Change Vision) หมายถึง การหาโอกาสและใช้ช่องทางในการส่ือสาร
ให้บุคคลในองค์การทราบถึงวิสัยทัศน์และพฤติกรรมใหม่ๆ ท่ีต้องการ 5) การมอบอ านาจ 
(Empower Action) หมายถึง การมอบหมายอ านาจให้บุคคลมีอ านาจในการท างานได ้เช่น ใหข้อ้มูล
ท่ีส าคัญเพื่อตัดสินใจ 6) สร้างความส าเร็จระยะสั้ น (Establish Short-Term) การเปล่ียนแปลงท่ี
ยิ่งใหญ่จนประสบความส าเร็จตอ้งใช้เวลา ซ่ึงท าให้คนในองคก์ารท่ีมองไม่เห็นภาพรวม และรู้สึก
ทอ้แทก้ับการเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้น จึงควรตั้งเป้าหมายระยะสั้น เพื่อให้ทุกคนในองค์การเห็น
ความส าเร็จในแต่ละระยะของการเปล่ียนแปลง 7) สร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดอย่างต่อเน่ือง 
(Creating a Constantly Change) หมายถึง การส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และ 8) ใหค้วามส าคญักบัผลงานท่ีดีและวฒันธรรมการท างานใหม่ๆ (ชาติชาย 
คงเพช็รดิษฐ์ และธีระวฒัน์ จนัทึก, 2559) 
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 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงมีลักษณะเป็นสากลท่ีเกิดขึ้ นกับ
องคก์าร ไม่มีองคก์ารไหนท่ีอยู่รอดไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลง และยงัสามารถกล่าวไดอี้กว่า การ
เปล่ียนแปลงน้ีเป็นส่ิงส าคญัต่อการอยู่รอดขององคก์ารในระยะยาว ดงันั้น นกับริหารจึงตอ้งมีมโน
ทศัน์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 1)  การเปล่ียนแปลง (Change) หมายถึง การปรับแต่งหรือเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ 
ใหแ้ตกต่างจากเดิม ตวัอยา่ง เช่น การออกผลิตภณัฑใ์หม่ การปรับโครงสร้างองคก์าร หรือการขยาย
ขอบเขตการด าเนินงาน เป็นตน้ โดยการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีผลกระทบหรือ
ปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์าร เพียงแต่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอาจจะมีระดบัของความรุนแรงท่ีต่างกนั 
 2)   การสร้างการเปล่ียนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบติัการใน
การปรับแต่งส่ิงต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิมโดยอาจจะมีการด าเนินงานท่ีมีแบบแผนกระท าอย่าง
รวดเร็ว หรือค่อยเป็นค่อยไป ปกติการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์มกัจะตอ้งสัมพนัธ์กบัความพยายาม
สร้างการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเป็นบวกให้เกิดขึ้นแก่องคก์าร ดงันั้น การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัจึง
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม 
 3)   ตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agents) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูท้  าการเปลี่ยนแปลง หรือรับหนา้ท่ีในการจดัการกระบวนการเปล่ียนแปลง
ภายในองค์การ โดยท่ีตัวแทนการเปล่ียนแปลงอาจเป็นบุคคลจากภายใน ( Internal Staffs) หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (External Experts) องคก์าร (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552: 259 – 261) 
 กญัชลี จ านงวงศ ์มีการบญัญติัค าจ ากดัความว่า การท าให้เกิดความแตกต่างมากในลกัษณะ
เช่นน้ี อาจจะหมายถึง การท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารดา้นโครงสร้าง ซ่ึงอาจจะอยู่
ในรูปแบบนยั หรือรูปนบั สถานภาพ และบทบาทของคนในองคก์ร หรือปัจจยัต่างๆ ภายในองคก์าร 
ทั้งน้ี เพื่อให้องคก์รตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
ได ้(กรพินธ์ ศรีสุภา, 2550) 
 เสนาะ อูนากูล ให้ความเห็นว่า ความพร้อมการเปลี่ยนแปลงองค์การ คือ ความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงกรรมวิธีในการท างานและโครงสร้างขององคก์าร หรือกระวนการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ของมนุษยใ์นองคก์ร เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น (กรพินธ์ ศรีสุภา, 2550) 
 Ralf ได้อธิบายว่าการเปล่ียนแปลงอย่างมีแผน หมายถึง ความพยายามท่ีจะปรับปรุงหน้าท่ี   
ต่าง ๆ ขององคก์ารทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงขององคก์าร เพื่อประสิทธิผลขององคก์าร (Ralf, 
1983) 
 Williamsให้แนวคิดเพิ่มเติมว่า การเปล่ียนแปลงเป็นพลังท่ีจะท าให้ผลผลิตเกิดความ
แตกต่างจากรูปแบบเดิม ทั้งดา้นคุณภาพและเง่ือนไขขององคก์าร (Williams, 2005) 
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 Robbins ช้ีใหเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงองคก์าร คือ การท าส่ิงท่ีแตกต่างจากแผนการเปล่ียนแปลง 
คือ การปรับเปล่ียนกิจกรรม เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด (Robbins, 2011) 
 แกว้ตา ไทรงาม และคณะ กล่าวว่า การบริหารการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท างาน
ของผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน เพื่อร่วมกนัเปล่ียนแปลงสภาพขององคก์ารแบบเดิมไปสู่องคก์ารแบบ
ใหม่ คือ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (แกว้ตา ไทรงาม และคณะ, 2548: 57) 
 บุษกร วชัรศรีโรจน์ กล่าวว่า การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง การบริหารจดัการเพื่อ
สนบัสนุนใหอ้งคก์ารและบุคลากรสามารถท่ีจะปรับตวัและตอบรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (บุษกร วชัรศรีโรจน์, 2548: 15) 
 สุพานี สฤษฎ์วานิช กล่าวว่า การบริหารการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีองค์การจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัวิทยาการใหม่ ๆ การเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรมเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืน  ๆ หรือจากกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีข้องกับองค์การท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง (สุพานีสฤษฎว์านิช, 2549: 541) 
 รัศมี เจริญรัตน์ ได้ให้ความหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลงว่า การบริหารการ
เปล่ียนแปลงเป็นการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีใชก้ระตุน้ และสนบัสนุนองคก์รใหส้ามารถผา่นช่วง
ของการปรับเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อเขา้สู่สภาพแวดลอ้มใหม่ในการท างานไดอ้ย่างส าเร็จ กุญแจ
ส าคญัดอกแรกของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพคือการท าให้บุคลากรในองค์กร
เช่ือ และตระหนกัในคุณค่าหรือเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปล่ียนแปลง (รัศมี เจริญรัตน์, 2551: 
25) 
 ปัณรส มาลากุล ณ อยธุยา กล่าววา่ การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) คือ 
การจดัการกบักลไกส่วนต่าง ๆ ขององค์การให้สามารถเรียนรู้ ปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารไดรั้บผลดี และลดผลกระทบในทาง
ท่ีไม่ดีของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะช่วยให้องคก์ารด าเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ราบร่ืน สามารถอยู่
รอดและเจริญกา้วหนา้ได ้(ปัณรส มาลากุล ณ อยธุยา, 2551: 3) 
 นุกูล อุบลบาล ได้ให้ความหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลงว่า เป็นการจดัการกับ
เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
เหมาะสม ท าให้เกิดการพฒันาองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (นุกูล อุบลบาล, 2553: 
166) 
 วิลาวลัย ์อนัมาก กล่าวว่า การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) หมายถึง 
กระบวนการปรับเปลี่ยนสภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ตาม
แผนท่ีวางไว ้โดยการน าระบบและวิธีการใหม่  ๆ มาปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้
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องคก์ารหรือบุคลากรสามารถท่ีจะปรับตวัตอบรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคไ์ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบติังานดว้ย (วิลาวลัย ์อนัมาก, 2556: 43) 
 สรุปไดว้่า การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง กระบวนการด าเนินการจดัการกบักลไก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ขององค์การให้เรียนรู้ ปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์การ ท าให้องค์การสามารถผ่านช่วงการปรับเปล่ียน เพื่อเข้า สู่
สภาพแวดล้อมใหม่ในการท างานได้ส าเร็จ จนการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การพฒันาองค์การอย่าง
ย ัง่ยนื 

 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษางานวิจัยเร่ือง การจัดการการเปล่ียนแปลงระบบการรังวดัท่ีดิน : กรณีศึกษา
ส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัใช้วิธีเชิงคุณภาพโดยก าหนดวตัถุประสงค์ส าหรับการวิจยัไว้
อย่างชดัเจน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นเก่ียวกบัการรังวดัดว้ยวิธีการเดิม (แผนท่ีชั้น 2) และวิธีการ
รังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)  ของ
ส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์โดยจะได้ศึกษาถึงวิธีการ กระบวนการรังวดั เวลาท่ีท าการรังวดั 
สภาพภูมิประเทศท่ีท าการรังวดั สภาพอากาศขณะท่ีท าการรังวดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรังวดั ช่าง
รังวดัผูท้  าการรังวดั ว่าสามารถบริหารจดัการการรังวดัโดยใช้เคร่ืองมือรังวดัท่ีเป็นเทคโนโลยีการ
รังวดัชั้นสูง มีค่าความละเอียดถูกต้อง + 4 เซนติเมตร มาให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและภาครัฐ เพื่อแกไ้ขปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ และแนวเขตท่ีดินของภาคเอกชนไดดี้
เพียงใด 
 

3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวิธีวิจยัออกเป็น 3 วิธี ดงัน้ี 

1) วิธีสัมภาษณ์โดยละเอียด โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัจะถามค าถามตาม
แนวค าถามท่ีก าหนดไว ้เพื่อเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล ผูป้ฏิบติังาน 3 กลุ่มดงัน้ีกลุ่มท่ี 1 นายช่างรังวดั 
กลุ่มท่ี2 หวัหนา้งานรังวดั กลุ่มท่ี 3 เจา้พนกังานท่ีดิน  

2) วิธีประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยผูวิ้จยัจะป้อนค าถามให้แก่ท่ี
ประชุมกลุ่มโดยใช้ผูใ้ห้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มแรกท่ีได้เชิญมา เพื่อให้ท่ีประชุมได้ร่วมกันให้ข้อมูล 
ขอ้คิดเห็นและร่วมกนัอภิปรายในประเด็นส าคญั  
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3) วิธีศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร เป็นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือเก่ียวกบัการ
รังวดัท าแผนท่ีโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network) 
 

3.2  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 มีการสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

1) แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์แบบละเอียดในวิธีการรังวดัทุกดา้น 
2) ประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มย่อย ก าหนดไวจ้ากปัญหาต่างๆ ในการ

ท างาน 
 

3.3  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ใช้เวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการออกรังวดัท าแผนท่ีโดยวิธี   
แผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของช่าง
รังวดัส านักงานท่ีดินจังหวดับุรีรัมย์ ระหว่างวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 – 28 มีนาคม 2563 และ
ด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์โดยละเอียด และประชุมกลุ่มยอ่ยในเดือนเมษายน 2563 
 

3.4  การวิเคราะห์เน้ือหา   
 การวิเคราะห์เน้ือหา  คือ เทคนิคการวิจยัท่ีพยายามจะบรรยายเน้ือหาของขอ้ความ หรือ
เอกสารโดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ และเน้นสภาพวตัถุวิจยั การบรรยายจะเน้นท่ีเน้ือหาตามท่ี
ปรากฏในขอ้ความ พิจารณาเน้ือหาโดยผูวิ้จยัไม่มีอคติหรือความรู้สึกของตนเองเขา้ไปพวัพนั ไม่
เนน้การตีความหารือหาความหมายท่ีซ่อนอยู่เบ้ืองหลงั หรือความหมายระหว่างบรรทดั ซ่ึงสรุปได้
วา่การวิเคราะห์เน้ือหาจึงตอ้งมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ ความเป็นระบบ มีความเป็นสภาพวตัถุ
วิจยั และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี สรุปไดว้่าการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารคงท าไดท้ั้ง โดยวิธีการเชิง
ปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณ คือ การท าให้ข้อมูลเอกสารได้แก่ ถ้อยค า 
ประโยคหรือใจความในเอกสารเป็นจ านวนท่ีวดัได ้แลว้แจงนบัจ าจ านวนของถอ้ยค า ประโยค หรือ
ใจความเหล่านั้น ซ่ึงวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลแบบน้ีเรียกว่า การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส่วน
วิธีการเชิงคุณภาพ  
 เบสห์, จอห์น ดับเบิลยู ได้สรุปการวิเคราะห์เอกสารหรือการวิเคราะห์เน้ือหาไว ้ดังน้ี 
เอกสารเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัใชใ้นการคน้ควา้ ซ่ึงมีแหล่งให้คน้อยู่มากมาย และวิธีการวิเคราะห์
ก็คลา้ยคลึงกบัวิธีการของนกัประวติัศาสตร์ คือ เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ หรืออธิบาย
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สภาพของปรากฏการณ์ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กลุ่มตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของตวัแปร อนัจะน าไปสู่การอา้งอิง
ถึงประชากร การวิเคราะห์เอกสารหรือการวิเคราะห์เน้ือหา จะมีประโยชน์ในการตอบค าถาม และ
การอภิปรายปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีแทจ้ริง (Best, 1981: 106 -108) 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์เน้ือหามีดงัน้ี 
1) ก าหนดค าถามงานวิจยั 
2) ประชากรท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์โดยละเอียดและการประชุมกลุ่มยอ่ย 
3) การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยละเอียดและประชุมกลุ่มยอ่ย 

 กลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยมี์ นายช่างรังวดัผูป้ฏิบติังาน
รังวดัในพื้นท่ี, หวัหนา้งานรังวดัผูป้ฏิบติังานรังวดัในพื้นท่ีและตรวจงานรังวดัทุกประเภทให้เป็นไป
ตามระเบียบ และกฎหมาย และเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของส านักงาน
ท่ีดินจังหวดับุรีรัมย์ ในประเด็นการจัดการการเปล่ียนแปลงกรณีเปล่ียนระบบการรังวดัท่ีดิน : 
กรณีศึกษา ส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์ในดา้นต่าง ๆ เช่นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง วิธีการ
รังวดัของช่างรังวดั สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ เวลาขณะท่ีท าการรังวดั ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือรังวดั ความสามารถของช่างรังวดัผูท้  าการรังวดั เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นแลว้จะ
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์วา่มีปัจจยัใดเก่ียวขอ้งบา้ง สภาพปัญหาวิธีการจดัการเปลี่ยนแปลง แนวทางการ
แกไ้ขและการประยุกต์ใช้นวตักรรมการรังวดัชั้นสูง แลว้ด าเนินการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
และท าการอภิปรายผลการศึกษาต่อไป 

 

4.  ผลการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์  
 

 ตามท่ีผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์จดัการประชุมกลุ่มและการวิเคราะห์เน้ือหา  เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง
คุณภาพกับนายช่างรังวดัส านักงานท่ีดินจังหวดับุรีรัมย์ท่ีเป็นผู ้ปฏิบติังานโดยตรง ท่ีได้รับการ
เปล่ียนแปลงในวิธีการรังวดัจากการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นสองด้วยกล้องส ารวจประมวลผล 
เปล่ียนเป็นการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network)  สามารถสรุปผลการศึกษาวิจยัได ้ดงัน้ี 
 

4.1  ปัญหาด้านการใช้เคร่ืองมือ 
 จากการท่ีหน่วยสนบัสนุนการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) มาเป็นวิทยากรฝึกสอนนายช่างรังวดัแลว้ นายช่างรังวดัมีความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการรังวดัโดยแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
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Network) ในระดบัปานกลาง สามารถออกไปท าการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลไดต้ามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายและมีปัญหาเกิดขึ้นขณะปฏิบติังานดงัน้ี     
 ปัญหาการปฏิบัติงานตามคู่มือเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หากเคร่ืองมือมีปัญหาเก่ียวกับ
พารามิเตอร์ หรือค่าต่าง ๆ ในตวัเคร่ืองรับสัญญาณ นายช่างรังวดัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ตอ้ง
ประสานกองเทคโนโลยที าแผนท่ี กรมท่ีดิน เพื่อท าการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากคู่มือการปฏิบติังานไม่
มีรายละเอียดมากพอ  
 ปัญหาการน าข้อมูลจากการรับสัญญาณดาวเทียมเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD ฐานขอ้มูลของ
กรมท่ีดินนั้น โปรแกรมท่ีใชส่้งขอ้มูลท ามาดีมากน าเขา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกแต่ตอ้งระวงัเวลากรอก
ขอ้มูลช่ือระวาง ต าบล อ าเภอ ตอ้งตรวจให้เรียบร้อยก่อนหากกรอกขอ้มูลผิดพลาดแลว้อพัโหลด
ขอ้มูลงานเขา้ไปในฐานขอ้มูลแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขดว้ยตนเองไดต้อ้งแจง้กรมท่ีดินทราบก่อนจึง
จะลบขอ้มูลงานเดิมใหแ้ละส่งขอ้มูลงานเขา้ไปใหม่เพื่อแกไ้ข ท าใหใ้ชเ้วลาท างานเพิ่มขึ้น   

ปัญหาหน่วยสนับสนุนการรังวัด มีระยะเวลาการสอนใชเ้คร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมมีนอ้ย
เกินไปเน่ืองจากเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมมีประสิทธิภาพสูงสามารถท าการรังวดัไดห้ลายประเภท
หากหน่วยสนบัสนุนการรังวดัมีระยะเวลาอยู่อบรมการรังวดัในพื้นท่ีมากขึ้นจะถ่ายทอดความรู้ดา้น
การใชเ้คร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมวิธีการรังวดัชั้นสูงจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งมาก  
 ปัญหาเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) ไม่เพียงพอกรมท่ีดินไดจ้ดัสรร
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมใหก้บัส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 5 ชุดแต่นายช่างรังวดัมีทั้งหมด 
10 คน จึงท าให้มีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไม่เพียงพอกับผู ้ปฏิบัติงานเป็นเหตุ ให้ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงการท างานโดยช่างรังวดัตอ้งสลบักนัใชเ้คร่ืองมือ ส่วนท่ีดินท่ีท าการรังวดัตอ้งอยูพ่ื้นท่ี
ใกลเ้คียงกนั เม่ือนายช่างรังวดัท่ีน าเคร่ืองรับสัญญาณออกไปก่อนท าการรับสัญญาณเสร็จจะไดส่้ง
ต่อให้ช่างรังวดัอีกคนท าการรับสัญญาณดาวเทียม  หากนายช่างรังวดัคนแรกยงัท าการรังวดัและรับ
สัญญาณดาวเทียมไม่เสร็จอีกคนก็ตอ้งรอจึงท าให้เสียเวลาไม่สามารถด าเนินการรังวดัต่อให้แลว้
เสร็จไดเ้พราะตอ้งรอเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม หากนายช่างรังวดัคนแรกท่ีน าเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียมออกไปก่อนท าการรังวดัและรับสัญญาณไม่แลว้เสร็จภายในวนันั้นนายช่างรังวดัท่ีรอ
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมคนถดัไปก็จะท างานไม่เสร็จดว้ยเป็นการเพิ่มงานมากขึ้น  จนเกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์จากนายช่างรังวดั  ขา้พเจา้ผูท้  าการวิจยัในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวัดตอ้งประชุมหารือ 
สร้างขวญั ก าลงัใจ สร้างความสามคัคีเพื่อไม่ท าให้เกิดความแตกแยกในองคก์ารโดยแจง้ใหน้ายช่าง
รังวดัประสานงานกนั หากนายช่างรังวดัคนใดมีปัญหาในพื้นท่ีก็ให้ประสานงานกบันายช่างรังวดัท่ี
รังวดัเสร็จแลว้ ให้น าเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไปให้นายช่างรังวดั ท่ียงัไม่ได้รับสัญญาณผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์กลุ่มช่างรังวดับุรีรัมยแ์ละทางโทรศพัท ์ จึงท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
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ให้นายช่างรังวดัทุกคนท่ีออกท าการรังวดัสามารถรับสัญญาณเทียมและรังวดัท่ีดินจนแลว้เสร็จได้
เป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึงโดยไดร้ายงานปัญหาอุปสรรคดงักล่าวให้กรมท่ีดินทราบเบ้ืองตน้แลว้  
แต่ปัญหาดงักล่าวก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีควรเป็นปัญหาเชิงนโยบาย เน่ืองจากกรมท่ีดินตอ้งขอ
อนุมติังบประมาณซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมเพิ่มและตอ้งจดัสรรเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมให้
ส านกังานท่ีดินจงัหวดั, ส านกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา และส่วนแยก ท่ีมีการยกระดบัการรังวดัโดยวิธี
แผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในปีงบประมาณ 
2564 ก่อนจึงจะจดัสรรเคร่ืองมือใหส้ านกังานท่ีดินท่ีเคร่ืองรับสัญญาณไม่เพียงพอได ้ 
 ปัญหาการเพิ่มภาระงานด้านเทคนิค การปฏิบติังานเพราะนายช่างรังวดัตอ้งน าเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมไปรับสัญญาณดาวเทียมท่ีหมุดหลกัฐานแผนท่ีและหมุดตรวจสอบเพื่อให้ไดค้่า
พิกดัภูมิศาสตร์น ามาค านวณค่าพิกดัภูมิศาสตร์จากการรังวดัส่องกลอ้งโยงยึดหลกัเขตหลกัเขตท่ีดิน
และน าค่าพิกดัภูมิศาสตร์ท่ีไดใ้นแต่ละมุมเขตท่ีดินค านวณเน้ือท่ีท่ีดินต่อไปในดา้นงานเอกสารพิมพ์
รายการเพิ่ม 3 แผ่น คือ ร.ว.๘๐ก, ร.ว.๘๐ข และร.ว.๓๑ง ส่วนขั้นตอนในการปฏิบติังานรังวดัใน
พื้นท่ีนั้นสามารถรังวดัไดเ้ร็วขึ้น ตั้งกลอ้งท่ีหมุดหลกัฐานแผนท่ีนอ้ยลงโยงยดึหมุดหลกัเขตนอ้ยลง 
หากหลกัเขตใดไม่สามารถโยงยึดเก็บรายละเอียดไดส้ามารถใช้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมรับค่า
พิกดัภูมิศาสตร์ท่ีต าแหน่งหมุดหลกัเขตไดอี้กทางหน่ึง โดยแทบไม่ตอ้งเก็บรายละเอียด  คนันา แนว
ถนน ตน้ไมเ้หมือนวิธีการรังวดัแบบเดิมเพราะต าแหน่งหลกัเขตท่ีโยงยดึเก็บรายละเอียดไปแลว้มีค่า
พิกดัภูมิศาสตร์ท่ีถูกตอ้งแน่นอน   
 ปัญหาสภาพภูมิประเทศและเวลาท่ีเหมาะสมในการรับสัญญาณดาวเทียม การเลือกท่ีตั้ง
หมุดหลักฐานแผนท่ีนั้นต้องเป็นท่ีโล่งแจ้ง ไม่มีต้นไม้ เสาไฟแรงสูง หรือเสาโทรศัพท์ ท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการรับสัญญาณดาวเทียม เพราะจะท าให้สัญญาณดาวเทียมค่าไม่เสถียรหรือไม่สามารถ
รับสัญญาณดาวเทียมได ้และเวลาของการรับสัญญาณในช่วงเวลา 11.00 -13.00 น. จะมีอุปสรรค
มากเน่ืองจากพระอาทิตยอ์ยูเ่หนือศีรษะ มีค่าการหกัเหของแสงมาก ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการรังวดั
ซ่ึงจะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ไดค้่าไม่เสถียรท าให ้ใชเ้วลาในการรับสัญญาณดาวเทียมมากขึ้น  
  ปัญหาด้านการใช้เคร่ืองมือของคนงานรังวัด  โดยเคร่ืองมือท่ีน าออกไปใช้ในการรังวดั
เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) นายช่างรังวดัผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งฝึกสอนคนงานให้มีทกัษะมากขึ้นในเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือและการดูแลรักษาเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม เพราะหากมีการใชง้านอยูเ่กิดอุบติัเหตุจากความประมาท เลินเล่อ ท าใหเ้คร่ืองรับสัญญาณ
ไดรั้บความเสียหายโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนายช่างรังวดัผูค้วบคุมซ่ึงเป็นผูใ้ชต้อ้งรับผิดชอบเคร่ืองมือ
ท่ีไดรั้บความเสียหายเองงานส่วนน้ี โดยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมท่ีกรมท่ีดินน ามาใช้เป็นของ 
CHC มีมูลค่าราคาในทอ้งตลาดสูงถึง 450,000-500,000 บาท ต่อเคร่ือง ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
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ดว้ยความระมดัระวงั ตลอดจนตอ้งคอยก าชบัคนงานรังวดัให้ดูแลรักษาเคร่ืองมือเป็นอย่างดีด้วย  
เพราะเคร่ืองมือมีความเปราะบางหากมีการตกกระแทกพื้นจะท าให้เกิดความเสียหายในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และจะท าให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีได้จากการรับสัญญาณเกิดความผิดพลาด
คลาดเคล่ือนเป็นผลเสียหายต่อทางราชการได ้
 ปัญหาด้านเทคนิคการรับสัญญาณดาวเทียม ในการน าเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไปรับ
สัญญาณเพื่อให้ได้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีหมุดหลักฐานแผนท่ีหรือหมุดตรวจสอบนั้ น ค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ท่ีรับสัญญาณไดต้อ้งมีค่าความคลาดเคล่ือนจากเดิมไม่เกิน +4 เซนติเมตร หากเกินเกณฑ์
ตอ้งรับสัญญาณใหม่ให้ไดค้่าอยู่ในเกณฑแ์ละในพื้นท่ีท่ีท าการรังวดัท่ีดินตอ้งน าเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียมไปรับท่ีหมุดหลกัฐานแผนท่ีท่ีใชต้ั้งกลอ้งส่องโยงยึดหลกัเขต การเลือกท่ีตั้งหมุดหลกัฐาน
แผนท่ีนั้นตอ้งเป็นท่ีโล่งแจง้ ไม่มีตน้ไม ้เสาไฟแรงสูง หรือเสาโทรศพัท ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรับ
สัญญาณดาวเทียม  เพราะจะท าให้สัญญาณไม่เสถียร ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้แต่ใน
บางคร้ังอาจเกิดปัญหาอากาศปิด มีเมฆมากทอ้งฟ้ามืดคร้ึมเวลาก่อนฝนตก หรือจ านวนดาวเทียมท่ี
โคจรอยูมี่ไม่มากพอท าใหรั้บสัญญาณไม่ได ้
 

4.2  ปัญหาด้านการจัดการการเปลีย่นแปลง 
 ตามท่ีกรมท่ีดินได้มีการยกระดับการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของส านักงานท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์ตั้ งแต่วันท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงในฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยห์ลายด้าน
ปัญหาท่ีเกิดจากบุคคลมีทัศนคติไม่ดีมีการต่อต้านการเปล่ียนแปลง ปัญหาเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหานายช่างรังวดัขาดความ
ช านาญในการใช้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) ขา้พเจา้ผูว้ิจยัด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายรังวดัมีหน้าท่ีบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้นายช่าง
รังวดัในฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดินจังหวดับุรีรัมยส์ามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและ
ปรับตัวสู่การเปล่ียนแปลงเพื่อน าองค์การไปสู่การเป็นศูนยข์อ้มูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติโดย
ปัญหาดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีพบโดยส่วนใหญ่ดงัน้ี 
    
 ปัญหาด้านทัศนคติ 
 จากการท่ีกรมท่ีดินไดมี้ประกาศเร่ือง ก าหนดพื้นท่ีท าการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงใน
พื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมยต์ั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไปนายช่างรังวดัส านกังานท่ีดินจงัหวดั
บุรีรัมย์มีปฏิกิริยาการต่อต้านการเปล่ียนแปลงวิธีการรังวดัโดยอ้างเหตุผลว่าเพิ่มงานมากขึ้น 
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เคร่ืองมือท่ีน าไปใชป้ฏิบติังานมีมากขึ้น ใชเ้วลาท างานเพิ่มขึ้น ตอ้งรับผิดชอบเคร่ืองมือท่ีมีราคาสูง
มาก ขา้พเจา้ผูว้ิจยัด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดินจงัหวัดบุรีรัมยเ์ป็นผูค้วบคุมดูแล
ตลอดจนตอ้งบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย์
ทั้งหมด ขา้พเจา้ยอมรับวา่ในตอนแรกท่ีไดเ้ห็นประกาศการเปล่ียนแปลงการรังวดัขา้พเจา้ผูวิ้จยัเองมี
ความรู้สึกต่อต้านการเปล่ียนแปลงไม่เห็นด้วยกับการยกระดับวิธีการรังวดัของกรมท่ีดิน แต่
เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวเป็นงานนโยบายของกรมท่ีดิน ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาผลดีผลเสียของการ
ยกระดบัการรังวดั ปรากฏว่าวิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) นั้นมีผลดีต่อทางราชการ และประชาชนมากกว่าผลเสียอย่างเช่นหาก
ท่ีดินได้มีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) ไปแลว้จะมีค่าพิกดัภูมิศาสตร์จะเก็บอยู่ในฐานขอ้มูลของกรมท่ีดิน หากเจา้ของท่ีดินหา
หลกัเขตไม่พบหรือไปหาต าแหน่งท่ีดินตนเองไม่ถูกแปลงสามารถขอยื่นของรังวดัสอบเขตท่ีดิน
นายช่างรังวดัสามารถพาไปหาต าแหน่งขอบเขตท่ีดินได้ และในกรณีท่ีดินของรัฐไม่ว่าจะเป็น
หนังสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ,  แนวเขตป่าไมถ้าวร ส.ป.ก, นิคมสร้าง
ตนเอง และนิคมสหกรณ์หากมีการรังวดัรับรองดว้ยพิกดัภูมิศาสตร์ปัญหาเร่ืองการออกเอกสารสิทธ์ิ
โดยมิชอบจะลดลงเน่ืองจากแนวเขตจะมีความชดัเจนมากกวา่การขีดเขตในระวางแผนท่ีภูมิประเทศ 
1: 50000 นายช่างรังวดัท างานสะดวกขึ้นเม่ือหน่วยงานภายนอกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณา  
และสามารถพิมพข์อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลไดท้นัทีลดเวลาการท างาน ขา้พเจ้าจึงไดป้ระชุมนาย
ช่างรังวดัช้ีแจงขอ้มูลดงักล่าวเพื่อปรับทศันคติปรากฏว่าปฏิกิริยาการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงลดลง
มาก มีการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากขึ้น มีการปรับตวัให้ทนัต่อนโยบายการเปล่ียนแปลงเพราะ
หากมีทศันคติท่ีไม่ดีหรือต่อตา้นนโยบาย  การจดัการเปล่ียนแปลงการรังวัดก็ไม่สามารถปฏิบติังาน
รังวดัให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิ และหากขอยา้ยไปรับราชการส านกังานท่ีดินแห่งอ่ืนท่ียงัไม่มีการยกระดบั  
การรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ก็ใช้
วิธีท าการรังวดัโดยวิธีเดิมไดจ้นถึง พ.ศ. 2565 ก็จะมีการยกระดบัการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ทัว่ประเทศ ถึงแมว้า่จะยา้ยไปรับราชการ
ส านักงานท่ีดินแห่งอ่ืนก็ตอ้งใช้การรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) อยูดี่ไม่ชา้ก็เร็ว จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้
  
 ปัญหาการขาดความช านาญ 
 การรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) เป็นเทคโนโลยกีารรังวดัชั้นสูง เป็นเร่ืองใหม่ในการปฏิบติังานของช่างรังวดัในช่วงแรกมี
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ความล่าชา้ขาดความช านาญ เม่ือเกิดปัญหาขณะปฏิบติังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที ท า
ให้มีงานคา้งจากการปฏิบติังานภาคสนาม  ตอ้งใชเ้วลามากขึ้น และหลงัจากการยกระดบัการรังวดั
แลว้ 1 เดือน การปฏิบติังานมีความคล่องตวัมากขึ้นมีความช านาญมากขึ้น  ช่างรังวดัสามารถแกไ้ข
ปัญหางานรังวดัไดม้ากขึ้น  ท าการรังวดัไดร้วดเร็วขึ้นหากมีปัญหาการใช้งานไม่สามรถแก้ไขได้
ด าเนินการแจง้หน่วยสนับสนุนการรังวดั หรือกรมท่ีดินผูค้วบคุมระบบในปัจจุบนันายช่างรังวดั
ส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์ จ านวน 10 คน สามารถปรับตวัให้เขา้กับการรังวดัโดยวิธีแผนท่ี
ชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ได ้9 คน ท าการรังวดัโดยวิธี
แผนท่ีชั้นหน่ึงได ้มีช่างรังวดัอีก 1 คน จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบ
กบัมีปัญหาดา้นสุขภาพจึงไม่ขอศึกษาการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) และขอสะสางงานคา้งเก่าเพื่อรอเกษียณอายรุาชการต่อไป 
 

ปัญหาการวางแผนการเปลีย่นแปลง 
 การรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) นั้นมีความส าคญัอยู่ 2 อย่างคือ 1) เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม และ 2) ผูใ้ชเ้คร่ืองมือ ใน
ส่วนอ่ืนเช่นจ านวนดาวเทียมท่ีโคจรบนท้องฟ้า สภาพภูมิประเทศสภาพอากาศนายช่างรังวดั
ผูใ้ช้เคร่ืองมือไม่สามารถควบคุมปัจจยัดงักล่าวได ้หลงัจากท่ีไดมี้การประชุมปรับทศันคติไปแลว้
ปรากฏว่าปฏิกิริยาการต่อต้านการเปล่ียนแปลงหมดไป มีการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากขึ้น      
นายช่างรังวดัตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อนโยบายขององคก์ารขา้พเจา้ผูว้ิจยัปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้ฝ่ายรังวดั
ไดห้าแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 2 ประเด็น 1) เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไม่เพียงพอ 
2) ผูใ้ชเ้คร่ืองมือขาดความช านาญ โดยไดแ้กไ้ขคร้ังแรกให้นายช่างรังวดัท่ีออกรังวดัพื้นท่ีใกลก้นัใช้
เคร่ืองมือตวัเดียวกนั หลงัจากใชวิ้ธีน้ีไปสองสัปดาห์แรกปรากฏว่าพบปัญหาอย่างมากคือหากคนท่ี
ใชเ้คร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไม่มีความช านาญทั้งสองคนโดยท่ีนายช่างรังวดัคนแรกมีปัญหาการ
ใชเ้คร่ืองมือหรือติดขดัปัญหาในงานภาคสนาม นายช่างรังวดัคนท่ีรอเคร่ืองมือรังวดัคนต่อไปจะไม่
สามารถท างานให้แลว้เสร็จไดเ้ลยเพราะตอ้งรอเคร่ืองมือจากคนแรก จนในบางคร้ังงานรังวดัไม่
เสร็จทั้งสองคนจึงได้มีการประชุมสรุปแนวทางแกปั้ญหาใหม่คือให้นายช่างรังวดัท่ีใช้เคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมมีความช านาญระดบัหน่ึงแลว้น าเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมออกไปรังวดัก่อน
หากรังวดัเสร็จแลว้น าเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมมาให้นายช่างรังวดัอีกคนท่ีรออยู่หากนายช่าง
รังวดัท่ีรอเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมขาดความช านาญ  ก็จะให้นายช่างรังวัดท่ีมาส่งเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมเป็นพี่เล้ียงและประสานงานกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาท าให้นายช่างรังวดัมี
ความช านาญและเขา้ใจวิธีการใชเ้คร่ืองมือมากขึ้นจนในปัจจุบนันายช่างรังวดัส านกังานท่ีดินจงัหวดั
บุรีรัมยจ์ านวน 9 คนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงการและปฏิบติังานรังวดัมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 
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 ปัญหาการจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการรังวัด 
 กรมท่ีดินส่งหน่วยสนับสนุนการรังวัดมาอบรมแนะน าวิธีการใช้เคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network)โดยก าหนดให้หน่วยสนบัสนุน 1 หน่วยอยูส่นบัสนุนในพื้นท่ีของ
ส านักงานท่ีดินจังหวดับุรีรัมย์และส านักงานท่ีดินจังหวดับุรีรัมย์สาขาล าปลายมาศ จ านวน 2 
ส านกังาน โดยมีช่างรังวดัรวมทั้ง 2 ส านกังานจ านวน 17 คนมีเวลาอยู่สนบัสนุนในพื้นท่ีจ านวน 34 
วนัรวมวนัหยุดราชการ  ซ่ึงการอยู่สนับสนุนเพื่อการอบรมแนะน าวิธีการใช้เคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีเวลาน้อยมาก วิทยากรท่ีมาสนับสนุนการฝึกอบรมเป็นวิศวกร
รังวดัช านาญการของกรมท่ีดินส่วนใหญ่จบการศึกษาวิศวกรรมส ารวจมาสอนเทคนิคการใช้
เคร่ืองมือส่วนนายช่างรังวดัท่ีเขา้รับการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือนั้นในช่วงแรกมีปัญหาเร่ืองพื้น
ความรู้ซ่ึงนายช่างรังวดัส่วนใหญ่จะมีวุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.  แต่พอผ่านสัปดาห์แรกของการ
อบรมผ่านไปนายช่างรังวดับางส่วนปรับตวักบัเทคโนโลยีใหม่ไดแ้ต่ยงัมีบางส่วนซ่ึงมีอายุมากเกิน 
45 ปีจะมีปัญหาเร่ืองความเขา้ใจในเทคนิคการใชเ้คร่ืองมือท าความเขา้ใจไดช้า้เพราะเป็นงานเทคนิค
การรังวดัชั้นสูงนั้นข้าพเจ้าผูวิ้จัยในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวดัได้หาทางแก้ไขโดยการให้หน่วย
สนบัสนุนอบรมแนะน าวิธีการใช้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) เขา้มาอบรม
แนะน าการใชเ้คร่ืองมือเพิ่มเติมในช่วงเวลาตอนเยน็หลงัเลิกงานเวลา 17.00-19.30 น.จ านวน 2 วนั
ต่อสัปดาห์และให้นายช่างรังวัดรุ่นใหม่ท่ีปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้รวดเร็ว ให้ค  าแนะน า 
ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาของนายช่างรังวดัท่ีมีปัญหาติดขดัเบ้ืองตน้ใหง้านท่ีติดขดับรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
  
 ปัญหาด้านสุขภาพและอายุ 
 จากการท่ีหน่วยสนบัสนุนอบรมแนะน าวิธีการใชเ้คร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS 
Network) เขา้มาท าการอบรมวิธีการใช้เคร่ืองมือ ในฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยมี์นาย
ช่างรังวดัเป็นสุภาพสตรีจะครบก าหนดเกษียณอายุราชการในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563ไม่ขอรับการ
อบรมวิธีการใช้เคร่ืองมือเน่ืองจากไม่มีความถนัดดา้นการใช้เทคโนโลยี ประกอบกบัมีปัญหาด้าน
สุขภาพจึงไม่ขอศึกษาวิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ 
(RTK GNSS Network) และขอสะสางงานคา้งเก่าเพื่อรอเกษียณอายรุาชการต่อไป 
  
 ปัญหาด้านคนงานรังวัด 
 หากนายช่างรังวดัมีการพฒันาความรู้ในการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี ก็จะน าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้แก่คนงานรังวดัท าให้ปฏิบติังานไดส้ะดวดรวดเร็วคล่องตวัมากขึ้นเน่ืองจากเคร่ืองรับสัญญาณ
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ดาวเทียมมีศักยภาพปฏิบัติงานได้หลากหลาย และต้องมีการสร้างแรงจูงใจคนงานรังวดัให้ใช้
เคร่ืองมือดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเคร่ืองมือท่ีใชท้ าการรังวดัหากมี
การตกหล่นได้รับความเสียหายต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อาจท าให้การรับสัญญาณได้ค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์คลาดเคล่ือนเกิดผลเสียหายต่อทางราชการได ้  
 

ปัญหาด้านระเบียบกรมท่ีดินและข้อกฎหมาย 
 การรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) มีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์เพิ่มขึ้น 1 เร่ือง คือ ระเบียบกรม
ท่ีดิน ว่าดว้ยการรังวดัท าแผนท่ีโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK 
GNSS Network) พ.ศ. 2562 ในการปฏิบติังานตอนเร่ิมตน้การยกระดบัการรังวดัมีความล่าช้าบา้ง 
เน่ืองจากขาดความช านาญและยงัไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติมากเพียงพอ แต่หลังจากท่ีหน่วย
สนับสนุนการรังวดัไดท้ าการสอนตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 28 มีนาคม 2563 ช่าง
รังวดัส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถท าการรังวดัไดถู้กตอ้งตามระเบียบ และกฎหมายของ
กรมท่ีดินไดเ้ป็นอยา่งดี การยกระดบัการรังวดัตั้งแต่เร่ิมทดลองจนถึงปัจจุบนั ไดมี้การแกไ้ขระเบียบ
กรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวดัโดยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) ในงานรังวดัเฉพาะราย พ.ศ. 2558  เป็นระเบียบกรมท่ีดินว่าดว้ยการรังวดัท าแผนท่ีโดยวิธี
แผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. 
2562 ให้ทนัสมยัเขา้กับเทคโนโลยี  การรังวดั  และสถานการณ์ปัจจุบันท าให้การรังวดัสะดวก 
รวดเร็ว และการปฏิบติังานคล่องตวัมากขึ้นและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกระดบัการรังวดัโดย
ระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)  ยงัใชก้ฎหมายเดิมทั้งหมด
ไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด 
  
 ปัญหาการเปลีย่นแปลงด้านการบริการประชาชน 
 ในการรังวดัสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดท่ีดินการรังวดัท าแผนท่ีโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึง
ดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ในการรังวดัปกติรูปแผนท่ีท่ีท าการ
รังวดัเป็นรูปแผนท่ีอย่างเก่าเช่นโฉนดงานเดินส ารวจทั้งต าบล หรืองานยา้ยรูปแปลงจาก น.ส ๓ ก.
เป็นโฉนดท่ีดิน  หากไม่มีการจ ากัดเน้ือท่ีก็ท าการรังวดัรอบแปลงด้วยเทปวดัระยะและวางหมุด
หลกัฐานแผนท่ีรับสัญญาณดาวเทียม และส่องกลอ้งโยงยึดหลกัเขตปกติได้เพราะการรังวดัจาก
หลกัฐานแผนท่ีชั้นสองรูปแผนท่ีอย่างเก่าเช่นโฉนดงานเดินส ารวจทั้งต าบล หรืองานยา้ยรูปแปลง
จาก น.ส ๓ ก. เป็นโฉนดท่ีดินนั้นการรังวดัและค านวณเน้ือท่ีท่ีไดส่้วนใหญ่จะไม่ตรงตามหลกัฐาน
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ท่ีดินเดิมเพราะเทคโนโลยีการรังวดัและการค านวณเน้ือท่ีคนละวิธีกนัประชาชนเขา้ใจ  แต่หากรูป
แผนท่ีท่ีท าการรังวดัโดยวิธีการเดิม (แผนท่ีชั้นสองด้วยกลอ้งส ารวจประมวลผล) มีการขอรังวดั
จ ากดัเน้ือท่ีเป็นจ านวนเตม็  มีการรังวดัไปไม่นาน และไดท้ าการรังวดัใหม่โดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เช่น วิธีการรังวดัเดิมค านวณเน้ือท่ีได้    
1-0-00 ไร่ ในเวลาต่อมาเจา้ของท่ีดินแปลงน้ีไดใ้ห้ส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยด์ าเนินการรังวดั
แบ่งแยกแปลงท่ีดินในช่วงเดือนมีนาคม 2563 โดยรังวดัได ้0-3-99.9 ไร่ มีความแตกต่างอยู ่0-0-00.1 
ไร่ หรือ 0.1 ตารางวา เน่ืองจาก การรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) มีการค านวณค่าความสูงเฉล่ียจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง และวิธีการ
ค านวณค่าความโคง้บนผิวโลกลงสู่  แผนท่ี จึงท าให้เน้ือท่ีแปลงท่ีดินท่ีท าการรังวดัมีผลการรังวดั
แตกต่างกันเล็กน้อยตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นการรังวดัต่างวิธีการ และจะมี
ปัญหาเกิดขึ้นมากในบริเวณท่ีดินท่ีมีราคาสูงในชุมชนเมืองเจา้ของท่ีดินจะไม่ยอมรับผลการรังวดัจน
น าไปสู่การขอยกเลิกค าขอรังวดัในท่ีสุด 
 
 ปัญหาการเปลีย่นแปลงของเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย์ 
 เน่ืองจากเจา้พนักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นผูบ้ริหารสูงสุดมีอ านาจสั่งการให้งานรังวดั
เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลงวิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) นั้นไม่ส่งผลต่อเจา้พนกังานท่ีดินแต่อย่าง
ใดเพราะการตรวจงานรังวดัของเจา้พนักงานท่ีดินนั้น  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีมีอยู่เดิมแลว้ 
ขั้นตอนกระบวนงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่ฝ่ายรังวดัทั้งหมด 
 

4.3  วิธีการแก้ไขปัญหา 
 การเรียกประชุม 
 ในช่วงเร่ิมต้นท่ีมีการยกระดับวิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ฝ่ายรังวดัไดมี้เป้าหมายว่านายช่างรังวดัทุกคนตอ้งรังวดั
โดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ได้ทุกคน
ภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 จึงตอ้งมีการประชุมนายช่างรังวดัทุกสัปดาห์ในวนัท่ีหน่วยสนบัสนุน
ของกรมท่ีดินเขา้มาอบรมแนะน าการใช้เคร่ืองมือเพิ่มเติมในช่วงเวลาตอนเย็นหลงัเลิกงานเวลา 
17.00-19.30 น.เพื่อรวบรวมปัญหาต่าง  ๆ ของนายช่างรังวดัทุกคนมาให้วิศวกรรังวัดหน่วย
สนับสนุนการรังวดัมาช่วยหาทางแก้ไข ซ่ึงส่วนใหญ่วิศวกรรังวดัหน่วยสนับสนุนได้ช่วยแกไ้ข
ปัญหาให้ไดเ้กือบทั้งหมด เวน้กรณีกรอกขอ้มูลช่ือระวาง ต าบล อ าเภอ ผิดพลาดตอ้งแจง้กรมท่ีดิน
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ลบขอ้มูลในฐานขอ้มูลและนายช่างรังวดัจ านวน 10 คนท าตามเป้าหมายได้ 9 คน อีกหน่ึงคนมี
ปัญหาสุขภาพขอสะสางงานเพื่อจะรอเกษียณอายรุาชการในเดือนกนัยายน 2563   
 

การส่ือสาร 
 ในการรังวดัปกติมีการตั้งไลน์กลุ่มนายช่างรังวดัส านักงานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยไ์วเ้พื่อส่ง
ข่าวสาร และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเร่ืองงานอยูแ่ลว้เม่ือมีการยกระดบัการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึง
ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ได้มีการดึงวิศวกรรังวดัหน่วย
สนบัสนุนเขา้มาในกลุ่มไลน์ดว้ยหากนายช่างรังวดัคนใดมีปัญหาอุปสรรคดา้นการใชเ้คร่ืองมือให้
ส่งปัญหามาทางไลน์กลุ่มเพื่อให้วิศวกรรังวดัหน่วยสนับสนุนเขา้มาตอบปัญหาให้จะได้เป็นการ
แบ่งปันองคค์วามรู้ให้นายช่างรังวดัท่ีอยู่ในกลุ่มไลน์ทราบทุกคน และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนมี
การขอเบอร์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของวิศวกรรังวดัหน่วยสนับสนุนเพื่อท่ีประสานงานโดยตรงอีกทาง
หน่ึง 
  
 การท า KM  (Knowledge Management)  
 มีการรวบรวมปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เพื่อจดัท าเป็นองค์ความรู้ของฝ่ายรังวดัส านักงานท่ีดิน
จงัหวดับุรีรัมยน์ าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเช่นหากมีนายช่างรังวดัท่ีบรรจุรับราชการใหม่ 
หรือมีนายช่างรังวดัยา้ยมาปฏิบติัราชการในส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยย์งัไม่มีประสบการณ์ดา้น
การรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เรา
จะใช้องค์ความรู้น้ีสอนงานเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงานเป็นการสร้างวฒันธรรม
องคก์ารท่ีดีในหน่วยงาน 
 

การประสานงาน 
ได้มีการประสานงานกับกรมท่ีดินกรณีเคร่ืองรับสัญญาณ  (RTK GNSS Network) มี 5 

เคร่ือง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยได้แจ้งผูต้รวจราชการกรมท่ีดินช่วยประสานงานกับกอง
เทคโนโลยีท าแผนท่ีหากมีการจดัซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณ (RTK GNSS Network) ขอให้จดัสรรให้
ส านกังานท่ีดินจงัหวดับุรีรัมยเ์พิ่มเติมดว้ยโดยผูต้รวจราชการรับวา่จะติดตามให ้
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5.  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  ปัญหาด้านการใช้เคร่ืองมือ 
 ปัญหามีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) เร่ืองนายช่างรังวดัผูใ้ชเ้คร่ืองมือการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึง
ดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS  Network) จากการท่ีปฏิบติังาน
ไปประมาณ 1 เดือน นั้น สามารถเขา้ใจไดว้่าคู่มือท่ีหน่วยสนับสนุน การรังวดัท ามาให้ไม่ละเอียด
นั้นเน่ืองจาก ตอ้งการให้นายช่างรังวดัเป็นผูป้ฏิบติัง่านท าตามขั้นตอนท่ีคู่มือการรังวดัโดยวิธีแผนท่ี
ชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS  Network) แนะน าโดย
ไม่ขา้มขั้นตอน  เพราะหากขา้มขั้นตอนหรือกดเปล่ียนพารามิเตอร์ หรือค่าต่าง ๆ ท่ีตั้งไวเ้ป็นพื้นฐาน
ส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม  จะท าให้เกิดความเสียหาย ค่าพิกดัภูมิศาสตร์ท่ีไดอ้าจจะไม่อยู่
ในระบบท่ีกรมท่ีดินใช้ ส่วนเร่ืองการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลของกรมท่ีดิน 
(DOLCAD) และการเพิ่มภาระงานด้านเทคนิค, งานเอกสาร และการสอนงานการใช้เคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมให้คนงานรังวดั  ตลอดจนการดูแลรักษาเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไม่ให้เกิด
ความเสียหายจากความประมาท  เป็นเร่ืองท่ีนายช่างรังวดัสามารถควบคุม ดูแลไดท้ั้งหมด  เพราะมี
การฝึกฝนและออกไปท าการรังวดัเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ  ท าให้งานรังวดัเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
และเม่ือไดป้ฏิบติัจนเกิดความเคยชินท าให้งานรังวดัในสนามเสร็จเร็วขึ้น  และ 2) ปัญหาสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศของบท่ีดินท่ีออกไปท าการรังวดัมีแดดแรงมาก  บางคร้ังเมฆคร้ึมหรือมีฝน
ตก มีอุปสรรคกีดขวาง เช่น มีเสาไฟแรงสูง เสาโทรศัพท์  นายช่างรังวดัผูท้  าการรังวดัต้องใช้
ประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในงานภาคสนาม  ให้ท าการรับสัญญาณดาวเทียม ให้ไดค้่า
พิกดัภูมิศาสตร์ให้ส าเร็จลุล่วง  หากโชคไม่ดีอากาศปิดทั้งวนัไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้  
นายช่างรังวดัตอ้งสละเวลามารับสัญญาณในวนัถดัไป  ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีควบคุมไม่ได ้
 

5.2  ปัญหาด้านการจัดการการเปลีย่นแปลง 
เป็นปัญหาท่ีผูบ้ริหารฝ่ายรังวดัตอ้งเขา้มาแกไ้ขโดยตรง เช่น ปัญหาดา้นทศันคติ  ในระบบ

ราชการส่วนใหญ่  หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นขา้ราชการผูป้ฏิบติังานจะมีทศันคติไม่ดี  มีการ
ต่อตา้นไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงไวก่้อน  คดัคา้นไวก่้อน  จะไม่ยอมศึกษาว่าการเปล่ียนท่ีเกิดขึ้น
ส่งผลดีต่อองคก์ารอยา่งไร เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งรวบรวมขอ้มูล และผลดีของการเปล่ียนแปลง
วิธีการรังวดัจากวิธีการเดิม  เป็นการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยระบบโครงข่ายการรังวดัดว้ย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS  Network) และน าขอ้ดีของการเปล่ียนแปลงมาโนม้นา้ว  ปรับทศันคติ
แนวความคิด   เพราะหากนายช่างรังวดัต่อตา้นไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงก็ตอ้งหางานอ่ืนท าแทน
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การรับราชการเป็นนายช่างรังวดั  เพราะกรมท่ีดินประกาศยกระดบัการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึง
ด้วยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS  Network)  ครบทุกสาขาทั่ว
ประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นายช่างรังวดัมีการยอมรับ จ านวน 9 คน อีก 1 คน  มีปัญหา
ดา้นสุขภาพและใกลเ้กษียณอาย ุจึงไม่ขอรับการอบรม  เม่ือนายช่างรังวดัไดรั้บการอบรมสอนแนะ
ในทางปฏิบติัเกิดปัญหามาก  จึงน าปัญหาท่ีพบมาแชร์กนัในกลุ่มไลน์  และให้วิศวกรรังวดัหน่วย
สนบัสนุนช่วยแกไ้ขปัญหาให ้ สามารถแกปั้ญหาไดเ้กือบทุกเร่ือง  ยกเวน้เร่ืองแกไ้ขฐานขอ้มูลหลกั
ตอ้งแจง้กรมท่ีดิน  และในส่วนปัญหาหลกัของการจดัการการเปลี่ยนแปลง คือ ระยะแรกผูใ้ชเ้คร่ือง
มือไม่มีความช านาญ  และเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมมีไม่เพียงพอต่อผูใ้ช้งานตอ้งสลบักนัใช้ใน
ช่วงแรก  ได้มีการประชุมหลายคร้ังจนสรุปได้ว่า  ให้นายช่างรังวดัท่ีใช้เคร่ืองมือช านาญงานน า
เคร่ืองมือออกไปรังวดัก่อน  เม่ือรังวดัเสร็จจึงน าเคร่ืองมือรังวดัมาส่งใหน้ายช่างรังวดัท่ียงัไม่ช านาญ  
เวลารับสัญญาณจะไดมี้คนคอยแนะน า  วิธีการน้ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างดี เม่ือนายช่างรังวดัมี
ความช านาญแลว้  จึงสามารถแนะน าและสอนวิธีการใช ้ ตลอดจนการดูแลรักษาเคร่ืองรับสัญญาณ
ไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะใช้งาน  ส่วนเร่ืองปัญหาระเบียบ  และขอ้กฎหมาย  มีระเบียบกรม
ท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสัญญาณเพิ่มขึ้นมา 1 เร่ือง ไม่เป็นปัญหาในการปฏิบติังานของนายช่าง
รังวดัส่วนเร่ืองการให้บริการประชาชนนั้นเวลาออกไปท าการรังวดั  หรือเม่ือเจา้ของท่ีดินมายื่นขอ
รังวดัตอ้งช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ให้ทราบว่ามีการเปล่ียนแปลงวิธีการรังวดั  เน้ือท่ีของแปลงท่ีดิน
อาจคลาดเคล่ือนไม่เท่าเดิม  เพราะมีเทคนิคชั้นสูง เช่น ค่าความสูงเฉล่ีย   การปรับแกค้่าความโคง้
ของโลกมาเก่ียวขอ้ง 
 

5.3  วิธีการแก้ไขปัญหา 
 ในช่วงแรกในการเปล่ียนวิธีการรังวดัจากวิธีการเดิม  เป็นวิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึง
ด้วยระบบโครงข่ายการรังวดัด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS  Network) นั้น ได้ใช้วิธีแก้ไข
ปัญหาหลาย ๆ วิธีมาช่วยกนั  เรียกประชุมสัปดาห์ละ 2 วนั  ใช้การส่ือสารไลน์กลุ่มมาช่วยแกไ้ข
ปัญหา หากเร่งด่วนก็จะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดต่อประสานงานกบัวิศวกรรังวดัท่ีเขา้มาสนับสนุน  
หรือบางทีโทรศพัทป์ระสานงานกบักรมท่ีดิน  เพื่อหาทางแกไ้ขและไดน้ าปัญหาต่างๆ รวบรวมไว้
เป็น KM เพื่อน าองคค์วามรู้ไวส้อนงานนายช่างรังวดับรรจุใหม่ หรือนายช่างรังวดัท่ียา้ยมาซ่ึงไม่เคย
รังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยดาวเทียมแบบจลน ์(RTK GNSS  Network) 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
1) นายช่างรังวดัท่ีมีอายุมากใกล้จะเกษียณอายุราชการไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ

เทคโนโลยีและนวตักรรมไดอ้ยา่งรวดเร็วบางคนตอ้งใชร้ะยะเวลานานหลายเดือน  ตอ้งการให้กรม
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ท่ีดินมองบุคลากรดว้ยวา่เขารับราชการมานานมาก  จนถึงเวลาจะยกระดบัท าการรังวดัโดยวิธีแผนท่ี
ชั้นหน่ึงด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS  Network) นายช่างรังวดับางคนปรับตวัได้ช้าหรือ
ปรับตวัรับกบัเทคโนโลยีไม่ไดเ้ลย  แมจ้ะพยายามแลว้  ควรให้นายช่างรังวดัท่ีมีอายุมากลดจ านวน
การรังวดัลงจากเกณฑ์ท่ีกรมท่ีดินก าหนดไว ้  15 ราย/เดือน  เพราะจะท าให้งานรังวดัท่ีได้รับ
มอบหมายอาจด าเนินการไม่แลว้เสร็จมีงานรังวดัคา้งเกิดขึ้นเกิดความล่าช้าในการปฏิบติังาน เกิด
ความเสียหายต่อราชการและประชาชนผูรั้บบริการได ้ และอาจมีขอ้ร้องเรียนตามมา 

2) กรมท่ีดินควรช่วยประชาสัมพันธ์ว่า  วิธีการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เป็นเทคโนโลยีการรังวดัชั้นสูงมีความละเอียด+4 
เซนติเมตร  มีความละเอียดมากเม่ือเทียบกบัวิธีการเดิม  แต่ผลการรังวดัท่ีไดอ้อกมาเน้ือท่ีอาจมีความ
แตกต่างจากเน้ือท่ีเดิม เป็นผลมาจากการค านวณต่างวิธีกนั ในวิธีปัจจุบนัมีการค านวณค่าความสูง
เฉล่ียจากระดบัน ้ าทะเล  และค่าความโคง้ของโลกมาประกอบดว้ย  จะไดมี้เกิดขอ้กล่าวหาและขอ้
ร้องเรียนต่อทางราชการ  และผลดีท่ีไดต้ามมาคือ สามารถน ารูปแปลงท่ีดินท่ีมีความถูกตอ้งสูงไปใช้
ประโยชน์ด้านผงัเมือง  แผนท่ีภาษี  การคมนาคมขนส่ง จัดโซนน่ิงด้านเกษตรกรรม  และการ
ป้องกนับรรเทาภยัพิบติัเป็นโครงสร้างพื้นฐานดา้นแผนท่ีแห่งชาติ 

3) กรมท่ีดิน ควรตั้งงบประมาณขอซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมเพิ่มในกรณีท่ี
ส านกังานท่ีดินท่ีมีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมไม่เพียงพอ  จะไดจ้ดัสรรให้เพียงพอหรือส านักงาน
ท่ีดินใดท่ียกระดบัการรังวดัโดยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงดว้ยดาวเทียมแบบจลน์มาหลายปีแลว้  เคร่ืองมือท่ี
ใชอ้าจเกิดการช ารุดเน่ืองจากใชง้านมานาน จะไดมี้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมสนบัสนุนการรังวดั
เป็นเคร่ืองส ารองขณะน าเคร่ืองมือเขา้ไปตรวจเช็คซ่อมแซมได ้

4) กรมท่ีดินควรมีการจัดอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Quantum 
Graphic Information System หรือโปรแกรม QGIS ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในส านักงานท่ีดินท่ีมีการ
ยกระดบัการรังวดัดว้ยวิธีแผนท่ีชั้นหน่ึงไปแลว้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ี
และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในกรณีท่ีมีการรังวดัคาบเก่ียวกบัท่ีสงวนหวงหา้มต่างๆ เช่น
เขตป่าสงวน เขตป่าไมถ้าวร เขตส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เขตนิคมสร้างตนเอง เขต
นิคมสหกรณ์ เขตท าเลเล้ียงสัตว ์ท่ีสาธารณะประโยชน์ หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง ท่ีราชพสัดุท า
ใหล้ดความเส่ียงในการปฏิบติังานผิดพลาดและท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจสามารถน าไปใชใ้นการ
พิจารณาเร่ืองออกโฉนดท่ีดินท าให้โฉนดท่ีดินออกโดยชอบด้วยระเบียบ กฏหมาย และน าไป
ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารประโยชน์ท่ีได้ออกหนังสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงแลว้ ว่ามีอาณาเขต 
รูปร่างอย่างไรเวลาเจ้าหน้า ท่ีออกไปท าการรังวัดท่ีดินจะได้ไม่ มี ปัญหารังวัดท่ี ดิ นทับท่ี
สาธารณประโยชน์ 
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5)  จากท่ีนายช่างรังวัดได้ท าการรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้ นหน่ึงด้วยดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS  Network) เป็นเวลา 2 เดือนผ่านไปนายช่างรังวดัเร่ิมมีดวามช านาญมากขึ้นอยาก
ให้กรมท่ีดินส่งวิทยากรมาฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือในการรังวดัในบางเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนท่ียงั
ไม่ได้สอนในตอนอบรมคร้ังแรกจะท าให้เกิดผลดีต่อประชาชนและความรวดเร็วในการปฏิบัติ
ราชการมากขึ้น 
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การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทลั 
กรณีศึกษา “หนังสือพมิพ์ท้องถ่ินภูกระโดนนวิส์” 

 
วรเดช เกิดโมลี17 

 

บทคัดย่อ 
 
เครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของ

ผูส่ื้อข่าวในสังคมยคุดิจิทลั โดยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อสืบคน้ และต่อ
ยอดข่าวสารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยงัใชเ้ป็นช่องทางในการน าเสนอข่าวสารเพื่อ
เขา้ถึงผูรั้บสาร ซ่ึงปัจจุบนัหันไปบริโภคข่าวสารทางส่ือออนไลน์มากกว่าส่ือกระแสหลกั เน่ืองจาก
เห็นว่าข้อมูลในส่ือกระแสหลักขาดความเป็นกลาง ขาดความถูกต้อง และขาดความน่าเช่ือถือ 
รวมทั้งยงัใชเ้ป็นพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะอนัร้อนแรงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไดอ้ย่าง
อิสระ ไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา ด้านสถานท่ี และไร้รูปแบบ แมว้่าจุดเด่นของส่ือสังคมออนไลน์คือ 
ความสะดวก และรวดเร็วในการน าเสนอข่าวสาร แต่หลายฝ่ายทั้งการส่ือ นกัวิชาการ และผูส่ื้อข่าว 
ยงัมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบเชิงจริยธรรมในการน าเสนอข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชส่ื้อสารระหว่างกนัในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ขาดความถูก
ต้องและความน่าเช่ือถือ ดังนั้ นเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค ์ผูใ้ชท้ั้งในระดบัองคก์ารและระดบับุคคล ควรตอ้งค านึงถึงจริยธรรมการใชค้วบคู่กนัไปดว้ย 

นอกจากน้ีเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Network) ยงัมีบทบาทกับสังคม
ปัจจุบนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ขอ้มูลข่าวสารบนส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงมีอยู่มากมายน้ี มีทั้งขอ้มูลจริง 
ข่าวลือ และข่าวลวง เน่ืองจากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถท าหนา้ท่ีไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยมี
ส่ือใหม่ (New Media) เช่น Facebook,  Twitter,  Line,  Instagram,  YouTube เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อส่ือสารแลว้ ยงัมีบทบาทในการก าหนด
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น ส่ือสังคมออนไลน์ จึงมีบทบาทส าคัญในการเปล่ียน
พฤติกรรมการเสพขอ้มูลข่าวสารของผูค้นในยุคปัจจุบนั ขณะท่ีส่ือส่ิงพิมพด์ั้งเดิม หรือส่ือกระแส
หลกัก็ใหค้วามส าคญักบัการผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น และลดปริมาณการผลิตส่ือส่ิงพิมพล์งเช่นกนั 
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นอกจากน้ีส่ือประเภททีวี ก็มีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปดว้ยการผลิตขอ้มูลเพื่อ
เผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์เช่นกนั รวมถึงการพฒันาไปสู่ระบบทีวีดิจิทลั 

“หนังสือพิมพท์อ้งถ่ินภูกระโดนนิวส์” ซ่ึงเป็นส่ือในระดบัทอ้งถ่ิน ก็ไดมี้การปรับเปล่ียน
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารจากการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นการน าเสนอผ่านส่ือใหม่ (New 
Media) หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้แพลตฟอร์ม (Platform) ของเฟสบุ๊ค 
(Facebook) เป็นหลกั ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยคุดิจิทลั เช่นเดียวกบัส่ือกระแสหลกั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการน าเสนอเช่นกนั 
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Presentation of Information Via Social Media Networks, Case Study of 
“Phu Kradonnews Local Newspaper” 

 
Voradej Kerdmolee18 

 

Abstract 
  

Social media networks have become an important tool for journalists in the digital society. 
Which can be used to gather information to search and expand news to be more diverse Also used 
as a channel for presenting news to reach the audience Currently turning to consume news via 
online media more than mainstream media Due to the fact that the information in the mainstream 
media lacks neutrality Lack of accuracy And lack credibility.  It is also used as a place to freely 
express opinions on the hot public issues that arise in society. There are no limits on time, location, 
or lack of format, although the strength of social media is the convenience and speed in delivering 
news.  But many parties including media, academics, and reporters There is still concern about the 
ethical impact of news on the online media.  Because the information used to communicate with 
each other on social networks (Social network) is not accurate and reliable.  Therefore, in order to 
make good use of social media Users at both the organizational and personal levels Should consider 
the ethics of use at the same time. 
 In addition, social media networks have an inevitable role in today's society.  There are 
many news and information on social media.  There are both real information, rumors and false 
information because internet users can do both the messenger and the receiver.  With new media 
such as Facebook, Twitter, Line, Instagram, YouTube come into play in everyday life. Which aside 
from increasing the convenience of communication Also has a role in determining issues That occur 
in society, so social media Therefore plays an important role in changing the information 
consuming behavior of people in modern times While the original print media Or the mainstream 
media is paying more attention to online news production And reduce the amount of print media 
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production as well.  In addition, TV media Also adapted to the changing situation by producing 
information to be distributed online. Including the development to digital TV. 
 “Phu Kradonnews Local Newspaper” which is a local media There has been a change in 
the format of presenting information from the production of publications. Is a presentation through 
new media (New Media) or social media (Social Media) using the platform (Platform) of Facebook 
(Facebook) mainly according to changes in the current world in the digital age Like the mainstream 
media that has changed the format of the presentation as well. 
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1.  บทน า 

 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคมได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว พฤติกรรมการส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของคนโดยทัว่ไป
สามารติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้นเทคโนโลยสีารสนเทศนบัวา่มีบทบาท 
และมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของประชาชนมากขึ้น จนกลายเป็นการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั โดยมีส่วนช่วยทั้งในเร่ืองการศึกษา การท างาน การติดต่อส่ือสาร ความ
บนัเทิงและการพกัผ่อนหย่อนใจ ท าให้อินเทอร์เน็ตมีความเติบโตและมีผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึ้นมากมาย 
เช่น ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) จ านวนผูใ้ช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดว้ย
ความสะดวกสบายในการเขา้ถึง ความรวดเร็ว การติดต่อท่ีท าให้ผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดร้วดเร็วแมจ้ะอยู่คนละซีกโลกก็ตาม ทั้งยงัสามารถเขา้ถึงระบบไดจ้ากอุปกรณ์ท่ี
หลากหลาย ไม่วา่จะเป็น โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) และแทบ็เลต็ (Tablet) หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็
แลว้แต่ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ก็สามารถเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์ไดท้ั้งส้ิน  

ดว้ยคุณสมบติัของส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) ท่ีไม่ไดจ้ ากดัให้
ผูใ้ช้เป็นเพียงผูเ้ขา้ถึงบริการ และขอ้มูลท่ีสร้างตอ้งมาจากผูใ้ห้บริการเท่านั้น แต่ระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ กลบัให้สิทธิอย่างเต็มท่ีในการสร้างและเผยแพร่ขอ้มูลได้ตลอดเวลาตาม
ตอ้งการโดยไม่จ ากดัจ านวน ซ่ึงเราจะพบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏเกือบทั้งหมดท่ีเผยแพร่อยู่บนส่ือสังคม
ออนไลน์ลว้นมาจากผูใ้ช้แทบทั้งส้ิน จากขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว ส่ือสังคมออนไลน์ไม่เพียง
ดึงดูดให้คนเขา้มาใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีท าให้ส่ือสารมวลชนสาขาต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็นส่ือโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพต์่าง ๆ รวมไปถึงบริษทั หา้งร้าน หรือพ่อคา้ แม่คา้ยคุใหม่หัน
มาท าธุรกิจ หรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารบนส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นดว้ย และสามารถท าให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอมีความน่าสนใจมากเพียงใด โอกาสท่ีขอ้มูลข่าวสารนั้นถูกแบ่งปัน เผยแพร่ 
และกระจายไปยงัคนหมู่มากก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์จึง
กลายเป็นช่องทางส าคญัในการติดต่อส่ือสารของคนยุคดิจิทลั (Digital) ท่ีตอ้งการใชค้วามสามารถ
ในการส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารไปยงัคนหมู่มาก ไดอ้ย่างประหยดั รวดเร็ว และสามารถส่งผ่านไปยงั
กลุ่มคนใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีการติดต่อกันมาก่อน จึงนับเป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคัญในการใช้
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการสร้างสังคม การใช้ชีวิตส่วนตวั การท า
ธุรกิจ และการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารสาธารณะทัว่ไป  

ดังนั้น จากการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสังคมยุค
ดิจิทัล ท าให้เกิดปรากฏการณ์การใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ของการส่ือสารมวลชน 
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โดยเฉพาะผูส่ื้อข่าวในฐานะฟันเฟืองส าคัญในอุตสาหกรรมข่าวสารเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เป็น
เคร่ืองมือเสริมในการสืบคน้และต่อยอดขอ้มูลให้มีความหลากกลาย ถูกตอ้งสมบูรณ์ รวมถึงใชเ้ป็น
ช่องทางการส่ือสารเพื่อเขา้ถึงกลุ่มรับสารปัจจุบนั ท่ีนับวนัจะปฏิเสธข่าวสารจากส่ือกระแสหลกั 
(Mainstream Media) เน่ืองจากขาดความเป็นกลาง และขาดความน่าเช่ือถือ ท าให้ผูส่ื้อข่าวต้อง
เรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อพฒันารูปแบบการน าเสนอข่าวสารให้กา้วทนั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บสารมากยิง่ขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      

1)   เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมการส่ือสารมวลชน 
2)   เพื่อศึกษาถึงส่ือท่ีเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมของคนไทยโดยรวมและส่ือท่ี

เหมาะสมกบัคนไทยในชนบท 
3)   เพื่อศึกษาถึงการใชส่ื้อใหม่ของหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินภูกระโดนนิวส์มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมกบัสังคมชนบททอ้งถ่ิน 
 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)   ท าใหท้ราบถึงแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารมวลชน 
2)   ท าให้ทราบถึงส่ือท่ีเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมของคนไทยโดยรวมและส่ือท่ี

เหมาะสมกบัคนไทยในชนบท 
3)   ท าให้ทราบถึงการใช้ส่ือใหม่รูปแบบใดของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินภูกระโดนนิวส์มี

ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสังคมชนบททอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในพื้นท่ีต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

4.  ขอบเขตการศึกษา 
      

การศึกษาการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล 
กรณีศึกษา “หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินภูกระโดนนิวส์” มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1)   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมการส่ือสารมวลชน 
2)   ศึกษาในเร่ืองส่ือท่ีเหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมของคนไทยโดยรวมและส่ือท่ี

เหมาะสมกบัคนไทยในชนบท 
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3)   ศึกษาการใช้ส่ือใหม่ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินภูกระโดนนิวส์มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมชนบทท้องถ่ิน โดยเฉพาะในพื้นท่ีต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอสีคิ้ว 
จงัหวดันครราชสีมา 

 

5.  แนวคิดทฤษฎี 
      

5.1  การส่ือสารมวลชน (Mass Communication)  
5.1.1  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารมวลชน (พรีะ  จิรโสภณ, 2557)  

1)   การส่ือสารมวลชน เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดขึ้นภายใตบ้ริบทสังคม 
วฒันธรรม และการเมืองท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงบริบทแวดลอ้มเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีและพนัธกิจของส่ือมวลชน ในขณะเดียวกนั ส่ือมวลชนเองก็เป็นกลไกทาง
สังคมท่ีส าคญัท่ีมีอ านาจในการก าหนดการเปล่ียนแปลงหรือรักษาสถานภาพเดิมของสังคมเช่นกนั 

2)   ส่ือมวลชนในประเทศเสรีนิยม นอกจากจะเป็นสถาบนัท่ีมีพนัธกิจหน้าท่ี
ทางสังคมแลว้ ยงัมีบทบาทเป็นองคก์รทางธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไร ท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวม เลือกสรร 
กลัน่กรอง ปรุงแต่งข่าวสาร เพื่อเผยแพร่จ าหน่าย แจกจ่ายแก่สมาชิกในสังคมท่ีเป็นผูรั้บสารและ
ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อข่าวสาร บรรดาข่าวสารรวมทั้งนวตักรรมต่าง ๆ ในสังคมจะถูกส่ือมวลชน
รวบรวมและเผยแพร่กระจายสู่ผูรั้บสารในสังคม ทั้งทางตรงทอดเดียว หรือผา่นบุคคลตวักลางแบบ 
2 ทอด หรือหลายทอด และสร้างผลใหเ้กิดการรับรู้เป็นวาระข่าวสาร เกิดสาธารณมติ รวมทั้งอาจเกิด
ช่องว่างทางข่าวสารและความรู้ในมวลสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงปรากฎการณ์เหล่าน้ีสามารถ
อธิบายโดยทฤษฎีต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 

3)   การส่ือสารมวลชนสร้างผลลพัธ์ด้านต่าง ๆ มากมายต่อสังคม มีทฤษฎีท่ี
อธิบายเก่ียวกับผลจากอิทธิพลของส่ือมวลชนหลากหลายทฤษฎี ทั้งกระบวนทศัน์ท่ีมองว่าส่ือมี
อิทธิพลดุจดังกระสุนปืนหรือเข็มฉีดยา และท่ีมองว่าอิทธิพลส่ือมวลชนไม่มีอานุภาพมหาศาล
เหมือนท่ีคาดคิดกัน เน่ืองจากปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และผูรั้บสารมีบทบาทในการ
กลัน่กรองหรือเบ่ียงเบนความหมายของข่าวสารไดต้ลอดเวลา อย่างไรก็ดี ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัผลของ
ส่ือมวลชนในระยะยาวในลกัษณะสั่งสม เช่น ทฤษฎีการสร้างและปลูกฝังความจริงทางสังคม 
ทฤษฎีการขดัเกลาและการเรียนรู้ทางสังคม ยงัสามารถอธิบายอิทธิพลของส่ือมวลชนไดใ้นหลาย ๆ 
กรณี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
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5.1.2  ความหมายของการส่ือสารมวลชน 
ชาร์ลส์ อาร์ ไรท ์(Wright, 1959 อา้งถึงใน วิภาณี  แมน้อินทร์, 2557) ไดใ้หค้วามหมาย

ของการส่ือสารมวลชน หมายถึง การส่ือสารท่ีมุ่งส่งสารไปยงัผูรั้บสารจ านวนมาก ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัและไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูส่้งสาร สารจะถูกส่งผ่านส่ือมวลชนเพื่อให้ผูรั้บสารทัว่ไปไดรั้บ
สารนั้นไดอ้ย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกนั สารท่ีส่งไปนั้นจะมีอายุจ ากดัไม่ย ัง่ยืน และผูส่้งสารจะเป็น
องคก์ารซ่ึงด าเนินงานภายใตโ้ครงสร้างท่ีสลบัซบัซอ้น และมีค่าใชจ่้ายจ านวนมาก  

ซาราห์ เทรนฮอลม์ (Trenholm อา้งถึงใน วิภาณี  แมน้อินทร์, 2557) ไดใ้ห้ความหมาย
ของ การส่ือสารมวลชน หมายถึง การส่ือสารรูปแบบหน่ึงท่ีผูส่้งสารซ่ึงอยูใ่นรูปขององคก์าร ส่งสาร
ไปยังกลุ่มผู ้รับสารขนาดใหญ่หลากหลายกลุ่ม ซ่ึงมีสมาชิกท่ีแตกต่างกันแต่ล ะบุคคล การ
ติดต่อส่ือสารในลกัษณะดงักล่าวนั้นเป็นการส่ือสารทางออ้ม โดยใช้ส่ือเป็นตวักลางระหว่างผูส่้ง
สารและผูรั้บสาร 

สรุปการส่ือสารมวลชน หมายถึง กระบวนการซ่ึงองค์การส่ือมวลชนส่งสารผ่าน
ส่ือมวลชนไปยงัมวลชนผูรั้บสาร ซ่ึงกระจดักระจายในพื้นท่ีต่าง ๆ และมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัให้
ไดรั้บสารนั้นอยา่งรวดเร็วในเวลาเดียวกนัหรือเวลาใกลเ้คียงกนั 

 
5.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของกระบวนการส่ือสารมวลชน  3 ประการ 

(Wright, 1959 อา้งถึงใน วิภาณี  แมน้อินทร์, 2557) 
1)   มุ่งเผยแพร่ไปยงัผูรั้บสารกลุ่มค่อนขา้งใหญ่ หลากหลายและไม่ เป็นท่ีรู้จกั

กบัผูส่้งสาร 
2)   สารถูกถ่ายทอดเป็นสาธารณะ และมกัไปถึงผูรั้บสารในเวลาเดียวกนัหรือ

พร้อมกนั โดยมีลกัษณะปรากฏให้รับรู้แบบผ่านหูผ่านตาแลว้หายไป (ยกเวน้หากมีการบนัทึกหรือ
จดัเก็บไว)้ 

3)   ผูผ้ลิตและส่งสารมกัจะด าเนินงานโดยองคก์ารท่ีซบัซ้อน (มีหลายฝ่าย หลาย
แผนก) และมีค่าใชจ่้ายสูง 

จากลกัษณะการส่ือสารมวลชนดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีส่ือเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
และแพร่กระจายสาร ซ่ึงส่ือดั้งเดิม (Old Media) ท่ีเคยมีบทบาทในอดีต เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ก็ยงัมีบทบาทส าคัญอยู่ในปัจจุบัน และมีส่ือใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการส่ือสาร ช่วยให้มีช่องทางการส่ือสารมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถขจดั
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งด้านเวลา สถานท่ี และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ และการบรรจุข่าวสาร 
สามารถสร้างสุนทรียภาพให้กบัสารไดอ้ย่างไม่มีขอบเขตจ ากดั ส่ือมวลชนจึงกลายเป็นเคร่ืองมือ
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ขยายประสบการณ์มนุษยใ์ห้กวา้งไกล รวดเร็ว ไร้ขอบเขต ส่ือมวลชนเสมือนเป็นหู เป็นตา และยงั
เป็นสมองใหก้บัสังคมมนุษยย์คุปัจจุบนั (พีระ  จิรโสภณ, 2557) 

ส่ือใหม่ (New Media) ท่ีมีบทบาทสูงขณะน้ีไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ (Computer), โน๊ตบุ๊ค
(Notebook), แท็ปเล็ต (Tablet), โทรศพัทส์มาร์ทโฟน (Smart Phone), โซเชียลมิเดีย (Social Media) 
เป็นตน้ ซ่ึงมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายการส่ือสารในระบบดิจิทลัท่ีสามารถส่ือสารไดท้ั้งในระดบั
บุคคล กลุ่ม และมวลชน เช่ือมโยงมนุษยเ์สมือนหน่ึงเป็นสังคมเดียวกนั เวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide 
Web) ต่าง ๆ มีบทบาทในการน าเสนอข่าวสารหลากหลายและสร้างสรรค์โลกเสมือนจริง (Virtual 
Reality) ท าใหม้นุษยเ์ขา้ถึงโลกของความเป็นจริงและโลกของจินตนาการไดอ้ยา่งสะดวกและอิสระ
อยา่งไม่เคยมีมาก่อน (พีระ จิรโสภณ, 2557) 

นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยงัมีส่ือใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากความก้าวหน้าของการส่ือสาร
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียม และเคเบิ้ลใยแกว้ มีเคเบิ้ลทีวีท่ีมีช่องรับสัญญาณนับร้อยช่องสถานี มี
หนงัสือออนไลน์ และยงัมีส่ือท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารมากมายอีกหลายส่ือ ซ่ึงแนวโนม้ท่ีมีลกัษณะ
การบูรณาการเป็นส่ือเอนกหรือส่ือผสม (Multimedia) ในยุคปัจจุบนัอยู่ในสภาวะส่ือหลอมรวม ท า
ใหก้ารแยกความแตกต่างและแยกประเภทของส่ือท าไดย้ากขึ้น ซ่ึงต่างจากในอดีตท่ีส่ือต่างๆ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน (พีระ จิรโสภณ, 2557) 
 

5.2  ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทาง

สังคม (Social Tool) เพื่อใช้ส่ือสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทาง
เวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยุกตบ์นส่ือใด ๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (สภาการหนงัสือพิมพ,์ 
2553) โดยเนน้ใหผู้ใ้ชท้ั้งท่ีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารมีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค ์(มานะ ตรียาภิวฒัน์, 
2553) ในการผลิตเน้ือหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

 
5.2.1  ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของการน ามาใช้

โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลกั ขอยกตวัอยา่ง 6 กลุ่มหลกั ดงัน้ี (มานะ ตรียาภิวฒัน์, 2553; Safko and Brake, 
2010) 
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ตารางท่ี 1  ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
 

ประเภทของส่ือสังคม
ออนไลน์ 

ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

Weblogs หรือ Blogs เป็นส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถ
แบ่งปันให้บุคคลอื่น  ๆ  โดยผูรั้บสารสามารถเข้าไปอ่าน 
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของ
บล็อกนั้ นจะเรียงล าดับจากเน้ือหาใหม่ไปสู่เน้ือหาเก่า 
ผูเ้ขียนและผูอ่้านสามารถคน้หาเน้ือหายอ้นหลงัเพ่ืออ่าน
และแกไ้ขเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา  

Exteen, Bloggang, 
Wordpress, 
Blogger, Okanation 

Social Networking หรือ
เครือข่ายสังคมใน
อินเทอร์เน็ต 

เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) 
เพ่ือร่วมกนัแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกันทั้ง
ดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา 

Facebook, Hi5, 
Ning, Linked In, 
MySpace, Youmeo, 
Friendster 

Micro Bloggingและ 
Micro Sharing หรือท่ี
เรียกกนัว่า “บลอ็กจ๋ิว” 

เป็นเว็บเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ท่ีให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป 
ส าหรับใช้บริการเขียนข้อความส้ัน ๆ ประมาณ 140 
ตัวอักษร ท่ีเรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดง
สถานะของตวัเองว่าก าลงัท าอะไรอยู ่หรือแจง้ข่าวสาร ต่าง 
ๆ  แ ก่ก ลุ่ม เ พ่ื อนใน สังคมออนไลน์  (Online Social 
Network) (Wikipedia, 2010) ทั้งน้ีการก าหนดให้ใชข้อ้มูล
ในรูปข้อความส้ัน ๆ ก็เพ่ือให้ผูใ้ช้ท่ีเป็นทั้งผูเ้ขียนและ
ผูอ้่านเขา้ใจง่าย  

Twitter 

Online Video เ ป็นเว็บไซต์ ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่ เ สีย
ค่าใช้จ่าย ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายและ
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีน าเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถูกจ ากดัโดยผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั 
ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดตามชมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

YouTube, MSN, 
Yahoo 

 
เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหา
ไดต้ามความตอ้งการและยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็
วิดีโออื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ านวนมากอีกดว้ย 

 

Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผูใ้ช้บริการ
สามารถอพัโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อน ามาใชง้าน
ได ้ท่ีส าคญันอกเหนือจากผูใ้ชบ้ริการจะมีโอกาสแบ่งปัน 

Flickr, Photo 
bucket, Photoshop, 
Express, Zooomr  
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

  

ประเภทของส่ือสังคม
ออนไลน์ 

ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

 รูปภาพแลว้ ยงัสามารถใชพ้ื้นท่ีเพ่ือเสนอขายภาพท่ีตนเอง
น าไปฝากไดอ้ีกดว้ย 

 

Wikis เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะเป็นแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data 
/ Knowledge) ซ่ึงผูเ้ขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการ 
นักวิชาชีพหรือผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้ ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขียน
หรือแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ 

Wikipedia, Google 
Earth, diggZy 
Favorites Online 
 

 
5.3  ส่ือที่เหมาะสมกบัคนไทย 
จากการรายงานของ  Digital 2020 Global Digital Overview โดย  We Are Social and 

Hootsuite (2020) และจากรายงานสถิติและพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตไตรมาส  1 (Internet Q1) 
ปี 2020 ทัว่โลก พบว่า คนไทย 75% ของจ านวนประชากรในประเทศใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) คนไทยใชเ้วลาอยู่บนส่ือสังคมออนไลน์ 2 ชัว่โมง 55 นาทีต่อวนั คนไทย 54% ใชส่ื้อสังคม
ออนไลน์  (Social Media) ส าหรับท างาน เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นส่ือสังคมออนไลน์  เป็น
แพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีมีจ านวนผูใ้ช้งานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยูทูป (You Tube), WhatsApp, 
Facebook Messenger, WeChat, อินสตาแกรม (Instagram) และ ต๊ิกต๊อก (Tik Tok) ส่วนไลน์ (Line) 
มีผูนิ้ยมใชก้นัใน 3 ประเทศคือ ไทย, ญ่ีปุ่ น และไตห้วนั  

และจากรายงานดงักล่าวพบว่าเฟสบุ๊ค (Facebook) ประเทศไทยมีผูใ้ช้งานมากเป็นอนัดบั 8 
ของโลก อยูท่ี่ 47 ลา้นบญัชี มีสัดส่วนผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย และช่วงอาย ุ25-34 ปี มากท่ีสุด รองลงมา
คือช่วงอาย ุ18-24 ปี  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จะพบวา่ส่ือใหม่ (New Media) มีอิทธิพลต่อคนไทยค่อนขา้งมาก
พบว่ามีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากถึง 75 % ของจ านวนประชากรในประเทศ และ
ยงัพบวา่เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีคนไทยใชม้ากท่ีสุดถึง 47 ลา้นบญัชี จาก
จ านวนประชากร 66.55 ลา้นคน (ส านักงานทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2562) คิดเป็นอตัรา 70.62 %  
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5.4  วัฒนธรรมไทยกบัการใช้ส่ือของคนไทย 
วฒันธรรมเป็นบริบทท่ีดีงามของชีวิต ท่ีคนในสังคมปฏิบติัสืบต่อ ๆ กนัมาจากรุ่นสู่รุ่น มีทั้ง

วฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม แต่ละสังคม แต่ละประเทศลว้นมีเอกลษัณ์ อตัลกัษณ์เฉพาะ
วฒันธรรมท่ีดีงามก็จะช่วยส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข วฒันธรรมช่วยเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้โดดเด่น ชาติไทยเป็นชาติท่ีรุ่งเรืองทางวฒันธรรม มีประวติัศาสตร์และมรดกทาง
วฒันธรรมอนัเป็นรากฐานของความเป็นชาติปรากฏเป็นประจกัษพ์ยานท่ีอนุรักษรั์กษาสืบต่อกนัมา
จนปัจจุบัน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวฒันธรรมสาขาต่าง ๆ ซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นอตัลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติัท่ีคน
ไทยทุกคนควรหวงแหนอนุรักษรั์กษาไวใ้หด้ ารงอยูสื่บไป (อุไรวรรณ เทียนทอง, 2548) 

การส่ือสารและวฒันธรรมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อาจกล่าวได้ว่าเม่ือมนุษย์
จ าเป็นต้องส่ือสารและเข้าไปเก่ียวข้องกับกระบวนการส่ือสารตลอดชีวิตเพื่อด ารงสืบสานทาง
วฒันธรรม ทั้งยงัเป็นส่ิงถ่ายทอดโดยใชส้ัญลกัษณ์ผ่านภาษา เช่น ค าพูด การเขียน หรือการกระท า
ในฐานะสัญลกัษณ์ส่ือความหมาย (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2551) 

กลไกท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมคือ 1) นวตักรรม หมายถึงการคน้พบส่ิง
ใหม่ๆ ท่ีสมาชิกของวฒันธรรมยอมรับและท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของ
คนในสังคม 2) การแพร่กระจายทางวฒันธรรม คือการยืมวฒันธรรมจากสังคมอ่ืน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 3)การรับวฒันธรรมหรือเรียนรู้วฒันธรรมอ่ืนเกิดขึ้นโดยการรับ
วฒันธรรมหลกั การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนท่ีเขา้กนัไดก้บัวฒันธรรมเดิมโดยโครงสร้าง
ส่วนลึกของวฒันธรรม ไดแ้ก่ ค่านิยม ความเช่ือ (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2551) 

สรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัการเปล่ียนทางวฒันธรรมนั้น ยากท่ีจะแยกออก
จากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด หากมีการเปล่ียนแปลงดา้นใดดา้นหน่ึงเกิดขึ้น อีกดา้นหน่ึงก็จะเปล่ียนแปลง
ตามมาดว้ย เช่น ค่านิยมและวฒันธรรมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั เม่ือมีการเปิดเสรีภาพดา้น
การส่ือสารโดยเฉพาะในปัจจุบนัมีส่ือสังคมออนไลน์ ท าใหก้ารรับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
และรวดเร็ว การเลือกน าค่านิยมและวฒันธรรมต่างประเทศเขา้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ท าใหเ้กิดการ
ยอมรับและทนัสมยั สังคมก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงจนกลายเป็นความเคยชินและไม่ถือเป็นเร่ื อง
ผิดปกติ 

จากผลงานการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของส่ือสังคมออนไลน์ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมไทยในมุมมองของนกัมานุษยวิทยา โดย รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในยุคท่ีส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้คนไทยเสพส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามเพศ
และวยั  
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นอกจากน้ียงัพบว่าส่ือสังคมออนไลน์สร้างการด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Mobile 
Life หรือพลวตัวิถี ท าให้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ีหายไป ส่งผลให้การติดต่อส่ือสาร และการ
ใช้งานต่าง ๆ สามารถท างานได้ในทุกท่ีทุกเวลา ผลกระทบท่ีเป็นลักษณะเด่นในบริบทของ
สังคมไทยคือ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเข้ามานั้นก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทั้งทางความคิด และ
พฤติกรรมของคนในสังคม เน่ืองจากโลกออนไลน์ไดส้ร้างพื้นท่ีใหม่ในการน าเสนอตนเอง ผูห้ญิงมี
ความกลา้ในการน าเสนอตนเองมากขึ้นในส่ือของตน 

ส่ือสังคมออนไลน์ท าใหก้ารเร่ิมตน้สร้างความสัมพนัธ์ไดง้่ายขึ้นกว่าการพบเจอกนับนโลก
ความจริงในสังคมไทย เน่ืองจากคนไทยมีความเกรงใจ เขินอาย และมกัไม่ค่อยพูดคุยกบัคนแปลก
หน้า แต่เม่ือมีส่ือสังคมออนไลน์เกิดขึ้ นท าให้การปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเป็นเร่ืองปกติ 
ค าศัพท์และรูปแบบของภาษาในส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น เพศหญิง และเพศ
ทางเลือก มีการสร้างและใชค้  าศพัทใ์หม่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การตั้งใจสะกดผิด การเขียนย่อ
ค า หรือการน าภาษาต่างประเทศ มาใช ้เป็นตน้ นอกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีอิทธิพลต่อการ
รวมตวัทางการเมืองในสังคมไทย โดยเฉพาะการสนบัสนุนกลุ่มทางการเมืองท่ีมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางเม่ือเปรียบเทียบกบัการรวมตวัทางการเมืองในอดีตท่ียงัไม่มีส่ือ
สังคมออนไลน ์

           วยัถือเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้พฤติกรรมการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์
ของคนมีความแตกต่างกนั สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มท่ีใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในปริมาณมาก เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีมีเวลาและมีความตอ้งการเข้าสังคมเพื่อหากิจกรรม
ท าเพื่อคลายเหงา จะเนน้การใชเ้พื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและครอบครัว การติดตามเร่ืองราวและ
พูดคุยระหวา่งกนั มีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อความบนัเทิง แต่ส่ือสังคมออนไลน์ก็ยงัเป็นส่ิงใหม่
ส าหรับคนวยัน้ี จึงพบปัญหาการแชร์ส่ิงท่ีไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะการแชร์เพราะความสงสาร 
การอยากช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ อาจเป็นเพราะวยัน้ีมีความเห็นอกเห็นใจ ชอบท าบุญ ประกอบกบั
ประสบการณ์ในการรู้เท่าทันของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้อยกว่าวยัอ่ืนๆ จึงถูกหลอกได้ง่าย 
ดงันั้นเราจึงควรให้ความส าคญักบัสังคมผูสู้งอายุในดา้นการให้ความรู้ในเร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ต
อยา่งถูกตอ้งและถูกทาง 

 
6.  กรณีศึกษา “หนังสือพมิพ์ท้องถิ่นภูกระโดนนิวส์” 
 

6.1  ลกัษณะของพื้นท่ีกบัวัฒนธรรมการใช้ส่ือ 
ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา เป็นสังคมชนบท เป็นพื้นท่ีรอยต่อของ   

3 จงัหวดัคือ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัหวดัลพบุรี ในดา้นภูมิศาสตร์ ต าบล
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หนองน ้ าใสตั้งอยู่บนขอบกระทะ เป็นท่ีราบสูง หรือเรียกว่าหลงัคาโคราช พื้นท่ีอยู่ในแนวเทือกเขา
ดงพญาเยน็ตอนทา้ย เป็นชุมชนเกิดใหม่มีอายุประมาณ 100 ปี ประชาชนท่ีเขา้มาอยู่ในพื้นท่ีบริเวณ
น้ี ส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างถ่ิน ส่วนหน่ึงอพยพมาจากต่างอ าเภอ ภายในจงัหวดันครราชสีมาเอง 
เช่น มาจากอ าเภอประทาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอพิมาย อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง เป็นต้น และ
บางส่วนอพยพมาจากต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 
ฉะนั้น ความหลากหลายของเผ่าพนัธุ์ วฒันธรรมจึงมีหลากหลาย เช่น ภาษาถ่ิน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อาหารและการรับประทานอาหาร เป็นตน้ จึงท าใหชุ้มชนใหม่แห่งน้ีมีวฒันธรรมประเพณี
ตลอดจนความเช่ือท่ีเป็นลกัษณะผสมผสานกนัจากหลาย ๆ ถ่ินฐานท่ีตนจากมา จึงเป็นวฒันธรรม
ประเพณีท่ีไม่เป็นเอกลกัษณ์ หรือเป็นอตัลกัษณ์ของตวัเอง  

การใช้ส่ือในระยะช่วงแรก ๆ เป็นการใช้ส่ือกระแสหลัก (Mainstream Media) หรือส่ือ
ดั้งเดิม (Traditional Media) ซ่ึงในช่วงนั้นยงัไม่มีส่ือใหม่ ต่อมาในช่วงหลงั ตั้งแต่ 10 กว่าปีท่ีแลว้ 
เป็นต้นมาเ ร่ิมมีการน าใช้ส่ือใหม่  (New Media) เข้ามาใช้ มากกว่าการใช้ส่ือกระแสหลัก 
(Mainstream Media) หรือส่ือดั้ งเดิม (Traditional Media) ซ่ึงก็เป็นไปตามกระแสโลกท่ีพัฒนา
เปล่ียนแปลง 

 
6.2  สภาพปัญหา ความส าคัญ และบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ต่อการน าเสนอข่าวสาร

ในพื้นท่ีชนบท 
จากกระแสของสังคมข่าวสารท่ีไร้พรมแดน และพฒันาการทางเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี

ก้าวล ้ าอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู ้คนในสังคม
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงปัจจุบนัจ านวนผูบ้ริโภคข่าวสารจากส่ือกระแสหลกันับวนัจะถดถอยลด
นอ้ยลงทุกที แลว้หนัไปบริโภคข่าวสารผา่นส่ือใหม่ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบนัผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีจ านวนมาก อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งแห่งการแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และท าใหเ้กิดการเปลี่ยนรูปแบบในการส่ือสารจากยุคการ
ส่ือสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหนา้พบเจอตวั
กนัของคู่สนทนา หรือการเขียนหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย ์เป็นตน้ มาสู่การใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยคุดิจิทลัแห่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) ก่อใหเ้กิดยคุแห่งการส่ือสารไร้พรมแดนท า
ให้คนจ านวนมากทั้งโลกมีการด าเนินชีวิตทั้งในสังคมของโลกความจริงและสังคมแห่งโลกเสมือน
จริง 

เครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ การ
เช่ือมต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลบนโลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและ
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ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์หลายประเภท (วิยะดา ฐิติมชัฌิมา, 
2553) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ึงท าให้ผูค้นสามารถท่ีจะแลกเปล่ียน แบ่งปัน
ข้อมูล  ตามประโยชน์  กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเ ร่ื องซ่ึงกันและกัน ในปัจจุบัน
นกัหนงัสือพิมพ ์ตลอดจนนกัส่ือสารมวลชนแขนงอ่ืนๆ ไดม้องเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ือใหม่
ประเภทหน่ึง ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมมาก จนกลายเป็นวฒันธรรมส่วน
หน่ึงของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเป็นบริการ
พื้นฐานของเว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้สามารถแสดงตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป โดยการสร้างหน้าต่างหรือ
เวบ็ไซต ์(Web Page) ของตวัเอง และอนุญาตใหผู้อ่ื้นท่ีใชบ้ริการเครือข่ายเดียวกนัเขา้มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์กบัผูใ้ชน้ั้น ๆ ได ้

นอกจากน้ีผูส่ื้อข่าวยงัใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการรวบรวมขอ้มูลข่าว เช่น การสัมภาษณ์
ข่าวผ่านทาง Facebook, Google Talk และ  Skype (Vadim Lavrusik, 2010) รวมไปถึงการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบข้อมูลแหล่งข่าว หรือคัดกรองข้อมูลในฐานะนายทวารข่าว 
(Gatekeeper) หรือกองบรรณาธิการ หรือจะใช้พื้นท่ีในการน าเสนอข่าวสารส าหรับวิกฤตการณ์
ต่างๆ ทั้งภยัพิบติัธรรมชาติ หรือภยัจากการก่อการร้าย เช่น การถล่มของเหมืองทองค าในประเทศ
ชิลี หรือเหตุการณ์ก่อการร้ายในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หรือการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส
โคโรนา สายพนัธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ผ่านทาง Facebook, Twitter และ You Tube ไดอ้ย่าง
รวดเร็วกวา่ส่ือกระแสหลกั 

 
6.3  ในปัจจุบันส่ือแบบเดิม กบัส่ือออนไลน์เป็นอย่างไรในพื้นท่ีชนบท 
ส่ือกระแสหลกั (Mainstream Media) หมายถึง ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ท่ีใชอ้งคก์าร

ส่ือและผูส่ื้อข่าว ใชส่ื้อสารขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนักบัสาธารณชนผูรั้บสารในสังคม แบ่งเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์(Print Media) ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้ และส่ือกระจายเสียง (Broadcasting) 
ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงส่ือมวลชนประเภทน้ีจะตอ้งอาศยัการลงทุนสูง มี
กระบวนการการท างานอย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล การคดัเลือกและกลัน่กรอง
ขอ้มูลเพื่อประเมินคุณค่าขอ้มูลแลว้น าเสนอเป็นข่าวสารท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์สู่สาธารณชน
ผูรั้บสาร รูปแบบการบริหารงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ ยึดหลักความถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ โดยมีกองบรรณาธิการท าหนา้ท่ีคดักรองขอ้มูลในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) 
ท าให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอทางส่ือกระแสหลกัตอ้งมีการอา้งอิงถึงท่ีมาชดัเจน มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น ไม่บิดเบือนความจริง เท่ียงธรรม และปราศจากอคติ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 242 

 

ส่วนส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือใหม่ (New Media) ท่ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากการพฒันาเวบ็ไซต์
ในแต่ละยุค มีลกัษณะเด่นดา้นการมีส่วนร่วมในการสร้างเน้ือหาอย่างสร้างสรรค์ ท่ีเครือข่ายทาง
สังคมสามารถแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งใชใ้นการแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ขอ้มูลท่ีใช้ในการน าเสนอข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์มกัขาดความ
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ เน่ืองจากไม่มีระบบนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) หรือกองบรรณาธิการ เพื่อ
กลัน่กรองขอ้มูล รวมทั้งผูเ้ขา้ไปใชส่ื้อสังคมออนไลน์อาจจะเป็นใครก็ไดท่ี้ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงมีแอพลิเคชัน่ท่ีสามารถรองรับ ส่งผลให้ภาษาท่ีใช้
ในการน าเสนอข่าวสารมีลกัษณะเป็นทางการนอ้ยกวา่ส่ือกระแสหลกั 

โดยภาพรวมแลว้ ในยุคดิจิทลั เป็นยุคท่ีประชาชนพลเมืองให้ความส าคญัและติดตามส่ือ
กระแสหลกัน้อย แต่ให้ความส าคญัและติดตามส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นส่ือใหม่ (New Media) 
มากกว่า และตราบใดท่ีประชาชนพลเมืองมีอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารไดทุ้กประเภท สามารถสร้างเครือข่ายของตวัเอง และมีรายไดจ้ากเครือข่ายของตวัเอง
อีกดว้ย 

 
6.4  ปัญหาการเปลีย่นผ่าน 

6.4.1  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง ท าให้เกิดปัญหาการเขา้ถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงยงัเป็นปัญหาส าหรับพื้นท่ีชนบท หรือพื้นท่ีก่ึงชนบท และถึงแมจ้ะเลือกรูปแบบการ
เขา้ถึงไดก้็ยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งแพงส าหรับประชาชน ฉะนั้นปัญหาใหญ่ส าหรับการเปล่ียนผ่าน
อนัดบัแรกก็คือ การเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

6.4.2  ความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ และการเข้าสู่ระบบส าหรับเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสาร 

6.4.3   ขาดอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เช่ือมต่ออ่ืน ๆ เป็นตน้ 

6.4.4   ความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสาสนเทศ ในพื้นท่ีชนบท หรือ
พื้นท่ีก่ึงชนบท การศึกษาดา้นน้ียงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง 

      
7.  บทวิเคราะห์การศึกษา 
 

7.1 การใช้ส่ือใหม่ (New Media) ของผู ้ส่ือข่าวในการน าเสนอข่าวสารท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว พบวา่ 
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7.1.1   ส่ือใหม่ท่ีผูส่ื้อข่าวน ามาใชใ้นการท างานส่ือข่าว ไดน้ าส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาทิ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อีเมล หนังสืออิเลกทรอนิกส์ เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอข่าวผ่าน
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทนัสมยั การน าอากาศยานไร้คนขบั (Drone) โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 
กล้องดิจิทัล แท็บเล็ต โดยใช้งานผ่าน แพลตฟอร์ม หรือแอพลิเคชั่นต่างๆ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค 
อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ กูเกิลแมบ เป็นตน้ น ามาใชง้านและเช่ือมโยงการท างานข่าว ท าให้มี
ข่าวมีมิติมากขึ้น รวดเร็วขึ้น สด ใหม่ มีคุณภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่าน้ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
การรับรู้ของมนุษย ์น ามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในโลกสังคมออนไลน์  

7.1.2   ผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีผูส่ื้อข่าวน ามาใช้ต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือ
ข่าว ผูส่ื้อข่าวน าแทบ็เลต็ สมาร์ทโฟนมาใช ้ท าใหเ้กิดผลดา้นประสิทธิภาพการท างานท่ีมากขึ้น การ
ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือขอ้มูลไดร้วดเร็ว ถูกตอ้งผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชแ้อพลิเคชัน่ไลน์ 
เฟสบุ๊ค กูเกิลแมบ ทวิตเตอร์ การใชก้ลอ้งผ่านอากาศยานไร้คนขบั ถ่ายภาพทางอากาศได ้360 องศา 
สามารถไปท าข่าวไดทุ้กท่ี ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง ข่าวมีความสด ใหม่ มีคุณภาพ 
มีมิติมากขึ้น การเขียนข่าว การคดัภาพภาพข่าว ไดน้ าโปรแกรมตดัต่อท่ีทนัสมยัมาใชท้ าให้ส่งข่าว
และภาพข่าวไดอ้ย่างรวดเร็วทนัเหตุการณ์ ภาพข่าวคมชดั จดัเก็บทั้งข่าวและภาพข่าวไดม้ากผ่าน
การ์ดหน่วยความจ าต่างๆ สะดวกรวดเร็ว และน าเสนอข่าวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ได้มากขึ้น 
ผูส่ื้อข่าวเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน พฒันาและเพิ่มเติมบทบาทในการใช้ส่ือใหม่เข้ามา
ปฏิบติังานดา้นการข่าวควบคู่กบัการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  
7.2  ผลต่อการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท างานของผู้ส่ือข่าวในกระบวนการส่ือข่าว เม่ือผูรับ

สารใช้ส่ือใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
7.2.1  รูปแบบการท างานของผูส่ื้อข่าวส่งผลให้ต้องท างานผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

เพื่อให้สอดรับกับผูรั้บข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันท่ีใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์กนัมากขึ้น การบริโภคขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ นั้น เปล่ียนแปลง
เป็นรูปแบบการใชผ้่านเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั เช่น วิทยุ โทรทศัน์ดิจิทลั ท่ีรองรับระบบ HD 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน ท่ีสามารถรับข่าวสารด้วยตัวเองผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผูส่ื้อข่าวมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองให้สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั น าเสนอข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้สอดรับกบั
ผูรั้บขอ้มูลข่าวสารในสังคมยคุปัจจุบนั  

7.2.2  รูปแบบการท างานของผูส่ื้อข่าวก็เปล่ียนแปลงการท างาน จากการใช้ผูส่ื้อข่าว
ประจ านอ้ยลง แลว้หันไปใชบ้ริการผูส่ื้อข่าวหรือผูส่้งข่าวจากพื้นท่ีโดยตรง ขายข่าวเป็นช้ินให้กบั



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 244 

 

ส านกัข่าวส่วนกลางหรือส่ือกระแสหลกั การแบ่งสายงานข่าวจากประเภทของข่าวต่าง ๆ เปล่ียนเป็น
ผูส่ื้อข่าวคนหน่ึงตอ้งสามารถท างานข่าวได้หลากหลายประเภท ผูส่ื้อข่าวตอ้งปรับรูปแบบการ
ท างานพฒันาตนเองใหมี้ประสบการณ์รอบดา้น เช่น การตรวจสอบข่าว การกรองข่าว คดัข่าว ใชส่ื้อ
ใหม่ต่าง ๆ เขา้มาในการท างานมากขึ้น 
 

7.3 วงจรข่าวระหว่างผู้ส่ือข่าว บรรณาธิการ ช่องทางการส่ือข่าว และช่องทางการรับข้อมูล 
ข่าวสารท่ีใช้ส่ือใหม่ในกระบวนการส่ือข่าว พบว่า วงจรข่าวระหว่างผู ้ส่ือข่าวกับ

บรรณาธิการข่าวยงัคงใชรู้ปแบบเดิม คือการส่งข่าวจากผูส่ื้อข่าวใหก้บักองบรรณาธิการข่าวเพื่อผ่าน
การเรียบเรียงข่าวจากบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสดใหม่ และน าเสนอข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไปถึงผูรั้บข่าวสารเช่นเดิม เพียงแต่น าส่ือใหม่เขา้มาใชใ้นการท างานมากขึ้น 

   

8.  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

8.1  บทสรุป 
ส่ือสังคมออนไลน์จดัเป็นส่ือใหม่ (New Media) ท่ีผูส่ื้อข่าวไม่ควรมองขา้มความส าคญัใน

การน ามาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการการท าข่าว ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลให้มี
ความหลากหลายและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงยงัสามารถเป็นช่องทางในการน าเสนอข่าวสาร 
เน่ืองจากน าเสนอข่าวสารในส่ือสังคมออนไลน์สามารถท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว แต่ส่ิงท่ีผูส่ื้อข่าว
ตอ้งระมดัระวงัในการน าเสนอข่าวสารผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ เหตุเพราะผูท่ี้เขา้ไปใชป้ระโยชน์
ดา้นเน้ือหาในส่ือสังคมออนไลน์อาจเป็นใครก็ได ้รวมทั้งการท างานในส่ือสังคมออนไลน์ไม่มีกอง
บรรณาธิการในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลเหมือนในส่ือกระแสหลกั ยอ่มอาจท าใหข้อ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือสังคมออนไลน์มี
ทั้งขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นทั้งท่ีเป็นจริงและเป็นเท็จ ปะปนกนัอยู่ ดงันั้น ผูส่ื้อข่าว ซ่ึงเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ในการน าเสนอข่าวจึงต้องรู้จักกลั่นกรองเน้ือหาก่อน
น าไปใช้ อีกทั้งผูส่ื้อข่าวเม่ือน าเสนอข่าวสารไปยงัผูรั้บสารแลว้ ก็ตอ้งค านึงถึงผลกระทบจากการ
น าเสนอข่าวสารสู่สาธารณชนผูรั้บสารอยู่เสมอ ทั้งน้ีเพราะการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
เน้ือหาในการน าเสนอข่าวสารของผูส่ื้อข่าว ถือเป็นจรรยาบรรณหลกัท่ีส าคญัของผูป้ฏิบติังานด้าน
ข่าวสาร ในฐานะฐานนัดรท่ี 4 ของสังคม 
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8.2  ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
           ในการน าส่ือใหม่ (New Media) หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Network) มาใช้ใน
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อให้การน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีจะน าเสนอผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Network) นั้น เป็นการส่ือสารสอง
ทางท่ีเขา้ถึงทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั มีความเป็นกลาง
และตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1)   มีการวางแผนการเลือกใชแ้พลตฟอร์มของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถ่ิน 

2)   ตรวจสอบและปรับปรุงความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารก่อนน าเสนอ เป็นความ
รับผิดชอบต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสารจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์  

3)   การน าส่ือใหม่ (New Media) มาใช้กบัการส่ือข่าว ท าให้เกิดประสิทธิภาพในงาน
ด้านการข่าวมากขึ้น การน าเสนอข่าวได้รวดเร็ว สด ทันต่อเหตุการณ์ และผูส่ื้อข่าวสามารถ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลไดร้วดเร็วถูกตอ้ง จากการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชง้าน 

4)   การใชช่้องทางการส่งข่าวผ่านสังคมออนไลน์เป็นการส่งข่าวสารไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูรั้บท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั ส่ือท่ีกา้วทนัเทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถ
พฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจะสามารถด าเนินกิจการไดต้่อไปในสังคมยคุโลกาภิวตัน์ 

5)   ในการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้ควรจะมีการวิเคราะห์กระแสการตอบรับการ
ส่ือสารดว้ยว่าส่ือท่ีน ามาใช ้และสารท่ีส่งออกไป สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์การส่ือสารใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงัมากขึ้นต่อไป 
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ปัญหาในการจองสลากกนิแบ่งรัฐบาลของผู้จ าหน่ายรายย่อย 
อ าเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา 

 

ฐิติมา พยัคฆพงษ์19 
 

บทคัดย่อ 
 
งานวิจยัน้ีศึกษาถึงปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายย่อย อ าเภอสูงเนิน 

จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และปัญหาในการจอง
โควตาสลากกินแบ่งของผูจ้  าหน่ายรายยอ่ย อ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา รวมถึงขอ้เสนอแนะ
น าแนวทางเพื่อใหผู้ค้า้รายย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการจดัจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล งานวิจยัถูกวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์โดยตรงกบัผูจ้  าหน่ายรายย่อย ซ่ึง
ใชป้ระชากรตวัอยา่งทั้งหมด 10 ราย โดยมีเพศชายจ านวน 5 คน และเพศหญิงจ านวน 5 คน อายขุอง
ตวัอยา่งประชากรอยูใ่นช่วง 32 ปี ถึงอาย ุ72 ปี มีระยะเวลาในการท าธุรกิจดา้นการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเฉล่ีย 12 ปี มีระยะเวลาต ่าสุด 2 ปี และสูงสุด 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวน
ประชากรตวัอย่าง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่าย
ราย โดยตวัอย่างประชากรมีทั้งผูจ้องและจ าหน่าย และผูจ้  าหน่ายเพียงอย่างเดียว ปัญหาการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนพบว่า ผูจ้  าหน่ายส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้การจองซ่ึงมีการจองผ่าน
ระบบตู้ ATM และผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “Krungthai  Next” ของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 
ส่งผลให้จ านวนผูเ้ขา้ใช้ระบบในเวลาเดียวกนัมีจ านวนมากท าให้การเขา้ใช้ระบบต่างๆ ล่าชา้ และ
ระบบแอพพลิเคชั่นระบบเกิดการขัดข้องในขณะเวลาจอง ปัญหาการจ าหน่ายพบว่าสลากไม่
เพียงพอต่อการจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค และสลากเหลือจากการจ าหน่ายตอ้งรับผิดชอบส่วนท่ีเหลือ
ดว้ยตวัเอง จากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทางผูจ้  าหน่ายรายย่อยมีขอ้เสนอแนะให้กบัทางภาครัฐ
เพื่อพิจารณาคือ ตอ้งการแหล่งเงินทุนในการจองสลาก ขยายระยะเวลาในการจองให้มากกว่าเดิม 
เพิ่มจ านวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้  าหน่ายให้มากกว่า 5 เล่ม เพิ่งช่องทางการจองให้มากกว่า 2 
ช่องทาง และมีความประสงครั์บสลากหลงัจากช าระค่าจองทนัทีเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
ค าส าคัญ:  สลากกินแบ่งรัฐบาล, ผูจ้  าหน่ายรายยอ่ย, การจองสลาก, แอพพลิเคชัน่,  เอทีเอ็ม, อ าเภอสูงเนิน 
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The Research is to Study the Problem of Lottery Booking  
of Retail Lottery Traders in Sung Noen District,  

Nakhon Ratchasima Province 
 

Thitima Payakkapong20 
 

Abstract 
 

The research is to study the problem of lottery booking of retail lottery traders in Sung 
Noen district, Nakhon Ratchasima province. The research aimed to study the process, steps, and 
problems in lottery quota reservations for the retailer in Sung Noen district, Nakhon Ratchasima 
province, and including recommendations for retail lottery traders to receive the benefits of lottery 
selling. The research was analyzed qualitatively by interviewing directly with 10 peoples of retail 
lottery traders.  The age of the retail lottery trader is between 32 years old to 72 years old and the 
average is 12 years old. The average duration of the business is 12 years with a minimum period of 
2 years and a maximum of 20 years, accounting for 40 percent of the sample population. The result 
was found that the problem of lottery booking of retail lottery traders was accessed to funding, 
lottery booking, and distribution. The reservations are booked through the ATM system and the 
"Krungthai Next" application system of Krung Thai Bank Public Company Limited. Since a large 
number of users were accessing the system at the same time, resulting in delays and disruptions 
while booking. The problem of lottery distribution found that lotteries were not enough to sell to 
consumers and in case the remaining lottery from sales must be responsible by themselves. From 
the problems mentioned above, distributors have suggestions for the government to consider as 
funding for lottery reservations, extend the reservation period, increase the number of lottery 
reservation quotas per vendor to more than 5 books,  increase more than 2 methods of booking, and 
wish to receive the lottery after paying the reservation fee immediately to increase the time to sell 
the lottery. 
 
Keywords:  Lottery, Retail Lottery Traders, Lottery Booking, Application, ATM, Sung Noen District 
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1. บทน า 
 
 สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นลอตเตอร่ีชนิดหน่ึงในประเทศไทยท่ีออกโดยรัฐบาลซ่ึง
บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 ซ่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบจัดพิมพ์และจ าหน่ายโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  กระทรวงการคลงั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อออกสลากกินแบ่งรัฐบาล บริหารการจดัการโรงพิมพอ์นัเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์
สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือส่ิงพิมพ์อ่ืนท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และกระท าการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวเน่ืองหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล, 2562) ซ่ึงปัจจุบนัสลากกินแบ่งรัฐบาลถือไดว้่าจดัเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
สาธารณะ ซ่ึงมีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั้ งในแง่ของการสร้างอาชีพให้กับผูพ้ิการ 
ผูสู้งอายุ และประชาชนทัว่ไป อีกทั้งรายได้จากการจัดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 23 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2517) ยงัสั่งเขา้คลงัซ่ึงจดัเป็นรายไดข้องแผ่นดินเพื่อใชใ้นการ
พฒันาประเทศ 

ในการการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เร่ิมขึ้นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2417 เน่ืองในงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ์โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือพ่อคา้ต่างชาติท่ีน าสินคา้มาร่วมแสดงในการจดัพิพิธภณัฑ์ท่ีตึกคอง
คาเดียในพระบรมมหาราชวงั โดยรัชกาลท่ี 5 ไดรั้บมอบใหค้รูอาลบาสเตอร์เป็นผูอ้  านวยการในการ
ออกรางวลัสลากแบบยุโรป โดยไดน้ ามามาเผยแพร่เป็นคนแรกซ่ึงเรียกว่า “ลอตเตอร่ี” หรือ สลาก
กินแบ่งรัฐบาล โดยสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กรมทหารมหาดเลก็ออกลอตเตอร่ีเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 
และในปี พ.ศ. 2482 ทางรัฐบาลไทยไดมี้การรวมเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบ ารุงเทศบาลเขา้
มาบริหารงานภายใตก้ระทรวงการคลงัซ่ึงก่อนหน้าน้ีสลากบ ารุงเทศบาลถูกบริหารงานภายใต้
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมเงินเพื่อใชใ้นการบ ารุงกิจการเทศบาล และใน
ปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ซ่ึง
ลกัษณะของสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบนัใน 1 ฉบบัจะมีหมายเลข 6 หลกั นอกจากการพิมพ์สลาก
แลว้ยงัมีหน้าท่ีจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบัประชาชนผูท่ี้สนใจในการซ้ือสลากพร้อมทั้งมี
หนา้ท่ีออกรางวลัและจ่ายเงินรางวลัส าหรับผูท่ี้ถูกรางวลั  

ทั้งน้ีการจดัจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยทางส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะท าการ
ออกสลากจ านวนสองคร้ังต่อเดือน โดยการส่งมอบสลากให้กับตัวแทนจ าหน่าย 3 ประเภทคือ 
ประเภทบุคคลทัว่ไป ประเภทคนพิการ และประเภทนิติบุคคล เช่น สมาคม องคก์ร และมูลนิธิ เป็นตน้ 
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ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และในปัจจุบนัวิธีการสั่งซ้ือและการจองสลากแตกต่างจากอดีตซ่ึง
จะเห็นไดว้่ามีการผลกัดนัให้ผูจ้  าหน่ายรายย่อยสั่งซ้ือและจองผ่านระบบเทคโนโลยีท่ีเช่ือมต่อกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การจองผ่านระบบ ATM และระบบแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย 
(มหาชน) ทั้งน้ีอีก 1 ช่องทางในการซ้ือและจองสลากส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยคีือการ
จองโดยตรงกับธนาคารกรุงไทย (มหาชน) และเน่ืองจากการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลจากทั้ง 3 
ช่องทางดงัท่ีไดก้ล่าวมาส าหรับผูจ้ดัจ าหน่ายรายย่อยยงัพบปัญหาในการสั่งจองทั้งในเร่ืองของการ
เขา้ถึงเทคโนโลย ีเงินทุนส ารองจ่ายหลงัการสั่งจอง การกูสิ้นเช่ือทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อการ
ช าระหลงัการสั่งจองสลาก ดงันั้นจากปัญหาดงักล่าวงานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงปัญหา
การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ดัจ าหน่ายรายย่อยในอ าเภอสูงเนินในเชิงคุณภาพโดยท าการ
สอบถามกบัผูจ้ดัจ าหน่ายโดยตรงในเขตพื้นท่ีดงักล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1)   เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจองโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลรายยอ่ย 
2)   เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการและขั้นตอนในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล 

รายยอ่ยใน เขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
3)   เพื่อเสนอแนะน าแนวทางเพื่อให้ผูค้า้รายย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลไดรั้บสิทธิประโยชน์

ในการจดัจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

 งานวิจัยเร่ือง ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายย่อย อ าเภอสูงเนิน  
จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเกิดจากกระบวน
การและขั้นตอนในการจองสลากในส่วนของผู ้จ  าหน่ายรายย่อยของอ าเภอสูงเนินจังหวัด
นครราชสีมา โดยการศึกษาวิจยัน้ีมีพื้นท่ีการศึกษาวิจยัคือ อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพของปัญหาของการจองสลากมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยโดยเก็บขอ้มูลจากผู ้
จ  าหน่ายรายย่อยของอ าเภอสูงเนินจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 10 ราย ซ่ึงช่องทางการจองสลากมี 3 
วิธีคือ จองผา่นธนาคารกรุงไทย (มหาชน) โดยตรง ใชก้ารจองผา่นตูเ้อทีเอม็ (ATM) และใชก้ารจอง
ผ่านระบบผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ในช่ือ “Krungthai  Next” และ
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)   เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนในการจองโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล  
2)   เพื่อน าปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิจยัไปวิเคราะห์และแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มความสามารถ การ

บริการของสลากกินแบ่งรัฐบาล และการจดัสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลใหเ้พียงพอกบัผูค้า้รายยอ่ย 
 

กรอบแนวคิด 
 ในงานวิจยัน้ีมีกรอบแนวคิดในการออกแบบโดยก าหนดเป้าหมายของการวิจยัคือ เพื่อ
ทราบถึงปัญหาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีพบโดยการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพโดยตรงกับผู ้
จ  าหน่ายรายยอ่ยใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยมีก าหนดกรอบการไดม้าซ่ึงขอ้มูล เช่น สถานท่ีจอง
และจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วิธีท่ีใช้ในการจอง และปัญหาท่ีพบในการจอง และยงัรวมถึง
ปัญหาท่ีเช่ือมโยงกันซ่ึงน ามาถึงปัญหาเก่ียวกบัการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ปัญหาจากการ
เขา้ถึงแหล่งทุนซ่ึงอาจจะส่งผลในเชิงความเหล่ือมล ้าระหว่างผูจ้  าหน่ายรายย่อยท่ีมีเงินส ารองและ
ผูค้า้รายย่อยท่ีไม่มีเงินทุนส ารอง ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ของผูจ้  าหน่ายสลากรายยอ่ย โดยกรอบแนวคิดถูกแสดงดงัภาพท่ี 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
 

1. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

2. การเขา้ถึงเทคโนโลย ีเช่น การจองผา่นแอพพลิเคชัน่ และการ

จองผา่น ATM เป็นตน้ 

3. การเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

4. ความเขา้ใจในขั้นตอนการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ปัจจยัต่อการจองสลากทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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5. ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาปัญหาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายย่อย อ าเภอสูงเนิน 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการวิจยัซ่ึงมีกรอบแนวทางในการ
วิจยัดงัท่ีไดแ้สดงในรูป 2 ซ่ึงในการวิจยัน้ีทางผูวิ้จยัไดท้ าการออกแบบส าภาษณ์ เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของผูค้า้สลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลเชิ งคุณภาพ และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบส าภาษณ์ โดยขั้นตอนในการท าวิจยัจะถูกน าเสนอไว ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและแบบสัมภาษณ์ 
 ในการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยัคือ การรวบรวมขอ้มูลโดยจากเอกสาร
งานวิจยั หนงัสือต ารา และการใชแ้บบสัมภาษณ์ร่วม โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะแบ่งหัวขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

ส ารวจปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

ออกแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาการจอง
สลากกบัผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เก็บขอ้มูลท่ีก าหนดไวต้าม แบบสัมภาษณ์ 

รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

น าเสนอขอ้มูล 
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ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลคือ ช่ือ อาย ุ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

1) เก่ียวกบัระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการประสบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจการจ าหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งทุน ปัญหาการเขา้ถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจองสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และ ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล  

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ การเสนอแนะปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ  
 

ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจองสลากกนิแบ่งรัฐบาลของผู้ให้ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ขอ้มูลการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายย่อยโดยทางรัฐบาลซ่ึงมอบหมายให้
ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลซ่ึงก าหนดให้ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) เป็นผูมี้หนา้ท่ีรับจองสลาก
ทั้งทางตู ้ATM และทางระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” ช่องทางการจองถูกจ ากดัใหส้ามารถ
จองไดเ้ฉพาะธนาคารกรุงไทย(มหาชน) เท่านั้น และกระบวนการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลซ่ึงทาง
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จะเปิดให้ผูจ้  าหน่ายไดจ้องสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจ าวนัท่ี 1 และ
วนัท่ี 16 ของทุกเดือนทั้งหมด 2 รอบในแต่ละเดือน คือ วนัท่ี 5 และ 6 ในรอบท่ี 1 วนัท่ี 20 และ 21 
ในรอบท่ี 2 โดยผูจ้  าหน่ายตอ้งท าการน าเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูกกบัธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 
เพื่อท่ีทางธนาคารจะหักเงินทนัทีหลงัจากมีการจองส าเร็จ การช าระเงินผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลตอ้งน าเงินเขา้บญัชีธนาคารในวนัท่ี 4 และ 19 ก่อนเวลา 18.00 น. โดยผูจ้  าหน่ายรายย่อยมี
โควตาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นต ่า 2 เล่ม และสูงสุดไม่เกิน 5 เล่ม ซ่ึงราคาในการลอง
สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เล่ม มีราคาการจองเท่ากบั 7100 บาท และคิดเป็นราคา 71 บาทต่อ 1 ใบ 
 สลากกินแบ่งรัฐบาลซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 3 ประกอบดว้ยเลขรางวลัจ านวน 6 หลกั และราคา
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาทต่อ 1 ใบ และขั้นตอนกาสลากรจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
แสดงดงัรูปท่ี 3 สลากถูกพิมพอ์อกมาโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะท าการออกสลาก
จ านวน 2 คร้ังต่อเดือน และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยงัมีหน้าท่ีออกรางวลัโดยท าการออก
รางวลัจ านวน 2 คร้ังต่อเดือน ในวนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน  และจ่ายเงินรางวลัส าหรับผูท่ี้ถูก
รางวลั และเม่ือสลากถูกพิมพ์ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย 
สลากจะท าการถูกจองโดยธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ดว้ย 2 วิธีคือ การจองผ่านตู ้ATM และจอง
ผ่านระบบระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai  Next”  เม่ือท าการจองสลากผูจ้  าหน่ายจะไดโ้ควตาใน
การจองรายละ 5 เล่ม และตอ้งท าการช าระค่ามดัจ าสลากเต็มจ านวนก่อนวนัท่ีรับสลาก และเม่ือผู ้
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จ าหน่ายรายย่อยไดรั้บสลากจากรัฐบาลจึงน าไปจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคต่อไป ในกรอบสีแดงจาก
รูปท่ี 4 เป็นขั้นตอนท่ีทางผูวิ้จยัไดศึ้กษาถึงปัญหาท่ีเกิดจากการจองสลากซ่ึงมีปัญหาในหลายมิติท่ีจะ
ไดก้ล่าวต่อไป 
 

 

ภาพท่ี 3  ตวัอยา่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2563. 
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ภาพท่ี 4  แผนผงัแสดงขั้นตอนการผลิต การจอง และการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

6. ผลการศึกษา 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาลรายย่อย 
จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลของผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยในอ าเภอสูง

เนิน จังหวดันครราชสีมา โดยผูว้ิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์โดยตรงสามารถแสดงโดยการ
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พรรณนาเป็นรายบุคคล  พร้อมยกตวัอยา่งการส่ือสารบุคคลประกอบ  โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 
1. ท่านท าธุรกจินีม้านานเท่าไร (จองอย่างเดียวหรือทั้งจองท้ังขายสลาก) 
การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายยอ่ยโดยขอ้มูล

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในเขตอ าเภอสูงเนิน พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ท าการจองและการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งหมด 7 ราย และมีผูท่ี้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่าง
เดียวจ านวน 3 ราย โดยรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจากผูจ้  าหน่ายรายใหญ่ และในบางกรณีท่ีเป็นผู ้
จ  าหน่ายท่ีเป็นผูสู้งอายุและมีปัญหาทางด้านสุขภาพประสบปัญหาการเขา้ถึงการจองด้วยระบบ
ใหม่ๆ จึงไม่สามารถจองสลากได้ด้วยตวัเอง ดงันั้นจึงตอ้งรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่ายได้
เพียงอยา่งเดียว และการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายย่อยท่ีไดรั้บการ
สัมภาษณ์มีอายเุฉล่ียประมาณ 12 ปี ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจของผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายย่อยยงัพบว่า ผูจ้  าหน่ายท่ีมีอายุการด าเนินธุรกิจสูงจะพบปัญหาในการจองน้อยกว่าผูท่ี้อายุการ
ด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต ่า 
 

2. ในการท าธุรกจิ ท่านประสบกบัปัญหาอย่างไร 

• ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งทุน 
จากการสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์นาย 

1 นางสาว 3 และนาย 4 ประสบปัญหาการขาดเงินทุนเพื่อใช้ในการช าระค่าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหลงัจากการจอง ซ่ึงพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์บางรายตอ้งกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินมา
ท าการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล บางรายพบปัญหาสถาบนัการเงินบางแห่งไม่อนุมติัการกู้
เงิน และจ านวนเงินของผูใ้ห้ส าภาษณ์ท่ีมีเงินส ารองในแต่ละงวดอยู่ระหว่าง 2000 บาท ถึง 
40,000 บาทต่อราย 

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับกรณีการอนุมติัการกู้จากสถาบนัการเงิน พบว่าผู ้
จ  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยบางรายใช้การกูเ้งินโดยมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั เช่น 
รถยนต์ ท่ีดิน และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เป็นตน้ และนอกจากการใช้ทรัพยสิ์นค ้าประกนัเพื่อน า
เงินมาช าระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลแลว้ ยงัมีกรณีท่ีใชบ้ตัรกดเงินเครดิตชนิดบตัรกดเงินสด
ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า “การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการกดบตัร
เงินสด อาจจะเขา้ถึงง่ายแต่ดอกเบ้ียอาจจะสูงเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลาก ซ่ึง
อาจจะจ าหน่ายหมดหรือไม่หมดก็ได้ในแต่ละงวด” และยงัพบว่าหากรายได้จากการ
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จ าหน่ายสลากไม่เพียงพอต่อการช าระแหล่งเงินกู ้ส่งผลให้ผิดนดัช าระ และดอกเบ้ียเงินกู้
เพิ่มสูงขึ้น ท าให้เสียเครดิตในการกูค้ร้ังต่อไป และสถาบนัการเงินอาจจะปฏิเสธการกูเ้งิน
ในคร้ังต่อไปดว้ย 

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส าหรับกรณีการท่ีสถาบนัการเงินไม่อนุมติัการกูเ้งิน พบว่า
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่มีหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกัน และผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า “ ในบางงวด
ตอ้งท าการยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการช าระค่าจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ไดส้ลากมา
จ าหน่าย โดยการยมืจากคนท่ีรู้จกั เช่น เพื่อน พี่นอ้ง และญาติ เป็นตน้”  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นอีกปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาการจองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล:ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์บางรายงดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบางงวดเน่ืองจากไม่มี
เงินไปช าระค่าจองสลากกินแบ่งรัฐบาลจากธนาคาร  

 
• ปัญหาการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ 

การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเร่ิมใชก้ารจองผ่านระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตโดยผู ้
จองตอ้งเขา้ไปจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่ของธนาคารกรุงไทยช่ือ 
Krungthai Next ซ่ึงแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวสามารถเขา้รหัสผ่านทางโทรศพัทมื์อ และกดเขา้
จองสลากกินแบ่งรัฐบาลตามโควตา้ท่ีทางส านกังานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนด  

จากการสัมภาษณ์เราพบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ นาย 2 นางสาว 6 นาย 9 และนาย 10  ไม่
เคยท าการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ เน่ืองดว้ยผูจ้องสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเป็นผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีโดยการจองผ่านแอพพลิเคชั่นท่ีทาง
ส านกังานกองสลากกินแบ่งรับบาลก าหนดให้ได ้และโดยปกติผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มน้ีจะท า
การจองสลากโดยให้ญาติหรือผูท่ี้สามารถใช้แอพพลิเคชัน่ไดเ้ป็นผูจ้องสลากให้ หรือใช้
การรับซ้ือสลากโดยตรงกบัผูค้า้รายใหญ่ในตวัอ าเภอและการจองผา่นแอพพลิเคชัน่  

จากการสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายยอ่ยยงัพบว่า นาย 1 นางสาว 3 
นาย 4 นางสาว 5 นางสาว 7 และนาง 8 ให้สัมภาษณ์กบัทางผูว้ิจยัท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกนั
คือ “ การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอพพลิเคชัน่มีการจองท่ียุง่ยาก ใชง้านแอพพลิเคชัน่
ยงัไม่ค่อยช านาญ” และส่วนใหญ่จึงหันใชก้ารจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางตู ้ATM  

 
• ปัญหาจ าหน่าย 

สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกออกรางวลัโดยส านกังานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 งวด 
ต่อเดือน คือ วนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน ส่งผลให้การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมี
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ระยะเวลาค่อนขา้งจ ากดัเม่ือตดัระยะเวลาในการจองและรับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อวาง
จ าหน่ายจะเหลือเวลาในการวางจ าหน่าย 10 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไดม้า  
คือ วนัท่ี 5 และ วนัท่ี 20 ของทุกเดือน โดยเม่ือสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรับบาลราย
ย่อยพบว่าผู ้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค แต่พบผูใ้ห้
สัมภาษณ์บางรายพบปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผูบ้ริโภคเหลือคา้ง 
ส่งผลให้ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนท่ีเหลือเอง และผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าว “ ในกรณีท่ีจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือท าใหผ้ลประกอบการในงวด
นั้นขาดทุน”  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงักล่าวถึงบางกรณีพบว่าพบผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก
นอกเขตท่ีไม่ได้เป็นผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจ าในเขตอ าเภอสูงเนินเขามา
จ าหน่าย ส่งผลท าให้เกิดการเพิ่มคู่แข่งทางการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยงัท าให้
เกิดการแยง่ผูบ้ริโภคซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรับบาลในพื้นท่ีเขต
อ าเภอสูงเนินอีกดว้ย 

 
• ปัญหาจอง 

สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกก าหนดระยะเวลาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวด
ประจ าวนัท่ี 1 และ วนัท่ี 16 ทั้งหมด 2 รอบในแต่ละเดือน คือ วนัท่ี 5 และ 6 สลากกินแบ่ง
รัฐบาลจะไดรั้บในวนัท่ี 20 ของทุกเดือน เป็นรอบท่ี 1 ส่วน วนัท่ี 20 และ 21 สลากกินแบ่ง
รัฐบาลจะไดรั้บในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน เป็นส่วนรอบท่ี 2 โดยผูจ้  าหน่ายตอ้งท าการน าเงิน
เขา้บญัชีธนาคารท่ีผูกกบัธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ในวนัท่ี 4 และ 19 ก่อนเวลา 18.00 น. 
โดยผูจ้  าหน่ายรายย่อยมีโควตาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นต ่า 2 เล่ม และสูงสุดไม่
เกิน 5 เล่ม ซ่ึงในแต่ละงวดมีเวลาในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบัผูบ้ริโภคเป็น
เวลาไม่เกิน 10 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลจนถึงวนัออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ในวนัท่ี 1 และวนัท่ี 16 ของทุกเดือน  จากการสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลพบปัญหาทั้ง 2 กรณีคือ ทั้งกรณีการจองผา่นแอพพลิเคชัน่ และการจองผา่นตู ้ATM 

ในกรณีการจองผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ขณะท าการจอง
ระบบการจองล่ม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าว “อาจจะเน่ืองจากมีการเขา้ใช้ระบบของผูจ้อง
สลากกินแบ่งรัฐบาลในเวลาเดียวกันมีจ านวนมาก ส่งผลให้ระบบการจองล่ม” ทั้งน้ียงั
รวมถึงลูกค้าของธนาคารกรุงไทยท่ีใช้บริการถอน โอน หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ผ่าน
แอพพลิเคชัน่เดียวกนั จึงส่งผลใหเ้กิดระบบการจองล่มเป็นระยะ  
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ในกรณีการจองผา่นตู ้ATM พบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์เกือบทุกรายพบปัญหาการจองคือ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการจองผ่านช่องทางตู้ ATM ไม่เพียงพอ เน่ืองด้วยการเขา้ใช้ตู ้ATM 
ส าหรับการจองสามารถเขา้ใชไ้ดที้ละ 1 คนต่อ 1 ตู ้โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าว “การจองสลาก
กินแบ่งรัฐบาลบางงวดตอ้งต่อแถวเพื่อรอคิวการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเวลานานกว่า
จะถึงคิวไดก้ดจองสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ระยะเวลานาน” และผูใ้ห้สัมภาษณ์บางรายตอ้ง
เวลาในการจองโดยมารอต่อคิวใช้เวลาประมาณ 1 วนัหรือบางกรณีมารอคิวเพื่อจองสลาก
กินแบ่งสลากกินแบ่งขา้มวนั 

 
3. ข้อเสนอแนะ เพิม่เติมให้กบัหน่วยงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาบ้าง 
ในส่วนทา้ยของแบบสัมภาษณ์จากผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยในเขตอ าเภอสูง

เนิน ซ่ึงทางผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หข้อ้เสนอ ดงัน้ี  
การเขา้ถึงรายแหล่งทุนโดยผูส้ัมภาษณ์เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐใหค้วามช่วยเหลือใน

เร่ืองแหล่งเงินทุนส าหรับผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะ เช่น ให้วงเงินกู้ส าหรับผู ้
จ  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายยอ่ยท่ีมีบตัรประตวัผูจ้  าหน่ายสลาก หรือการช าระค่าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอาจจะช าระหลงัจากท่ีผูจ้  าหน่ายไดจ้ าหน่ายสลากหมด 

การเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ ผูส้ัมภาษณ์เสนอแนะให้ท าการฝึกอบรมให้กบัผูท่ี้ไม่สามารถใช้
งานแอพพลิเคชั่นได้ หรือเสนอให้มีพนักงานของธนาคารคอยช่วยเหลือส าหรับผูสู้งอายุท่ีไม่
สามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ได ้

การจ าหน่ายสลากกินแบ่ง ผูส้ัมภาษณ์เสนอแนะให้เพิ่มจ านวนการจองโดยเพิ่มปริมาณ
โควตาสลากต่อรายต่องวดให้สามารถจองไดม้ากกว่า  5 เล่ม เพื่อให้เพียงพอต่อผูจ้  าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

การจองสลาก ผูส้ัมภาษณ์เสนอแนะให้มีการหักเงินค่าช าระสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
ธนาคารเพื่อลดระยะเวลาในการต่อคิวจองสลากกินแบ่งรัฐบาล  

นอกจากน้ี ผูส้ัมภาษณ์ยงัเสนอแนะให้ลดราคาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบัผูค้า้ราย
ย่อยเพื่อเพิ่มก าไรในการจ าหน่าย และยงัช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ผูค้า้รายย่อยในการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 
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ตารางท่ี 4  แสดงขอ้มูลผูใ้หข้อ้มูล 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ เพศ อายุ ระยะเวลาท าธุรกจิ
จ าหน่ายสลากกนิแบ่ง
รัฐบาล 

ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 1 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 2 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 3 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 4 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 5 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 6 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 7 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 8 
ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 9 
 ผูส้ัมภาษณ์ท่ี 10 

ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
ชาย 

36 
68 
36 
36 
32 
72 
33 
40 
71 
58 

10 
20 
2 
20 
10 
20 
10 
10 
20 
3 

 
 จากข้อมูลสัมภาษณ์ขา้งต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบพรรณนาซ่ึงพบว่า
ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายยอ่ยในอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดย
ตวัอย่างประชากรมีทั้งผูจ้องและจ าหน่าย และผูจ้  าหน่ายเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการจองสลากมีหลาย
สาเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การมีเงินส ารองของผูจ้อง และการช าระค่า
จองสลากไม่ตรงกบัระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงมีระยะเวลาเพียง 2 วนัในแต่ละงวดคือ วนัท่ี 5 และ 6 ใน
งวดท่ี 1 และวนัท่ี 20 และ 21 ในงวดท่ี 2 เงินทุนส ารองในการจองไม่เพียงต่อส่งผลให้ผูจ้  าหน่ายราย
ย่อยในงวดนั่นหมดสิทธ์ิในการจองและจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และยงัมีปัจจยัในการเขา้ถึง
เทคโนโลยีในการจองซ่ึงมีการจองผ่านระบบตู ้ATM ของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) เท่านั้น และ
ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” ของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) เท่านั้น ส่งผลใหจ้ านวน
ผูเ้ขา้ใชร้ะบบในเวลาเดียวกนัมีจ านวนมากท าใหก้ารเขา้ใชร้ะบบต่างๆ ล่าชา้ เช่น การต่อแถวเขา้จอง
สลากบริเวณหน้าตู ้ATM ท่ีมีจ านวนจ ากัดซ่ึงพบว่าจ านวนตู้ ATM ไม่สอดคล้องกับจ านวนผูท่ี้
ตอ้งการจองสลาก และระบบแอพพลิเคชัน่เกิดการล่าชา้ ในบางคร้ังการเขา้ใชพ้ร้อมกนัทัว่ประเทศ
ส่งผลให้ระบบแอพพลิเคชัน่ขดัขอ้งและท าให้เกิดการจองล่าชา้ ทั้งน้ียงัส่งผลถึงการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลซ่ึงจากขอ้มูลการสัมภาษณ์สามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 2 แบบหลกั ๆ คือ ในกรณีผูท่ี้
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เขา้ถึงการจองสลากในระยะเวลาท่ีก าหนดสามารถจ าหน่ายสลากไดซ่ึ้งในบางงวดอาจจะไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และในบางงวดสลากเหลือจากการจ าหน่ายตอ้งรับผิดชอบสลากใน
ส่วนท่ีเหลือเอง จากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทางผูจ้  าหน่ายรายย่อยมีขอ้เสนอแนะให้กบัทาง
ภาครัฐเพื่อพิจารณาคือ ตอ้งการแหล่งเงินทุนในการจองสลาก ขยายระยะเวลาในการจองให้มาก
กวา่เดิม เพิ่มจ านวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้  าหน่ายใหม้ากกว่า 5 เล่ม เน่ืองจากไม่เพียงพอต่อการ
จ าหน่าย และเน่ืองจากการจองสลากตอ้งช าระเงินค่าจองไวล้่วงหนา้ทางผูจ้  าหน่ายตอ้งการสลากมา
จ าหน่ายหลังจากท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว และการจอง 2 ช่องทางดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นยงัมี
ขอ้จ ากดัส าหรับผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพดา้นสายตา และผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยใีนการ
จอง จึงตอ้งการใหเ้พิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสลาก 
 

7. บทวิพากและข้อถกเถียง 
 
จากข้อมูลสัมภาษณ์ขา้งต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบพรรณนาซ่ึงพบว่า

ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายยอ่ยในอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดย
ผูใ้หข้อ้มูลมีทั้งผูจ้องและจ าหน่าย และผูจ้  าหน่ายเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงการจองสลากมีหลายเหตุปัจจยัท่ี
เก่ียวเน่ืองกนัทั้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเน่ืองดว้ยผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยไม่มีเครดิต
ในการกูเ้งินจากธนาคารดงันั้นส่งผลให้การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะในแหล่งเงินทุนท่ีอยู่ใน
ระบบการเงินเป็นไปไดย้าก ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากเกณฑใ์นการให้กูข้องธนาคารอาจจะสูงเกินไปไม่
เหมาะสมส าหรับผูกู้ท่ี้เป็นผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย การมีเงินส ารองของผูจ้องเน่ือง
ดว้ยการลงทุนในการจองสลากท่ีใชเ้งินตน้ทุนต่องวดค่อนขา้งสูงถึง 7,100 บาทต่อ 1 เล่มต่อ 100 ใบ 
การจองสลากซ่ึงทางธนาคารก าหนดใหซ้ื้อขั้นต ่า 2 เล่ม แต่ไม่เกิน 5 เล่มต่อ 1 ราย ตอ้งใชเ้งินจ านวน 
14,200 บาท เป็นอย่างน้อยต่องวด ซ่ึงในกรณีท่ีจองตามจ านวนขั้นต ่าท่ีธนาคารก าหนดคือ 2 เล่ม 
ตอ้งใชเ้งินในการจอง 14,200 บาท ถา้สลากถูกจ าหน่ายหมดทั้ง 2 เล่ม ผูจ้  าหน่ายสลากจะไดรั้บก าไร
เป็นจ านวนเงิน 1,800 บาท ซ่ึงคิดทั้งสองงวดรวมกนัเป็นจ านวนเงินท่ีเป็นก าไรทั้งหมด 3600 บาท
ต่อเดือน ซ่ึงในกรณีท่ีสลากถูกจ าหน่ายในแต่ละงวดไม่หมด ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผูจ้  าหน่าย
เป็นผูรั้บผิดชอบเอง และในกรณีผูจ้  าหน่ายสามารถจองไดเ้ต็มโควตาคือ 5 เล่ม จะมีตน้ทุนในการ
จองเป็นจ านวนเงิน 35,500 บาทต่องวด และคิดเป็น 71,000 บาทต่อเดือน และถา้สลากถูกจ าหน่าย
หมดผูจ้  าหน่ายจะไดก้ าไร 9000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีเงินลงทุนในการจองค่อนขา้งสูงถึง 71,000  
ส่งผลใหผู้จ้  าหน่ายรายย่อยช าระค่าจองสลากไม่ตรงกบัระยะเวลาท่ีก าหนด และในการจองสลากซ่ึง
มีระยะเวลาเพียง 2 วนัในแต่ละงวดคือ วนัท่ี 5 และ 6 ในงวดท่ี 1 และวนัท่ี 20 และ 21 ในงวดท่ี 2 ใน
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กรณีท่ีผูจ้  าหน่ายสลากรายย่อยเตรียมเงินทุนส ารองในการจองไม่เพียงพอต่อการจองโดยเงินตอ้งส่ง
ส ารองเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ก่อนวนัจอง 1 วนั และก่อนเวลา 18.00 น. ส่งผลให้ผู ้
จ  าหน่ายรายยอ่ยหมดสิทธ์ิในการจองในงวดนั้นและขาดรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในงวดนั้น และยงัมีปัจจยัในการเขา้ถึงเทคโนโลยีในการจองซ่ึงทางส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก าหนดให้มี ช่องทางในการจองเพียง 2 ช่องทางเท่านั้ น  คือ จองผ่านระบบตู้ ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) และผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” ของธนาคารกรุงไทย 
(มหาชน) เน่ืองจากเวลาในการจองมีเพียง 2 วนัต่องวด ส่งผลให้จ านวนผูเ้ข้าใช้ระบบในเวลา
เดียวกนัมีจ านวนมากท าให้การเขา้ใชร้ะบบต่างๆ ล่าชา้ และระบบการจองอาจจะเกิดระบบขั้นขอ้ง
ในบางคร้ัง การต่อแถวเขา้จองสลากบริเวณหน้าตู ้ATM ท่ีมีจ านวนจ ากดัซ่ึงพบว่าจ านวนตู ้ATM 
ไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนผูท่ี้ตอ้งการจองสลาก และระบบแอพพลิเคชัน่เกิดการล่าชา้ ในบางคร้ังการ
เขา้ใชพ้ร้อมกนัทัว่ประเทศส่งผลให้ระบบแอพพลิเคชัน่ขดัขอ้งและท าให้เกิดการจองล่าชา้ ทั้งน้ียงั
ส่งผลถึงการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซ่ึงจากขอ้มูลการสัมภาษณ์สามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 2 
แบบหลกัๆ คือ ในกรณีผูท่ี้เขา้ถึงการจองสลากในระยะเวลาท่ีก าหนดสามารถจ าหน่ายสลากไดซ่ึ้ง
ในบางงวดอาจจะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และในบางงวดสลากเหลือจากการ
จ าหน่ายตอ้งรับผิดชอบสลากในส่วนท่ีเหลือเอง  

จากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทางผูจ้  าหน่ายรายย่อยมีขอ้เสนอแนะให้กบัทางภาครัฐ
เพื่อพิจารณาคือ ตอ้งการแหล่งเงินทุนในการจองสลากโดยผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีมีรายได้
นอ้ยสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้และอยากให้ทางส านกัสลากกินแบ่งรัฐบาลขยายระยะเวลาใน
การจองใหม้ากกวา่เดิมเพื่อลดการล่าชา้ในการจอง เพิ่มจ านวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้  าหน่ายให้
มากกวา่ 5 เล่ม เน่ืองจากไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย และเน่ืองจากการจองสลากตอ้งช าระเงินค่าจอง
ไวล้่วงหนา้ทางผูจ้  าหน่ายตอ้งการสลากมาจ าหน่ายหลงัจากท่ีช าระเงินเรียบร้อยแลว้ และการลอง 2 
ช่องทางดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงทางผูจ้  าหน่ายตอ้งการให้เพิ่มช่องทางในการจอง เช่น สามารถ
จองผ่านตู ้ATM ของธนาคารใดก็ได้ และผ่านแอพพลิเคชัน่ของธนาคารใดก็ได้ เพื่อให้ลดความ
ล่าชา้ในการจองและลดระบบขดัขอ้งของธนาคาร ยงัมีขอ้จ ากดัส าหรับผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพ
ด้านสายตา และผูท่ี้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการจอง จึงต้องการให้เพิ่มช่องทางในการ
จ าหน่ายสลาก 
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8. สรุปผลการศึกษา 
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัซ่ึงเป็นผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีทั้งหมด 10 ราย ซ่ึงเป็นผู ้
จ  าหน่ายเป็นประกอบไปดว้ยผูสู้งอายุ 3 ราย ผูท่ี้จ าหน่ายสลากในงานวิจยัน้ีมีอายุตั้งแต่ 32 ปี จนถึง 
72 ปี  อาชีของผู ้ให้ข้อมูลท่ีถูกสัมภาษณ์มากท่ีสุดคือ อาชีพค้าขาย  วุฒิการศึกษาตั้ งแต่ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จนถึงสูงสุดระดบัปริญญาโท และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ตั้ งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี โดยมีอายุในการประกอบอาชีพน้ีเฉล่ีย
ประมาณ 12 ปี 
 กระบวนการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลซ่ึงทางธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จะเปิดให้ผู ้
จ  าหน่ายจองสลากกินแบ่งรัฐบาลประจ าวนัท่ี 1 และ วนัท่ี 16 ทั้งหมด 2 รอบในแต่ละเดือน คือ วนัท่ี 
5 และ 6 ในรอบท่ี 1 วนัท่ี 20 และ 21 ในรอบท่ี 2 โดยผูจ้  าหน่ายตอ้งท าการน าเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ี
ผูกกบัธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ในวนัท่ี 4 และ 19 ก่อนเวลา 18.00 น. โดยผูจ้  าหน่ายรายย่อยมี
โควตาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นต ่า 2 เล่ม และสูงสุดไม่เกิน 5 เล่ม ซ่ึงราคาในการลอง
สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เล่ม มีจ านวนสลาก 100 ใบ มีราคาการจองเท่ากบั 7100 บาท และคิดเป็น
ราคา 71 บาทต่อ 1 ใบ 
 ขอ้มูลการในการวิจยัวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบพรรณนาซ่ึงพบว่าปัญหาการจองสลากกิน
แบ่งรัฐบาลของผูจ้  าหน่ายรายย่อยในอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดยผูใ้ห้ขอ้มูลมีทั้งผูจ้อง
และจ าหน่าย และผูจ้  าหน่ายเพียงอยา่งเดียว โดยปัญหาท่ีพบโดยรวมมีดังน้ี  

ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย มีทั้งผูท่ี้มีเงินส ารอง
ส าหรับการจอง กล่าวคือไม่ประสบปัญหาด้านการเงิน และในส่วนของผูจ้  าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลท่ีประสบปัญหาดา้นการเงิน เช่น มีการช าระค่าจองสลากไม่ตรงกบัระยะเวลาท่ีทางธนาคาร
ก าหนด น าเงินเขา้บญัชีเพื่อใชช้ าระกางจองไม่ทนัระยะเวลาท่ีก าหนด 

ปัญหาการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ เป็นผลจากการเขา้ถึงเทคโนโลยใีนการจองซ่ึงมีการจองผ่าน
ระบบตู้ ATM และผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “Krungthai Next” ของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 
เท่านั้น ส่งผลใหจ้ านวนผูเ้ขา้ใชร้ะบบในเวลาเดียวกนัมีจ านวนมากท าใหก้ารเขา้ใชร้ะบบต่างๆ ล่าชา้ 
และระบบแอพพลิเคชัน่ระบบเกิดการขดัขอ้งในขณะเวลาจอง และการต่อแถวเพื่อจองผ่านตู ้ATM 
ซ่ึงมีระยะเวลานอ้ยท าใหเ้กิดการรอเป็นระยะเวลานาน 

ในส่วนของปัญหาการจ าหน่ายสลากของผูจ้  าหน่ายรายย่อยพบได้ 2 กรณี คือ สลากไม่
เพียงพอต่อการจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคเน่ืองจากในบริเวณท่ีจดัจ าหน่ายมีผูบ้ริโภคตอ้งการสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเป็นจ านวนมาก และในอีกกรณีท่ีสลากเหลือจากการจ าหน่ายตอ้งรับผิดชอบส่วนท่ีเหลือ
ดว้ยตวัเอง เน่ืองจากบริเวณท่ีจดัจ าหน่ายมีผูบ้ริโภคตอ้งการสลากนอ้ย 
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ผูใ้ห้ข้อมูลได้ให้ข้อคิดเห็นจากปัญหาดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทางผูจ้  าหน่ายรายย่อยมี
ข้อเสนอแนะให้กับทางภาครัฐเพื่อพิจารณาคือ ต้องการแหล่งเงินทุนในการจองสลาก ขยาย
ระยะเวลาในการจองใหม้ากกวา่เดิม เพิ่มจ านวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้  าหน่ายใหม้ากกวา่ 5 เล่ม 
เพื่อให้สามารถเพิ่มรายไดม้ากขึ้นส าหรับผูจ้  าหน่ายท่ีมีจ านวนสลากไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย เพิ่ง
ช่องทางการจองให้มากกว่า 2 ช่องทาง และมีความประสงครั์บสลากหลงัจากช าระค่าจองทนัทีเพื่อ
เพิ่มระยะเวลาในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย – จีน 

 
ร้อยต ารวจโทพงศ์พันธ์ุ จินโรจน์21 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ของข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย -จีน” มี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาระดบัทศันคติ และแรงจูงใจ ในการไปศึกษาภาษาจีนของ
ขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไปศึกษา
ภาษาจีน ของขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 3) เพื่อเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ขา้ราชการสนใจเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ณ ประเทศจีน มากขึ้น โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณมีกลุ่มตวัอย่าง คือ ขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จีน ตอบแบบสอบถามจ านวน 268 คน และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple 
Regression Analysis) และเชิงคุณภาพสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จีน จากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 10 คน โดยมีผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีดีและปัจจยัดา้นความจ าเป็นในการใชง้าน เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของขา้ราชการทุนในเชิงบวก ดงันั้น แนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจให้ขา้ราชการสนใจศึกษาภาษาจีนมากขึ้น คือการเพิ่มทศันคติท่ีดีและความจ าเป็นใน
การใชภ้าษาจีน ให้แก่ขา้ราชการโดยการสร้างการรับรู้ขอ้เท็จจริงและมุมมองต่อจีน มองในมุมมอง
ไม่อคติและความรู้เป็นส าคัญ ซ่ึงจะท าให้ข้าราชการมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาจีนได้ รวมถึงความ
ตระหนักรู้ต่อความจ าเป็นในการใช้งานภาษาจีนมากขึ้น จะท าให้ขา้ราชการมีความเปิดใจต่อการ
เรียนภาษาจีนซ่ึงนบัวนัจะมีความส าคญัขึ้นเร่ือย ๆ ได ้

 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ, การศึกษาภาษาจีน  
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1.  บทน า 
 
ในโลกยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการท าลายก าแพงการส่ือสาร ท าให้เรา

สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดภ้ายในเพียงเส้ียววินาที การพูดไดส้องภาษาไดก้ลายเป็นเร่ืองธรรมดา
ไปเสียแลว้ ภาษาท่ีสาม ภาษาท่ีส่ี และต่อ ๆ ไปต่างหาก คือบนัไดสู่ความส าเร็จของคนในยคุปัจจุบนั 
เพราะหากเราคุยกบัใครสักคนดว้ยภาษาท่ีเขาเขา้ใจ มนัจะเขา้ถึงสมองเขา แต่หากเราคุยกบัเขาดว้ย
ภาษาของเขา มนัจะเขา้ถึงใจของเขา (Wyner, 2558) 

เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก มากกว่า 1.3 พนัลา้นคน 
และการท่ีมีประชากรเป็นจ านวนมากน้ีถือเป็นสินทรัพยม์หาศาลของประเทศจีน การศึกษาสมยัใหม่
และค่านิยมวฒันธรรมดั้งเดิม ท าให้ประชากรจ านวนมหาศาลของจีนสร้างผลกระทบอย่างท่ีไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในประวติัศาสตร์มนุษยชาติ (Zhang Wei Wei, 2562) องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศให้ภาษาจีนกลางเป็นหน่ึงในภาษาราชการท่ีใช้ในการประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ ของ
องคก์ารสหประชาชาติ และเป็นภาษาสากลท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่ามีความส าคญัไม่
ดอ้ยไปกว่าภาษาองักฤษ เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกขององักฤษ สหรัฐอเมริกา หรือเยอรมนี แต่
เป็น “โลกของจีน” โลกท่ี “จีน” เป็นวิชาบงัคบั ไม่ใช่วิชาเลือกอีกต่อไป (อาร์ม ตั้งนิรันดร, 2561) 

ประเทศไทยถือไดว้่าเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของชาวจีนทั้งทางดา้นการลงทุนและ
การท่องเท่ียว จากสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
มีนักท่องเท่ียวสัญชาติจีนเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากท่ีสุดเป็ นประวัติการณ์คือ 
10,535,241 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563) ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก คิดเป็นสัดส่วนจ านวนนักท่องเท่ียว 27% ของนักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมด และจีนยงัครอง
ต าแหน่งคู่คา้อนัดบั 1 ของภาคการส่งออกไทยอีกดว้ย โดยปีท่ีผ่านมารายได้จากการท่องเท่ียวไทย 
คิดเป็นมูลค่ากวา่ 2.9 ลา้นลา้นบาท และสร้างการจา้งงานมากกวา่ 19.1% ของการจา้งงานทัว่ประเทศ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ภาษาจีนกลางจึงกลายมาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการนักธุรกิจ หรือ
แมแ้ต่ขา้ราชการ จ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ นอกจากน้ีภาษาจีนยงัเป็นแหล่งมรดกของวฒันธรรมมากมาย
ของจีน ดงันั้น การเรียนภาษาจีนพร้อมกบัเขา้ใจวฒันธรรมของจีนไปดว้ยจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่าง
ขาดมิได ้เหมือนดงัส านวนท่ีวา่ "รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง"  (Aandrcospace, 2562) 
 ยอ้นมองถึงวิถีความสัมพนัธ์ไทย-จีน นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต
อย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลา 45 ปีท่ีผ่านมา ท าให้ประเทศไทยมีความมัน่ใจใน มิตรภาพ และ
ความร่วมมือท่ีจะเกิดขึ้นในห้วงศตวรรษใหม่ เน่ืองจากมีปัจจยัสนับสนุนความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือระหว่างไทย-จีน หลายประการ อาทิ มิตรภาพท่ีสืบทอดมายาวนานระหว่างชนชาติ, ความ
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ผูกพนัทางสายเลือด ผลประโยชน์ร่วมกนัทางยุทธศาสตร์ในการรักษาสันติภาพและการพฒันาทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค และการท่ีรัฐบาลและประชาชนทั้ งสองฝ่ายต่างเล็งเห็นความส าคัญของ
ความสัมพนัธ์ไทย – จีน ฯลฯ ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยับวกอนัจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือใหม่ ๆ 
ระหวา่งไทย-จีน หลายประการ 

ปัจจุบนัไทย – จีน มีการพฒันาความร่วมมืออย่างกวา้งขวางในหลากหลายมิติ แต่หน่ึงใน
ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความร่วมมือคือปัจจยัทางด้านภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐของทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาของ
ประเทศคู่ตรงขา้ม และถึงแมว้า่จะใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการแลกเปล่ียน ก็ประสบปัญหา
ความไม่คล่องตัวในการส่ือสาร นอกจากน้ี ในการแลกเปล่ียนท่ีต้องใช้ศพัท์เทคนิคเฉพาะทาง 
ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัระดบัความสามารถของล่ามภาษาย่อมเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร ปัญหาเหล่าน้ี
ส่งผลใหก้ารพฒันาความร่วมมือในระดบัท่ีลึกซ้ึงระหวา่ง 2 ประเทศเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ท่ีทางสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ไดร่้วมกบั 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จดัท าโครงการทุนการศึกษาด้านภาษาจีนส าหรับ
ขา้ราชการไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรดา้นภาษาจีนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อนัเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ซ่ึงโครงการ
ดังกล่าวได้ตอบโจทย์การขาดแคลนบุคลากรด้านภาษาจีนของหน่วยงานราชการไทย ซ่ึงเป็น
อุปสรรคส าคญัในการเสริมสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยและ
จีน ท าให้หลายหน่วยงานภาครัฐมีความตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาจีนเพิ่มขึ้น
เป็นอยา่งมาก และหลงัจากนั้นก็มีบุคลากรจากหลายหน่วยงานของทางภาครัฐไดใ้หค้วามสนใจเป็น
อยา่งมาก 

เม่ือขา้ราชการท่ีไดรั้บทุนการศึกษาไดเ้ดินทางไปยงัสาธารณจีนแลว้นั้น ปรากฏวา่เม่ือเรียน
ภาษาจีนไปไดช่้วงเวลาหน่ึง จะเกิดความเบ่ือหน่าย และความทอ้แทใ้นการเรียน เน่ืองจากภาษาจีน
นั้นเป็นภาษาจากภาพวาดท่ีถูกพฒันาจนกลายมาเป็นภาษาเขียน ตวัอกัษรจีนคือตวัอกัษรท่ีไม่มีความ
ใกลเ้คียงกบัภาษาองักฤษแมแ้ต่น้อย ลายเส้นตวัอกัษรท่ีเยอะ ท าให้ตอ้งจ าสัญลกัษณ์เป็นกว่าหน่ึง
พนัตวั ท าให้ขาดแรงบนัดาลใจในการเรียน รวมไปถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท าให้ขาดแรงจูงใจ และประสบ
ปัญหาในการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา สภาพปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการไปศึกษา
ภาษาจีน ณ ประเทศจีนของข้าราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัทศันคติ แรงจูงใจ รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไปศึกษาภาษาจีน ของ
ขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยผลการศึกษาจะน ามาเสนอเป็นแนวทาง
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ในการส่งเสริมให้ขา้ราชการสนใจในการศึกษาภาษาจีนมากขึ้น รวมถึงแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค
ในการเรียนภาษาจีนต่อไป 

 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) และ

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ซ่ึงมีการท าการค้นควา้จากเอกสาร ต ารา 
หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาออกแบบเคร่ืองมือการศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูล และ
วิเคราะห์ต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวิจยั จะใชก้ารศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติ
ต่อประเทศจีน, ทัศนคติต่อภาษาจีน, แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก กับการไปศึกษา
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารทัว่ไป ของช้าราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ณ 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีตวัแปรอิสระ 
ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานของข้าราชการทุน ประกอบด้วย เพศ อายุ เ ช้ือสายจีน ปัจจัยภายใน 
ประกอบดว้ย ทศันคติท่ีดี ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ความจ าเป็นในการ
ใช้งาน การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาจีน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษามีอยู่อย่างจ ากดั เน่ืองจากทุนการศึกษาของสมาคมวฒันธรรม
และเศรษฐกิจไทยจีนนั้น มอบให้แก่เฉพาะขา้ราชการเท่านั้น ดงันั้นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
ขา้ราชการท่ีไดรั้บทุนการศึกษาภาษาจีน และไดเ้คยไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลยัหัวเฉียว เมือง
เซียะเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน สาธารณรัฐประชาชนจีน จีน มาแลว้ จากสถิติส านักงานเลขาธิการของ
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ รุ่นท่ี 1-15 รวม จ านวน 794 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเชิงปริมาณ จะใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ จะสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างโดยก าหนดคุณลกัษณะของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา (สุจิตรา บุณยรัตพนัธุ์ , 2557) จึง
ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลส าคญั (Key Informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาสุ่มเลือกขา้ราชการทหาร
ต ารวจ 5 คน และขา้ราชการพลเรือน 5 คน 

โดยเคร่ืองมือการศึกษาวิจัย จะใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้ นตามหลักวิชาการ มีการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ ก่อนน ามาเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการแจกผ่าน QR CODE 
ให้กบักลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรท่ีก าหนด และการสัมภาษณ์ในส่วนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
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จะใช้การศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured or Guided Interviews) จะมีแนวค าถามไวเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
ไวเ้บ้ืองตน้ ทั้งน้ีจะมีการแจ้งให้ผูถู้กสัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า และในการสัมภาษณ์ใช้วิธีการจด
บนัทึกขอ้มูล และมีการปกปิดขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นความลบั 
 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัหมวดหมู่ตาม 
ประเภทของการวดัตวัแปรและน าไปประมวลผลตามวิธีการทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
การ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยั (Statistical Package for the 
Social Science: SPSS for Windows) โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ใชอ้ธิบายของลกัษณะของกลุ่มประชากรและขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดท้ าการเก็บ
ข้อมูลมา โดยจะใช้การน าเสนอในรูปแบบตารางและใช้ค่าสถิติ  ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยจะใชส้ถิติ คือ สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ส่วนการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์นั้น ใช้การ
รวบรวมตามขอ้ค าถาม จบัประเด็นส าคญั ค าส าคญัและสรุปรวบรวมเป็นความเรียงอีกคร้ัง 
 

3.  ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 การศึกษาเชิงปริมาณจะใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) พบว่า เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 65.7 และเพศชาย ร้อยละ 34.3 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 
49.3 อาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 38.1 อาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 8.9 และอาย ุ51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.7 เช้ือสายจีน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเช้ือสายจีน คิดเป็นร้อยละ 59.7 และไม่มีเช้ือสายจีน คิดเป็นร้อยละ 
40.3 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายใน โดยปัจจยัภายใน ดา้นทศันคติท่ีดี มีผลการวิเคราะห์ อยู่
ในระดับการแปรผล “มาก” โดยท่ีค่าเฉล่ียรวม (�̅�) เท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากบั 0.545 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายนอก โดยปัจจยัภายนอก ดา้นความกา้วหนา้ทางอาชีพ มีผล
การวิเคราะห์ อยู่ในระดับการแปรผล “มาก” โดยท่ีค่าเฉล่ียรวม (�̅�) เท่ากับ 3.55 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.792 ปัจจัยภายนอก ด้านความจ าเป็นในการใช้งาน มีผลการ
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วิเคราะห์ อยู่ในระดบัการแปรผล “มาก” โดยท่ีค่าเฉล่ียรวม (�̅�) เท่ากบั 4.07 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.637 ปัจจยัภายนอก ดา้นการสนบัสนุนจากตน้สังกดั มีผลการวิเคราะห์ อยู่
ในระดับการแปรผล “มาก” โดยท่ีค่าเฉล่ียรวม (�̅�) เท่ากับ 3.72 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากบั 0.910 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรอิสระ แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน มีผลการวิเคราะห์ อยูใ่น
ระดบัการแปรผล “มากท่ีสุด” โดยท่ีค่าเฉล่ียรวม (�̅�) เท่ากบั 4.62 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากบั 0.526 

การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ผลจะใช้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
ปัจจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐานของขา้ราชการทุน ไดแ้ก่ เพศ อายุ เช้ือสายจีน ปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีดี และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ความจ าเป็นในการใชง้าน การ
สนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน 

การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของขา้ราชการทุน ได้แก่ เพศ อายุ เช้ือสายจีน ปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีดี ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความกา้วหน้าทางอาชีพ ความจ าเป็นในการใช้งาน การ
สนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั และปัจจยัแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน เป็นการวิเคราะห์ผล
จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 268 คน ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อทราบว่า
ปัจจยัใดมีความมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนบา้ง โดยจะใชก้ารวิเคราะห์ผลสถิติโดยใชก้าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อให้เป็นไปตามสมมติฐานและหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ผลเชิงอนุมานของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะใช้สถิติการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร และ ค่าความ
แปรปรวน (Tolerance) เพื่อทดสอบสภาวะร่วม (Collinearity/Multicollinearity) ก่อน โดยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 

ตัวแปร เพ
ศ 
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เชื้
อส
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จีน

 

ทัศ
นค

ติที่
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สัง
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เพศ 1       
อายุ -.159** 1      

เช้ือสายจีน -.0.47 .159** 1     
ทัศนคติท่ีด ี -.055 -.008 .251** 1    

ความก้าวหน้าทางอาชีพ .011 -.156* .047 .327** 1   
ความจ าเป็นในการใช้งาน -.026 -.099 .168** .531** .587** 1  

การสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

-.190** .100 .062 .587** 362** .181** 1 

 
หมายเหต:ุ *p<0.05 **p<0.01 
 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) พบว่า ไม่พบความสัมพนัธ์ใน
การทดสอบสภาวะร่วม (Collinearity/Multicollinearity) เน่ืองจากไม่มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัเองในระดบัมากกว่า 0.8 ขึ้นไป ซ่ึงถือว่าทุกตวัแปรไม่มีตวัแปรคู่ใดเป็นการทดสอบสภาวะร่วม 
(Collinearity/Multicollinearity) 

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Tolerance) พบว่า ตวัแปรอิสระมีค่า Tolerance ดงัน้ี เพศ 
มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.938 อายุ มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.907 เช้ือสายจีน มีค่า Tolerance เท่ากบั 
0.905 ทัศนคติท่ีดี มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.676 ความก้าวหน้าทางอาชีพ  มีค่า Tolerance เท่ากับ 
0.566 ความจ าเป็นในการใชง้าน มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.517 และการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้
สังกดั มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.796 โดยทุกตวัแปรมีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 จึงถือว่า ไม่มีปัญหา
เก่ียวกบัการทดสอบสภาวะร่วม (Collinearity/Multicollinearity) ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลวิเคราะห์ค่า Tolerance ของตวัแปรอิสระ 
 

ตัวแปร ค่าTolerance 
เพศ .938 
อาย ุ .907 
เช้ือสายจีน .905 
ทศันคติท่ีดี .676 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ .566 
ความจ าเป็นในการใชง้าน .517 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดั .796 

 
 ดงันั้นผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั

แปร และ ค่าความแปรปรวน (Tolerance) ในการศึกษาวิจยัครังน้ีไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการทดสอบ
สภาวะร่วม (Collinearity/Multicollinearity) ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ
โดยวิธีการน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression) ต่อไป 

วิเคราะห์ถดถอยพหุจะใชวิ้ธีการน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression) โดยผลการ
วิเคราะห์ มีดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ปัจจัย B Beta t p-value 
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน (Constant) 1.863  7.575 .000 
เพศ -.006 .005 -.108 .914 
อาย ุ -.001 -.010 -.205 .838 
เช้ือสายจีน -.011 -.011 -.218 .828 
ทศันคติท่ีดี .480 .497 8.769*** .000 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ .048 .073 1.177 .240 
ความจ าเป็นในการใชง้าน .161 .195 3.002** .003 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั .006 .010 .183 .855 
R = .660 Adjusted R2 = .420 
R2 = .435 Standard Error = .40101 

 
หมายเหต:ุ **p<0.01 ***p<0.001 
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จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดว้า่ เม่ือทดสอบนยัส าคญัทางสถิติจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุทั้งหมด 7 ตวัแปร 
พบว่า มีตัวแปรเพียง 2 ตัวแปรเท่านั้นท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน โดยตัวแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (p<0.001) 
คือ ทศันคติท่ีดี และตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 (p<0.01) คือ ความจ าเป็นในการใชง้าน ส่วนตวัแปรอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
เช้ือสายจีน ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั ไม่พบความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เพื่อจดัล าดบัความส าคญัให้กบัตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาภาษาจีนมากท่ีสุด คือ ทัศนคติท่ีดี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีน โดยมีค่าเป็นสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เท่ากบั .497 กล่าวคือ เม่ือจ านวน
ทศันคติท่ีดีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนเพิ่มขึ้นเท่ากบั .497 หน่วย (ร้อย
ละ 49.7) และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์รองลงมา คือ ความจ าเป็นในการใชง้าน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน โดยมีค่าเป็นสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ (Beta) เท่ากบั .195 
กล่าวคือ เม่ือจ านวนความจ าเป็นในการใช้งานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้แรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาจีนเพิ่มขึ้นเท่ากบั .195 หน่วย (ร้อยละ 19.5) ดงันั้นแลว้ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบาย
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนได้ดีท่ีสุด คือ ทัศนคติท่ีดีและความจ าเป็นในการใช้งานเรียง
ตามล าดบั 

ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุน้ี มีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted 
R2) เท่ากับ .420 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัในการวิเคราะห์น้ีสามารถอธิบายแรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาจีนไดสู้งถึงร้อยละ 42 โดยมีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการพยากรณ์ (Standard Error) โดย
เฉล่ียเท่ากบั 0.40101 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีสมมุติฐานคือ ปัจจยัพื้นฐานของขา้ราชการทุน ปัจจยัดา้นทศัคติท่ีดี 
ปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในอาชีพการงาน ปัจจยัดา้นความจ าเป็นในการใชง้าน และปัจจยัดา้นการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุนสมาคม
วฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน 

ทั้งน้ี จะแบ่งสมมุติฐานออกเป็น 5 สมมุติฐานยอ่ย ดงัน้ี  
สมมุติฐานท่ี 1 (H1) ปัจจัยพื้นฐานของข้าราชการทุนมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน

การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 
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สมมุติฐานท่ี 2 (H2) ทศันคติท่ีดีต่อประเทศจีนและภาษาจีนมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

 สมมุติฐานท่ี 3 (H3) ปัจจยัด้านความก้าวหน้าทางอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน  

 สมมุติฐานท่ี 4 (H4) ปัจจยัดา้นความจ าเป็นในการใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

 สมมุติฐานท่ี 5 (H5) ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัมีความสัมพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

 โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐาน (Hypothesis) ผลวิเคราะห์ 

H1 ปัจจัยพื้นฐานของข้าราชการทุนมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

ปฏิเสธ 

H2 ทศันคติท่ีดีต่อประเทศจีนและภาษาจีนมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

ยอมรับ  

H3 ปัจจยัด้านความก้าวหน้าทางอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

ปฏิเสธ 

H4 ปัจจยัดา้นความจ าเป็นในการใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

ยอมรับ  

H5 ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัมีความสัมพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน 

ปฏิเสธ 

 

จากตารางแสดงผลการทดสอบสมมุติฐานในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยก าหนดให้แต่ละตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงถือเป็นการยอมรับสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ัง
น้ียอมรับสมมุติฐาน ดงัน้ี 

สมมุติฐานท่ี 2 (H2) ทศันคติท่ีดีต่อประเทศจีนและภาษาจีนมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน (มีผลเชิงบวก) 
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สมมุติฐานท่ี 4 (H4) ปัจจยัดา้นความจ าเป็นในการใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ณ ประเทศจีน (มีผลเชิงบวก)  

ดงันั้น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาจีน คือ ปัจจยัภายในคือทศันคติท่ีดีและปัจจยัภายนอกคือความจ าเป็นในการใช้งาน โดยทั้ง
สองปัจจยัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากน้ี 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ เช้ือสายจีน ความกา้วหนา้ทางอาชีพ และการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกัดไม่
พบความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
การศึกษาเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) โดยจะแบ่งกลุ่มเป็น 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการทหารต ารวจ และกลุ่มขา้ราชการพลเรือน ในการเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์เชิง
ลึก มีผลสรุปตามกลุ่มสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 เม่ือพูดถึงประเทศจีน ท่านมีความรู้สึก หรือทศันคติอยา่งไร 
ในประเด็นท่ี 1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งสองกลุ่มมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ตนเองนั้นมี

ทศันคติท่ีดีต่อประเทศจีน วฒันธรรมจีน รวมไปถึงภาษาจีน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองวา่ภาษาจีน
เป็นภาษาท่ีส าคัญมากในปัจจุบัน เน่ืองจากมีคนใช้ภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยงัเป็นภาษา
ราชการในอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ยงัใชภ้าษาจีนกนัเป็น
จ านวนมาก ภาษาจีนจึงนบัวา่เป็นภาษาท่ีน่าเรียนในล าดบัตน้ ๆ ของการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 

โดยผูส้ัมภาษณ์บางท่านมีความเห็นว่าทศันคติในประเทศต่อคนจีน บางคร้ังอาจจะดูแย่มาก 
ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นิสัยไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีวินยั ไม่มีวฒันธรรมอนัดี ตามท่ีสามารถพบ
เห็นไดท้ัว่ไปในลกัษณะของทวัร์จีน แต่ทั้งน้ีก็ยงัยนืยนัว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีเป็นแบบน้ี เพราะ
จีนในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาไปมากไม่ได้เหมือนอย่างเม่ือก่อน จีนมีการท าโครงการจีน
สมยัใหม่ ท่ีมีการส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีแบบอารยประเทศ มีความระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแลว้ 

นอกจากน้ีผูส้ัมภาษณ์บางท่านยงักล่าวถึงความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งประเทศระหว่าง
ประเทศไทยและจีน ในระบบราชการนั้น ทั้งสองประเทศมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน และพึ่งพา
ช่วยเหลือกนัเสมอ มีความสัมพนัธ์กนัมาอยา่งยาวนาน หากตอ้งการความร่วมมืออะไร ทางการจีนก็
มกัจะใหก้ารสนบัสนุนอยูส่ม ่าเสมอ 

หากพูดถึงในส่วนของประชาชนทัว่ไป ก็ไดรั้บผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเท่ียวจากจีน
เป็นอยา่งดี แมว้า่จะมีกรณีของทวัร์จีนศูนยเ์หรียญท่ีเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย แต่เงินเหล่านั้นหมุน



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 278 

 

กลบัไปยงัประเทศจีนเหมือนเดิมบา้ง แต่ก็ยงัจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ใช่กรณีของทวัร์ศูนยเ์หรียญและ
สามารถสร้างรายไดเ้ป็นเมด็เงินจ านวนมหาศาลใหป้ระเทศไทยอยู่ 

ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ดา้นวฒันธรรมไทย-จีน ผูส้ัมภาษณ์กล่าวว่าเรามีวฒันธรรมท่ีคลา้
และสอดคลอ้งกนัมาอยู่แลว้ จึงสามารถเขา้กนัไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งในประเทศไทยก็ยงัมีชาวไทยเช้ือ
สายจีนอยู่ไม่น้อย ซ่ึงข้าราชการผู ้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ก็มีเช้ือสายจีนด้วย ดังนั้ นแล้ว 
วฒันธรรมท่ีคลา้ยกนั ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยและชาวจีนเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยสรุปผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่านเห็นตรงกนัว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีดี มีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัประเทศไทยมาเสมอ แมว้่าจะมีขอ้เสียอยู่บา้ง แต่โดยรวมแลว้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงส่งผลให้
ผูใ้หส้ัมภาษณ์นั้น มีความรู้สึกท่ีดีต่อภาษาจีนไปดว้ย 

ประเด็นท่ี 2 สาเหตุท่ีท าใหท้่านไปศึกษาภาษาจีนในคร้ังน้ี 
 ในประเด็นท่ี 2 สาเหตุส่วนใหญ่ของผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มขา้ราชการทหารต ารวจ คือ จ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชภ้าษาจีนในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มน้ีให้ความเห็นว่าขา้ราชการทหาร
ต ารวจนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใกลชิ้ดประชาชน โดยในส่วนน้ีนั้นรวมไปถึง
ประชาชนท่ีไม่ใช่เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ประชาชนชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยดว้ย ซ่ึงแมว้่าภาษาท่ีใช้มากท่ีสุดจะเป็นภาษาองักฤษก็ตาม แต่ภาษาองักฤษนั้นมีการ
เรียนการสอนบรรจุในหลกัสูตร แมว้่าเราจะไม่มีความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ แต่ก็ยงัสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างประเทศไดบ้า้งในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชง้าน เน่ืองจากเคยเรียนรู้มาบา้ง 

แต่ทั้ งน้ีก็มีประชาชนชาวต่างประเทศจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงหน่ึงในภาษาท่ีใชก้นัอย่างแพรหลายคือ ภาษาจีน ซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีความยากระดบั
โลก แต่กลบัใชก้นัอย่างแพร่หลาย เม่ือมีการใชก้นัอย่างแพร่หลาย ในบางคร้ังการปฏิบติัหน้าท่ีก็มี
ความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาจีน หากไม่สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้จะท าใหเ้กิดความยากล าบากในการ
ปฏิบติังานและอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก โดยอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ
ตอ้งพึ่งพาล่ามท่ีมีความเช่ียวชาญในภาษาจีนโดยเฉพาะ เพื่อเขา้ใจปัญหาของประชาชนผูรั้บบริการ
เหล่านั้น ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการขอความช่วยเหลือนาน ท าให้บางคร้ังปัญหาเกิดความไม่
ทนัท่วงทีได้ ความจ าเป็นในการใช้งานจึงเป็นปัจจยัส าคญัอนัดับหน่ึงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่ม
ขา้ราชการทหารต ารวจในการเรียนภาษาจีน 

ในส่วนของกลุ่มขา้ราชการพลเรือนนั้น สาเหตุหลกัในการสนใจไปศึกษาภาษาจีน คือ การ
มองวา่ภาษาจีนเป็นส่ิงท่ีน่าเรียนรู้ มีทศันคติท่ีดีต่อภาษาจีน ชอบวฒันธรรมและภาษาจีน และเช่ือว่า
ภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มน้ีจะไม่ได้มีความ
จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาจีนแต่อยา่งใด 
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โดยกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มน้ีมองว่าการท่ีตนเองชอบภาษาจีนและสนใจวฒันธรรมจีนเป็น
การส่วนตวั มีส่วนในการช่วยขบัเคล่ือน รวมถึงเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการไปศึกษาภาษาจีน เช่น 
ความชอบซีรียจี์น ชอบการแต่งตวัจีน ชอบวฒันธรรมและภาษาจีน ชอบอาหารจีน ชอบท่องเท่ียว
ในจีน เหล่าน้ีท าใหต้นอยากศึกษาภาษาจีนมากขึ้น และเม่ือไดศึ้กษาภาษาจีนไปแลว้ ยอ้นกลบัมาท า
ในส่ิงท่ีตนชอบ เช่น การดูซีรียจี์น ท าอาหารจีน ส่ือสารภาษาจีน กลบัท าให้ตนเองมีความชอบใน
ภาษาจีนและสนใจท่ีจะศึกษามากยิง่ขึ้นไปอีก 

ประเด็นท่ี 3 ความคาดหวงัในการไปศึกษาภาษาจีน กับ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างศึกษา
ภาษาจีน เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  
 ประเด็นท่ี 3 น้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ค  าตอบไปในแนวเดียวกันคือ ความคาดหวงัในการไป
ศึกษาภาษาจีน กบั ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างศึกษาภาษาจีน แตกต่างกนั แต่ทั้งน้ีผูส้ัมภาษณ์บางท่าน
เห็นว่าแตกต่างกนัไม่มากนัก แต่ส าหรับบางท่านกบัมองว่าแตกต่างกนัอย่างมาก โดยขอ้แตกต่าง
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นมีความคลา้ยกนั โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์อธิบายว่า ความคาดหวงัในการไปศึกษา
ภาษาจีนส่วนใหญ่ของทุกท่านนั้นตอ้งสวยหรูเป็นธรรมดา คิดว่าการศึกษาภาษาจีนในประเทศจีน
นั้นน่าจะตอ้งเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีคนพูดภาษานั้น แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงนั้น กลบั
กลายเป็นวา่ตอ้งใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมากในการศึกษาภาษาจีน แมว้า่ทุกท่านจะศึกษาภาษาจีน
อยูใ่นประเทศจีนก็ตาม 

เหตุท่ีเป็นเช่นนั้น เน่ืองจากชาวจีนไม่พูดภาษาอ่ืนเลย นอกจากภาษาจีนเท่านั้น และมี
ความเร็วในการพูดเป็นอยา่งมาก ดงันั้นแลว้ช่วงแรกท่ีไปศึกษาภาษาจีนท่ีนัน่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่าน
เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความยากล าบากอย่างมาก หากไม่มีพื้นฐานท่ีดีในการศึกษาภาษาจีน 
อาจจะเกิดปัญหาในตอนปลายของการเรียนภาษาจีนได ้ดงันั้นแลว้การเรียนภาษาจีนในช่วงแรก 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านกล่าวว่าต้องมีความพยายามอย่างมาก ต้องขยนัอดทนในการเรียนทั้งใน
หอ้งเรียน และการทบทวนนอกหอ้งเรียนดว้ยเช่นกนั 

ประเด็นท่ี 4 ท่านไดรั้บประโยชน์อยา่งไรจากการไปศึกษาภาษาจีนในคร้ังน้ี 
 ประเด็นท่ี 4 ประโยชน์จากการไปศึกษาภาษาจีนของกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งสองกลุ่ม คือ 
การใช้งานภาษาจีนของตนเองดีขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั และสามารถน าไปใชจ้ริงไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนหน่ึงกล่าววา่ปกติตนนั้นเป็นคนไม่ค่อยพูด เคยลองพยายามเรียนภาษาต่างประเทศ
มาแลว้หลายภาษา แต่ก็ไม่เคยไดน้ าไปใชง้านจริงเลย แต่ในการไปศึกษาคร้ังน้ี กลบัไดใ้ชส่ื้อสารกบั
ชาวจีนโดยแทจ้ริง แมว้่าตนจะไม่ไดมี้ความเช่ียวชาญมากในการใชภ้าษาจีน แต่ก็ยงัสามารถพูดคุย
ในระดบัการส่ือสารทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัได ้
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 ผูใ้ห้สัมภาษณ์มองว่าการไปศึกษาภาษาจีนท่ีประเทศจีนนั้นมีผลสัมฤทธ์ิเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากสามารถใชส่ื้อสารไดจ้ริง แมว้่าในช่วงแรกนั้นมีความยากล าบากในการส่ือสารเป็นอย่าง
มาก แต่ในช่วงท่ีเร่ิมเขา้ใจภาษาแลว้ สามารถพฒันาภาษาจีนไปไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมถึงเม่ือมีดา้น
ความเป็นอยูใ่นประเทศจีนมาเก่ียวขอ้งท าใหไ้ดท้ั้งประสบการณ์และความเขา้ใจในวฒันธรรมภาษา 
ส านวนจีนต่าง ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร สาเหตุต่าง ๆ ของการใชภ้าษาในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
ไดค้วามรู้ในการแลกเปล่ียนกับชาวจีนเจา้ของภาษาหลากหลายคน โดยแต่ละคนก็มีความคิดเห็น 
ความเขา้ใจ รวมถึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีไปศึกษาภาษาจีนท่ีประเทศจีน
ไดรั้บทั้งความรู้และประสบการณ์ท่ีอาจหาไม่ไดจ้ากการศึกษาภาษาจีนท่ีอ่ืน 
 นอกจากน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านเม่ือกลบัมาประเทศไทยแลว้ ก็มีโอกาสไดรั้บงานเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และมีโอกาสไดท้ างานต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวจีนของหน่วยงาน ไดรั้บการ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา และเปิดโอกาสในการท างานมากขึ้นอีกดว้ย  

ประเด็นท่ี 5 ในอนาคตท่านมีแผนท่ีจะศึกษาภาษาจีนต่อไปหรือไม่ เพราะอะไร 
 ประเด็นท่ี 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านมีความเห็นว่าตนนั้นมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาภาษาจีน
ต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น แต่ทั้งน้ีเม่ือกลบัมาจากการไปศึกษาภาษาจีนท่ีประเทศจีน ซ่ึงเป็นในลกัษณะ
ของการศึกษาแบบทุนแลว้นั้น หลงัจากกลบัมาก็มีความเป็นไปไดย้ากในการศึกษาหาความรู้ ใน
ส่วนของกลุ่มข้าราชการทหารต ารวจกล่าวว่าในส่วนการปฏิบัติหน้าท่ีของตนนั้นได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีศึกษามาบา้ง ไดถื้อเป็นการทบทวนความรู้ท่ีไดศึ้กษามา แต่ทั้งน้ีก็มีความยากใน
การศึกษาภาษาจีนในระดบัท่ีสูงขึ้น 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์มองวา่การไปศึกษาภาษาจีนท่ีประเทศจีนนั้น เป็นการศึกษาภาษาจีนแบบเต็ม
เวลา นั่นท าให้สามารถทุ่มเทเวลาไปกบัการศึกษาอย่างเต็มท่ี จึงมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาจีนท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็วและยัง่ยืน แต่เม่ือกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ี ขา้ราชการแมว้่าจะถูกมอง
ว่าเป็นอาชีพเชา้ชามเยน็ชาม แต่ความจริงแลว้ไม่ใช่ เพราะก็ยงัมีหลายหน่วยงานท่ีท างานอยา่งหนกั 
ไม่มีเวลาส่วนตัวเท่าไรนัก ดังนั้นแล้วจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะมาศึกษาภาษาจีนอีกคร้ัง ทั้ งสภาวะ
แวดลอ้มท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาจีนแลว้ ก็ยิ่งท าให้ยากต่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดบัท่ี
ไม่ไดใ้ชท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั แต่หากเป็นภาษาจีนท่ีใชใ้นวรรณกรรม หรือภาษาจีนท่ีใช้เฉพาะ
ทาง เป็นตน้ 

 แต่ทั้งน้ีก็มีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านกล่าวว่า ตนนั้นมีแผนการศึกษาภาษาจีนอยู่บา้ง แมว้่าจะ
มีความยากล าบากและเป็นไปไดอ้ย่างชา้ ๆ ตนก็มีการหาท่ีศึกษาต่อโดยใช้เวลาในช่วงวนัหยุดสุด
สัปดาห์ วนัเสาร์ – อาทิตย ์เพื่อใชศึ้กษาภาษาจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยถือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นงาน
อดิเรกท่ีตนช่ืนชอบ 
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 โดยสรุปคือผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความตอ้งการศึกษาภาษาจีนต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น แต่
เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี จึงไม่มีเวลาในการศึกษาต่อ แต่ก็มีบางท่านท่ียงัหาเวลาวา่งจากวนัหยดุใน
การศึกษาภาษาจีนในระดบัท่ีสูงขึ้นอยา่งชา้ ๆ เป็นงานอดิเรกบา้ง 

 

4.  บทวิพากษ์ 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุนสมาคม
วฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน พบว่า ตวัแปรปัจจยัอิสระ 2 ตวัแปร คือ ปัจจยัภายในได้แก่ 
ทศันคติท่ีดีและปัจจยัภายนอกดา้นความจ าเป็นในการใชง้าน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาจีนของขา้ราชการทุน สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ปัจจยัภายในในเร่ืองของทศัคติท่ีดี มีผลต่อการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ซ่ึงเป็นผล
เชิงบวก กล่าวคือ หากมีทศัคติท่ีดีต่อภาษาจีนมากขึ้น จะท าให้มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งน้ีสาเหตุท่ีทศันคติมีผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน เน่ืองจาก ทศัคติเป็น
องค์ประกอบในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความต้องการใช้ภาษาท่ีจะติดต่อกับเจ้าของภาษา หรือ
ยอมรับในอนัท่ีจะเรียนรู้ภาษานั้น (Krashen, 1981) หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า ผูเ้รียนจะไม่
สามารถเรียนรู้หรือเขา้ใจภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้ผูเ้รียนมีตวัสกดักั้นทางเจตคติ หรือทศัคติ
ไม่ดีต่อภาษานั้น ผูเ้รียนตอ้งมีทศันคติท่ีพึงปรารถนาต่อการเรียนภาษาท่ีสอง 

โดยผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972) 
ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีสองพบว่า ทัศนคติและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาท่ีสอง และมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากความถนัดและ
สติปัญญา เกิดจากความอยากเรียนภาษาเพื่อน าไปใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนัและตอ้งการเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชนนั้น หรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน คือเรียนภาษาจีนเพื่อชมภาพยนตร์ ฟัง
เพลง ละครทีวี ใหส้นุกมากขึ้น  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้แตกต่างจากงานวิจยัของ Peng Liting (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ในดา้นความตอ้งการในการหาอาชีพท่ีดีกว่าในอนาคตเป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาจีนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ (Instrumental Motivation) ตรงท่ีผูเ้รียนมีความ
ประสงค์จะเรียนภาษาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในลกัษณะท่ีจบัตอ้งได้ แต่ไม่มีความตอ้งการท่ีจะ
เก่ียวขอ้งทางสังคมหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มชนท่ีใชภ้าษานั้น หรือเป็นการน าเอาทกัษะการใชภ้าษา
ไปต่อยอดดา้นการท างานท่ีดียิง่ขึ้น 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 282 

 

ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกันนั้นน่าจะมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาเป็นขา้ราชการท่ีส าเร็จการศึกษาและมีงานท าแล้ว แต่กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัของ Peng 
Liting (2556) ยงัเป็นนักศึกษาท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษา และก าลงัจะหางานท า จึงมีแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาจีน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพมากกวา่การท่ีเกิดจากทศัคติท่ีดีต่อภาษาจีน 

ปัจจยัภายนอกดา้นความจ าเป็นในการใช้งาน มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของ
ขา้ราชการทุน ซ่ึงเป็นผลเชิงบวก กล่าวคือ เม่ือความจ าเป็นในการใชภ้าษาจีนเพิ่มมากขึ้น จะท าให้
แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งน้ีสาเหตุมาจากในโลกยุคปัจจุบันกระแส
มหาอ านาจได้ถ่านโอนมายงัฝ่ังเอเชียเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเข้า
ท่องเท่ียวและลงทุนในประเทศไทยอย่างมีนัยยะส าคญั ท าให้มีโอกาสท่ีจะไดใ้ช้ภาษาจีนในการ
ท างานและการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 

โดยผลการวิจยั สอดคลอ้งกบั อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (ทิพยธิ์ดา สกุลทองอร่าม และคณะ, 2561) ท่ีไดศึ้กษา
แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลีของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
พบว่า แรงจูงใจด้านการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่งผลต่อการเลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลีมากกว่า
แรงจูงใจด้านความชอบภายใน โดยนักศึกษามุ่งมั่นเรียนภาษาเกาหลีเพื่อให้ได้เกรด A และมี
แนวโน้มท่ีจะใช้ภาษาเกาหลีในการท างานหรือเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น ซ่ึงผลลพัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัการศึกษาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
 ส่วนปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการทุน ทั้งเพศ อายุ และเช้ือสายจีน รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ทางอาชีพและการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั การศึกษา
คร้ังน้ีพบวา่ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาของขา้ราชการทุน 
 ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้คน้พบเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาภาษาจีน
ของกลุ่มขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างทุกท่านล้วน
แลว้แต่เป็นขา้ราชการไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งขา้ราชการทหารต ารวจ และ
ขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงทุกท่านลว้นแลว้แต่ส าเร็จการศึกษาและมีอายกุารท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

ปัจจัยด้านทัศนคติทีดีและปัจจัยด้านความจ าเป็นในการใช้งานมีผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุน ซ่ึงถือว่าปัจจยั 2 ปัจจยัน้ีเป็นสาเหตุหลกัของการไปศึกษา
ภาษาจีนของขา้ราชการทุน ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสามารถเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้
ขา้ราชการสนใจท่ีจะศึกษาภาษาจีนมากยิง่ขึ้น ไดด้งัน้ี 

การเพิ่มทศันคติท่ีดีต่อความส าคญัและความจ าเป็นในการใช้ของภาษาจีนและประเทศจีน 
ให้แก่ขา้ราชการโดยการสร้างการรับรู้ขอ้เท็จจริงและมุมมองต่อจีนโดยอาศยัขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง 
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โดยเฉพาะความเช่ือท่ีว่า “คอมมิวนิสต์จีนแดง” เป็นภัยคุกคามต่อประเทศ และคนจีนไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นปู่ ย่าสู่รุ่นปัจจุบนั แต่ในความเป็นจริงแลว้นั้น ปัจจุบนัน้ี 
จีนเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (Zhang Wei Wei, 2562) และจากผลวิจยั
ทางเศรษฐกิจคาดว่าในปี 2030 เศรษฐกิจของจีนจะโตเป็นอนัดบั 1 แซงหนา้สหรัฐอเมริกา (Japan 
Center of Economic Research, 2019) และภาษาจีนไดก้ลายเป็นภาษาท่ีสามท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนัไปเสียแลว้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

การพยายามเปล่ียนแปลงความคิดของผูค้น ลดความกลัวอันไร้เหตุผล และหันเหพลงั
ความคิดไปในทางสร้างสรรค์นั้นตอ้งใช้ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงจ านวนมาก  การขึ้นมามีอ านาจของ
จีนไม่ใช่การผงาดของประเทศธรรมดา แต่เป็นการผงาดของรัฐอารยะธรรม หรือ Civilization State 
ท่ีซ้อนทับระหว่างอารยะธรรมโบราณ 5,000 ปีกับรัฐสมัยใหม่ท่ีด ารงอยู่และพฒันาได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งให้ผูอ่ื้นยอมรับ เช่นเดียวกบัภาษาจีน ท่ีค่อย  ๆ แผ่อิทธิพลโดยไม่ตอ้งไดรั้บการรับรอง
จากภาษาองักฤษ ซ่ึงประเทศจีนจะเขา้มามีบทบาทในเวทีโลกต่อจากน้ีอย่างแน่นอน ไม่ว่าเราจะ
ชอบหรือไม่ก็ตาม หากเรามีความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีดีของประเทศจีน มองในมุมมองท่ีมีพื้นฐาน
ความไม่อคติและความรู้เป็นส าคญั จะท าให้เรามีทศันคติท่ีดีต่อภาษาจีนได ้รวมถึงความตระหนกัรู้
ต่อความจ าเป็นในการใชง้านภาษาจีนมากขึ้น จะท าใหเ้รามีความเปิดใจการต่อวฒันธรรม รวมไปถึง
การเรียนภาษาจีนซ่ึงนบัวนัจะมีความส าคญัขึ้นเร่ือย ๆ ได ้
 

5.  บทสรุป 
  

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุนสมาคม
วฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน จากการศึกษาตวัแปรทั้งหมด สรุปไดว้่า ระดบัค่าทศันคติท่ีดี
และระดบัค่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุดตามล าดบั 

 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของขา้ราชการทุนสมาคมวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจไทย – จีนท่ีพบจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ปัจจยัด้านทศันคติทีดีและปัจจยัด้านความ
จ าเป็นในการใชง้าน หากตอ้งการเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของขา้ราชการ 
มีขอ้เสนอแนะคือ การเพิ่มทศันคติท่ีดีต่อความส าคญัและความจ าเป็นในการใช้ของภาษาจีนและ
ประเทศจีน รวมถึงสร้างความเขา้ใจและการตระหนกัรู้ต่อความจ าเป็นในการใชง้านภาษาจีนมากขึ้น 
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การเพิม่พูนทักษะของเจ้าหน้าที่ทหาร ของหน่วยยุทธวธีิ 
ประจ าอ าเภอ ในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
พันเอกภาคภูมิ นภากาศ22 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษามูลเหตุของปัญหาในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้แทจ้ริงว่าคืออะไร เจา้หน้าท่ีจากหน่วยนอกพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ลงไป
ปฏิบติัภารกิจ ไดศึ้กษาถึงปัญหามากนอ้ยเพียงใด และอะไรคือสาเหตุของการสูญเสียของเจา้หนา้ท่ี  
เพื่อจะไดห้าแนวทางในการเพิ่มพูนทกัษะในการเตรียมการใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีจะลงไปปฏิบติัภารกิจ
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะสังเกตุไดว้า่ตั้งแต่มีเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนใต ้ปี 2547 เป็นตน้มา ท าให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบเป็น
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพยสิ์นก็ตามที ประชาชนในพื้นท่ีอยู่ดว้ยความหวาดระแวง ไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือฝ่ายผูก่้อเหตุรุนแรงก็ตาม และสาเหตุของการสูญเสียในแต่ละ
กรณีกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงก็ใชย้ทุธวิธีเดิม ๆ ในการปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือประชาชนในพื้นท่ี 
ซ่ึงจากเหตุการณ์เหล่าน้ีท าให้เกิดกรณีท่ีจะตอ้งศึกษาว่าเป็นเพราะสาเหตุใดกนัแน่ แต่ท่ีแน่ ๆ คือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐรู้ว่ากลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงท่ีแทจ้ริงหรือยงั รู้ว่ามีเหตุอะไรท่ีไม่ไดเ้กิดจากกลุ่มผูก่้อ
เหตุรุนแรง แต่เอาเร่ืองสถานการณ์เขา้มาเก่ียวโยง เพื่อจะไดท้ าใหรู้ปคดีเปล่ียนไป ดว้ยเหตุเหล่าน้ีจึง
ตอ้งมาน าสาเหตุของการสูญเสียมาวิเคราะห์บทเรียนจาการรบ หรือบทเรียนจากการปฏิบติังาน เพื่อ
จะได้ก าหนดเป็นหัวข้อรายวิชา หรือองค์ความรู้ ท่ีจะน ามาฝึกหรือน ามาเพิ่มพูนทักษะให้กับ
เจา้หนา้ท่ีในการเตรียมการ ก่อนท่ีจะลงไปปฏิบติัภารกิจ 

เม่ือได้ท าการฝึกทกัษะให้กับเจ้าหน้าท่ีแลว้ ยงัตอ้งมาพิจารณาหน่วยงานหรือองค์การท่ี
เจ้าหน้าท่ีนั้น ๆ ประจ าอยู่ว่าเป็นหน่วยงานท่ีตรงกับความตอ้งการใช้หน่วยในการแก้ไขปัญหา
หรือไม่  ซ่ึงจะต้องมี รู้ความเข้าใจในปัญหา ในพื้นท่ีปฏิบัติการและต้องเข้าใจบริบทของ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อความต่อเน่ืองในการแกไ้ขปัญหาให้เป็นรูปธรรมไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
หากยงัคิดว่าหน่วยใดก็ได ้ใครลงมาปฏิบติัก็ได ้การแกไ้ขปัญหาก็จะด าเนินการไดเ้พียงงานด้าน

 
22

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ยุทธการ คือการป้องกนัตนเองรวมทั้งพี่นอ้งประชาชนในพื้นท่ีไดบ้างส่วน และงานดา้นกิจการพล
เรือน โดยร่วมกบัส่วนราชการหรือประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้น แต่งานท่ีจะขาดความต่อเน่ืองหรือ
อาจจะท าไม่ไดเ้ลย คืองานดา้นการข่าว ซ่ึงหมายถึง การสลายโครงสร้างกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง นัน่เอง 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากท่ีสุด เพราะหาตวับุคคล หรือกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงยากมาก หากไม่ศึกษาอย่างถ่อง
แท ้หน่วยงานนั้น ๆ หรือเจา้หนา้ท่ีนั้น ๆ ก็จะไดป้ฏิบติัภารกิจไปวนั ๆ เพียงแค่เอาตวัรอดไปวนั ๆ 
ไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง และมีโอกาสสูญเสียสูง หากไม่ท าการสลายแกนน าและโครงสร้างกลุ่ม
ผูก่้อเหตุรุนแรงไม่ได ้ก็เท่ากบัวา่ ปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่มีทางจบ แต่ท่ีมองดูเหมือนไม่
มีเหตุการณ์อะไร ก็เป็นแค่ตวัช้ีวดัเดียวเท่านั้น ในขอ้เทจ็จริงอาจจะเป็นการรอเวลา ท่ีกลุ่มผูก่้อเหตะ
รุนแรงอาจจะรอปฏิบติัการใหญ่คร้ังเดียวในหลายๆพื้นท่ีก็อาจเป็นไปได ้เพราะรากเหงา้ของปัญหา
คือการถูกแทรกแซงทางจิตใจและการเสียประโยชน์ในพื้นท่ี หากวนัใดเจา้หนา้ท่ีของรัฐแข็งแกร่ง 
สถานการณ์ในพื้นท่ีก็อาจดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดงันั้น งานดา้นการข่าวเป็นเร่ืองแรกท่ีจะตอ้ง
ท าการศึกษา และน าขอ้มูล ข่าวสาร ข่าวกรองท่ีไดรั้บ มาวิเคราะห์แผนงานดา้นยุทธการและดา้น
กิจการพลเรือน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน, มาตรการป้องปราม, มาตรการปราบปรามและ
มาตรการตอบโตต้่อไป 

ถา้แยกมูลเหตุของปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อาจจะมองได ้ 2 ประเด็นหลกั คือ 
1)  ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เกิดจาก การเสียผลประโยชน์ การไดรั้บผลกระทบ

ทางจิตใจ การบ่มเพาะความคิดความเช่ือ (ปัญหาน้ียากต่อการแกไ้ข ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร) 
2)  กลุ่มภยัแทรกซ้อน พวกน้ีคือทุกกลุ่มท่ีก่อเหตุโดยใช้สถานการณ์ในพื้นท่ี ณ 

ปัจจุบนั เป็นขอ้อา้ง เพียงเพื่อหวงัผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มขบวนการของตนเท่านั้น (ปัญหาน้ีแก้
ไม่ยากเท่ากบักลุ่มแรก) 

 
ค าส าคัญ:  จงัหวดัชายแดนภาคใต,้ การอยู่ร่วมกนัในสังคมหลากหลายวฒันธรรม 
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Skill Development of Military Officers in Tactical Units Stationed in the 
Districts of Southern Border Provinces 

 
Pakpoom Napakas23 

Abstract 
 
The objective of this study is to study and determine the causes of the problems in the 

southern border provinces are, how much have the offices from outer area that stationed in the 
southern border provinces area studied the problem, and what were the causes that led to losses of 
officers as well as to determine appropriate guidelines for developing necessary skills to prepare 
military officers that will perform missions in the southern border provinces area. Since the 
insurgency in the southern border provinces area in 2004 , large number of local residents and 
government officials were negatively affected. There livlihood and properties were constantly at 
risk. Local residents, government officials as well as the agitators have been living in fear. The 
agitators used the same tactics towards government officers and local residents. Therefore, it is 
imparative that the causes of these problems be determined. It is unclear wheather the government 
officials have identified the real culprits, or were able to differentiate crimes that committed under 
the guise of the agitators to influenced the criminal caseds. Therefore, it is necessary to analyze the 
causes of losses and lessons from past combats to create learning subjects and knowledges to 
develop necessary skills for military officers before deployment. 

After training the officers, it is necessary to determine the unit that each officers will be 
stationed, whether the unit is appropriate for solving the problems. The unit must have the 
understanding of the problems in the operational area as well as the understanding of the 
environmental context of the area for continuity of the operations and lasting resolution of the 
problems. If the operational units and officers were selected arbitrarily, the resolution of the 
problem would be limited to tactical operations such as self-defense, defending some of the local 
residents, and civil operations in corporation with local government and residents only. However, 

 
23Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of 
Development Administration  
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the operations that may be disrupted or unable to resume were intelligence operations which were 
necessary for the destruction of the agitators’ group. This is the most difficult objective, because 
searching for individuals and group of agitators is very demanding. Without the deep understanding 
of the problems, the unit or officer will not be able to operate effectively, and only able to focus on 
daily survival. This is not an effective way to solve the problems, and has high risk potential as 
well. Without successfully dismantling the leaders and operational structure of the agitators, the 
problems in the southern border provinces area may never end. The apparent inactivity is only an 
indicator. It is possible that the agitators are waiting for the time to make a major strike in multiple 
areas simultaneously. The roots of the problems were mental intervention and loss of benefits in 
local areas. When the government officers appeared to be strong, it seemed as if there were no 
activities. Therefore, the first thing to study was the intelligence operations. The data, news, and 
intelligence received as the result must be analyzed and applied to the strategic plans and civil 
operations as to determine the appropriate deterrence, suppression, and counter measures.  

The root causes of the problems in the southern border provinces area may be categorized 
into two subjects. 

1) The Separatist movement which risen from loss of benefits, negative mental 
impacts, and mindset incubation (this particular problem is difficult to resolved, and required time). 

2) Dangers from opportunists –  these were the groups that took advantage of 
local situations to commit crimes solely for their own benefits (this problem is not as difficult to 
resolve compared to the previous problem). 

 
Keywords:  southern border provinces, dangers from opportunists, coexistence in multicultural  
                     society 
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บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
ปรากฏการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นปัญหาท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน 

และมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเช่ือมโยงกันหลายมิติ ปัจจยัหลกัท่ีถูกน ามาเป็นเง่ือนไขของ
ปัญหา คือ ชาติพนัธุ์ ศาสนา วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสภาพของปัญหาสามารถ
แยกออกเป็น ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ซ่ึงเป็นปัญหาหลกั และปัญหาภยัแทรกซ้อนท่ีเป็นปัญหา
สนบัสนุนคอยซ ้ าเติม และเสริมใหปั้ญหาหลกัมีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยปัญหาการแบ่งแยกดินแดน เป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากการสูญเสียอ านาจในการปกครอง ในฐานะประเทศราชของกลุ่มผูป้กครองรัฐปัตตานี
เดิม ภายหลงัจากท่ีรัฐไดป้รับโครงสร้างการปกครอง โดยการรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลาง เพื่อสร้าง
บูรณภาพเหนือดินแดน ท าให้รัฐปัตตานีกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ซ่ึงมีความแตกต่างดา้นอตัลกัษณ์ ชาติ
พนัธุ์ ความเช่ือ ความศรัทธา วฒันธรรม ประเพณี และภาษาพูดท่ีแตกต่างชดัเจนกบัประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ และเกิดความรู้สึกถูกปกครอง ท าให้มีประชาชนกลุ่มหน่ึงไดจ้ดัตั้งเป็นองคก์รลบั และจบั
อาวุธขึ้นมาต่อสู้ โดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบนัจากงานข่าวกรองทางทหารสามารถยืนยนัไดว้่า กลุ่มแนว
ร่วมปฏิวติัประชาชาติปัตตานี (BRN - Coordinate) เป็นกลุ่มหลกัในการต่อสู้ ซ่ึงมีแนวความคิดในการ
แบ่งแยกดินแดนออกจากประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การไดเ้อกราช คือ การ
ปฏิบติัการทางทหาร, การก่อการร้าย, การก่อวินาศกรรมและการบ่อนท าลาย 

กลุ่มขบวนการท่ีมีแนวคิดแบ่งแยกดินแดน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และบางส่วนของ จงัหวดั
สงขลา ยงัคงใช้สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ี เป็นเง่ือนไขสร้างความรู้สึกแปลกแยกระหว่าง
ประชาชนต่างเช้ือชาติศาสนา โดยเฉพาะอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างเป็นปัจจยัส าคญัในการเตรียมประชากร
มวลชนเช้ือชาติมลายูมุสลิม ตามยุทธศาสตร์สังคมจิตวิทยา และคดัเลือก ชกัจูงเยาวชนเป้าหมาย ทั้งใน 
และนอกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เขา้สู่สายการผลิตเป็นก าลงัต่อสู้ทางทหาร และงานการเมืองอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ผลจากการด าเนินกรรมวิธีด้านการข่าวต่อสมาชิกปฏิบติัการของกลุ่มขบวนการ เป็น
ขอ้มูลยืนยนักระบวนการผลิตนักสู้รุ่นใหม่ท่ียงัคงด าเนินการอยู่ นอกเหนือจากการขยายผลไปสู่การ
ปฏิบติัตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ี ในหมู่บา้นและเขตป่าเขาท่ียงัคงเป็นแหล่งหลบซ่อนพกัพิง และ
สะสมอาวุธ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเคร่ืองของสมาชิกปฏิบติัการก่อเหตุรุนแรงด้วย
ยุทธวิธีก่อการร้าย มุ่งท าลายเสถียรภาพความมัน่คงภายในพื้นท่ี ทั้งเป้าหมายเจา้หนา้ท่ี และประชาชนผู ้
บริสุทธ์ิท่ีไม่ให้ความร่วมมือกบักลุ่มขบวนการ ทั้งมุสลิมท่ีเป็นผูน้ าศาสนา และ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อ
งานการเมืองในการใช้ส่ือทุกแขนงเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
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ภาคใต ้พร้อมกับการโฆษณาชวนเช่ือของกลุ่มขบวนการสู่ประชาคมโลก แสดงถึงการต่อสู้ของชาว
มุสลิมซ่ึงอา้งว่าเป็นประชาชนส่วนน้อยให้หลุดพน้จากการถูกปกครองโดยนักล่าอาณานิคม ตามการ
บิดเบือนประวติัศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัการบิดเบือนค าสอนศาสนา ทั้งน้ี จากความเคล่ือนไหว และ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นในห้วงเวลา กระทั่งน าไปสู่การจับกุมผูก้ระท าผิด บ่งช้ีถึงความชัดเจนท่ีกลุ่ม
ขบวนการให้ความส าคญักบับุคคลในองคก์รศาสนา ซ่ึงนอกจากความเป็นผูน้ าจิตวิญญาณมวลชนแลว้ 
ยงัเป็นผูส้ั่งการสมาชิกปฏิบติัการก่อเหตุดว้ย อีกทั้ง กลุ่มขบวนการยงัคงใชปั้ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา ตลอดจนความพยายามสร้างเง่ือนไขความไม่เป็นธรรมท่ีประชาชนมุสลิมไดรั้บจากการปฏิบติั
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชน เป็นเง่ือนไขสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนต่าง
ศาสนา และระหว่างประชาชนมุสลิมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อดึงมวลชนเช่ือสายมลายูมุสลิมทอ้งถ่ิน ให้
หันมาสนับสนุนกลุ่มขบวนการ ตามแผนงานการเมืองภายใตแ้กนน ากลุ่มขบวนการ และฝ่ายเยาวชน 
ตลอดจนแนวร่วมท่ีแฝงตวัในภาคประชาสังคม โดยตอ้งการให้เสียงประชาชน เป็นผูเ้ลือกการปกครอง
ตนเองตามใจก าหนด พร้อมกบัพยายามเรียกร้ององคก์ารระหว่างประเทศให้เขา้มาแทรกแซงการตดัสิน
ปัญหาความรุนแรง ท่ีกลุ่มขบวนการเป็นผูส้ร้างสถานการณ์ขึ้น ให้เป็นเง่ือนไขประชาชาติ เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท์างการเมือง 
 

2.  ค าถามการวิจัย  
 

2.1  ท าไมเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีลงไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงมีการ
สูญเสียจ านวนไม่น้อย ทั้งๆท่ีสาเหตุและรูปแบบของการก่อเหตุก็มีลกัษณะคลา้ยๆกนัตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัอะไรคือสาเหตุท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.2  เจา้หนา้ท่ีทหารมีความเขา้ใจในปัญหาท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรทิไม่ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

3.1 เพื่อศึกษามูลเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดจากสาเหตุ
อะไร 

3.2 เพื่อให้ทราบว่า เจา้หนา้ท่ีท่ีลงไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรจะ
เป็นบุคลากรประเภทใด และจะปฏิบติัอยา่งไร 

3.3 เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานหรือองคก์ารประเภทใด มีความเหมาะสมในการแกไ้ขปัญา
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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4.  ขอบเขตการวิจัย 
 
4.1 ดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น แลว้ท าให้

เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการปฏิบติัภารกิจ ของเจา้หนา้ท่ีทหาร 

4.2 ดา้นระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั กุมภาพนัธ์ 2563 – กรกฎาคม 2563 
4.3 ดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พื้นท่ี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 22 

อ าเภอยะรัง และอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี 
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า -แรงสูง) ใน

พื้นท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง คร้ังน้ีใช้ เป็นการศึกษาวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง 
ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1) วิธีการศึกษา 
2) การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3) การสร้างเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการวิจยั 
4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเพิ่มพูนทกัษะของเจา้หนา้ท่ีทหาร ของหน่วยยุทธวิธี ประจ าอ าเภอ 
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บขอ้มูล
จาการสัมภาษณ์เชิงลึกของเจา้หนา้ท่ีทหารท่ีปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตทุ้กระดบั 
รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มขบวนการผูก่้อเหตุรุนแรง ท่ีกลบัใจมาร่วมกับฝ่ายรัฐ หรือจากผลการ
ซกัถามผูก้ระท าความผิดก่อนเขา้สู่ขบวนการของ 

ในพื้นท่ีศึกษาวิจยั จะเป็นพื้นท่ีของอ าเภอยะรังและอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี จะมี
เจ้าหน้าท่ีทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 22 รับผิดชอบพื้นท่ีปฏิบติัการ และ
ศึกษากลุ่มขบวนการผูก่้อเหตุรุนแรงในพื้นท่ี อ าเภอยะรังและอ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี 
บางส่วน  
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1 ระดบัผูบ้งัคบัหน่วย 
ผูบ้งัคบัหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน  จ านวน   1  นาย 

2 ระดบัผูป้ฏิบติัการ 
ผูบ้งัคบักองร้อยทหารพราน   จ านวน  16 นาย 

  ผูบ้งัคบัชุดปฏิบติัการทหารพราน   จ านวน  36 นาย 
 อาสาสมคัรทหารพราน    จ านวน   72 นาย

ประชาชนในพื้นท่ี    จ านวน  25 คน 
3 กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงท่ีกลบัใจมาร่วมมือกบัฝ่ายรัฐ  จ านวน  5 คน 

       รวม  155 นาย/(คน) 
 

6.  เคร่ืองมือในการวิจัย  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีปฏิบัติ

หนา้ท่ีในพื้นท่ีดงักล่าว, แบบสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี และการสัมภาษณ์ดว้ยวาจาของ
กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงในพื้นท่ี โดยมีประเด็นส าคญัตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 

6.1  เจา้หนา้ท่ีท่ีลงไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี มีค  าถามครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองตามต าแหน่งหน้าท่ี ในภารกิจด้านการข่าว , 

ภารกิจดา้นยุทธการและภารกิจดา้นกิจการพลเรือน ตลอดจนขีดความสามารถของกลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรง รวมถึงรูปแบบการก่อเหตุรุนแรง จากกรณีศึกษาในเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม
เขา้ใจในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในเหตุการณ์ในอดีตมากนอ้ยเพียงใด 

6.2  ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบติัภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นท่ี มี
ค  าถามครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัต่างๆท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติัภารกิจ 
เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ขอ้ห้าม ขอ้บงัคบั ในพื้นท่ี รวมถึงงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินการและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3  แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี มีค  าถามครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี สภาพ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีตอ้งการให้ทางเจา้หน้าท่ีทหารเขา้ด าเนินการช่วยเหลือ การปฏิบติัตวัของ
เจา้หน้าท่ีทหารในพื้นท่ีมีความเหมาะสม เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ การสร้าง
ปัญหาในพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ีทหาร และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติั  

6.4  การสัมภาษณ์ด้วยวาจาต่อกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง มีค าถามครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
ดงัต่อไปน้ี มูลเหตุหรือแรงจูงใจท่ีเขา้ร่วมสู่ขบวนการ วิธีการชกัจูงในการเขา้ร่วมขบวนการ เม่ือเขา้
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ร่วมขบวนการแล้วมีการด าเนินกรรมวิธีอย่างไร ในห้วงท่ีเป็นผูก่้อเหตุรุนแรงปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งใดมาบา้ง มีความรู้สึกต่อเจา้หนา้ท่ีในการลงมาปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ีอย่างไรบา้ง อะไรคือ
สาเหตุในการออกจากขบวนการ และการใชชี้วิตหลงัจากออกจากขบวนการแลว้ 
 

7.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีปฏิบัติ

หนา้ท่ีในพื้นท่ีดงักล่าว, แบบสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี และการสัมภาษณ์ดว้ยวาจาของ
กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงในพื้นท่ี โดยมีประเด็นส าคญัตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 

7.1  เจา้หนา้ท่ีท่ีลงไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี มีค  าถามครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองตามต าแหน่งหน้าท่ี ในภารกิจด้านการข่าว , 

ภารกิจดา้นยุทธการและภารกิจดา้นกิจการพลเรือน ตลอดจนขีดความสามารถของกลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรง รวมถึงรูปแบบการก่อเหตุรุนแรง จากกรณีศึกษาในเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม
เขา้ใจในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในเหตุการณ์ในอดีตมากนอ้ยเพียงใด 

7.2  ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบติัภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นท่ี มี
ค  าถามครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัต่างๆท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติัภารกิจ 
เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ขอ้ห้าม ขอ้บงัคบั ในพื้นท่ี รวมถึงงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินการและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.3  แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี มีค  าถามครอบคลุมประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี สภาพ
ปัญหาความเดือดร้อนท่ีตอ้งการให้ทางเจา้หน้าท่ีทหารเขา้ด าเนินการช่วยเหลือ การปฏิบติัตวัของ
เจา้หน้าท่ีทหารในพื้นท่ีมีความเหมาะสม เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ การสร้าง
ปัญหาในพื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ีทหาร และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติั  

7.4  การสัมภาษณ์ด้วยวาจาต่อกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง มีค าถามครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
ดงัต่อไปน้ี มูลเหตุหรือแรงจูงใจท่ีเขา้ร่วมสู่ขบวนการ วิธีการชกัจูงในการเขา้ร่วมขบวนการ เม่ือเขา้
ร่วมขบวนการแล้วมีการด าเนินกรรมวิธีอย่างไร ในห้วงท่ีเป็นผูก่้อเหตุรุนแรงปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งใดมาบา้ง มีความรู้สึกต่อเจา้หนา้ท่ีในการลงมาปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ีอย่างไรบา้ง อะไรคือ
สาเหตุในการออกจากขบวนการ และการใชชี้วิตหลงัจากออกจากขบวนการแลว้ 
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8.  การรวบรวมข้อมูล 
 
8.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทเรียนจากการรบจาก

เหตุการณ์ท่ีผ่านมาพร้อมแนวทางแก้ไขทุกเหตุการณ์ ผลการซักถามกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง การ
วิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบติัการเพื่อน ามาวางแผนการยุทธของฝ่ายเรา รวมถึงเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

8.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงจะสัมภาษณ์จากผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ีปฏิบติัการโดยตรง รวมทั้งประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี 
และกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงท่ีกลบัใจมาร่วมมือกบัฝ่ายรัฐ 
 

9.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น ผูศึ้กษาไดต้ระหนกัถึงการท าความเขา้ใจในขอ้มูลและประสบการณ์
ท่ีแทจ้ริง เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครบถว้นและรอบด้าน ผูศึ้กษาได้ก าหนดขั้นตอนการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

9.1  น าขอ้มูลทั้งหลายท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมาท าการจดัหมวดหมู่ และจดักลุ่ม 
9.2  ท าการจดัระบบขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 

ความหลากหลาย ความหมาย และเหตุผลของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ 
9.3  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้าวา่ครบถว้นหรือไม่ จากนั้นท าการสรุป 
9.4  เขียนวิเคราะห์แบบพรรณนา โดยการน าขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น มาเขียนบรรยาย

หรืออธิบายขยายความเชิงวิเคราะห์เหตุผล 
 

10.  ผลการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การเพิ่มพูนทกัษะของเจา้หนา้ท่ีทหาร ของหน่วยยุทธวิธี ประจ าอ าเภอ 

ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทหารของหน่วยยุทธวิธี เขา้ใจ
สภาพความเป็นอยู่ทางสังคมของสังคมพหุวฒันธรรม สภาพพื้นท่ีปฏิบติัการ มูลเหตุของปัญหาใน
พื้นท่ี เพื่อตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีมีความปลอดภยัมากขึ้นรวมถึงสามารถปฏิบติัภารกิจไดต้รงนโยบาย
ของหน่วยเหนือได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  ส่งผลให้เกิดความยัง่ยืนในพื้นท่ี



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 295 

 

ปฏิบติัการ ประชาชนสามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ย่างปกติสุขต่อไป โดยการศึกษาใช ้ระเบียบวิธี
วิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจริง ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละกลุ่มแนวร่วมหรือผูก่้อเหตุรุนแรงท่ีกลบัใจมาให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ผูศึ้กษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

1)   มูลเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
2)   การใชชี้วิตประจ าวนัของประชาชนในพื้นท่ี 
3)   แนวทางการพฒันาความรู้แก่เจา้หนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งลงไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
10.1  ในแนวคิดของผูท้  าวิจยันั้น พิจารณาแลว้เห็นว่า การเตรียมการเพื่อท าการรบหรือการ

เพิ่มพูนทกัษะของเจา้หน้าท่ีท่ีจะลงไปปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น หัวขอ้ท่ี
เจา้หน้าท่ีควรจะมีองค์ความรู้อย่างถ่องแท ้คือเร่ืองการปฏิบติังานดา้นการข่าว, ดา้นยุทธการและ
ดา้นกิจการพลเรือน ควรมีการด าเนินการโดยน าบทเรียนจากการรบ มาร่วมพิจารณากบั หลกั 4Hs 
ในหวัขอ้ดงัน้ี 

10.1.1  งานดา้นการข่าว หวัขอ้ท่ีควรไดรั้บการเพิ่มพูนความรู้ มีดงัน้ี 
1)  จะตอ้งศึกษาตน้เหตุของปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ว่าแต่ละกลุ่มมี

ท่ีมาท่ีไป เป็นอย่างไร, กลุ่มภยัแทรกซ้อนประเภทต่างๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีท่ีจะลงไปปฏิบติั
ภารกิจ อยา่งไร 

2)  จะตอ้งรู้โครงสร้างของกลุ่มขบวนการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกัส (เขต), 
ระดบักอมป้ี (กองร้อย), ระดบัหมวด (พาตง), ระดบัหมู่ (เลอกู)และระดบัปฏิบติัการ ว่าในพื้นท่ี
นั้นๆ มีโครงสร้างการจดัอยา่งไร 

3)  จะตอ้งหาส่วนปฏิบติัการทุกส่วนของผูก่้อเหตุรุนแรงให้เจอ ว่าอยู่ท่ีไหน
บา้ง และมีใครบา้ง เพราะแต่ละโครงสร้างอาจเป็นโครงสร้างลบั และบางโครงสร้างเป็นโครงสร้าง
ท่ีเปิดเผย ใช้วิถีชีวิตเฉกเช่นประชาชนทัว่ไปท่ีแฝงตวัอยู่ในพื้นท่ีปฏิบติัการในรูปแบบหน่วยงาน
หรือองคก์รต่างๆ 

4)  จะตอ้งเตรียมสนามรบดา้นการข่าว (IPB) ให้ครบก่อนท่ีจะลงไปปฏิบติั
ภารกิจ เช่นพื้นท่ีปฏิบติัการ (พื้นท่ีฝึก, ท่ีอยูอ่าศยั, ท่ีหลบซ่อนพกัพิง เป็นตน้), กลุ่มโครงสร้างกลุ่มผู ้
ก่อเหตุรุนแรง, พื้นท่ีสนใจ, อะไรท่ีสนบัสนุนงานของกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงบา้ง 

5)  จะตอ้งทราบถึงคู่ขดัแยง้ในแต่ละพื้นท่ีตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบนั เช่น 
กลุ่มผูมี้อิทธิพล, กลุ่มผูน้ าชุมชน, กลุ่มผูน้ าศาสนา เป็นตน้ เพราะถา้หากฝ่ายเราไม่ทราบถึงขอ้มูลน้ี 
เวลาเขา้ปฏิบติัภารกิจในแต่ละพื้นท่ีก็มกัจะเขา้หาแต่ผูน้ าชุมชนและผูน้ าศาสนา ซ่ึงถา้บุคคลเหล่าน้ี
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เป็นกลุ่มแนวร่วมท่ีแฝงตวัอยู่ เจา้หน้าท่ีของรัฐจะไดรั้บขอ้มูลท่ีผิดเพี้ยนท าให้ก าหนดหนทางการ
ปฏิบติัของฝ่ายเรา ไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางแกปั้ญหาได ้

6)  ก าหนดภัยคุกคามท่ีจะเกิดกับฝ่ายเราและท าให้เกิดการสูญเสีย โดย
วิเคราะห์จากบทเรียนจากการรบมาประยกุตใ์ชก้บัแต่ละพื้นท่ีปฏิบติัการ เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

7)  กรรมวิธีด าเนินการต่อข่าวสารให้เป็นข่าวกรอง และตอ้งทนัเวลาในการ
ป้องกนั หรือการสนบัสนุนงานดา้นยทุธวิธีเชิงรุก 

8)  การพฒันาเป้าหมายท่ีมีฐานความผิดแต่ปัจจุบนั ไม่สามารถด าเนินการ
ตามกฏหมายได ้ให้เป็นบุคคลเป้าหมาย ตามขั้นตอนของกฎหมาย หน่วยข่าว หรือผูบ้งัคบัหน่วย 
จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและหาความเช่ือมโยงในรูปคดี เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และ
ประสานงานกบัทางดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีโดยตรง ในรูปแบบการประสานขอ้มูล
ให ้เพื่อสามารถให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินการตามกฏหมายได ้เน่ืองจากพนกังานสอบสวน จะสอบ
ไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีไดรั้บทราบแต่ขาดขอ้มูลเชิงลึก ดงันั้นหน่วยข่าวหรือผูบ้งัคบัหน่วยจะตอ้งเป็นผู ้
ประสานการปฏิบติัทั้งหมด 

10.1.2  งานดา้นยุทธการ การพฒันางานดา้นยุทธการนั้น แต่ละพื้นท่ีปฏิบติัการจะไม่
เหมือนกนั แต่จะมีพื้นฐานเดียวกนั ขึ้นอยูก่บัวา่ในพื้นท่ีปฏิบติัการนั้น ๆ จะมีกลุ่มโครงสร้างส่วนใด
มากน้อยกว่ากนั และมีพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไร และฝ่ายเราถึงจะมาก าหนดงาน
ดา้นยทุธการไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง เช่น พื้นท่ีเขตเมือง, พื้นท่ีป่าภูเขา, พื้นท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทางจดัสรร
งบประมาณ, พื้นท่ีแหล่งบ่มเพาะ หรือพื้นท่ีแหล่งหลบซ่อนพกัพิง เป็นตน้ จึงท าให้ปฏิเสธไม่ไดว้า่
งานดา้นยทุธการทุกๆภารกิจ จะตอ้งมีแหล่งก าเนิดจากงานดา้นการข่าว ทั้งส้ิน จะเห็นไดว้า่งานดา้น
การข่าวและงานด้านยุทธการ จะตอ้งร่วมมือในการก าหนดหนทางการปฏิบติัของฝ่ายเรา ซ่ึงใน
พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีงานด้านยุทธการ ไม่เหมือนกับพื้นท่ีการรบในภาคอ่ืนของ
ประเทศไทย แต่มีการสูญเสียเหมือนกนัและกระทบกบัจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีมากกว่า เพราะ
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบบางส่วนคือ ประชาชน ดงันั้นงานดา้นยุทธการในพื้นท่ี ท่ีนับว่าไดผ้ลดีท่ีสุด 
เรียงตามล าดับความส าคญัตามมาตรการดังน้ีมาตรการป้องกัน, มาตรการป้องปราม, มาตรการ
ปราบปราม และมาตรการตอบโต ้ตามล าดบั 

10.1.3  หวัขอ้ท่ีควรไดรั้บการเพิ่มพูนความรู้ มีดงัน้ี 
มาตรการป้องกัน เป็นมาตรการเชิงรับ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุ 

หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์แล้วสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ ลดการสูญเสีย 
ผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ ก าลงัพลจะตอ้งปลอดภยั ไม่มีการสูญเสียแต่อยา่งใด 
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1)  การเลือกตั้งฐานปฏิบติัการใหม่ หรือกรณีท่ีตอ้งเขา้ไปสวมฐานเดิมจะตอ้ง
น าหลกัการแง่คิดทางทหารทุกมิติมาพิจารณา เช่น ปัจจยั METT-TC2, ปัจจยั OCOKA, ระบบปฏิบติัการ
สนามรบ 7 ระบบ (BOS 7) และระเบียบการน าหน่วย (เนน้ขอ้ท่ี 8 .....จนจบภารกิจ) มองดูวิวเผินจะ
เห็นว่า เป็นวิชาพื้นๆ ง่ายๆ แต่ในขอ้เท็จจริงแลว้ ตอ้งลงรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น 
การพิจารณาวางพื้นการยงิ (ตอ้งตรวจการณ์เห็น ยงิได ้ยงิแลว้ตอ้งโดน ในระยะเวลาท่ีตอ้งการ และ
ไม่มีขีดจ ากดัในการยิงในเวลากลางคือ ดงัค ากล่าวว่า การวางพื้นการยิงในเวลากลางวนั เพื่อหวงัผล
การยิงในเวลากลางคืน ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาภยัคุกคามหลาย ๆ อย่าง แต่ละพื้นท่ีจะไม่เหมือนกนั การ
ก าหนดพื้นการยงิ ตอ้งเปล่ียนไปตามภูมิประเทศ และประเภทของภยัคุกคามนั้นๆ) 

2)  การวางระบบแสงสว่างและระบบการแจ้งเตือน ทั้งเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ ท่ี
สร้างขึ้น หรือเคร่ืองมือพิเศษ ตลอดจนการ Shape สนามรบให้ตรงกบัการวางพื้นการยิงของฝ่ายเรา
หรือพื้นท่ีสังหารของฝ่ายเรา 

3)  การฝึกยุทธวิธีขั้นพื้นฐานทุกประเภท เพื่อให้เกิดมาตรฐานอนัเดียวกัน 
และตอ้งน ารายการท่ีฝึก มาฝึก War Game โดยจ าลองสถานการณ์จากบทเรียนจากการรบมาเป็น
กรณีศึกษาทุกกรณี และก าหนดหนทางการปฏิบติัท่ีอนัตรายท่ีสุดเป็นสถานการณ์จ าลอง เพื่อฝึกการ
แกปั้ญหาของก าลงัพลแต่ละระดบั 

4)  การฝึกการสังเกตและจดจ า พร้อมทั้งการรายงานท่ีทนัท่วงที ซ่ึงการฝึกน้ี 
เป็นคุณลกัษณะเด่นของแต่ละบุคคลในการจินตนาการ แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่บนพื้นฐานของภาพข่าวใน
พื้นท่ีเป็นหลกั 

5)  การเตรียมปฏิบติัตามแผนเผชิญเหตุทุกกรณี โดยแผนตอ้งมีความเป็นไป
ได ้และปฏิบติัไดจ้ริงอย่างเป็นรูปธรรม การฝึกตอ้งให้ทุกคนเขา้ใจถึงขั้นตอนการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
ทุกระดบั เพราะก าลงัพลทุกระดบัคือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเหมือนกนัทุกคน ไม่เน้นเหน่ือย แต่เน้น
การปฏิบติัไดใ้นทุกๆ สถานการณ์  

6)  การซักซ้อมการปฏิบติัตลอดห้วงเวลา เพื่อให้ก าลงัพลมีความกระตือรือร้น 
ไม่ประมาท เพราะฐานปฏิบติัการส่วนใหญ่ของฝ่ายเรา อยู่ในพื้นท่ีปฏิบติัการของฝ่ายตรงขา้ม โดย
ตั้งสมมุติฐานไวว้า่ เม่ือไหร่ท่ีเราประมาท ฝ่ายตรงขา้มจะปฏิบติัการกบัฝ่ายเราในทุกโอกาสท่ีมี 

7)  ตอ้งฝึกใหก้ าลงัพลสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีทดแทนกนัไดทุ้กต าแหน่ง เพราะ
เม่ืออยู่ในพื้นท่ีปฏิบติัการจริง ๆ จะตอ้งมีก าลงัพลท่ีจะตอ้งลาพกัตามวงรอบ หรือไปปฏิบติัภารกิจ
อ่ืน ๆ ท าใหก้ าลงัพลขาดหายไป ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการฝึกเพื่อทดแทนต าแหน่งกนั 

มาตรการป้องปราม เป็นมาตรการเชิงรุก โดยไม่มุ่งเน้นหวงัผลทางยุทธวิธี ไม่มี
เป้าหมายชดัเจน เป็นการแสดงก าลงั ให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวทางทหาร เพื่อจ ากดัเสรีการปฏิบติั
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ของฝ่ายตรงข้าม โดยมีการด าเนินการในทุกห้วงเวลา และผลการปฏิบัติจะต้องสนับสนุนงาน
ทางดา้นยุทธวิธี การปฏิบติัจะตอ้งไม่เป็นสถานท่ีซ ้ าๆ ตามห้วงเวลาเดิมๆ เน้นการรักษาความลบั 
เป็นการปฏิบติัแบบผลุ๊บ ๆโผล่ ๆ ให้ฝ่ายตรงขา้มเห็นในจุดท่ีฝ่ายเราตอ้งการให้เห็นและไม่เห็นใน
จุดท่ีฝ่ายเราไม่ตอ้งการให้เห็น ผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ ฝ่ายตรงขา้มวิเคราะห์ความเคล่ือนไหว
ของฝ่ายไม่ได ้ท าให้ฝ่ายตรงขา้มจะลดความพยายามให้การปฏิบติัต่อฝ่ายเรา และก าลงัพลจะตอ้ง
ปลอดภยั 

1)  การตั้งจุดตรวจจุดสกัด, ด่านถาวร, ด่านลอย (การสุ่มตรวจและการซุ่ม
ตรวจ) 

2)  การลาดตระเวน  
3)  การจดัชุดจรยทุธ์ 

การปฏิบติัทั้งมวลน้ี จะตอ้งส่งผลต่อการปฏิบติัต่อฝ่ายเราในหว้งอนาคต และจะตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัภาพข่าวตามหว้งเวลาและตามภารกิจของหน่วยแต่ละพื้นท่ีปฏิบติัการ 

มาตรการปราบปราม เป็นมาตรการเชิงรุก ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
โดยตรง อาจท าให้เกิดการสูญเสียไดท้ั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงขา้ม ส าหรับหลกัคิดของ
ผูท้  าวิจยัคนเดียว ในแง่คิดเชิงงานข่าว จะกระท าภารกิจน้ีก็ต่อเม่ือภาพงานดา้นการข่าวชดัเจน และ
เป้าหมายท่ีจะปฏิบติัจะตอ้งสนบัสนุนงานดา้นการข่าวไดใ้นอนาคต เพราะถา้เป็นเป้าหมายบุคคลใน
กลุ่มปฏิบติัการ กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงสามารถผลิตไดต้ลอดเวลา ดงันั้นการปราบปรามโดยไม่ก าหนด
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์จะไม่สามารถยุติสถานการณ์ได ้ตอ้งใช้ยุทธวิธีโจรจบัโจร ถึงจะท าลาย
โครงสร้างไดท้ั้งระบบ เช่น การปิดลอ้มตรวจคน้ เป็นตน้ 

มาตรการตอบโต ้เป็นการปฏิบติัฉับพลนั เป็นการชิงไหวชิงพริบ ระหว่างฝ่ายเราและ
ฝ่ายตรงขา้ม เพราะฉะนั้นชุดปฏิบติัการพิเศษ ท่ีถูกแต่งตั้งขึ้น จะตอ้งมีการฝึกปฏิบติัฉับพลนัในทุก
สถานการณ์ ทุกกรณี จะใหใ้ครมาเป็นชุดปฏิบติัการพิเศษไม่ได ้เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองทกัษะทางการ
รบเฉพาะบุคคล เท่านั้น ตอ้งอาศยัหลกั 4Hs ทุกขอ้มาพิจารณาร่วมกนัหมดและฝึกเพื่อให้เกิดความ
ช านาญและเป็นอตัโนมติั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ ฝึกมาก ปฏิบติัมาก ผิดพลาดนอ้ย ” 

10.1.4  งานดา้นกิจการพลเรือน 
จะเห็นไดว้่า งานดา้นกิจการพลเรือน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการอ่ืนทั้งหมด 

ตลอดจนการพฒันาสัมพนัธ์กบัประชาชนในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธหรือมุสลิมก็ตาม 
จากการปฏิบัติงานในพี้นท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ มีข่าวหลายคร้ังท่ีประชาชนในพื้นท่ีไม่
ประสงค์ให้ก าลงัเจ้าหน้าท่ีเขา้ไปตั้งฐานปฏิบัติการหรือเข้าไปปฏิบัติงานในหมู่บา้น ด้วยหลาย
เหตุผล ซ่ึงบางเหตุผลนั้นเกิดจากการปฏิบติัตวัของเจา้หนา้ท่ีเช่นกนั อาทิเช่น ชูส้าว, ด่ืมสุรา, ด่าทอดู
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ถูกชาวบา้น, ส่ือความหมายไม่เขา้ใจกนั เป็นตน้ ซ่ึงมวลชนท่ีต่อตา้นฝ่ายเรา ก็จะถูกฝ่ายตรงขา้มแย่ง
ชิงมวลชนไปอยู่ฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงในขอ้เท็จจริงประชาชนได้พื้นท่ีท่ีอยู่ในช่วงวยักลางคน จนถึง
ผูสู้งอายุ จะมกัมิไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากภายนอก ทนัเหตุการณ์เท่าท่ีควร เน่ืองจากขาดการสร้าง
ความรับรู้เป็นสาเหตุหลกั ดงันั้น เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ให้ขอ้มูลกบักลุ่มบุคคลเหล่าน้ีก่อน ก็จะได้
พวกขึ้นมาเพิ่มในทนัที น่ีคือขบวนการแยง่ชิงมวลชน 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่งานดา้นกิจการพลเรือน ก็เป็นก่ิงงานท่ีส าคญั
ไม่นอ้ยไปกวา่งานดา้นการข่าว และงานดา้นยทุธการ ซ่ึงเป็นการยากมากท่ีจะท าให้ก าลงัพลของเรา
เก่งรอบดา้นในทุก ๆ เร่ือง น่ีอาจจะเป็นอีกสาเหตุอีกประการ ท่ีท าให้การปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัขาดความร่วมมือกบัภาคประชาชนอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีตาม
หมู่บา้นหรือชุมชนขนาดเลก็ 

ดังนั้ นการเพิ่มพูนทักษะให้กับเจ้าหน้าท่ี ในงานด้านกิจการพลเรือน ควรเร่ิม
ด าเนินการดงัน้ี 

1)  การคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี ตามหลกั 4Hs ใหค้รบทุกกองร้อยท่ีรับผิดชอบ (Put 
the right in the right job) 

2)  น าเจา้หนา้ท่ีของแต่ละกองร้อยท่ีไดรั้บการคดัเลือก มาท าการฝึกอบรมใน
เร่ือง สังคมพหุวฒันธรรม, เร่ืองงานด้านการข่าว, ปัญหาในพื้นท่ี, ข้อห้ามข้อบังคับ, ประเพณี
วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี เป็นตน้ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบติัภารกิจให้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของหน่วยเหนือ เพราะหากกระท าผิดพลาดแมเ้พียงคนเดียว อาจเป็นผลเสียต่อองค์การในภาพรวม 

3)  การเตรียมสนามรบดา้นกิจการพลเรือน 
4)  การปฏิบติัการจิตวิทยา และการประชาสัมพนัธ์ 
5)  ตามวิถีของพี่นอ้งมุสลิม จะมีความเช่ือตามคนท่ีเป็นมุสลิมมากกวา่คนต่าง

ศาสนา ดงันั้น การจดัตั้งกลุ่มมวลชน เพื่อเป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ถือว่ามี
ความส าคญัไม่นอ้ยเลยที 

 

11.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 
การแกไ้ขปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะใช้แนวทางในการยดั

เยียดความคิดด้วย การผลิตชุดความคิดเพื่อสลายความรุนแรงจากสภาพปัญหาในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้มีความหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 75 นบัถือศาสนาอิสลาม และนิยมใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ินในชีวิตประจ าวนั ส่วน
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ท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 25 เป็นผูน้บัถือศาสนาพุทธและอ่ืนๆ อาศยัอยู่อย่างกระจดักระจาย จึง มี
ลกัษณะทางสังคมท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะและประวติัศาสตร์ของตนเอง จึงท าให้เกิดปัญหาท่ีว่าแยกท่ี
เรียน แยกท่ีกิน แยกท่ีอยู่อาศยัรวมถึงการแยกภาษาพูด ซ่ึงกลุ่มผูเ้ห็นต่างได้แสวงประโยชน์จาก
สภาพสังคมดงักล่าว หลอกลวงพี่นอ้งประชาชนให้หลงผิด ในเร่ืองประวติัศาสตร์ , ชาติพนัธุ์ และ
ศาสนา  

ผูเ้ห็นต่างสร้างจิตส านึกมวลชน ดว้ยการบิดเบือนประวติัศาสตร์บาดแผลสร้างความเกลียด
ชงั, ขบัเคล่ือนอตัลกัษณ์ท่ีดีงามไปสู่ความสุดโต่ง และสร้างความเขา้ใจผิดในหลกัศาสนาประเด็น
พื้นท่ีการต่อสู้ตามหลกัศาสนา (ดารุลฮารบี), ประเด็นนกัรบพระเจา้ (ชาฮีด) หลอกลวงประชาชนมา
เป็นแนวร่วม และกองก าลงัสร้างเหตุความรุนแรงในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด 

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนหมู่บา้น ยงัขาดระบบพฒันาการขั้นพื้นฐานอยู่หลายประการ 
เช่นระบบสาธารณะสุข, ระบบการศึกษา, การติดต่อส่ือสารจากสังคมภายนอก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้
นโยบายของรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชนยงัไม่ทัว่ถึง กรณีมีผูน้ าชุมชนท่ีไม่มีความใส่ใจต่อชุมชน 
หรือผูน้ ายงัไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีพึงมีได ้ยิ่งจะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง เป็นมูลเหตุใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานดา้นความมัน่คงท่ีเขา้ไป
ปฏิบติังาน ตลอดจนยงัมีความเช่ือว่ากลุ่มผูห้ลงผิดนั้นไม่ไดก้ระท าความผิดตามท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐกล่าว
อา้ง หรือในบางกรณี ก็เกิดความกลวั เพราะยงัขาดความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการในการปฏิบติั
ภารกิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

สถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ยหลายปัจจยัท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
และเช่ือมโยงกนัหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นชาติพนัธุ์ ศาสนา วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นอตั
ลกัษณ์เฉพาะของพื้นท่ี เป็นผลมาจากคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มีความรู้สึกคบั
แคน้ใจ และรู้สึกไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของภาครัฐ จึงน ามาเป็นเง่ือนไขขยาย
ผล และต่อสู้ดว้ยการใชค้วามรุนแรง  
 แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้วใ้นยุทธศาสตร์  แผนงาน 
และโครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบั อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
แม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเด็นความมัน่คง และแผนปฏิบติัการดา้นการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) รวมทั้งใช้การรับฟัง
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเวทีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โดยการด าเนินการทั้งหมดไดน้อ้มน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และ 
“หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ “การพฒันาตามภูมิสังคม” รวมทั้ง พระราชปณิธานของ
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว คือ 
“การสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” และแนวพระราชด าริ “จิตอาสา เราท าความดี ดว้ยหัวใจ”มาขบัเคล่ือนในลกัษณะบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง เน้นการเสริมสร้างเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดบั และประสานภาคี
เครือข่ายนอกภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดพลงัร่วมบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล ท่ีมุ่ง
ขจัดเง่ือนไขรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบ และเกิดสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งสนับสนุนการพฒันาพื้นท่ีในทุกมิติ ให้เก้ือกูลและเสริมสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ให้
ความส าคญักบัการบูรณาการความเช่ือมโยงและการบริหารจดัการอย่างสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัทุก
ระดบั ตั้งแต่ระดบัยุทธศาสตร์จนถึงระดบัพื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาน าไปสู่การ
ลดเหตุการณ์ความรุนแรง และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสังคมเชิงพหุวฒันธรรม เพื่อเป็นพลงั
ส าคญัในการแกไ้ขปัญหาชุมชนและทอ้งถ่ินต่อไป โดยพิจารณาในทุกมิติ ดงัน้ี 

11.1  มิติดา้นเศรษฐกิจ ปรับวิถีฐานรากในระดบัครัวเรือน “ให้ประกอบอาชีพผสมผสาน” 
อาทิ ฟาร์มสวนยางพารา ลดพื้นท่ีปลูกยางเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน เช่น กาแฟ โกโก ้และไผ่
เศรษฐกิจ เพื่อน าไปบดอดัเป็นชีวมวลผลิตกระแสไฟฟ้า ขยายผลโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบา้น 
สร้างนักเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีมีความรักในวิชาชีพเกษตรน าตัวอย่างการท าเกษตรตาม
แนวทางโครงการอาหารกลางวนั ไปขยายผล สู่ครัวเรือน โดยภาครัฐประคบัประคองและพฒันาให้
เป็น “เกษตรกรกา้วหนา้” แกโ้จทยด์ว้ยการลงมือปฏิบติัใหเ้ป็นผลชดัเจนวา่ “เกษตรกรไม่จน” 

11.2  มิติด้านสังคม ด าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผูสู้งอายุ
ได้รับการพฒันาอาชีพ และไม่มีท่ีอยู่อาศยั คนพิการและผูป่้วยติดเตียงได้รับการดูแล จดัตั้งศูนย์
ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวดัชายแดนภาคใต้ และ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

11.3  มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เด็กและเยาวชน จ านวนมาก ควรได้รับการ
พฒันาการและความเขม้แขง็ทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เป็น “ยวุชนคนดี จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 
มีความรู้ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ เป็นเยาวชนยุคดิจิทลั จ าหน่ายสินคา้
ออนไลน์ มีทกัษะดา้นภาษา สามารถเป็นเยาวชนแกนน า น าชายแดนใตสู่้สันติสุข 

11.4  มิติดา้นการบริหารจดัการภาครัฐ สามารถบูรณาการท างานของหน่วยงานภาครัฐไร้
รอยต่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในหลายเร่ือง และสร้างกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีเร่ืองร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการทุจริตของหน่วยงาน อีกทั้ง
บริการประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถฝึกอบรมและเพิ่มศกัยภาพใหบุ้คลากรภาครัฐเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม และท างานเป็นมืออาชีพมากขึ้น 
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11.5  มิติดา้นความเขา้ใจ รับฟังและให้เยาวชนในสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความกล้าท่ีจะเสนอแนวทางการพฒันาพื้นท่ีร่วมกับส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจทิศทางการพฒันาของรัฐท่ีจะเกิดกบัประชาชนและ
พื้นท่ีอย่างแทจ้ริง การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามหลกัความจริง ทั้งในเร่ืองประวติัศาสตร์ท่ีไม่
สร้างความเกลียดชงั อนุรักษแ์ละส่งเสริมอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ภายในกรอบสังคมพหุวฒันธรรม และ
ให้ประชาชนเรียนรู้ เขา้ใจ ในหลกัของศาสนาท่ีถูกตอ้ง เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข ในสังคม
พหุวฒันธรรมท่ีมีความสุข 

11.6  มิติด้านสนับสนุนความมั่นคง จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายพื้นท่ี 
ประชาชนไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาโดยเฉพาะการท่องเท่ียวชุมชน ส่งผลให้สถิติความ
รุนแรงลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

ผลจากการพัฒนา  จะสามารถขับเคล่ือนงาน ด้านการพัฒนาได้แบบไร้รอยต่อมีการ
เช่ือมโยงในทุกมิติครบวงจรและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีผลการด าเนินงานท่ีเป็น
ผลสัมฤทธ์ิหลายดา้น ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ การคา้ การลงทุนจะขยายตวัมากขึ้น  ปริมาณ
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงขึ้ น ท าให้รายได้ของประชาชนเพิ่มสูงขึ้ น กลุ่มคนเปราะบาง ผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนอยู่ ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมีความ
เขม้แขง็ และสนบัสนุนการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

12.  ข้อเสนอแนะ 
 
12.1  ประเด็นปัญหาและมูลเหตุของปัญหา ควรจดัท าเป็นกลุ่มบุคคล พร้อมทั้งการขยาย

แนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดนว่ามีก่ีกลุ่ม มีความเช่ือมโยงกนัอย่างไร และตั้งแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาไวเ้ป็นระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 

12.2  หน่วยงานหรือองคก์ารท่ีจะลงมาปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควร
เป็นหน่วยงานพิเศษ เน่ืองจากเป็นการแกไ้ขปัญหาในกรณีพิเศษ การจดัตั้งหรือการจดัก าลงั ควร
เพียงพอกบัพื้นท่ีปฏิบติัการ โดยจดัตั้งให้เป็นหน่วยประจ าพื้นท่ี หมุนเวียนก าลงัพลหรือเจา้หน้าท่ี
ให้นอ้ย แต่ให้มีความเจริญกา้วหนา้ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อความต่อเน่ืองและต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติัการงานการข่าว ซ่ึงมีความส าคญัมากท่ีสุด เป็นตวัตั้งในการวางแผนปฏิบติัภารกิจดา้นอ่ืนๆ 

12.3  เจา้หนา้ท่ีท่ีจะลงมาปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรพิจารณาเป็น
อย่างดี ลดระบบอุปถมัภ ์ระบบพรรคพวก ลง เพราะน้ีคือปัญหาระดบัชาติ ยกตวัอย่างท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั ไดมี้การจดัหน่วยบางหน่วยจากนอกพื้นท่ีลงมาปฏิบติัภารกิจ ซ่ึงกวา่จะรู้งานดา้นการข่าว ก็
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ท างานดา้นยุทธการและดา้นกิจการพลเรือนผิดพลาดหลายอย่าง บางคร้ังเลวร้ายสุดคือมีเจา้หน้าท่ี
บางส่วนต้องมาเสียชีวิต จากการสอบถามบางหน่วยยงัไม่รู้ว่ากลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงคือใคร มี
โครงสร้างอย่างไร มีรูปแบบในการปฏิบติัการอย่างไร หากตอบปัญหาเหล่าน้ีไม่ไดก้็จะวางแผนใน
การท างานต่อไปไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นการพิจารณาคนท่ีลงมาเป็นทุกต าแหน่งควรมีการประเมิน
ความรู้ความสามารถเฉพาะหนา้ท่ี โดยเฉพาะงานดา้นการข่าว เพราะงานข่าวพลาด จะท าใหเ้กิดการ
สูญเสีย เป็นล าดบัแรก 

12.4  การเพิ่มพูนทกัษะให้กบัก าลงัพลทุกระดับจะตอ้งลงในรายละเอียดทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อประกันความส าเร็จ ต้องมีการประเมินเป็นรายบุคคล จะต้องมีมาตรฐานในการฝึก 
ตรวจสอบ และประเมิน ทุกขั้นตอนการปฏิบติัและตอ้งฝึกให้เก่งทุกคน ถึงจะปฏิบติัไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม  

12.5  หน่วยเหนือจะตอ้งวางแผนอนาคตว่าจะใชห้น่วยงานหรือองคก์ารใดลงมาแกปั้ญหา
ในอนาคต จะตอ้งมีเวลาในการฝึกเตรียมการ อย่างนอ้ย 6 เดือนถึงจะสามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม 
 

13.  บทสรุป 
 
จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
13.1 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีลงไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปรายละเอียด

ไดด้งัน้ี 
1)  เจา้หนา้ท่ีบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ของปัญหาท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ี 
2)  เจ้าหน้าท่ีบางส่วนไม่ได้รับการคัดเลือกลงไปปฏิบัติภารกิจ การคัดเลือก

บุคลากรยงัไม่เกิดความเหมาะสม 
3)  เจ้าหน้าท่ีประเภทอาสาสมัครทหารพราน ได้รับการปลูกฝังและฝึกใน

เฉพาะงานด้านยุทธการ ส าหรับงานด้านการข่าว และด้านกิจการพลเรือน ย ังไม่มีความรู้
ความสามารถมากพอ 

4)  ขาดการเตรียมการในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะงานดา้นการข่าว ซ่ึงถือ
วา่มีความส าคญัมากเป็นล าดบัตน้ ๆ 

5)  ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัภารกิจ มีการหมุนเวียนสับเปล่ียนก าลงัพล
บ่อย จนท าให้แหล่งข่าวบุคคลขาดความเช่ือมัน่ในการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท าให้เกิดจุดอ่อนใน
การปฏิบติังานดา้นการข่าว 
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13.2  กลุ่มประชาชนในพื้นท่ี จะแบ่งกลุ่มน้ีออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1)  กลุ่มแกนน ามวลชน, ผูน้ าชุมชน, ผูน้ าศาสนา, ผูมี้อิทธิพล, ส่วนราชการ

ทอ้งถ่ิน, นกัการเมือง กลุ่มเหล่าน้ีจะพยายามเขา้ตีสนิทกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อหวงัผลในการรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง จะท างานให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดป้ริมาณงานมากท่ีสุด แต่ดา้นคุณภาพ
ของงานตอ้งประเมินกนัแลว้แต่ภารกิจท่ีไดรั้บมอบ ส่วนใหญ่ไม่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2)  กลุ่มนกัศึกษาทั้งโรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา หรือโรงเรียน
ปอเนาะ กลุ่มน้ีจะใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐค่อนขา้งนอ้ย เพราะยงัมีแกนน า แนวร่วมของ
ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในกลุ่มน้ีเป็นจ านวนมาก ท่ีคอยปลุกระดมสมาชิกเยาวชน และคอยจับผิดการ
ด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

3)  กลุ่มวยักลางคนและผูสู้งอาย ุกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีบทบาทในชุมชนมากนะ และ
จะไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันการณ์เท่าท่ีควร ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มใหญ่ในการแย่งชิง
มวลชน และฝ่ายตรงขา้มมกัจะไดเ้ปรียบฝ่ายเราในจุดน้ี เพราะดว้ยวฒันธรรม ความเป็นชาติพนัธุ์ 
ศาสนา ภาษา และอยูใ่นชุมชนดว้ยกนั จึงท าใหป้ลุกระดมไดง้่ายขึ้น 

13.3  กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงท่ีกลบัใจมาให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กลุ่มน้ีโดยส่วน
ใหญ่ไม่ไดเ้กิดจากความสมคัรใจท่ีจะเขา้มาให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ แต่เ ป็นกลุ่มท่ีถูก
ติดตามจบักุม เม่ือไดต้วัแลว้กลวัความผิด หรือให้การท่ีเป็นประโยชน์มากๆ เพื่อกนัตวัเอง จึงเป็น
กลุ่มท่ีใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐแบบไม่เตม็ใจ ดงันั้นการรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มน้ีตอ้ง
น ามาวิเคราะห์ ประเมินค่า ตีความ ให้เป็นข่าวกรองเสียก่อน จึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
หรือบางที ก็ไม่ไดบ้อกหมดไปเสียทุกเร่ือง เช่นกนั 

13.4  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตค้ือ ก าลงัพล
หรือตวัเจา้หนา้ท่ีตอ้งปลอดภยั ประชาชนตอ้งสามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างปกติสุข สั งคม
ของพี่นอ้งประชาชนในพื้นท่ีกลบัมาเป็นสังคมพหุวฒันธรรมแบบยัง่ยนื และการปฏิบติัภารกิจตอ้ง
เป็นไปตามแนวทางในการแกปั้ญหาตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

13.5  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
พบปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีท่ีลงไป
ปฏิบติัภารกิจ คือ เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกตวัเจา้หนา้ท่ีท่ีจะลงไปปฏิบติัภารกิจและการคดัเลือก
ก าลงัพลประเภทอาสาสมคัร สามารถกระท าได้ในระดับหน่ึง ได้เพียงปริมาณ และจะพฒันามา
ท างานเชิงลึกไดน้อ้ยมาก 

13.6 การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเกิด
ขึ้นมาหลายร้อยปี ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัคือมีกลุ่มบุคคลท่ีมีความตอ้งการปกครองตนเอง บริหารพื้นท่ี
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ดว้ยตนเอง หรือเรียกให้เขา้ใจง่ายๆ คือตอ้งการแบ่งแยกดินแดน ซ่ึงหากศึกษาประวติัศาสตร์โดย
ละเอียดจะเห็นว่ามีหลกัฐานยืนยนัไดช้ดัเจน แต่ในปัจจุบนัไดมี้กลุ่มแอบแฝงหรือท่ีเรียกว่ากลุ่มภยั
แทรกซ้อน เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ีอาจจะมีบางส่วนซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยท่ีเป็นกลุ่มคน
กลุ่มเดียวกนั ตอ้งการเพียงผลประโยชน์ส่วนตวั แลว้สร้างเหตุการณ์โดยอา้งสถานการณ์การก่อ
ความไม่สงบ 

13.7  ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีจะลงมาแก้ปัญหาตรงจุดน้ี 
จะตอ้งเป็นคนท่ีดี มีความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงท่ีจะลงมาแก้ไขปัญหาดว้ย
ความเต็มใจ และจะตอ้งเป็นหน่วยงานหรือองค์การประจ าพื้นท่ี เพื่อความต่อเน่ือง และจะแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต เพราะการถูกปลูกฝังในเร่ืองการแบ่งแยกดินแดนเป็น
เร่ืองทางความคิด ความเช่ือ ความเกลียดชงั ความเคียดแคน้ เป็นตน้ ตอ้งมองการแกไ้ขปัญหาระยะ
ยาวและต่อเน่ือง  

13.8  ซ่ึงทั้ งประเด็นของมูลเหตุของปัญหา, ความเป็นมาของปัญหา และการพิจารณา
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีจะลงมาปฏิบติัภารกิจ ท่ียืดเยื้อยาวนาน จะตอ้งมีความต่อเน่ือง และมี
แนวความคิดในการปฏิบติัไปในรูปแบบเดียวกนัตั้งแต่เร่ิมจนกว่าจะแกไ้ขปัญหาได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
ควรน ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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แนวทางการเพิม่จ านวนสมาชิกกองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพ้ืนที่
กรณีศึกษา อ าเภอหนองบุญมาก จังหวดันครราชสีมา 

 
อานนท์  มาลัยติด24 

  

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาแนวทางการเพิ่มจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ในระดบัพื้นท่ี 

กรณีศึกษา อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าคญัของ
กองทุนการออมแห่งชาติ สวสัดิการท่ีผูสู้งอายจุะไดรั้บจากกองทุน และการส่งเสริมการเพิ่มจ านวน
ของสมาชิกรายใหม่ในระดบัพื้นท่ี ของอ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา วิธีการศึกษาคร้ังน้ี
ไดจ้ากการคน้ควา้หนงัสือราชการ บทความ อินเตอร์เน็ต กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศ บนัทึกความ
ร่วมมือเอกสารงานวิจยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจงโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม
น ามาวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึง
วิเคราะห์ประเด็นยอ่ย และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีการเชิงบรรยาย  

ผลการศึกษาพบว่า กองทุนการออมแห่งชาติมีแนวคิดและท่ีมาเพื่อสร้างความมัน่คงด้าน
รายไดใ้ห้แรงงานนอกระบบมีการออมเพื่อชราภาพโดยไดรั้บเงินบ านาญจากเงินสะสมของตนเอง 
และเงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดอกผลเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
สวสัดิการท่ีสมาชิกจะไดรั้บตามสิทธิจะไดรั้บเงินท่ีกองทุนจ่ายคืนให้สมาชิกเม่ือเกษียณอายไุดเ้ป็น 
บ านาญตลอดชีพ หรือเงินด ารงชีพ และการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิกรายใหม่เกิดจากผูบ้ริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกองทุนการออมแห่งชาติในการก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ด าเนินการท่ีชดัเจนมีคณะท างานขบัเคล่ือนขบัเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินยัการออมกบั
กอช.ในจงัหวดันครราชสีมา โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานการด าเนินการในระดบัอ าเภอ
หนองบุญมาก ประกอบดว้ย นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ ท่ีคอยเร่งรัด กระตุน้และติดตามการด าเนินการ
จากพื้นท่ีต าบลหมู่บา้น อีกทั้งภาคีเครือข่ายท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับสมคัรและรับเงินสะสมให้กบั
สมาชิก อยา่งเช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากน้ียงั
พบว่าหัวหน้าส่วนราชการผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษาในพื้นท่ี       

 
24
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ในการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกดัไดส้มคัรเป็นสมาชิก และการด าเนินการในระดบั
หมู่บา้น ก านนัผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทท่ีส าคญัในการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิกกอช.รายใหม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการส่งเสริมทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการประชาสัมพนัธ์ 2) ด้านการ
อ านวยความสะดวก 3) ดา้นการเป็นแบบอย่าง 4) การติดตามผลส าเร็จการปฏิบติัหนา้ท่ี และ 5) การ
สร้างขวญัก าลงัใจ 
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Guidelines for Increasing the Number of Members of the National 
Savings Fund (NSF) at the Local Level: A Case Study of  
Nong Bun Mak District Nakhon Ratchasima Province 

 
Arnon Malaitit25 

 

Abstract 
 
A study of guidelines for increasing the number of members of the National Savings Fund 

(NSF) At the area level, a case study of Nong Bun Mak District Nakhon Ratchasima Province The 
objective is to study the importance of the National Savings Fund. Benefits that the elderly will 
receive from the fund And guidelines for promoting the increase of the number of members of the 
National Savings Fund (NSF) at the local level Of Nong Bun Mak District Nakhon Ratchasima 
Province. This study method was obtained from research of government documents, internet 
articles, related laws, announcement of cooperation memorandum. Research papers Data from 
specific group interviews By the data collected from the analysis According to the process of 
qualitative research Which is an analysis from the general overview to the analysis of minor issues 
And presenting the research results with descriptive method. 

The results showed that The National Savings Fund has an idea and source to create income 
security for informal workers to save for old age. By receiving a pension from his own savings And 
contributions from the government with interest at the end of membership in accordance with the 
rules The welfare that the members will receive according to their rights will receive the money 
that the fund will pay back to the members when they retire, either as a lifetime pension or living 
money. And ways to promote the increase in the number of new members arising from the top 
executives of the Ministry of Interior. And the National Savings Fund in setting clear goals and 
strategies There is a working group driving the Savings Discipline Promotion Project with the 
National Economic and Social Development Board in Nakhon Ratchasima. The District-Chief 

 
25

 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of 
Development Administration. 
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Officer of the operation at Nong Bun Mak District consists of the Assistant District Chief 
Officer. Intensive Stimulate and monitor the operation from the village sub-district area As well as 
network partners acting as recruitment units and receiving subsidies for members such as the 
Government Savings Bank and the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In addition, 
the heads of government departments were also found. 

Local Administrative Organization Administrators School administrators in the area In 
public relations, inviting personnel under affiliation to apply for membership And operations at the 
village level The village headman played a role in promoting the increase of the number of new 
members of the NSF to achieve the objectives according to the 5 guidelines as follows: 1) public 
relations 2) facilitation 3) Examplary 4) Follow-up, performance, and 5) building morale 
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1.  ความน า 
 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาล ดา้นการส่งเสริมวินัยการ
ออมให้แก่ประชาชน และอยู่ในแผนปฏิรูปด้านสังคม กองทุนการออมแห่งชาติจัดตั้ งขึ้ นตาม
พระราชบญัญติัการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเร่ิมเปิดกองทุนฯคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั เพื่อเป็นกองทุนการออมเพื่อวยัสูงอายุท่ีให้
สิทธิประชาชนสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคล เพื่อเป็นช่องทางการออมขั้น
พื้นฐานใหแ้ก่ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ในรูปแบบของบ านาญ อนัเป็นการ
สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ ในปี 2558 มีสมาชิกจ านวน 391,738 คน          
ปี 2559 มีสมาชิกใหม่จ านวน 132,582 คน (จ านวนสมาชิก ที่ เพิ่มขึ้ น ส่วนหน่ึง เกิดจากการเปิด
โอกาสให้ผูท่ี้อายุเกิน 60 ปี สมคัรสมาชิก กอช. ได้) ปี 2560 มีสมาชิกใหม่จ านวน 21,695 คน ปี 
2561 มีสมาชิกใหม่จ านวน 64,671 คน และปี 2562 มีสมาชิกใหม่จ านวน 1,724,388 คน หรือคิดเป็น 
282.36% ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีมีจ านวนสมาชิกรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงมาก 

ในปี 2562 กองทุนการออมแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้ท า
บนัทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือการออมกบักองทุนการออมแห่งชาติ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อความร่วมมือในการส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างกระบวนการขบัเคล่ือนกลไกการ
ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกตาม
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 กระบวนการขับเคล่ือนสนับสนุนการ
ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของกองทุนการออมแห่งชาติให้ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ทราบทั้ งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับหมู่บ้าน (กองทุนการออมแห่งชาติ , 2562)           
โดยกรมการปกครองมีหน้าท่ี 1) สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
กองทุนการออมแห่งชาติให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 2) ให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอเป็น
สถานท่ีรับสมคัรเรียกวา่ หน่วยรับสมคัรและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และ
ให้ใชร้ะบบทะเบียนสมาชิก (Web Application) เพื่อให้สามารถรับ – ส่งขอ้มูลระหว่างกองทุนการ
ออมแห่งชาติกบัหน่วยรับสมคัรและรับเงินสะสมของสมาชิกท่ีท าการปกครองอ าเภอ และ  3) เป็น
หน่วยรับเงินท่ีกองทุน การออมแห่งชาติส่งมอบใหไ้วใ้ชจ่้ายในการด าเนินงานของท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ ส่วนกองทุนการออมแห่งชาติ มีหนา้ท่ี 1) อ านวยความสะดวกและส่งส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
กองทุนการออมแห่งชาติ ให้แก่กรมการปกครองและท่ีท าการปกครองอ าเภอ เพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยรับสมคัรสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 2)  รับเงินสะสมของสมาชิกท่ีหน่วยรับ
สมคัรและรับเงินสะสมของสมาชิกท่ีท าการปกครองอ าเภอน าส่งตามท่ีกองทุนการออมแห่งชาติ
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ก าหนด  3) สนบัสนุนการเงินและงบประมาณให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ประกอบไปดว้ย การรับ
สมคัรสมาชิกและรับเงินสะสมคร้ังแรก เงินค่าด าเนินงานการน าส่งเงินสะสมงวดถดัไปเงินค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ ท่ีกองทุนการออมแห่งชาติไดส่้งมอบให้ ดอกผลของเงินกองทุนการออมแห่งชาติ และ  4)  
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของท่ีท าการปกครองอ าเภอท่ีเป็นหน่วยรับสมคัรและรับเงิน
สะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติทุกส้ินปีปฏิทิน 

ในปี 2562 อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวดันครราชสีมา มีผลการด าเนินการเพิ่มจ านวนสมาชิก
ใหม่ไดต้ามเป้าหมายหมู่บา้นละ 20 คนหรือจ านวน 2,080 คน ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
เม่ือผ่านพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วพบว่ามีสมาชิกใหม่รวมทั้งส้ินจ านวน 2,405 คน เพิ่มขึ้นถึง 
133.55% เม่ือเปรียบเทียบจากปี 2558-ปัจจุบัน มีจ านวนสมาชิกเพียง 383 คน ซ่ึงปัจจุบันอ าเภอ
หนองบุญมากได้มีสมาชิก กอช.จ านวนทั้งส้ิน 2,788 คนข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
(กรมการปกครอง. 2563) จึงเป็นประเด็นท่ีผูเ้ขียนมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความส าคญัของกองทุน
การออมแห่งชาติ สวสัดิการท่ีผูสู้งอายจุะไดรั้บตามสิทธิและการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิกใหม่
ในระดบัพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  

ซ่ึงการศึกษาแนวทางการเพิ่มจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับพื้นท่ี 
กรณีศึกษา อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (Documentary Research) 
และใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัจากขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มผูบ้ริหารของท่ี
ท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมาก และกลุ่มผูน้ าในชุมชน และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือราชการ เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกาศ บนัทึกขอ้ตกลง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
งานวิจัย แบ่งเป็นสองส่วนคือ 1) กลุ่มผูบ้ริหารของท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมาก คือ 
นายอ าเภอหนองบุญมาก (อ านวยการสูง) จ านวน 1 คน และปลดัฯอาวุโส (ระดบัช านาญการพิเศษ) 
จ านวน 1 คน และกลุ่มผูน้ า ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น โดยหลกัเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง 2) 
กลุ่มผูน้ า ไดแ้ก่ ก านนัผูใ้หญ่บา้น เลือกสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจาก 9 ต าบล  จ านวน 9 คน ประกอบ
ไปดว้ย ก านนัต าบลลุงเขวา้ ก านนัต าบลหนองบุนนาก ก านนัต าบลหนองหัวแรต ก านนัต าบลสารภี 
ก านันต าบลบา้นใหม่ ก านันต าบลแหลมทอง ก านันต าบลหนองไมไ้ผ่ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 11 ต าบล
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หนองตะไก้ และผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 7 ต าบลไทยเจริญ โดยใช้บทสัมภาษณ์แบบค าถามปลายเปิด 
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหไ้ดข้อ้มูลของขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้น 
ใช้การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการตรวจสอบสามเสาด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดย
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีต่างกนั ประกอบไปดว้ยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง
จากผูบ้ริหารของท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมาก กลุ่มผูน้ า ได้แก่ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และ
ขอ้มูลทุติยภูมิจากหนังสือราชการ ประกาศ บนัทึกขอ้ตกลง ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิก กอช.ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนัจะช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน าไปวิเคราะห์ โดยผูเ้ขียนจะน า
ขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้จากหนงัสือราชการ บทความ อินเตอร์เน็ต กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศ บนัทึก
ขอ้ตกลง เอกสารงานวิจยั ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมาก
และกลุ่มผูน้ า ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการ
ของงานวิจยัเชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (Major Themes)
จากนั้นน าประเด็นส าคญัมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหวัขอ้ยอ่ย (Categories) ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นย่อย และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีการเชิง
บรรยาย (Descriptive Research) 

 

3.  ผลการศึกษา 
 
1.  ความส าคัญของกองทุนการออมแห่งชาติ 
จากแนวคิด “ระบบการออมหลายเสาหลกั (Multi-Pilar System) ของธนาคารโลก (World 

Bank)” กล่าวว่า ระบบการออมเพื่อการชราภาพจะครอบคลุมประชาชนวยัแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ 
โดยมีทั้งระบบการออมแบบบงัคบัเพื่อให้เป็นการออมเพื่อการเกษียณขั้นพื้นฐาน และแบบสมคัรใจ
เพื่อให้ประชาชนมีการออมเพิ่มเติมซ่ึงจะท าให้ผูอ้อมมีความมัน่คงทางรายได้มากขึ้นในขณะท่ี
เกษียณจากงาน จากการศึกษาของกระทรวงการคลงั พบว่า การออมเพื่อการชราภาพของประเทศ
ไทยยงัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อยู่ในวยัท างานทุกลุ่มกล่าวคือ แรงงานนอกระบบหรือผูป้ระกอบวิชาชีพ
อิสระซ่ึงเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ยงัไม่มีช่องทางการออมเพื่อการเกษียณท่ีเหมาะสมและมีความเส่ียงท่ี
จะตกสู่ภาวะยากจนในวยัชรา ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐบาลไดใ้ชง้บประมาณเป็นจ านวนมากในการดูแลให้
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นภาวะยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดบัพื้นฐาน  
 กระทรวงการคลังจึงได้จัดตั้ ง “กองทุนการออมแห่งชาติ” โดยผลของพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 มีวตัถุประสงค์



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 314 

 

เพื่อเป็นช่องทางในการออมเงินของสมาชิก ส าหรับการเกษียณของแรงงานนอกระบบ และเป็น
หลกัประกนัการจ่ายเงินบ านาญให้แก่สมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติไดเ้ปิดรับสมาชิกตั้งแต่วนัท่ี 
20 สิงหาคม 2558 ถึงแมจ้ะมีการจดัตั้งกองทุนมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ก็ตาม โดยมีวตัถุประสงค์
ใหแ้รงงานนอกระบบมีโอกาสไดรั้บความคุม้ครองหลกัประกนัรายได ้ในรูปบ านาญตั้งแต่อาย ุ60 ปี
ไปจนตลอดชีวิต คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัร มีสัญชาติไทย อายรุะหวา่ง 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็น
สมาชิกกองทุนอ่ืนท่ีไดรั้บเงินสมทบกรณีชราภาพจากรัฐหรือนายจา้ง คือไม่เป็นผูป้ระกนัตนของ
กองทุนประกนัสังคมท่ีส่งเงินเพื่อไดรั้บบ าเหน็จหรือบ านาญ ไม่เป็นสมาชิกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ   

เงินกองทุนจะมาจาก 2 ส่วน คือ จากสมาชิกส่งเงินสะสม และรัฐบาลส่งเงินสมทบเข้า
กองทุน 1)  การส่งเงินสะสมจากประชาชน (การส่งเงินออมเขา้กองทุน) สมาชิกตอ้งส่งเงินสะสม
เขา้กองทุนไม่ต ่ากว่าคร้ังละ 50 บาท แต่เม่ือรวมกนัแลว้ใน 1 ปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคม) และตอ้งไม่เกิน 13,200 บาท โดยท่ีสมาชิกไม่จ าเป็นตอ้งส่งเงินสะสมทุกเดือน 2)  การส่ง
เงินสมทบจากรัฐบาลรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในส้ินเดือนถดัไป โดยเงินสมทบท่ีจ่ายจะเป็น
สัดส่วนของเงินสะสมแต่ละงวดนั้น โดยสัมพนัธ์กบัอายขุองสมาชิกในขณะท่ีส่งเงินสมทบนั้น ทั้งน้ี
การก าหนดเพดานการสมทบเงินสูงสุดในแต่ละปีไวด้้วย เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลงัของ
ประเทศมากเกินไป (จากตารางท่ี 1.1) ช่องทางการรับสมัครยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนผ่าน
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) และธนาคารกรุงไทย หรือส านกังานคลงัจงัหวดัของทุกจงัหวดั (ส่วนงานกอช. ) หน่วยรับ
สมคัรท่ีท าการปกครองอ าเภอ (เสมียนตราอ าเภอ) ทุกแห่ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตูบุ้ญเติม เทสโก้
โลตสั โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการสมคัรสมาชิกได ้เวบ็ไซต ์www.nsf.or.th หรือแอปพลิเคชนั 
กอช. พร้อมเพย ์ หรือการหักบญัชีเงินฝากอตัโนมติัน าส่งเป็นเงินสะสมสมาชิก ซ่ึงอ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนเพื่อสร้างวินยัการออมและไดรั้บเงินบ านาญอยา่งย ัง่ยนื  
 
ตารางท่ี 1.1  แสดงเงินสมทบและเพดานเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุ 
 
อายขุองสมาชิกขณะส่งเงินสมทบ 

(ปี) 
เงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให ้

 
เพดานเงินสมทบจากรัฐบาล
(ก าหนดโดยกฎกระทรวง) 

ตั้งแต่ 15 -30 ปี 50% ของเงินสะสม ไม่เกิน 600 บาทต่อปี 
มากกว่า 30 - 50 ปี 80% ของเงินสะสม ไม่เกิน 960 บาทต่อปี 
มากกว่า 50 – 60 ปี 100% ของเงินสะสม ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี 
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ตารางท่ี 1.1  (ต่อ) 
 

  

อายขุองสมาชิกขณะส่งเงินสมทบ 
(ปี) 

เงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให ้
 

เพดานเงินสมทบจากรัฐบาล
(ก าหนดโดยกฎกระทรวง) 

สมาชิกส่งเงินสะสมขั้นต ่า 1,200 บาท/ปี สูงสุด 13,200 บาท/ปี  
*ถา้ส่งเงินต ่ากว่า 1,200 บาท จะไดรั้บเงินสมทบตามสัดส่วน และอตัราเงินสมทบอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด(ส่งเงินสะสมขั้นต ่า 50 บาท/คร้ัง) 

 
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2559. 
 

2.  สวัสดิการท่ีผู้สูงอายุจะได้รับตามสิทธิจาก กอช. 
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จะมีหลกัประกนัทางการเงินในกรณีชราภาพ โดยไดรั้บ

เงินบ านาญจากเงินสะสมของตนเอง และเงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดอกผลเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ทั้งน้ีสามารถค านวณตวัอยา่งจ านวนเงินสมทบท่ีสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บ
ตามช่วงอาย ุ(จากตารางท่ี 1.2) ตวัอยา่ง เช่น ประมาณการเงินสมทบท่ีไดจ้ากรัฐทั้งหมดไม่รวมดอกผล 
โดยสมมุติให้เร่ิมออมท่ีอายุ 15 ปี 31 ปี และ 51 ปี ซ่ึงจะได้รับเงินสมทบตลอดระยะเวลาท่ีเป็น
สมาชิกดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1.2  แสดงจ านวนเงินสมทบท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกการออม 
 

ช่วงอายุท่ีเป็นสมาชิก เงินสมทบที่ได้รับ
สูงสุด (บาท) 

ค านวณจาก 

15-60 ปี 
(ระยะเวลาออม 45 ปี) 

40,200 อาย ุ15-30 ปี= 15 ปี×600บาท =9,000บาท 
อาย ุ31-50 ปี = 20 ปี x 960 บาท = 19,200 บาท 
อาย ุ51-60 ปี = 10 ปี x 1,200 บาท = 12,000 บาท 
รวม 40,200 บาท 

31 - 60 ปี     (ระยะเวลา
ออม 30 ปี) 

31,200 อาย ุ31-50 ปี = 20 ปี x 960 บาท = 19,200 บาท 
อาย ุ51-60 ปี = 10 ปี x 1,200 บาท = 12,000 บาท 
รวม 31,200 บาท 

อาย ุ51-60 ปี 
(ระยะเวลาออม 10 ปี) 

12,000 
 

อาย ุ51-60 ปี = 10 ปี x 1,200 บาท = 12,000 บาท 
รวม 12,000 บาท 

 

แหล่งท่ีมา:  ส านกังานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2561. 
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เม่ือสมาชิกอายคุรบ 60 ปี มีเกณฑท่ี์จะไดรั้บเงินคืนเป็น 2 ประเภทบ านาญตลอดชีพ คือ เงิน
ท่ี กอช. จ่ายคืนใหส้มาชิกเม่ือเกษียณอาย ุเป็นประจ าทุกเดือนจนกวา่จะเสียชีวิต ซ่ึงสมาชิกจะมีสิทธ์ิ
ไดรั้บเงินบ านาญตลอดชีพ ถา้เม่ือค านวณเงินรายเดือนแลว้ไดผ้ลลพัธ์ไม่นอ้ยกวา่ 600 บาทต่อเดือน 
และไดรั้บบ านาญนั้นเป็นจ านวนตามผลลพัธ์ท่ีค  านวณไดเ้งินด ารงชีพ คือ เงินท่ี กอช. จ่ายคืนให้
สมาชิกเม่ือเกษียณอาย ุโดยจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 600 บาทจนกวา่จะครบตามจ านวนเงิน
ออมทั้งหมดท่ีสมาชิกมีอยูใ่นกองทุน (ไม่ไดจ่้ายให้จนกวา่จะเสียชีวิต) ซ่ึงเป็นเพราะเม่ือค านวณเงิน
รายเดือนแลว้ไดผ้ลลพัธ์นอ้ยกวา่ 600 บาทต่อเดือน 

เม่ือสมาชิกอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ (รวมถึงกรณีท่ีผูมี้อาย ุ50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีสมคัรในช่วง 
1 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัฯ มีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงไดอ้อมจนครบ 10 ปี หรือ เม่ือผูน้ั้นอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ และไดแ้จง้ยุติการเป็นสมาชิกกองทุนฯ) กองทุนจะน าเงินในบญัชีของสมาชิก (เงิน
สะสม เงินสมทบ และดอกผล) มาค านวณ  หากค านวณได้มากกว่า  "บ านาญขั้นต ่า" ซ่ึงปัจจุบนั
ก าหนดไวท่ี้ 600 บาท สมาชิกรายนั้นจะไดรั้บ "บ านาญตลอดชีพ" ตามจ านวนเงินท่ีค านวณได ้ไป
จนตลอดชีวิต ในจ านวนท่ีเท่ากันทุกเดือน ทั้งน้ีหากเงินในบญัชีของสมาชิกรายใด เม่ือค านวณ
บ านาญแลว้มีนอ้ยกว่าบ านาญขั้นต ่า (600 บาท) สมาชิกรายนั้นจะไดรั้บ "เงินด ารงชีพ" เป็นจ านวน
เท่ากบับ านาญขั้นต ่า (600 บาท) เป็นรายเดือนจนกวา่เงินในบญัชีจะหมด 

กองทุนการออมแห่งชาติจะแจ้งยอดสะสม เงินสมทบ พร้อมดอกผลจากการลงทุนให้
สมาชิกทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ผูรั้บบ านาญหรือเงินด ารงชีพจากกองทุนการออมแห่งชาติ
ยงัคงมีสิทธิรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ (เดือนละ 600 - 1,000 บาท) ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีรัฐบาลให้กบัผูมี้
อาย ุ60 ปีทุกคนท่ีไม่ไดรั้บบ านาญจากรัฐ 
 

บ านาญ =
ในบญัชีรายบุคคล ณ วนัท่ีอายคุรบ 60 ปี x อตัราผลตอบแทนสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

240 เดือน
 

 
ภาพท่ี 1.1  สูตรการค านวณบ านาญท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  

วิธีการค านวณหายอดเงินรายเดือนท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกตามภาพท่ี1.1 อา้งอิงสมมติฐานท่ีว่า 
คนไทยมีอายขุยัเฉล่ียหลงัเกษียณอาย ุเป็นระยะเวลา 20 ปี (240 เดือน) ส่วนในทางปฏิบติัจะค านวณ
ละเอียดโดยสูตรทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงในความเป็นจริงสมาชิกจะไดรั้บผลตอบแทนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่
กับอตัราผลตอบแทนสะสม ณ วนัท่ีสมาชิกขอรับเงินคืนจากกองทุนทั้งน้ีสมาชิกกอช.สามารถ
ประมาณการค านวณเงินบ านาญผา่นแอปพลิเคชัน่ กอช.ไดอี้กช่องทาง 
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3.  การส่งเสริมการเพิม่จ านวนสมาชิกใหม่ในระดับพื้นท่ี 
3.1  บุคคลหรือหน่วยงานท่ีส าคัญ 

3.1.1  ผูบ้ริหารและบุคลากรสังกดักระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานหลกัท่ีขบัเคล่ือนนโยบายในการประชาสัมพนัธ์และหาผูท่ี้สนใจ

สมคัรเป็นสมาชิกกอช. โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดใ้ห้ความส าคญัอย่างมาก ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 
“รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการการด าเนินงานกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.)ในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงไดว้างกรอบพื้นท่ีเป้าหมายในการขบัเคล่ือนนโยบาย คือหมู่บา้น
ตามการด าเนินโครงการไทยนิยม ย ัง่ยนื (หมู่บา้นท่ีมีผูใ้หญ่บา้น ฯ) จ านวน 74,655 หมู่บา้น ๆ ละ 20 คน 
(ไม่รวมชุมชนในเขตทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)” (จงัหวดันครราชสีมา, 2562, 5 เมษายน) เป้าหมาย
ของการขบัเคล่ือนนโยบายถูกสั่งการตามสายบงัคบับญัชาจากส่วนกลางมายงัส่วนภูมิภาค ส าหรับ
จงัหวดันครราชสีมามีบทบาทท่ีส าคญัท่ีตอ้งขบัเคล่ือนนโยบายในระดบัจงัหวดั โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานขบัเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับจงัหวดัโดยผูว้่าราชการ
จงัหวดัมอบหมายรองผูว้่าราชการจงัหวดั 1 ท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบงาน กอช. โดยมีปลดัจงัหวดั
นครราชสีมา และพฒันาการจงัหวดันครราชสีมา เป็นเลขานุการร่วม โดยสั่งการให้จงัหวดัส ารวจ
ข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างของส่วนราชการ ซ่ึงมีพื้นท่ีอยู่ในจังหวดัและเป็น
กลุ่มเป้าหมายของ กอช. ให้สมคัรเป็นสมาชิก กอช. และบทบาทในการประสานงานกบักระทรวง 
และกรม จากส่วนกลางเพื่อด าเนินการประชาสัมพนัธ์ สั่งการ ก ากบัดูแลไปยงัอ าเภอ หรือหน่วยงาน
อ่ืนท่ีตอ้งสนบัสนุนการส่งเสริมการออมกบั กอช. 

ส าหรับอ าเภอหนองบุญมาก ไดมี้คณะท างานขบัเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินยัการ
ออมกับ กอช.ในระดับอ าเภอ ซ่ึงมีนายอ าเภอหนอบุญมาก ประธานคณะท างานฯ ปลดัอาวุโสฯ 
พฒันาการอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ และปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงาน ไดมี้บทบาทในการส่งเสริม
การเพิ่มสมาชิก กอช.ของอ าเภอหนองบุญมากให้บรรลุเป้าหมายตามจ านวนหมู่บา้นละ 20 คนหรือ
จ านวน 2,080 คน ภายในระยะเวลาไม่เกินวนัท่ี 30 กันยายน 2562 โดยใด้จดัประชุมช้ีแจงก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้เร่ือง กอช. และแจง้จ านวนเป้าหมายสมาชิกใหม่ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วย
ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั คณะกรรมการหมู่บา้น สมาชิกสภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกอสม. โดยให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์โครงการดงักล่าวออกไป
ผ่านเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคม
ประจ าเดือนหมู่บา้น หรือการเดินเคาะประตูบา้น เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงหลกัเกณฑก์ารสมคัร สิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก กอช. โดยอ าเภอหนองบุญมากขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
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กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไปไดท้ราบ ใหก้ านนั ผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)และประชนทั่วไปในหมู่บ้าน
ประชาสัมพนัธ์ให้สมคัรเป็นสมาชิก กอช.ในห้วงเวลาท่ีก าหนด พร้อมรายงานผลการด าเนินการ
ด้วย (ท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมาก , 2562. (22 กุมภาพนัธ์)) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 
จงัหวดันครราชสีมา ได้จดัประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. โดยมีผูบ้ริหารของ
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมประชุมคือ นายอ าเภอพัฒนาการอ าเภอสาธารณสุขอ าเภอประธาน
กรรมการพฒันาสตรีอ าเภอปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงานกอช.ก านัน ทุกต าบลตวัแทนผูใ้หญ่บา้น
ตวัแทนประธานชมรมอสม. ระดบัต าบลตวัแทนประธานกองทุนสวสัดิการต าบลประธานเครือข่าย
กองทุนหมู่บา้น และปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้ไดรั้บความคุม้ครองดา้นสวสัดิการใน
รูปแบบของเงินบ านาญตลอดชีพโดยไดรั้บเกียรติจากผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย น า
โดยรองปลดักระทรวงมหาดไทย  และกองทุนการออมการน าโดย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
การออมแห่งชาติเป็นวิทยากรช้ีแจง ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ กอช. การสมคัรสมาชิก 
และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิก กอช. (จงัหวดันครราชสีมา , 2562. (1 พฤษภาคม)) 
ในเดือนสิงหาคม 2562 จงัหวดันครราชสีมา ไดจ้ดัโครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ
ในระดบัอ าเภอ เพื่อกระตุน้การด าเนินการในระดบัพื้นท่ี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเขา้รับการอบรมไดแ้ก่ 
นายอ าเภอ พฒันาการอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงานกอช. ประธานชมรม
ก านันผูใ้หญ่บา้นฯ เพื่อให้มีหน้าท่ีส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล สร้างความรู้เขา้ใจ เป็นท่ี
ปรึกษาใหก้บัก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนนโยบายฯในพื้นท่ีต าบลหมู่บา้นสามารถน าขอ้มูล 
ความรู้ ท่ีไดรั้บแนะน าถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นทีอย่างถูกตอ้ง ส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นท่ีมีวินัยการออมและตระหนักถึงความจ าเป็นของการวางแผนเกษียณอายุ (จังหวัด
นครราชสีมา, 2562. (26 กรกฎาคม))  
  เดือนกันยายน 2562 จังหวดันครราชสีมา ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานของ  
หน่วยรับสมคัรและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ โดยให้ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับสมคัรสมาชิก และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม
การออมเงินใหแ้ก่ประชาชนท่ีมีสิทธิในการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และส่งเสริม
ความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกนัระหว่างกรมการปกครอง และกองทุนการออมแห่งชาติให้
เสมียนตราอ าเภอด าเนินการรับสมคัรและรับเงินสะสมของสมาชิก โดยบนัทึกขอ้มูลผ่านระบบ
ทะเบียนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และระบบสนับสนุนตามคู่มือการใช้งานระบบส าหรับ
หน่วยงานเครือข่าย http://agent-service.nsf.or.th ซ่ึงเป็นผลจากบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั นอกจากน้ี
ใหมี้การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานของสมาชิกเพื่อน าส่งใหก้อช. เก็บรักษาเอกสารและ
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ขอ้มูลท่ีไดรั้บด าเนินการขอรับเงินสนบัสนุนค่าตอบแทนการเป็นหน่วยรับสมคัรสมาชิกและหน่วย
รับเงินสะสม โดยระบบจะออกรายงานสรุปการท างานให้เป็นรายเดือน เพื่อจดัท าหนงัสือขอรับเงิน
สนับสนุนค่าตอบแทนส่งให้ กอช. โดยกอช.จะสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง  ๆ เคร่ืองอ่านบตัรสมาร์ท
การ์ด(Smart Card Reader) เอกสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์และรับสมคัร โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์
(จงัหวดันครราชสีมา, 2562, (26 กนัยายน)) 
  ส าหรับการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิก กอช.ในคร้ังน้ีจะถูกก าหนดให้เป็น
ตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้นในประเด็นการพฒันาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ดา้นส่งเสริมการออม ท าใหก้ านนัผูใ้หญ่บา้นตอ้ง
ให้ความส าคญัในการส่งเสริมการออม ถึงแมว้่าเงินขั้นค่าตอบแทนจะไม่สามารถจดัสรรให้ครบทุก
คนได ้แต่ก านนัผูใ้หญ่บา้นทั้ง 104 หมู่บา้นไดใ้ส่ใจ มีรับผิดชอบจนสามารถมีจ านวนสมาชิก กอช.
รายใหม่อยู่ในรายงานผลการจดักลุ่มอ าเภอท่ีมีผลด าเนินการไดใ้นระดบัดีซ่ึงกรมการปกครองคอย
ประมวลผลการด าเนินงานแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็ปไซต์ https:/report3.dopa.go.th/nsf โดยแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค แบ่งตามจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น สามารถทราบ
ขอ้มูลแบบเรียลไทม์ว่า แต่ละวนัหมู่บา้น อ าเภอ หรือจงัหวดัมีจ านวนสมาชิกกอช.เพิ่มขึ้นจ านวน
เท่าไหร่ ก่ีเปอร์เซ็น ซ่ึงการด าเนินการในระดบัพื้นท่ีมีความส าคญัเพื่อจะผลกัดนัให้เกิดขึ้นในต าบล
หมู่บา้นโดยนายอ าเภอไดม้อบหมายให้มีคณะท างาน คือปลดัอ าเภอ พฒันากรประจ าต าบล ก านัน
ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิก อสม. กลุ่มสตรีแม่บา้น เชิญชวนให้สมคัร
เขา้เป็นสมาชิกกอช. ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ให้ผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิกส าหรับกลุ่มก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านนั แพทยป์ระจ าต าบล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบั
บัญชาของนายอ าเภออ าเภอหนองบุญมากรวมทุกต าแหน่งจาก104 หมู่บ้าน มีจ านวน 350 คน       
(ทั่วประเทศ มีจ านวน 75,077 หมู่บ้าน)ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็น
สมาชิก กอช. ซ่ึงตอ้งประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ใหค้นกลุ่มน้ีเห็นถึงสิทธิประโยชน์ และตดัสินใจ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกต่อไป 

นอกจากน้ี ท่ีท าการปกครองจังหวัด อ าเภอ หรือผู ้ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผูรั้บผิดชอบงานสามารถตรวจสอบติดตามผลด าเนินการของอ าเภอ ต าบล หมู่บา้นได้ผ่านทาง       
เว็ปไซต์ https:/report3.dopa.go.th/nsf แบบเรียลไทม์ ท าให้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านมีผลการ
ด าเนินการเป็นอย่างไร เพื่อความสะดวกในการติดตามการเพิ่มจ านวนสมาชิก กอช.ให้บรรลุตาม
เป้าหมายหมู่บ้านละ 20 คน และจังหวดันครราชสีมาก็ได้มีหนังสือติดตามทวงถามให้อ าเภอ
ด าเนินการขับเคล่ือนการรับสมัครสมาชิกกอช. ตามท่ีกรมการปกครองและกองทุนการออม
แห่งชาติไดก้ าหนดเป้าหมายการส่งเสริมการออมตั้งแต่เดือน มกราคม- กนัยายน พ.ศ. 2562 ให้แต่
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ละหมู่บา้นมีจ านวนสมาชิกใหม่20 คนต่อหมู่บา้น ภาพรวมของจงัหวดันครราชสีมามีเป้าหมาย
จ านวน 74,780 คน จงัหวดัไดต้รวจสอบขอ้มูลผลการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิก เป็นรายอ าเภอ
จากระบบรายงานของกรมการปกครอง ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1)  อ าเภอท่ีมีผลการด าเนินการเกินร้อย
ละ 100 จ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอแกง้สนามนาง มีผลการด าเนินการร้อยละ 152.41, อ าเภอสีดา มี
ผลการด าเนินการร้อยละ 122.30, อ าเภอจกัราช มีผลการด าเนินการ ร้อยละ 118.07 และอ าเภอบวั
ลาย มีผลการด าเนินการร้อยละ 103.78 ตามล าดบั 2) อ าเภอท่ีมีผลการด าเนินการตั้งแต่ร้อยละ 50 - 
100 จ านวน 9 อ าเภอ คือ อ าเภอครบุรี,หนองบุญมาก  (มีจ านวน 1,719 คน ร้อยละ 82.64%), บา้น
เหล่ือม, วงัน ้าเขียว, โชคชยั,พิมาย, ปักธงชยั, ชุมพวง, และอ าเภอล าทะเมนชยั ตามล าดบั 3) อ าเภอท่ี
มีผลการด าเนินการตั้งแต่ร้อยละ 10 - 50 จ านวน 9 อ าเภอ คือ อ าเภอประทาย,โนนแดง, ห้วยแถลง, 
ขามสะแกแสง, พระทองค า, เสิงสาง, ด่านขนุทด, บวัใหญ่ และอ าเภอเทพารักษ ์ตามล าดบั 4) อ าเภอ
ท่ีมีผลการด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 10 จ านวน 10 อ าเภอ คือ อ าเภอขามทะเลสอ,เมืองยาง, เฉลิม
พระเกียรติ, ปากช่อง เมืองนครราชสีมา, โนนไทย, สีคิ้ว, โนนสูง, สูงเนิน และอ าเภอคงตามล าดบั
(จงัหวดันครราชสีมา, 2562. 20 สิงหาคม)  
 จากการท่ีไดด้ าเนินการเพื่อส่งเสริมวินัยการออมอย่างต่อเน่ือง เช่น การลงพื้นท่ี
เพื่อประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนท่ีอยู่นอกระบบบ าเหน็จบ านาญเล็งเห็นความส าคญั
ของการออม รวมทั้งบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างกวา้งขวาง ส่งผลให้ระหว่าง
เดือนมกราคม-กนัยายน พ.ศ. 2562 มีจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1,616,611 คน คิดเป็นร้อยละ 108.27 ของเป้าหมาย  กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้ง
หนงัสือเวียนเพื่อแสดงความขอขอบคุณผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั รอง
ผูว้่าราชการจังหวดั คณะท างานขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ นายอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีสามารถขบัเคล่ือนการเพิ่มจ านวนสมาชิกกอช.ให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไดต้รงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยผลด าเนินการในภาพรวมของ
จงัหวดันครราชสีมามีสมาชิกรวม 51,239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.52 ผลการด าเนินงานของอ าเภอ
หนองบุญมาก มีจ านวนสมาชิกกอช. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
รวมทั้งส้ิน 2,356 คน คิดเป็นร้อยละ 113.27% (จังหวดันครราชสีมา, 2562. 15 ตุลาคม)) ซ่ึงการ
ด าเนินโครงการประสบความส าเร็จในคร้ังน้ี อ าเภอหนองบุญมากไดรั้บมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ชมเชยจาก ประธานคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติใน
ระดบัพื้นท่ี เป็นอ าเภอท่ีมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย100%ตามแนวทางส่งเสริมวินยัการออม
กบักอช. ในระดบัพื้นท่ี 
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 การด าเนินการไดส้อดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของนายอ าเภอหนอบุญมาก และ
ปลดัฯอาวุโสมีความเห็นท่ีคลา้ยกนัว่า แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิก กอช.ในระดบั
พื้นท่ี ของอ าเภอหนองบุญมากบรรลุผลส าเร็จไดเ้กิดจากทีมก านนัผูใ้หญ่บา้นท่ีมีศกัยภาพสามารถ
ในการให้ความร่วมมือประชาสัมพนัธ์ให้กบัประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบถึงสิทธิประโยชน์ในแง่
ของเงินบ านาญชราภาพต่อตวัสมาชิก ซ่ึงตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและความเอาใจใส่ในงาน การ
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการยื่นหลกัฐานการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก และการน าส่งเงิน
สะสมให้กบัสมาชิกรายเดิมซ่ึงท าให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายเม่ือตดัสินใจสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกเพราะไม่ตอ้งเดินทางไปยื่นเร่ืองท่ีหน่วยรับสมคัรดว้ยตนเองท่ีหน่วยการรับสมคัร รวมถึง
การเป็นแบบอย่างในการสมัครเป็นสมาชิก กอช.เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นและด าเนินตาม
แนวทางท่ีก านนัผูใ้หญ่ไดป้ฏิบติั  นายอ าเภอใหค้วามส าคญัและติดตามผลในการเพิ่มจ านวนสมาชิก
เป็นรายต าบล หมู่บา้น ซ่ึงมอบหมายให้ปลัดอ าเภอประจ าต าบลช่วยติดตาม ให้ค  าปรึกษา แกไ้ข
ปัญหาหรืออุปสรรค เร่งรัดให้ผูน้ าของหมู่บ้านท่ีมีจ านวนสมาชิกยงัไม่ครบได้ด าเนินการให้มี
สมาชิก กอช. ใหค้รบหมู่บา้นละ 20 คน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  เพราะกองทุนการออมแห่งชาติ
ตอบโจทยใ์นการสร้างบ านาญตลอดชีพให้เกิดขึ้นไดจ้ริงกบัผูมี้วินัยการออมท่ีดี สม ่าเสมอซ่ึงการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาชีพอิสระท่ีอยู่นอกระบบ เช่น ก านันผูใ้หญ่บา้นหรือชาวบา้นท่ีมีอาชีพ
เกษตรกร คา้ขาย หรือผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั และหากสมคัรเป็น
สมาชิกและเร่ิมตน้ออมได้เร็ว มีวินัยการส่งเงินสะสมให้ได้ตามเกณฑ์รับบ านาญชราภาพอย่าง
สม ่าเสมอ เม่ือเกษียณอายุแลว้ก็จะมีโอกาสได้รับสวสัดิการน้ีจากรัฐ รวมทั้งสวสัดิการอ่ืนจากรัฐ 
เช่น เงินยงัชีพผูสู้งอายอีุกดว้ย 

3.1.2  ผูบ้ริหารกองทุนการออมแห่งชาติ  
  เป็นหน่วยงานหลักท่ีก าหนดทิศทางการออม เพื่อจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผูป้ฏิบติังานในทุกระดบัใหส้ามารถขบัเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินยัการออมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี การสร้าง
คุณค่าให้ประชาชน หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีมีความสนใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิก กอช.ให้เห็น
ถึงสิทธิประโยชน์ ซ่ึงจะสร้างโอกาส ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นให้ไดรั้บสวสัดิการจากภาครัฐ การ
สร้างความเช่ือมั่นว่าเม่ือสมัครเป็นสมาชิก กอช. มีวินัยในการออมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลัง
เกษียณอายุ ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกอช.ไดท้ าหนา้ท่ีในการผลิตส่ือวิดีทศัน์ คลิปวิดีโอสั้นๆ หรือ
ใหส้ัมภาษณ์ทางส่ือวิทย ุโทรทศัน์เชิญชวน ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 

ในปี 2562 เกิดความร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทย ดงัปรากฎในบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ซ่ึงจะท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและส่งส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กรมการ
ปกครองและท่ีท าการปกครองอ าเภอ การสนบัสนุนเงินและงบประมาณเป็นค่าด าเนินการรับสมคัร
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สมาชิกและรับเงินสะสมคร้ังแรก และการน าส่งเงินสะสมงวดถดัไป การประเมินและรายงานผล
การด าเนินงานมีหนา้ท่ีสนบัสนุนส่ือประชาสัมพนัธ์ และสนบัสนุนงบประมาณส าหรับจงัหวดั และ
หมู่บา้นท่ีด าเนินการไดบ้รรลุตามเป้าหมาย 

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ส านกังานกองทุนการออมแห่งชาติ ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยัการออมกบั กอช.ให้จงัหวดัและหมู่บา้น  (ส านกังาน
กองทุนการออมแห่งชาติ, 2562. (7 พฤษภาคม)) ตามมติคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
กองทุนการออมแห่งชาติในระดบัพื้นท่ี คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2562  เห็นชอบการจดั
ให้มีการมอบรางวลัให้กับจงัหวดั และหมู่บา้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ให้
บรรลุเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเชิญชวนประชาชนมาสมคัรเป็นสมาชิกกบั กอช. เป็น
การเพิ่มยอดจ านวนสมาชิกให้กับ กอช. รวมทั้ งกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นท่ีตระหนักถึง
ความส าคญัและจะเกิดการวางแผนการออมเงินเพื่อใช้ในวยัเกษียณ ให้กับจงัหวดัและหมู่บ้าน        
ส าหรับใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการขอรับค่าตอบแทนและประชาสัมพนัธ์ให้กบัพื้นท่ีในระดบัจงัหวดั 
และระดบัหมู่บา้นไดท้ราบและถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั คือ ระดบัจงัหวดั กองทุนการออม
แห่งชาติ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยัการออมในระดบัจงัหวดั ตามตารางท่ี  4.4  
โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มจงัหวดั ขนาดจงัหวดัตามเป้าหมาย นอ้ยกว่า 5,001 คน จ านวน 2 จงัหวดั , 
เป้าหมาย 5,001-10,000 คน จ านวน 15 จงัหวดั, เป้าหมาย 10,000-20,000 คน จ านวน 36 จงัหวดั, 
เป้าหมาย 20,001-40,000 คน จ านวน15 จงัหวดั, เป้าหมาย 40,001-60,000 คน จ านวน 7 จงัหวดั และ
เป้าหมายมากกวา่ 60,000 คน จ านวน 1 จงัหวดั(นครราชสีมา) ตามขนาดจงัหวดัท่ีมีจ านวนเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละตามท่ีกองทุนการออม 

การสนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับจังหวัดมี
วตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวดัท่ีให้การช่วยเหลือและร่วมขับเคล่ือน
โครงการให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยจงัหวดัพิจารณาน าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การขบัเคล่ือนโครงการ เป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานหรือเป็นเงินสนบัสนุนอ าเภอท่ีมีการส่งเสริม
วินยัการออมดีเด่น การสนบัสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยัการออมในระดบัหมู่บา้น กองทุน
การออมแห่งชาติ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับหมู่บา้น โดย
พิจารณาจากเกณฑจ์ านวนของผูส้มัครสมาชิกใหม่ และจะจ่ายค่าตอบแทนตามยอดจ านวนสมาชิก
ใหม่เพียงคร้ังเดียวตามขอ้มูลจ านวนสมาชิกใหม่ในระบบของ กอช. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2562
ค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยัการออมในระดบัหมู่บา้น แบ่งประเภทตามตารางท่ี 1.3 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยัการออมในระดบัหมู่บา้น 
 

ประเภท ค่าตอบแทน 
ประเภทท่ี 1 หมู่บา้นส่งเสริมการออม ท่ีมีสมาชิกใหม่จ านวน 50 -100 คน จะไดรั้บประกาศเกียรติคุณ 
ประเภทท่ี 2 หมู่บา้นส่งเสริมการออมดี ท่ีมีสมาชิกใหม่จ านวน 101 - 200 คน จะไดรั้บค่าตอบแทนจ านวน 

2,000 บาท 
ประเภทท่ี 3 หมู่บา้นส่งเสริมการออมดี ท่ีมีสมาชิกใหม่จ านวน 201 - 400 คน จะไดรั้บค่าตอบแทนจ านวน 

4,000 บาท 
ประเภทท่ี 4 หมู่บา้นส่งเสริมการออมดี ท่ีมีสมาชิกใหม่จ านวน 401 - 600 คน จะไดรั้บ 

ค่าตอบแทนจ านวน 6,000 บาท 
ประเภทท่ี 5 หมู่บา้นส่งเสริมการออมดี ท่ีมีสมาชิกใหม่จ านวน 601 -800 คน จะไดรั้บ 

ค่าตอบแทนจ านวน 8,000 บาท 
ประเภทท่ี 6 หมู่บา้นส่งเสริมการออมดีเด่น ท่ีมีสมาชิกใหม่ตั้งแต่ 801 คน ขึ้นไป จะไดรั้บ 

ค่าตอบแทนจ านวน 10,000 บาท 

 
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2562. 

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 กองทุนการออมแห่งชาติไดมี้ประกาศ เร่ืองการรับสมคัร
ตวัแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และก าหนดเง่ือนไขและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนตวัแทน
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจ าหมู่บา้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ในระดบัพื้นท่ี โดยให้มีตวัแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจ าหมู่บา้น ในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจเป็นผูถ้่ายทอดขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการออม กบั กอช. อ านวย
ความสะดวกในการสมัครสมาชิกใหม่และให้ข้อมูลส่งเสริมให้สมาชิกเดิมให้มีการออมอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งได้ยึดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการจ่ายค่าตอบแทนของตวัแทนกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ประจ าหมู่บา้น ดงัตารางท่ี 1.4  (ส านักงานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2562, (13 
ธนัวาคม)) 
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ตารางท่ี 1.4  แสดงการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรณีการสมคัรสมาชิกใหม่และการส่งเงินสะสมของ
สมาชิกรายเดิมหรือสมาชิกใหม่ 

 
เงินสะสมของสมาชิก (บาท) ค่าตอบแทน (ร้อยละต่อปี) 
ตั้งแต่ 1 ถึง 100,000 บาท ร้อยละ 1 
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 200,000 บาท ร้อยละ 1.5 
ตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 2 

 
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2562. 
 

ถึงแมว้า่กองทุนการออมจะมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริม
วินัยการออมกับ กอช.ให้จงัหวดัและหมู่บา้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินโครงการฯของ
จงัหวดัและหมู่บา้นท่ีด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการเชิญชวนประชาชน
มาสมคัรเป็นสมาชิก และเป็นการเพิ่มยอดจ านวนสมาชิกใหก้บั กอช.  หากพิจารณาตามตารางท่ี 1.3 
ท่ีแสดงค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยัการออมในระดบัหมู่บา้น ทั้ง 5 ประเภทไว ้เป็นตวัเลขท่ีสูง
หากเทียบกบัช่วงเวลาท่ีตอ้งให้หมู่บา้นด าเนินการให้บรรลุผลภายใน 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 จึงจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว และถึงแมอ้ าเภอหนองบุญมากจะด าเนินการไดส้ าเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการฯท่ีเพิ่มจ านวนสมาชิกใหม่ไดค้รบหมู่บา้นละ 20 คน แลว้ก็ตาม แต่ทั้ง 104 หมู่บา้นก็ไม่มี
หมู่บา้นใดท่ีสามารถมีสมาชิกใหม่ได้จ านวนมากพอเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามประเภทท่ี 1-5 
เลย 

3.1.3  ภาคีเครือข่าย 
มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุนภารกิจการส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิกกอช. 

ซ่ึงจะเนน้ผลการด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 เป็นหลกัเพราะเป็นปีท่ีมีผลการส่งเสริมท่ีปรากฎอย่าง
ชัดเจน และผลจากค าสั่งแต่งตั้ งคณะท างานขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.       
ในระดับจังหวดัโดยผูว้่าราชการจังหวดัมอบหมาย เช่น พฒันาการจังหวดั เป็นเลขานุการร่วม        
ในระดบัอ าเภอก็ไดมี้คณะท างานขบัเคล่ือนโครงการส่งเสริมวินยัการออมกบั กอช.ในระดบัอ าเภอ 
ซ่ึงมี พฒันาการอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ท่ีได้ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นพื้นท่ีในฐานะหวัหนา้หน่วยงานท่ีตอ้งเชิญชวนบุคลากรท่ีอยูใ่นสังกดัให้สมคัร
เขา้เป็นสมาชิกกอช.ในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะต้องสมคัรเขา้เป็น
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สมาชิก กอช. เช่น สาธารณสุขอ าเภอ ให้แจง้ประชาสัมพนัธ์ไปยงัสมาชิก อสม.ท่ีมีอยู่ทุกหมู่บา้น 
หรือนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้กับสมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน สมาชิกเทศบาล บุคคลกร ลูกจา้งในสังกดัของหน่วยงาน หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีช่วย
ประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีคุณสมบติัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ การสร้างวินยัการออม
กบั กอช.และสมคัรเขา้เป็นสมาชิก กอช.ต่อไป 

นอกจากน้ีหน่วยรับสมคัรสมาชิก กอช. ซ่ึงไดแ้ก่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานคลงัจงัหวดั 
มีหน้าท่ีเป็นหน่วยรับสมคัร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูน้ าท่ีไดร้วบรวมหลกัฐานของประชาชนใน
หมู่บา้นมายื่นการสมคัรให้สร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชนเม่ือตดัสินใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
ซ่ึงหน่วยรับสมคัรน้ีมีบทบาทส าคญัในการบนัทึกขอ้มูลการรับสมคัรใหท้นัตามกรอบเวลา โดยตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยรับสมคัร  ส าหรับอ าเภอหนองบุญมากมีหน่วยรับสมคัร
ในพื้นท่ี จ านวน 2 แห่ง คือธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงก็
ไดรั้บความสนับสนุนจากเจา้หน้าท่ีธนาคารทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดี  โดยนายอ าเภอไดเ้ชิญผูบ้ริหาร
ของธนาคารทั้ง 2 แห่งเพื่อหารือการบนัทึกขอ้มูลการรับสมคัร มีขอ้ตกลงในการแบ่งสมาชิกกอช.
ตามต าบล คือธนาคารออมสินใหรั้บผิดชอบบนัทึกขอ้มูลของผูส้มคัรจากต าบลแหลมทอง ต าบลลุง
เขวา้ ต าบลสารภี ต าบลบา้นใหม่และต าบลไทยเจริญ รวม 5 ต าบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รับผิดชอบการบนัทึกขอ้มูลผูส้มคัร จากต าบลหนองบุนนาก ต าบลหนองหัวแรต 
ต าบลหนองตะไก ้และต าบลหนองไมไ้ผ่ รวม 4 ต าบล ซ่ึงภายหลงัจากวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ธนาคารทั้ง 2 แห่งก็สามารถบนัทึกขอ้มูลการรับสมคัรไดค้รบถว้นทุกราย จนสามารถท าให้จ านวน
สมาชิก กอช. ของอ าเภอหนองบุญมากมีผลการด าเนินการครบตามเป้าหมายท่ี 2,080 คน หรือ
หมู่บา้นละ 20 คน แมภ้ายหลงัจะหน่วยรับสมคัรของท่ีท าการปกครองอ าเภอตามหนงัสือสั่งการจาก
จงัหวดันครราชสีมาและตามบนัทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกรมการปกครอง กบักองทุนการ
ออมแห่งชาติ ไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มจ านวนสมาชิกกอช.มากนัก เน่ืองจากจ านวนสมาชิกใหม่ ท่ี
เพิ่มขึ้นนั้นมาจากหน่วยรับสมคัรจากธนาคารทั้ง 2 แห่งท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ในพื้นท่ี 

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีแนวทางของผู ้บริหารของท่ีท าการปกครองอ าเภอท่ี
นายอ าเภอหนองบุญมาก ปลดัฯอาวุโส และกลุ่มก านนั ผูใ้หญ่บา้น มีความเก่ียวขอ้งในลกัษณะของ
สายการบงัคบับญัชาสั่งการ เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการส่งเสริมวินยัการออมใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี
ไดส้มคัรเป็นสมาชิก กอช. ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายใน 5 ดา้น ดงัน้ี 
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3.2  ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
ผลของบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมคัรสมาชิกกองทุนการออม

แห่งชาติระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติและกรมการปกครองเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
โดยมีวตัถุประสงค์ให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองบุญมากสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของกองทุนการออมแห่งชาติ เม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัไดรั้บแจง้หนังสือจาก
กรมการปกครองและจงัหวดัไดแ้จง้ให้อ าเภอเชิญชวนประชาชนสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ ซ่ึงทางอ าเภอไดแ้จง้ให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้นด าเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อเชิญชวนพร้อมกบั
แผ่นซีดีส่ือประชาสัมพนัธ์ และเอกสารแผ่นพบัท่ีกอช.ไดส้นับสนุนให้กบัก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯ ไป
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกอช.เพื่อให้ไดต้ามเป้าหมาย
หมู่บา้นละ 20 คน ทั้งน้ีเกิดจากรองปลดักระทรวงมหาดไทย หลงัจากท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดก้ าหนด
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด าเนินการ เพื่อจะด าเนินการให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม การให้ความเอาใจใส่ของผูว้่าราชการจงัหวดัในการติดตามประเมินผลการขบัเคล่ือนเป็น
รายอ าเภอ ท าให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะด าเนินการส่งเสริมการเพิ่มสมาชิก กอช.ในพื้นท่ีให้ได้
บรรลุตามเป้าหมายในบริบทของพื้นท่ีอ าเภอหนองบุญมาก ก านนั ผูใ้หญ่บา้นฯมีความพร้อมสูงท่ี
จะสามารถประชาสัมพนัธ์การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก กอช.ได้เพราะในพื้นท่ีร้อยละ 70 ประกอบ
อาชีพปลูกมนัส าปะหลงัเป็นหลกั ท่ีเหลือจะท านา  ปลูกออ้ย พืชเศรษฐกิจอ่ืน ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่
ประมาณ 72,400 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงเม่ือเทียบกบัอ าเภออ่ืนในจงัหวดันครราชสีมา 
ซ่ึงการด าเนินการในระดบัอ าเภอตอ้งอาศยัปลดัอ าเภอทุกนายโดยเฉพาะปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงาน 
หัวหน้าส่วนราชการ ก านันผูใ้หญ่บา้น ในคราวประชุมประจ าเดือนไดท้ราบและการติดตามทวง
ถามผลการด าเนินงานผา่นช่องทางไลน์ก านนัผูใ้หญ่บา้นฯ และคราวประชุมประจ าเดือนเป็นระยะๆ
ไป เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีก านนั ผูใ้หญ่บา้นพบเจอในพื้นท่ี 

 
3.3  ด้านการอ านวยความสะดวก 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้นไดอ้ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิก 

กอช. หรือตรวจสอบสถานะของสมาชิก ยอดเงินของสมาชิก  กอช.ในหมู่บา้น จากการสัมภาษณ์
กลุ่มผูน้ า ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 9 คนพบว่าหลงัจากท่ีผูน้ าเหล่าน้ีไดด้ าเนินการประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนประชาชนในหมู่บา้นให้มีความสนใจท่ีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ก านนั ผูใ้หญ่บา้นก็จะ
ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการน าใบสมคัรไปให้ประชาชนเพื่อกรอกขอ้มูลส่วนบุคคล และ
คอยให้ค  าแนะน าการกรอกขอ้มูลและรายละเอียด พร้อมทั้งแนะน าการแนบหลกัฐานประกอบการ
สมคัร เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร ซ่ึงกรณีน้ีก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
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หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเช่น สารวตัรก านนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ในการรวบรวมหลกัฐานเหล่าน้ีไปยื่น
การสมคัรกบัธนาคารของรัฐโดยผูน้ าจะรวบรวมและน าหลกัฐานการสมคัรของสมาชิก พร้อมเงิน
สะสมขั้นต ่า 50 บาทไปยื่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และน าส่งรายช่ือให้กบั
ปลดัอ าเภอเพื่อรายงานผลการด าเนินการ และเม่ือเจ้าหน้าท่ีธนาคารบนัทึกขอ้มูลบนระบบแล้ว 
จะแจง้ก านนัผูใ้หญ่บา้นติดต่อรับใบเสร็จให้กบัสมาชิกท่ีสมคัรเรียบร้อยแลว้ เพื่อยืนยนัการสมคัร
เป็นสมาชิกและการน าส่งเงินเรียบร้อยแลว้ และปัจจุบนัยงัอ านวยความสะดวกให้กบัสมาชิกกอช.
ในการส่งเงินสะสมให้กบัสมาชิกดว้ย โดยไม่ไดด้ าเนินการส่งทุกเดือน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความสะดวก
ของสมาชิกเอง 

 
3.4  ด้านการเป็นแบบอย่าง 
ปัจจยัท่ีส่งผลท าให้การส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ใน

พื้นท่ีของอ าเภอหนองบุญมากบรรลุตามเป้าหมายหมู่บา้นละ 20 คน นอกจากผูน้ า ก านนั ผูใ้หญ่บา้น
ฯท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกอช.และอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนโดยน าเอาหลกัฐานการสมคัรมายื่นธนาคารให้ผูท่ี้สนใจสมคัรสมาชิกเกิดความชัดเจน
ของจ านวนสมาชิกใหม่ท่ีแน่นอน เพราะสามารถท่ีจะควบคุมจ านวนผูท่ี้ยื่นหลกัฐานการสมคัรได ้
ก านันผูใ้หญ่บา้นเองท่ีมีคุณสมบัติในการสมัคร ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกกอช.ให้เป็นตวัอย่างกับ
ประชาชนในหมู่บา้นของตนก่อน ซ่ึงนอกจากจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมการเพิ่ม
จ านวนกอช.ในคร้ังน้ีแลว้ ยงัแสดงให้เห็นศกัยภาพของกลุ่มผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าสูงความรับผิดชอบท่ี
จะด าเนินการตามขอ้สั่งการจากผูบ้งัคบับญัชาใหป้ระสบความส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
3.5 การติดตามผลส าเร็จการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามหนังสือสั่งการกรมการปกครองมีการติดตามประเมินผลการท างานของก านัน

ผูใ้หญ่บา้น ทุก 6 เดือน รอบแรกเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รอบสอง เดือน
เมษายน –เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ในตวัช้ีวดัเก่ียวกบั กอช. คือ ตวัช้ีวดัการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติั การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติซ่ึงถูก
ก าหนดให้เป็นหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานก านัน ผูใ้หญ่บา้นยอดเยี่ยม ซ่ึงจะมีผลงานดา้นการ
ส่งเสริมวินัยการออมแก่ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีประชาชนสมคัรเป็นสมาชิก กอช.ในปริมาณสูงจะ
ไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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3.6  การสร้างขวัญก าลงัใจ 
ระดบัจงัหวดั กองทุนการออมแห่งชาติ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินยั

การออมในระดบัจงัหวดั ตามขนาดจงัหวดัท่ีมีจ านวนเป้าหมายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละตามท่ีกองทุน
การออมแห่งชาติพิจารณาตั้งแต่เดือนมกราคม – กนัยายน พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินการในภาพรวม
ของจงัหวดันครราชสีมาทั้ง 32 อ าเภอ พบว่ามีสมาชิกสะสมระหว่างเดือนมกราคม- เดือนกนัยายน 
จ านวน 42,152 คน จากเป้าหมาย 74,780 คน คิดเป็นร้อยละ 68.52 (จงัหวดันครราชสีมา, 2562 (15 
ตุลาคม))โดยมีผูส้มคัรสมาชิกใหม่ร้อยละ 50 จากขนาดจงัหวดัตามจ านวนเป้าหมายมากกวา่ 60,000 
คน จะได้รับเงิน 15,000 บาท และระดับหมู่บ้าน  กองทุนการออมแห่งชาติ จะพิจารณาให้
ค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากเกณฑ์จ านวนของ
ผูส้มคัรสมาชิกใหม่ และจะจ่ายค่าตอบแทนตามยอดจ านวนสมาชิกใหม่เพียงคร้ังเดียวตามขอ้มูล
จ านวนสมาชิกใหม่ในระบบกอช. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีสมาชิกสะสมระหว่าง
เดือนมกราคม- เดือนกันยายน จ านวน 2,350 คน จากเป้าหมาย 2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 113.27 
(จงัหวดันครราชสีมา, 2562 (15 ตุลาคม)) ถึงแมว้่าผลการด าเนินการของอ าเภอหนองบุญมากจะ
บรรลุเป้าหมาย แต่เม่ือพิจารณาจ านวนสมาชิกรายหมู่บา้นก็ไม่มีหมู่บา้นใดท่ีสามารถส่งเสริมการ
เพิ่มจ านวนสมาชิกกอช.ไดถึ้งจ านวน 50 คนขึ้นไป ตามตารางท่ี 1.3 ท่ีจะท าให้ไดรั้บค่าตอบแทน
จาก กอช. ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอ าเภอหนองบุญมากก็ไม่พบว่ามีหมู่บา้นใดท่ีไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มเติม
ในส่วนน้ีเพราะก าหนดจ านวนสมาชิกใหม่จ านวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับช่วงระยะเวลาท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการ แต่อ าเภอหนองบุญมากก็สามารถขบัเคล่ือนโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช.น้ีได้
บรรลุตามเป้าหมายของกรมการปกครองท่ีใหมี้สมาชิกใหม่หมู่บา้นละ 20 คน หรือ 2,080 คนภายใน
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณชมเชยเป็นอ าเภอท่ีมีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 100 ตามโครงการส่งเสริมวินยัการออมกบั กอช.ในระดบัพื้นท่ี 

 

4.  สรุป 
  

จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถสร้างระบบ
สวสัดิการจากรัฐบาลท่ีจะน าแรงงานท่ีอยูน่อกระบบ  ให้ไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ ซ่ึงผลการส ารวจ
จากส านักงานสถิติแห่งชาติประจ าปี 2562 พบว่า แรงงานนอกระบบซ่ึงเป็นผูท้  างานแต่ไม่ได้รับ
ความคุม้ครอง หรือไม่มีหลกัประกนัสังคมในการท างานมีจ านวนมากถึงร้อยละ 54.3  ของผูท้  างาน
ทั้งหมด 37.5  ลา้นคนของก าลงัแรงงานทั้งระบบ เป็นแรงงานไม่มีเงินออมท่ีเพียงพอส าหรับยาม
จ าเป็นและไม่มีหลกัประกนัรายไดเ้พื่อการชราภาพจากแหล่งใด ในขณะท่ีโครงสร้างประชากรไทย
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มีแนวโน้มเขา้สู่วยัสูงอายุเพิ่มขึ้น ซ่ึงสามารถลดภาระของรัฐบาลท่ีจะตอ้งดูแลคนเหล่าน้ีได้เป็น
อย่างมาก ปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนผูสู้งอายุ 10 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ถือว่าประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ และในอีก 20 ปีจะเพิ่มเป็น 2 
เท่าตวั อยู่ท่ีร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ดงันั้นจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนตอ้งมีการ
เตรียมการดา้นต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่คงใหก้บัผูสู้งอายุอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงกองทุนการออมแห่งชาติจะ
สร้างสวสัดิการบ านาญตลอดชีพให้แรงงานนอกระบบท่ีไม่มีหลกัประกันรายได้  เม่ือเข้าสู่วยั
ผูสู้งอาย ุเพื่อสร้างวินยัในการออมเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัทางรายไดใ้นยามเกษียณอายเุช่นกนั  

กองทุนการออมแห่งชาติมีแนวคิดและท่ีมาเพื่อสร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้รงงานนอก
ระบบมีการออมเพื่อชราภาพโดยได้รับเงินบ านาญจากเงินสะสมของตนเอง และเงินสมทบจาก
รัฐบาลพร้อมดอกผลเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพตามหลกัเกณฑ์ เม่ือสมาชิกอายุครบ 60 ปีจะได้รับ
บ านาญตลอดชีพ หรือเงินด ารงชีพ การส่งเสริมการเพิ่มจ านวนสมาชิก กอช.ในระดับพื้นท่ีมี
ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย และกองทุนการออมแห่งชาติ ผูบ้ริหารจากส่วนภูมิภาค 
การก าหนดความชัดเจนในการขบัเคล่ือนโครงกาเพิ่มจ านวนสมาชิก กอช.ให้ได้ตามเป้าหมาย
หมู่บา้นละ 20 คนโดยให้กรมการปกครองด าเนินการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของกองทุนการออมแห่งชาติ ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเป็นหน่วยรับสมคัรสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติและส่งเสริมประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชน  มีภาคีเครือข่ายท่ี
ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยรับสมคัรและรับเงินสะสมใหก้บัสมาชิก เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหัวหนา้ส่วนราชการ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในพื้นท่ี ในการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกดัไดส้มคัรเป็นสมาชิก 
โดยในหมู่บ้านจะมีก านันผูใ้หญ่บ้านในการส่งเสริมการเพิ่มสมาชิกรายใหม่ด าเนินการใน 5 
แนวทาง คือการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้สนใจและสมัครเป็นสมาชิกใหม่ผ่าน      
หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย การประชุมช้ีแจงประจ าเดือนของหมู่บา้น การแจง้ประชาสัมพนัธ์
ผ่านผูน้ าคุม้บา้น การอ านวยความสะดวกโดยก านนัผูใ้หญ่บา้นหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายไดร้วบรวม
หลกัฐานของผูย้ื่นใบสมคัรไปยื่นธนาคารของรัฐในพื้นท่ี แมภ้ายหลงัจะมีหน่วยรับสมคัรของท่ีท า
การปกครองอ าเภอเกิดขึ้น ทางกลุ่มผูน้ าหรือสมาชิกรายเดิมก็ยงัสะดวกท่ีจะส่งเงินสะสมผ่าน
ธนาคารทั้งสองแห่งในพื้นท่ีอยู่เช่นเดิม ด้านการเป็นแบบอย่าง โดยให้กลุ่มเป้าหมายคือก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น สมาชิก อสม.สมาชิกหรือลูกจา้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ให้เขา้สมคัรเป็นสมาชิกก่อนซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัประชาชนในหมู่บา้นท่ีแสดงให้เป็น
ตัวอย่างท่ีดีในการออม การติดตามผลส าเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยได้ก าหนดตัวช้ีว ัดการ
ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติั การส่งเสริมวินัยการออมกบักองทุนการ
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ออมแห่งชาติ ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้นปีละ 2 คร้ัง และใช้เป็น
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานการคดัเลือกรางวลัก านนั ผูใ้หญ่บา้นยอดเยีย่ม จากผลการด าเนินการ
รับสมคัรเป็นสมาชิก กอช.รายใหม่ในปริมาณสูง และการสร้างขวญัก าลงัใจ โดยกองทุนการออม
แห่งชาติจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดบัจงัหวดัและหมู่บ้านท่ีมี
ผูส้มคัรสมาชิกใหม่ไดต้ามเป้าหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงการส่งเสริมการเพิ่มสมาชิก กอช.
รายใหม่ในปีต่อๆไปนั้นควรประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้แรงงานนอกระบบท่ีมีศกัยภาพในการ
ออม ไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นหลกัประกนัรายได้    
ในยามเกษียณอายกุารท างาน และระดมเงินฝากเขา้กองทุนใหเ้พิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของนกัเรียน 
นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของการออมตั้งแต่อายยุงันอ้ย เพื่อให้ไดรั้บบ านาญเพียงพอเม่ือถึง
วยัเกษียณอายุ ซ่ึงรัฐบาลควรมีนโยบายดา้นการออมเพื่อการเกษียณอายุของแรงงานทุกกลุ่มให้เป็น
ระบบเงินออมภาคบงัคบั (Mandatory System) ใหป้ระชาชนออมเงินขณะยงัท างาน อาจบริหารโดย
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อใหก้ารออมเพื่อเกษียณอายคุรอบคลุมประชากรทั้งหมด             การ
ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกเพื่อส่งเสริมการออมให้มากขึ้นตามระยะเวลาของการเป็น
สมาชิก เช่น สิทธิในการกูย้มื สิทธิในการไดค้่าชดเชยจากการหยุดท างาน จากการเจ็บป่วย หรือการ
ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกโดยค านึงถึงความคุ ้มค่าในการส่งเสริม
การตลาดในแต่ละกรณี เพื่อให้มีสิทธิประโยชน์เหมือนผูอ้ยู่ในระบบสวสัดิการอ่ืนๆจากรัฐบาล    
และสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นสมาชิก กอช.ต่อไป 
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แนวทางการพฒันาศักยภาพก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด กรณศึีกษา อ าเภอล าสนธิ จังหวดัลพบุรี 

 
รัชชานนท์  เชียรพิมาย26 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาท ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ

พฒันาศกัภาพแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด กรณีศึกษา อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี โดยเป็นการศึกขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอบเขตดา้น
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ ตวัแทนขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอล าสนธิ ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรล าสนธิ ตวัแทนก านนัผูใ้หญ่บา้น
ในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิ จ านวน 10 คน 

ผลการศึกษาพบวา่ภาพรวมบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิเป็นไปในเชิงการรณรงคป้์องกนัและโดยส่วนใหญ่บทบาทของก านนั
ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมป้องกนัท่ีจดัขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ 
 ด้านปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ก านันผูใ้หญ่บา้น ผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้นใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดนั้น มีอยู่ดว้ยกนัหลายดา้น คือ ปัญหาดา้นก าลงัพลผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีคือก านนัผูใ้หญ่บา้นมีก าลงัพลผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจ านวนนอ้ย  ปัญหาดา้นภารกิจหนา้ท่ีของก านนั
ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีอยู่ดว้ยกนัหลายดา้น ปัญหาดา้นความร่วมมือของประชาชนในหมู่บา้น  ปัญหาดา้น
ความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย ปัญหาความรู้ดา้นยทุธวิธี ปัญหาดา้นงบประมาณ 
 ดา้นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดมีอยู่ดว้ยกนัหลายแนวทางประกอบดว้ย  การวางบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น การสร้างเครือข่ายป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บา้น การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ การฝึกอบรมดา้นกฎหมายและยทุธวิธี 
 

 
26

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1)   ก านันผูใ้หญ่บา้น หมายถึง บุคคลผูป้ฏิบติังานในสังกดักรมการปกครอง ซ่ึง

ไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้ด ารงต าแหน่งก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีการปกครอง
ตามเขตของแต่ละหมู่บ้านและมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามข้อก าหนดของกฎหมาย
พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2)   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง การด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดโดยเป็นการด าเนินการ ทั้งมาตราการดา้นการป้องกนั ปราบปราม 
บ าบดั เฝ้าระวงั พฒันาคุณภาพชีวิต 

3)   แนวทางการพฒันาศกัยภาพ หมายถึง วิธีการในการเพิ่มความสามารถให้กบั
ก านนัผูใ้หญ่บา้นเพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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1.  บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัพบว่าการจบักุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะยาบา้ ไอซ์และ

เฮโรอีน จากสถิติการจบักุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561 สามารถยดึยาบา้ได ้302 ลา้นเม็ด 
ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกญัชา 16,399 กิโลกรัม ปริมาณยาเสพติดท่ีลกัลอบ
น าเขา้มามีมากเกินความตอ้งการใชใ้นประเทศส่งผลให้ราคายาเสพติดลดลงโดยเฉล่ียยาบา้ราคาเม็ดละ 
100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) ยาเสพติดท่ีมีการแพร่
ระบาดมากท่ีสุดยงัคงเป็นยาบา้ รองลงมาคือไอซ์ และกญัชา ตามล าดบั ส าหรับยาเสพติดท่ีมีการ
แพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น ไดแ้ก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซ่ึงเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ประชากรท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ15-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 39 ซ่ึง
เป็นผูมี้งานท าถึงร้อยละ 78  พื้นท่ีแพร่ระบาดยาเสพติด จากการส ารวจหมู่บา้น/ชุมชนทัว่ประเทศ 
รอบท่ี 2/2561โดยกระทรวงมหาดไทย จ านวน 82,034 แห่ง พบหมู่บา้น/ชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติด 
24,270 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บา้น/ชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 
4.88) มีปัญหาปานกลาง 4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมีปัญหานอ้ย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90) 

ปัญหาการเสพติดมาจากสาเหตุทั้งทางสังคม วฒันธรรม ความยากจน ไดรั้บการศึกษานอ้ย 
มาจากครอบครัวท่ียากล าบาก การเล้ียงดูเด็กมีปัญหาใชค้วามรุนแรง ขาดความรักความอบอุ่น ความ
เขา้ใจและการท าให้เด็กมีปัญหาพฒันาการทางสุขภาพจิตท่ีบกพร่องหรือผิดปกติในบางเร่ือง ท าให้
วยัรุ่นบางคนท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีจะลองและติดยาเสพติดมากกว่าวยัรุ่น
ท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีดีกว่าครอบครัวคนรวยคนชั้นกลางบางครอบครัวและหรือสภาพแวดลอ้ม
ในชุมชนสังคมบางแห่งก็อาจสร้างปัญหาแรงกดดนั สร้างปัญหาดา้นความคิดจิตใจให้เด็กบางคน
ไปเสพติดไดด้ว้ยเช่นกนัในทางตรงกนัขา้มปัจจยับางอยา่งเช่นการไดรั้บความรักความเอาใจใส่ การ
สนับสนุนท่ีดีจากครอบครัวเพื่อนคนรัก การได้เขา้โรงเรียนดี มีงานท่ีเหมาะสมท า เป็นปัจจยัท่ี
ส่งเสริมให้คนเรียนรู้ใหม่ท่ีจะเลิกการเสพติดไดม้ากกว่าวิธีการจบัคนเสพติดยาไปขงัคุกและหรือ
การบ าบดัด้วยวิธีการบงัคบัวิธีการลงโทษซ่ึงยิ่งท าให้คนรู้สึกต่อตา้นและเรียนรู้วิธีท่ีจะต่อต้าน
หลีกเล่ียงกฎหมายไดเ้ก่งขึ้น 

บทบาทหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ีพุทธศักราช 
2457 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมมาจนถึงปัจจุบนั มาตรา 27 (1) ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีอ านวยความเป็น
ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัให้แก่ราษฎรในหมู่บา้นและมาตรา28 
เร่ืองการมีหน้าท่ีและอ านาจในการท่ีเก่ียวด้วยความอาญารวมไปถึงการปฏิบติัตามนโยบายของ
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กระทรวงมหาดไทยซ่ึงมีการสั่งการให้ก านันผูใ้หญ่บา้นเป็นกลไกส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด จึงท าให้ก านนัผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายและเป็นกลไกส าคญัในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

แต่ในปัจจุบันยงัพบว่าบทบาทหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าท่ีได้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยงัไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากยงัมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของก านันผูใ้หญ่บา้น อาทิเช่น ความรู้ทางกฎหมายและเชิงยุทธวิธี ปัญหาด้าน
งบประมาณ ขอ้จ ากดัดา้นก าลงัพล เป็นตน้ 
 

2.  ค ำถำมกำรวิจัย 
 

1)   ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นมีปัจจยัใดบา้ง 

2)   จะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาศกัภาพของก านันผูใ้หญ่บา้นในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

3.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1)   เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาศักยภาพของก านันผูใ้หญ่บ้านในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2)   เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 

3)   เพื่อศึกษาถึงบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

4.  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1)   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: ก านนั ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี 
2)   ขอบเขตดา้นเวลา: ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 
3)   ขอบเขตดา้นประชากร 
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 ปลดัอ าเภอล าสนธิ จ านวน 2 คน 
 เจา้หนา้ท่ีกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอล าสนธิ จ านวน 1 คน 
 เจา้หนา้ท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรล าสนธิ จ านวน 2 คน 
 ก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิ จ านวน 5 คน 
 

5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 

2)  น าผลการศึกษาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการเพิ่มศกัภาพดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 
 

6.  ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเกบ็ข้อมูล 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง “แนวทางการพฒันาศกัยภาพก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี” มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 

สมมุติฐานการวิจยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

7.  สมมุติฐำนกำรวิจัย 

 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้สามารถก าหนดสมมติฐานของ

การวิจยัได ้ดงัน้ี  
1)   การเพิ่มงบประมาณจะช่วยพฒันาศกัภาพในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 
2)   การเพิ่มอตัราก าลงัของผูป้ฏิบติังานจะช่วยพฒันาศกัภาพในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 
3)   การให้ความรู้ทางกฎหมายและยุทธวิธีจะช่วยพฒันาศกัภาพในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 
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8.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
1)   เก็บขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เอกสาร งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวคิด

ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษาจากหอ้งสมุดและเวบ็ไซร์ต่าง ๆ 
2)   เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ การเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์

ก านันผูใ้หญ่บา้นกลุ่มตวัอย่างและสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี 
ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

3)   ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 
(1)  การจดัเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดป้ระสานงานกบัท่ีว่าการอ าเภอล าสนธิ เพื่อขออนุญาติ

เก็บขอ้มูลสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองอ าเภอล าสนธิ เจา้หน้าท่ีต ารวจ และก านนั
ผูใ้หญ่บา้น ในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบุรี 

(2)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
(3)  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของการสัมภาษณ์

แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

9.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ 
 

10.  ผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพก านันผูใ้หญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อ าเภอล าสนธิ 
จงัหวดัลพบุรี โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการวิจยัจึงไดท้ า
ในเชิงคุณภาพโดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ ขณะเด่ียวกนัก็ไดใ้ชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพมาปรับใชเ้พื่อให้
ไดร้ายละเอียดท่ีมีความสมบูรณ์มาก โดยอาศยัเทคนิคใน การสัมภาษณ์ การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
ขอ้มูลท่ีคน้พบจึงเป็นขอ้มูลแทจ้ริงท่ีไดจ้ากตวัแทนผา่นการรวบรวมประมวลผลขอ้มูล  

บทสรุปการวิเคราะห์จากผูวิ้จัยโดยการวิจัยคร้ังน้ีมีการก าหนดข้อค าถามโดยการ การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ผูว้ิจยัจะแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 
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1)  บทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2)  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ของก านันผูใ้หญ่บา้น 1) ปัญหาดา้นก าลงัพลผูป้ฏิบติัหน้าท่ี 2) ภารกิจหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้น 
3) ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บา้น 4) ปัญหาความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 5) ปัญหาความรู้
ดา้นยทุธวิธี 6) ปัญหาดา้นงบประมาณ 

3)  แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 1) การวางบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น 2) การสร้างเครือข่ายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น  3)  
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 4)  การฝึกอบรมดา้นกฎหมายและยทุธวิธี 
 

11.  บทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 

ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิ ในการการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงการรณรงคป้์องกนัและโดยส่วนใหญ่บทบาท
ของก านันผูใ้หญ่บา้นจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมป้องกนัท่ีจดัขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ เช่น การจดั
กิจกรรมรณรงคใ์ห้ประชาชนในพื้นท่ีไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด โครงการกองทุนแม่  กิจกรรม
กีฬาตา้นยาเสพติดต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัพบวา่โครงการในเชิงรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ดงักล่าว เม่ือหน่วยงานซ่ึงเป็นเจา้ภาพหลกัด าเนินการตามก าหนดเวลาเสร็จส้ินแลว้ หน่วยงานจะ
มอบหมายให้ก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีเป็นผูด้  าเนินการต่อ ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ยงัขาดความต่อเน่ือง 
โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจยั เช่น ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการต่อ หน่วยงานเจ้าภาพ
ไม่ไดเ้ขา้มาติดตามอยา่งต่อเน่ือง  ตวัอย่างเช่น โครงการ 25 ตาสับประรส ของกรมการปกครอง ซ่ึง
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น หลัง จากมีการจัดตั้ง
เครือข่ายเรียบร้อยแลว้ ขาดการประสานงานและติดตามขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง ท าให้การท างานของ
เครือข่าย 25 ตาสับประรสไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ท่ีผ่านมาดา้นการปราบปรามไดรั้บความร่วมมือ
จากก านนัผูใ้หญ่บา้นในการให้ขอ้มูลเบาะแส โดยหากปราศจากความร่วมมือของก านนัผูใ้หญ่บา้น
ในการใหเ้บาะแสแลว้ก็เป็นการยากท่ีจะด าเนินการจบักุมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดไดส้ าเร็จ 

จากการสัมภาษณ์ก านันผูใ้หญ่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิก็ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกนัว่าบทบาทการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่ท่ีผ่านมา
เป็นไปในรูปแบบการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการรณรงคป้์องกนั สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน และ
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การสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเขา้มาด าเนินโครงการในพื้นท่ี และบทบาทดา้นการ
ปราบปรามจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและต ารวจเผื่อด าเนินการ
จบักุมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

 
12.  ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ

ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดนั้น มีอยูด่ว้ยกนัหลายดา้นโดยจะรอสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 
 

1)  ปัญหำด้ำนก ำลงัพลผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ปัญหาท่ีส าคญัอย่างหน่ึงคือก านันผูใ้หญ่บา้นมีก าลงัพลผูป้ฏิบติัหน้าท่ีจ านวนน้อยเกินไป 

โดยก านนัผูใ้หญ่บา้นมีก าลงัพลผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีรับผิดชอบ 1 หมู่บา้นประกอบดว้ย 1) ก านนั 
หรือ ผูใ้หญ่บา้น 2) ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง โดยจะมีบางหมู่บา้นท่ีไดรั้บการอนุมติัให้มีผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ก็มีอตัราส่วนท่ีนอ้ย ในส่วนของก านนันั้นจะมีก าลงัพล
เพิ่มเติมจากสารวติัก านันจ านวน 2 คน และ แพทยป์ระจ าต าบลจ านวน 1 คน ดงันั้นใน 1 หมู่บา้น 
ก านนัจะมีก าลงัพลผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประมาณ 6 – 7 คน ผูใ้หญ่บา้นจะมีก าลงัพลจ านวน 3-4 คน จาก
จ านวนก าลงัพลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท าใหเ้ห็นปัญหาท่ีสะทอ้นออกมาคือจ านวนก าลงัพลท่ีมีจ านวนนอ้ย
ท าให้การปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการปราบปรามดว้ยตวัเองก านันผูใ้หญ่บา้นเองนั้นเป็นไปไดย้าก ส่วน
งานราชการพยายามจะสร้างเครือข่ายภายในหมู่บา้นเพื่อมีส่วนช่วยก านนัผูใ้หญ่บา้นแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในหมู่บา้น อาทิ โครงการ 25 ตาสับปรส,โครงการชุดรักษาความสงบหมู่บา้น (ชรบ.) โดย
ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวงัมากกวา่ปราบปราม 
 

2) ภำรกจิหน้ำท่ีของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 
ปัญหาดา้นภารกิจหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นนั้น มีสาเหตุมาจากท่ีภารกิจหนา้ท่ีของก านนั

ผูใ้หญ่บ้านซ่ึงมีหน้าท่ีต้องเก่ียวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านในทุก  ๆ ด้าน ท าให้
หน่วยงานในพื้นท่ีจะขอความร่วมมือกบัก านนัผูใ้หญ่บา้นเป็นหลกัเวลาท่ีมีนโยบายหรือขอ้ราชการ
ท่ีจะตอ้งมาด าเนินการในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นเกษตร ปศุสัตว ์พฒันาชุมชน และอีกหลาย ๆ หน่วยงาน 
รวมทั้งภารกิจท่ีถูกสั่งการโดยตรงจากท่ีท าการปกครองอ าเภอซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัโดยตรง 
ดว้ยภารกิจหนา้ท่ีท่ีมีอยูม่ากมายท าให้บทบาทดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไม่สามารถ
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ด าเนินการไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมไปถึงมีหน่วยงานในพื้นท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรง อาทิ เจา้หน้าท่ีต ารวจ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ท าให้ก านันผูใ้หญ่บา้นเลือกท่ีจะใช้วิธีการประสานงานแจ้งขอ้มูลให้กบั
หน่วยงานดงักล่าวแทนการเขา้ไปด าเนินการดว้ยตนเอง 

 
3) ควำมร่วมมือของประชำชนในหมู่บ้ำน 
การปฏิบติัหน้าท่ีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จ าเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงหากขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหากขาด
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีในการให้ขอ้มูลกบัก านนัผูใ้หญ่บา้นหรือช่วยสอดส่องดูแลผูมี้
พฤติกรรมยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดการแกไ้ขปัญหาก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จ  โดยปัญหายาเสพติด
เป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อนโดยเฉพาะสภาพปัญหาในบางหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มญาติพี่นอ้งท่ี
เหนียวแน่น หากมีกลุ่มญาติของตนไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด ชาวบา้นก็จะหลีกเล่ียงท่ีจะให้ขอ้มูลกบั
ก านันผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หน้าท่ี รวมไปถึงการท่ีประชาชนในพื้นท่ีกลวัการเขา้ไปยุ่งเก่ียวหรือให้
ขอ้มูลกบัภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตน 
 

4) ปัญหำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย 
การด าเนินการดา้นการบงัคบัใชก้ฏหมายในคดียาเสพติดมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งด าเนินการ

จ านวนมาก อาทิเช่น กระบวนการในการเขา้ตรวจคน้ผูต้อ้งสงสัยหากไม่มีเหตุตอ้งอนัควรหรือ
หมายศาลจะไม่สามารถเขา้ด าเนินการได ้ตอ้งอาศยัเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนักงาน
ปปส. ซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งจะเป็นเจา้หนา้ท่ีปกครองตั้งแต่ต าแหน่งปลดัอ าเภอหรือเจา้หน้าท่ี
ต ารวจชั้นสัญญาบตัรขึ้นไป ดว้ยขอ้กฎหมายตรงน้ีก็เป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ก านันผูใ้หญ่บา้น นอกจากนั้นกระบวนการทางกฎหมายหลงัจากการจบักุมผูก้ระท าความผิดก็มี
รายละเอียดท่ีจะต้องศึกษาเป็นการเฉพาะ เช่น การท าบันทึกจับกุมท่ีต้องมีความครบถ้วนของ
รายละเอียดแห่งพฤติการการจบักุมและการตั้งขอ้หาตอ้งมีความเขา้ใจขอ้กฏหมายเพื่อให้ตั้งขอ้หา
ผูก้ระท าความผิดให้ถูกตอ้ง ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทางกฎหมายน้ียงัเป็นส่ิงท่ีก านัน
ผูใ้หญ่บา้นยงัขาด เน่ืองดว้ยไม่ไดใ้ช้ปฏิบติัเป็นประจ าและไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาอบรมท่ี
เขม้ขน้ 
  

5) ปัญหำควำมรู้ด้ำนยุทธวิธี 
นอกจากความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายแลว้ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดดา้น

การปราบปรามผูก้ระท าความผิดจ าเป็นตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญดา้นยทุธวิธีการจบักุม เน่ืองจากการ



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 342 

 

จับกุมผูก้ระท าความผิดมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตราย โดยท่ีผ่านมามีหลาย  ๆ กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานตอ้งสูญเสียจากการปฏิบติัหนา้ท่ี นอกความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายแลว้ ยงัมีความเส่ียง
จากการใช้ความรุนแรงเกิดกว่าเหตุในขณะเขา้จบักุม ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงการถูกร้องเรียนในภายหลงั  
กระบวนการดา้นยุทธวิธีเป็นอีกปัจจยัท่ีก านนัผูใ้หญ่บา้นยงัขาดความเช่ียวชาญ เน่ืองดว้ยการจะจดั
อบรมฝึกฝนนั้นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ร่วมถึงระยะเวลาในการฝึกฝน นอกจากนั้นยงัตอ้ง
อาศยัประสบการณ์จากการปฏิบติัหน้าท่ี นอกจากนั้นก านันผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่ยงัมีปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการฝึกเรียนรู้ดา้นยุทธวิธี อาทิเช่น อายุ ซ่ึงก านนัผูใ้หญ่บา้นส่วน
ใหญ่จะมีอายุมาก หรือมีผูน้ าบางส่วนท่ีเป็นผูห้ญิงซ่ึงจะมีความสุ่มเส่ียงต่อการปฏิบติังานดา้นการ
ปราบปราม 
 

6) ปัญหำด้ำนงบประมำณ 
อีกขอ้จ ากดัหน่ึงของการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านนั

ผูใ้หญ่บา้นคือปัญหาดา้นงบประมาณ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในดา้นการรณรงค์
ป้องกันและการปราบปราม ล้วนมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าท่ี อาทิเช่น ค่าใช้จ่ ายในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการในการรณรงค์ป้องกนัต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตราดูแลความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานต่างๆเช่น ชุดตรวจปัสสวะเพื่อหาสารเสพติด ยงัไม่
รวมไปถึงเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งค่าเบ้ียเล้ียงในการออกตรวจ หรือ เงินรางวลัจาก
การจบักุมคดียาเสพติด ซ่ึงงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีกล่าวมาส่วนใหญ่จะเขา้สู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหน้าท่ี ไม่ไดจ้ดัสรรไปให้กบัก านันผูใ้หญ่บา้นโดยตรง จึงท าให้ก านันผูใ้หญ่บา้นขาด
ส่วนร่วมในการจดัท าโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี  
 

13.  แนวทำงในกำรพฒันำศักยภำพของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ 
       ยำเสพติด 
 

1) กำรวำงบทบำทหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 

จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดของก านนัผูใ้หญ่บา้นนั้น ควรเร่ิมตน้จากการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เน่ืองดว้ยแต่ละหมู่บา้นแต่ละพื้นท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ 
เช่น สภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนัไป ศกัยภาพความถนดัของก านันผูใ้หญ่บา้นในแต่ละพื้นท่ี เป็นตน้ 
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โดยแนวทางการด าเนินการนั้ นต้องเร่ิมต้องจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมกับก านัน
ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีประเมินสภาพปัญหาระดบัความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี รวมไปถึง
ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของพื้นท่ี เม่ือทราบถึงระดบัปัญหาและจุดอ่อนจุดแข็งของพื้นท่ีแลว้ ควรมี
การวางบทบาทหน้าท่ีให้สอดคล้องกับผลการประเมิน อาทิเช่น ในพื้นท่ีใดท่ีมีผลการประเมิน
ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัรุนแรง และมีจุดแข็งท่ีมีผูน้ าท่ีมีศกัภาพจะท างานดา้นการปราบปราม
หรือมีเครือข่ายการท างานท่ีเขม้แขง็ การก าหนดบทบาทจะเป็นไปในแนวทางใหก้ านนัผูใ้หญ่บา้นมี
ส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการปราบปราม ในพื้นท่ีๆปัญหายาเสพติดเบาบาง 
และมีผูน้ าส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง การก าหนดบทบาทก็จะเป็นไปในแนวทางการรณรงคป้์องกันและ
สร้างเครือข่ายในหมู่บา้นเพื่อสร้างจุดแขง็ใหก้บัพื้นท่ี เป็นตน้ 
 

2) กำรสร้ำงเครือข่ำยป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน 
 ปัญหาจากการศึกษาท่ีผ่านมาปัจจัยหน่ึงคือเร่ืองก าลังพลผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน
ผูใ้หญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านท่ีมีจ านวนน้อยรวมไปถึงปัญหาด้านปัจจัยส่วนบุคคลของก านัน
ผูใ้หญ่บา้นท่ีบางพื้นท่ีเป็นอุปสรรคดา้นการท างานเร่ืองการป้องกันและแกปั้ญหายาเสพติด เช่น 
กลุ่มผูน้ าท่ีเป็นเพศหญิง จะยากท่ีจะท างานดา้นการปราบปราม จากปัญหาท่ีกล่าวมาแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้นอีกขอ้หน่ึงท่ีส าคญั
คือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บา้นเพื่อเป็นตวัช่วย
ขบัเคล่ือนการท างานให้กบัก านันผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี  ปัจจุบนัเครือข่ายลกัษณะดงักล่าวมีการถูก
จดัตั้งไวแ้ลว้ในแต่ละหมู่บา้น เช่น โครงการ25 ตาสับปะรด เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บา้น หรือ ชุดรักษาความสงบหมู่บา้น (ชรบ.) ท่ีเป็นเครือข่ายช่วยก านนัผูใ้หญ่บา้นในการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บา้นและการช่วยเหลือปฏิบติังานดา้นการปราบปราม แต่ปัญหา
จากการศึกษาท่ีผ่านมาคือการท างานของเครือข่ายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเหล่าน้ีคือขาด
ความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานจากปัญหาหลายอย่าง เช่น ขาดการติดตามการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง หรือ ไม่มีงบประมาณในการท างาน ดงันั้นการเพิ่มศกัยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นก็จ าเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ
เครือข่ายเหล่าน้ี โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนในการสรรหากลุ่มผูค้นในหมู่บา้นให้เขา้มาเป็นเครือข่าย 
หน่วยงานราชการตอ้งร่วมกบัก านันผูใ้หญ่บา้นวางแนวทางในการสรรหาคนเขา้มาเป็นเครือข่าย
เพื่อให้ไดค้นท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการท างานทั้งในดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
เม่ือไดค้ดัสรรคนเขา้มาเป็นเครือข่ายการท างานแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งมีการวางแผนงานการ
ปฏิบติัให้มีความต่อเน่ือง ร่วมไปถึงมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง 
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นอกจากนั้นควรมีการจดัสรรเงินงบประมาณบางส่วนเผ่ือมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของเครือข่ายท่ี
ไดจ้ดัตั้งขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีและละสร้างความต่อเน่ืองของ
การท างานของเครือข่ายการท างานในหมู่บา้น 
 

3) กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 
งบประมาณถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เน่ืองด้วย

ค่าใชจ่้ายจากการปฏิบติังานนั้นมีหลายส่วน ท่ีผ่านมางบประมาณดา้นยาเสพติดส่วนใหญ่ยงัไม่ถูก
กระจายไปยงัหมู่บา้นท าให้ยงัเป็นขอ้ติดขดัในการท างานของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ส าหรับแนวทางในการสนับสนุนดา้นงบประมาณนั้น 
ในปัจจุบนัหน่วยงานราชการต่างๆมีการใชจ่้ายงบประมาณในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในงบประมาณท่ีจ ากดัซ่ึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะจดัสรรเงินงบประมาณใหก้บัหมู่บา้น ในระยะยาวจึง
มีความจ าเป็นตอ้งจดัท าแผนงบประมาณเพิ่มเติม โดยจดัสรรให้กบัผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายท่ีตั้งขึ้นเพื่อร่วมปฏิบติัหน้าท่ีกบัก านัน
ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี  งบประมาณตรงน้ีจะถูกใช้ตามความตอ้งการของหมู่บา้นโดยแต่ละหมู่บ้าน
อาจจะมีการตั้งโครงการท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ หมู่บา้นท่ีมีสภาพปัญหารุนแรง อาจจะตั้งโครงการ
เป็นค่าเบ้ียเล้ียงให้กบัชุดรักษาความสงบหมู่บา้นในการตรวจตราดูแลรักษาความสงบและจบักุม
ผูก้ระท าความผิด ในหมู่บา้นท่ีมีสภาพปัญหาเบาบางงบประมาณส่วนน้ีอาจจะใชไ้ปในเชิงรณรงค์
ป้องกนัต่าง ๆ อาทิ ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการใหเ้ครือข่าย25ตาสับปะรสออกติดตามประเมินพฤติกรรม
ของกลุ่มผูเ้สพท่ีผา่นการบ าบดัและรายงานผลกบัก านนัผูใ้หญ่บา้น หรืออาจมีการตั้งงบประมาณใน
ลกัษณะการให้รางวลัตอบแทนในกรณีท่ีสามารถให้เบาะแสจนน าไปสู่การจบักุมผูก้ระท าความผิด
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างานของเครือข่าย เป็นตน้ การใช้งบประมาณของหมู่บา้นจะตอ้งผ่าน
กระบวนการจดัท าแผนอยา่งเป็นระบบโดยแต่ละพื้นท่ีจะใชง้บประมาณท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพ
ปัญหา 

 
4) กำรฝึกอบรมด้ำนกฎหมำยและยุทธวิธี 
การฝึกอบรมดา้นกฎหมายและยทุธวิธีถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านันผูใ้หญ่บา้น จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับการท างานด้านยาเสพติดด้านกฏหมายและกระบวนการยุทธวิธีย ังเป็นส่ิงท่ีก านัน
ผูใ้หญ่บ้านขาดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ โดยท่ีผ่านมายงัไม่มีรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเป็น
หลกัสูตรเฉพาะในการปฏิบติังานดา้นยาเสพติดของก านนัผูใ้หญ่บา้น มีเพียงหลกัสูตรในระยะสั้นท่ี
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เน้นการบรรยายเป็นหลกั ขาดการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อให้ก านันผูใ้หญ่บ้านมองภาพของการ
ปฏิบติัหน้าท่ีจริง ๆ ออก ดงันั้นรูปแบบการอบรมควรจะเป็นหลกัสูตรระยะ 5-7 วนั โดยเน้นการ
อบรมให้ความรู้ทางดา้นกฎหมายเพื่อให้เขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าท่ีๆตนเองมี พร้อมทั้งฝึกปฏิบติั
กระบวนการทางดา้นกฎหมายให้มีความเช่ียวชาญ อาทิ การฝึกเขียนบนัทึกจบักุมผู ้กระท าความผิด
คดียาเสพติด การฝึกท าบนัทึกตรวจยึด เป็นตน้ เม่ือมีการฝึกอบรมการให้ความรู้ทางดา้นกฏหมาย
เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการฝึกด้านยุทธวิธีการเข้าตรวจค้นท าการจับกุม โดยใช้วิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์เนน้การถ่ายทอดโดยวิธีปฏิบติั หลงัจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทดลองปฏิบติังานโดย
ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีในการเขา้ปิดลอ้มตรวจคน้ผูต้อ้งสงสัยในการกระท าความผิดคดียาเสพติดและ
จับกุมในกรณีท่ีพบความผิด ก านันผูใ้หญ่บ้านจะได้เห็นกระบวนการท างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้านการปราบปรามซ่ึงเป็นด้านท่ีก านันผูใ้หญ่บา้นยงัเข้ามามีส่วนร่วมน้อยทั้ง
กระบวนการและสามารถน าไปบูรณาการปฏิบัติในพื้นท่ีร่วมกับเครือข่ายท่ีได้จัดตั้ งไว้ใน
กระบวนการก่อนหนา้ท่ี 
 

14.  บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง  
 
 การวิพากษ์และข้อถกเถียง ผูศึ้กษาจะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบท่ีได้จาก
การศึกษาและองคค์วามรู้เดิมโดยน าเสนอโดยเรียงล าดบัตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี  
 
 1)  เพ่ือศึกษำบทบำทกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 
 จากการศึกษาพบว่าภาพรวมบทบาทการมีส่วนร่วมของก านันผูใ้หญ่บา้นในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิเป็นไปในเชิงการรณรงคป้์องกนัและโดยส่วนใหญ่
บทบาทของก านันผูใ้หญ่บา้นจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันท่ีจดัขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของด าริ ค  าภาตนั (2550) ศึกษาเร่ือง บทบาทของก านันผูใ้หญ่บา้นกับการ
ปกครองทอ้งท่ี: กรณีศึกษาอ าเภอน ้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี พบว่า บทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นใน
ปัจจุบนัจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใชอ้ านาจปกครองราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยมากท่ีสุด 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของนธิมา อนุพนัธ์ ( 2547) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของก านนั ผูใ้หญ่บา้นในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ การมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหายาเสพ ติด โดยรวมทั้ง 3 ดา้น คือดา้นการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดา้นการ
ปราบปรามยาเสพติด และดา้นการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2) เพ่ือศึกษำถึงปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน  

ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดนั้น มีอยู่ดว้ยกนัหลายดา้น คือ ปัญหาดา้นก าลงัพลผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ปัญหา
ดา้นภารกิจหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้น ปัญหาดา้นความร่วมมือของประชาชนในหมู่บา้น ปัญหา
ความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย ปัญหาความรู้ดา้นยทุธวิธี ปัญหาดา้นงบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของด าริ ค  าภาตนั (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้นกบัการปกครองทอ้งท่ี : 
กรณีศึกษาอ าเภอน ้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ปัญหา อุปสรรคของก านนั ผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนั
คือ ปัญหาทางดา้นกฎหมายและดา้นงบประมาณ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชรัส  บุญณสะ
(2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาในการบูรณาการการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ของผูว้่าราชการจงัหวดั 
โดยผลการศึกษาพบว่าการบูรณาการการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของผูว้่าราชการจงัหวดัยงัมีปัญหา
อุปสรรคอยู่หลายประการ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการปราบปราม ดา้นการป้องกนั และ
ดา้นการบ าบดัรักษา ซ่ึงส่งผลต่อการท างานของหน่วยงานในล าดบัรองลงมาเช่นกนั 
 

3) เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรพฒันำศักยภำพของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกนัและแก้ไข 
 ปัญหำยำเสพติด  
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพฒันาศกัภาพของก านันผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดมีอยู่ดว้ยกนัหลายแนวทาง คือ การวางบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของก านันผูใ้หญ่บา้น การสร้างเครือข่ายป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ การฝึกอบรมดา้นกฎหมายและยุทธวิธี  
โดยสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเศรษฐา เศรษฐีธร  (2541) ซ่ึงได้ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของผูน้ า
องคก์รชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดบนท่ีสูงในพื้นท่ีบา้นหนอง
หอยเก่า อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่พื้นท่ีในชุมชนกลายเป็นหมู่บา้นปลอดยา
เสพติดและไม่มีการปลูกพืชเสพติดอีกเป็นเพราะผูน้ าชุมชนไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและไดแ้สดงบทบาทของผูน้ าชุมชนในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัชุมชนและมีแนวคิดใหม่ๆต่อการแกปั้ญหาภายใตก้ารสนับสนุนและ
การส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในหมู่บา้นรวมทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของวีร์สุดา รุ่งเรือง (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของผูน้ าชุมชน
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยั
สรุปไดว้่าจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนพบว่าในดา้นการป้องกนั
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การแพร่ระบาดของยาเสพติดความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับได้แก่การจัดหา
งบประมาณเพื่อการจดักิจกรรมต่อตา้นยาเสพติดเพิ่มขึ้น ควรช่วยเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองสอดส่องดูแล
ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างใกล้ชิด และควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ส าหรับดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีความถี่สูงสุด เรียงตามล าดบั 
ไดแ้ก่ ควรมีการด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั ควรมีการเฝ้าระวงัทั้งผูค้า้
และผูเ้สพ ควรจดัตั้งศูนยใ์นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

15.  บทสรุป 
 

1) บทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นท่ีอ ำเภอล ำ
สนธิ 

จากผลการพบว่าภาพรวมบทบาทของก านันผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิเป็นไปในเชิงการรณรงคป้์องกนัและโดยส่วนใหญ่บทบาทของก านนั
ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมป้องกนัท่ีจดัขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ นอกจากนั้นยงัพบว่า
โครงการในเชิงรณรงค์ป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติดดงักล่าว เม่ือหน่วยงานซ่ึงเป็นเจา้ภาพหลกั
ด าเนินการตามก าหนดเวลาเสร็จส้ินแลว้ หน่วยงานจะมอบหมายให้ก านันผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการต่อ ซ่ึงพบวา่ส่วนใหญ่ยงัขาดความต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจยั เช่น ขาดแคลน
งบประมาณในการด าเนินการต่อ หน่วยงานเจ้าภาพไม่ได้เขา้มาติดตามอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี
บทบาทในดา้นการปราบปรามของก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอล าสนธิพบวา่การมีส่วนร่วมของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะการให้ขอ้มูลกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้
ไปด าเนินการจบักุม โดยมีสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีก านนัผูใ้หญ่บา้นจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะชุดจบักุม 
 

2) ด้ำนปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 

 ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดนั้น มีอยูด่ว้ยกนัหลายดา้น คือ  
 ปัญหาด้านก าลงัพลผูป้ฏิบติัหน้าท่ีคือก านันผูใ้หญ่บา้นมีก าลงัพลผูป้ฏิบติัหน้าท่ีจ านวน
นอ้ยเกินไป จ านวนก าลงัพลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท าให้เห็นปัญหาท่ีสะทอ้นออกมาคือจ านวนก าลงัพลท่ีมี
จ านวนนอ้ยท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการปราบปรามดว้ยตวัเองก านนัผูใ้หญ่บา้นเองนั้นเป็นไปได้
ยาก 
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 ปัญหาด้านภารกิจหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้น สาเหตุมาจากท่ีภารกิจหน้าท่ีของก านัน
ผูใ้หญ่บ้านซ่ึงมีหน้าท่ีต้องเก่ียวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านในทุกๆด้าน ท าให้
หน่วยงานในพื้นท่ีจะขอความร่วมมือกบัก านนัผูใ้หญ่บา้นเป็นหลกัเวลาท่ีมีนโยบายหรือขอ้ราชการ
ท่ีจะตอ้งมาด าเนินการในพื้นท่ี ดว้ยภารกิจหนา้ท่ีท่ีมีอยู่มากมายท าให้บทบาทดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเตม็ท่ี 
 ปัญหาดา้นความร่วมมือของประชาชนในหมู่บา้น โดยการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี แต่ในบาง
หมู่บา้นท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มญาติพี่นอ้งท่ีเหนียวแน่น หากมีกลุ่มญาติของตนไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 
ชาวบา้นก็จะหลีกเล่ียงท่ีจะใหข้อ้มูลกบัก านนัผูใ้หญ่บา้นหรือเจา้หนา้ท่ี 
 ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย การด าเนินการดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายในคดี
ยาเสพติดมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งด าเนินการจ านวนมาก ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาง
กฎหมายน้ียงัเป็นส่ิงท่ีก านันผูใ้หญ่บา้นยงัขาด เน่ืองดว้ยไม่ไดใ้ช้ปฏิบติัเป็นประจ าและไม่ไดผ้่าน
กระบวนการศึกษาอบรมท่ีเขม้ขน้ 
 ปัญหาความรู้ดา้นยทุธวิธี เน่ืองจากการจบักุมผูก้ระท าความผิดมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตราย 
ผู ้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านยุทธวิธีกระบวนการด้านยุทธวิธี เป็นอีกปัจจัยท่ีก านัน
ผูใ้หญ่บา้นยงัขาดความเช่ียวชาญ เน่ืองดว้ยการจะจดัอบรมฝึกฝนนั้นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ร่วมถึงระยะเวลาในการฝึกฝน นอกจากนั้นยงัตอ้งอาศยัประสบการณ์จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ปัญหาด้านงบประมาณ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้ งในด้านการรณรงค์
ป้องกนัและการปราบปราม ลว้นมีค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีกล่าวมา
ส่วนใหญ่จะเขา้สู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่ไดจ้ดัสรรไปใหก้บัก านนัผูใ้หญ่บา้น
โดยตรง จึงท าใหก้ านนัผูใ้หญ่บา้นขาดส่วนร่วมในการจดัท าโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพพื้นท่ี 
 

3) แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

 ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดมีอยูด่ว้ยกนัหลายแนวทางประกอบดว้ย 
 การวางบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
ก านันผูใ้หญ่บา้น แนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นนั้น ควรเร่ิมตน้จากการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนั
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และแกไ้ขปัญหายาเสพติด เน่ืองดว้ยแต่ละหมู่บา้นแต่ละพื้นท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกันไป อาทิ เช่น 
สภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนัไป ศกัยภาพความถนดัของก านนัผูใ้หญ่บา้นในแต่ละพื้นท่ี เป็นตน้ 
 การสร้างเครือข่ายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น ปัญหาจากการศึกษาท่ีผ่าน
มาปัจจยัหน่ึงคือเร่ืองก าลงัพลผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นในแต่ละหมู่บา้นท่ีมีจ านวนน้อย 
จากปัญหาท่ีกล่าวมาแนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นอีกขอ้หน่ึงท่ีส าคญัคือการสร้างเครือข่ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในระดบัหมู่บา้นเพื่อเป็นตวัช่วยขบัเคล่ือนการท างานใหก้บัก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี 
 การสนับสนุนด้านงบประมาณ  โดยเน้นการกระจายงบประมาณสู่พื้นท่ีให้กับผูป้ฏิบัติ
หน้าท่ีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้กบัเครือข่ายท่ีตั้งขึ้นเพื่อร่วม
ปฏิบติัหนา้ท่ีกบัก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี งบประมาณตรงน้ีจะถูกใชต้ามความตอ้งการของหมู่บา้น
โดยแต่ละหมู่บา้นอาจจะมีการตั้งโครงการท่ีแตกต่างกนัไป 
 การฝึกอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธี การฝึกอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธีถือเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของก านัน
ผูใ้หญ่บา้น จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานด้านยาเสพติดด้าน
กฏหมายและกระบวนการยทุธวิธียงัเป็นส่ิงท่ีก านนัผูใ้หญ่บา้นขาดความเช่ียวชาญในการปฏิบติั โดย
ท่ีผ่านมายงัไม่มีรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะในการปฏิบติังานด้านยาเสพติดของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้น จึงควรมีการตั้งหลกัสูตรเฉพาะโดยมีระยะเวลาเพียงพอส าหรับการเรียนรู้และเนน้
การฝึกปฏิบติัจริง 
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แนวทางการพฒันาหมู่บ้านนวติัวถิีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน 
กรณีศึกษา : บ้านซับสมบูรณ์ อ าเภอโนนสุวรรณ  

จังหวดับุรีรัมย์ 
 

ณรงค์รักษ์  ศรียันต์27 

บทคัดย่อ  
  

การคน้ควา้อิสระแนวทางการพฒันาหมู่บา้นโอทอปนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืนน้ี 
เป็นการศึกษาถึงปัจจยัหลาย ๆ ประการท่ีส่งผลให้การพฒันาหมู่บา้นชุมชนท่องเท่ียวน้ี ไม่มีความ
เจริญแบบยัง่ยืน โดยผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาพื้นท่ีหมู่บา้นโอทอปนวติัวิถีบา้นซับสมบูรณ์ อ าเภอ
โนนสุวรรณ จงัหวดับุรีรัมย ์ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความไดเ้ปรียบ
ทางด้านกายภาพ ดินมีความอุดมสบูรณ์ เพราะเป็นดินภูเขาไฟซ่ึงเกิดจากการทบัถมของลาวามา
อย่างยาวนาน รวมทั้งมีน ้ าแร่ซ่ึงผุดขึ้นมาจากพื้นดินและไหลซึมอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เคล่ือนตวัของเปลือกโลก เม่ือคร้ังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เม่ือเดือนธันวาคม  2547  ท าให้เกิด
แหล่งน ้าแร่ใตดิ้นผดุขึ้นมา และเป็นแหล่งน ้าหล่อเล้ียงชุมชน  การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นการศึกษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีส่วนในการส่งเสริมหรือขดัขวางการเจริญอย่างย ัง่ยนืของชุมชนแห่งน้ี ไม่วา่จะ
เป็นดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากรในชุมชนเอง  แหล่งเงินทุนในการพฒันากลุ่มอาชีพ หรือ
กระทัง่นโยบายของภาครัฐก็มีส่วนในการช่วยสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได ้  
ซ่ึงประชากรบา้นซับสมบูรณ์ ท่ีไดร้วมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเล้ียงเห็ด  
การท าสวนทุเรียน การท าธนาคารประมง หรือแมก้ระทัง่การทอผา้ไหม ส่วนใหญ่จะได้รับการ
อบรมความรู้ ทกัษะ และพฒันาฝีมืออยู่บ่อยคร้ัง ทั้งน้ีเป็นเพราะการเอาใจใส่ของผูน้ าชุมชน และ
ความกระตือรือร้นของสมาชิกในชุมชนเอง เป็นผูมี้ความอยากรู้อยากเห็น อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้
ใหก้บัครอบครัว มีความอยูดี่กินดีมากขึ้น อนัส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนดีขึ้นดว้ย
ตามล าดบั  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 53.70  ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่  และมีประสบการณ์

 
27

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ในดา้นการผลิตสินคา้โอทอปประมาณ 5 ปี  และมีส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของชุมชน 
ตั้งแต่  2  ส่ือขึ้นไป และมีการสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นงบประมาณเฉล่ียต่อปี ประมาณ 66,692 บาท  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางการพฒันาหมู่บา้นนวติั
วิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยนื  ของชุมชนบา้นซับสมบูรณ์ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายมาก
ท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน 
ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา และความรู้เก่ียวกบัการพฒันาการใหบ้ริการการท่องเท่ียว  ขอ้เสนอแนะจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ตวัแปรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย เป็นตวัแปรท่ีท านายความส าเร็จ
ของโครงการฯ ไดดี้ท่ีสุด คือสามารถท านายความส าเร็จตามเป้าหมายไดร้้อยละ 6.00  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะกิจกรรมเครือข่ายท าให้สมาชิกผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ปัญหาการผลิต การขายสินคา้ และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างกลุ่ม
องค์กรหลายกลุ่มท าให้เกิดความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา/อุปสรรค ท่ีพบในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายบนพื้นฐานของการเอ้ืออาทรระหว่างกนัท่ีส าคญักิจกรรมเครือข่ายจะมีผลท าให้สมาชิกมี
โอกาสไดรั้บการฝึกอบรมมากขึ้นดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบ ว่ากิจกรรมเครือข่ายจะมี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการได้รับการฝึกอบรม คือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายมาก 
จะมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมมากดว้ย การไดรั้บการฝึกอบรมย่อมมีผลท าให้สมาชิกมีแนวคิดใน
การตลาด และการเสนอสินคา้ให้บริโภคไดรู้้จกัสินคา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัน้ี   พบว่า การ
ฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบัการประชาสัมพนัธ์ และแหล่งจ าหน่ายสินคา้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ในขณะเดียวกนัการร่วมในกิจกรรมเครือข่ายยงัส่งผลไปถึงการมีส่วนรับรู้ปัญหาของชุมชน กระตุน้
ให้เกิดจิตส านึกรักทอ้งถ่ินเกิดความเช่ือมัน่ในแนวทางการพฒันา และการแก้ปัญหาชุมชน โดย
อาศยัพลงั และทรัพยากรในชุมชนอนัน าไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาว ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย จะมีผลท าให้เกิดกิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ตามมาดว้ย ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่ายจึงเป็นตวัแปรท่ีท านายความส าเร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ไดดี้
ท่ีสุด ซ่ึงหมายความว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่ายเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จตาม
เป้าหมายฯ มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ:  โอทอปนวตัวิถี, การพฒันาท่ีย ัง่ยนื,  เครือข่าย 
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The Guidelines for the Development of the OTOP Village in the Way of 
Sustainable Development Case study Complete House Liner  

Non Suwan District Buri Ram Province 
 

Narongruk Sriyan28 
 

Abstract 
  

An independent study of the ways to develop the OTOP village of this sustainable way of 
prosperity. Is a study of many factors that have contributed to the development of this tourist village 
village Without sustainable prosperity In which the study was conducted in the area of the village 
of OTOP Way Watthiwit with Ban Somboon Non Suwan District Buri Ram Province Which is a 
village that has outstanding natural resources Have physical advantage The soil is fertile. Because 
it is a volcanic soil, which is caused by the accumulation of lava for a long time Including mineral 
water that rises from the ground and constantly seeps As a result of the movement of the earth's 
crust When the earthquake occurred In December 2004, an underground mineral source sprang up. 
And is a source of water to nourish the community This independent study is a study of related 
factors. That is involved in promoting or hindering the sustainable growth of this community 
Whether it is the knowledge and ability of the personnel in the community Funding resources for 
professional development Or even the government's policies can contribute to the development of 
various professional groups, which the population of Somboon That are grouped together into 
various professional groups, whether culturing mushrooms Durian gardening Fishery banking Or 
even weaving silk Most will receive training, knowledge, skills and skills development often. This 
is because of the attention of the community leaders. And the enthusiasm of community members 
Who is curious As well as increasing income for the family Have more well-being Which will result 
in better quality of life of the population in the community respectively 
  The study found that Most of the respondents are female. Age between 41 - 50 years, the 
most up to 53.70 percent of the level of education is mostly primary. And have experience in the 

 
28
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production of OTOP products for about 5 years and have media used to publicize the products of 
the community from 2 media or more and have the support from the government for an average 
budget of approximately 66,692 baht per year 
 From the hypothesis testing, it is found that the factors affecting the success of the 
development of the village of the way to sustainable development. Of Baan Somboon Community 
Non Suwan District Buri Ram Province found that participation in network activities Is the variable 
that has the most influence on the achievement of the target As for the factors that did not affect 
the success of the development of the village of the way of sustainable development such as 
education level And knowledge about tourism service development Suggestions from this study 
found that the variable of participation in network activities It is the variable that best predicts the 
success of the project, which is able to predict the achievement of the target by 6.00%. This may 
be due to the network activities causing the participants to think Participate in exchanging 
experiences, production problems, product sales, and finding solutions to common problems among 
various groups of organizations, resulting in cooperation to solve problems / obstacles. Which is 
found in working towards achieving goals on the basis of generosity. More importantly, networking 
activities will result in members having more opportunities to receive training, as can be seen from 
this study results. That networking activities have a moderate relationship with training Is a member 
who participates in many networking activities Will have the opportunity to receive a lot of training 
as well Receiving training would result in members having marketing ideas. And offering products 
for consumers to get to know the product As can be seen from the results of this research, it is found 
that training is related to public relations. And statistically significant sources of distribution At the 
same time, participation in networking activities also results in community awareness. Stimulate 
awareness of local love and confidence in the way of development. And solving community 
problems by using the power and resources in the community which leads to long-term self-reliance 
Therefore, it can be seen that participation in networking activities Will result in other activities 
followed by the above reasons Participation in network activities is therefore the best predictor of 
project achievement. Participation in network activities is the variable that has the greatest impact 
on the achievement of the goals. 
 
Key words:  OTOP Method, Sustainable Development, Network 
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1.  บทน า 
 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ดา้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาภาคการผลิตและบริการใหส้ามารถแข่งขนัได ้เกิดความยัง่ยนื ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายไดท่ี้ดีขึ้น รวมทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน มีแนวทาง
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพนัธกิจกระทรวงมหาดไทย   
ขอ้ 4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนภารกิจอ านาจหน้าท่ีของกรมการพฒันาชุมชน 
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากให้มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเขม้แขง็
ของชุมชน  รัฐบาลปัจจุบนั มีนโยบายลดความเหล่ือมล ้าของสังคมท่ีมุ่งเนน้สร้างรายไดแ้ละความ
เจริญความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการ
ร่วมกบัภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  ท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยกรมการ
พฒันาชุมชน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัส่งเสริมการด าเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 16  ปี 
โดยร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ สนบัสนุนส่งเสริม ยกระดบัผลิตภณัฑ ์และพฒันาช่องทางการตลาดท่ี
หลากหลายเพื่อให้ขายได ้มุ่งปรับตวัสู่การคา้แบบสากล ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องคนในชุมชนส่วนใหญ่
ไม่สามารถแข่งขนัไดต้อ้งออกไปขายสินคา้ตามท่ีต่าง ๆ ประชาชนไม่มีความสุข รายไดไ้ปตกอยู่แก่
ผูป้ระกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเลก็ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอยา่งแทจ้ริง ท า
ให้การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควรกอปรกับรายได้จากการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน (กรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, ออนไลน์ 2563: 2-3) 

ในปัจจุบนักระแสในการอนุรักษ์ความเป็นทอ้งถ่ินและกระแสความเปล่ียนไปของโลก 
สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาชน
ผูอ้ยู่อาศยัในพื้นท่ีซ่ึงมีความเป็นเจา้ของพื้นท่ีและสะทอ้นลกัษณะของทอ้งถ่ินออกมา รวมถึงความ
เป็นตวัตนของสังคมนั้นได ้จนกลายเป็นเมืองท่ีมีอตัลกัษณ์ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับ
เมืองสร้างสรรค ์คือ คน สถานท่ีและอตัลกัษณ์ โดยปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัเมืองสร้างสรรคน์ าไปสู่การ
พฒันาแนวคิดชุมชนเมืองสร้างสรรค ์การสร้างสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการ
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เรียนรู้ของคนในพื้นท่ี ๆ อาศยัองคป์ระกอบส าคญัอยา่ง “ความคิดท่ีสร้างสรรค”์ ใหเ้ป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีเช่ือมโยง สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเมืองให้เป็นหน่ึงเดียวและมีพลงั
เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของเมืองใหท้ะยานไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จึงเห็นได้ว่า ปัจจัยในการพฒันาเมืองสร้างสรรค์นั้นประกอบขึ้นจากความร่วมมือใน
หลากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาลหน่วยงานเอกชนสถาบนัการศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ไปส่ิงเหล่าน้ี
เป็นเพียงปัจจยับางส่วนเท่านั้นท่ีจะช่วยประกอบเมืองสร้างสรรคใ์หเ้ป็นรูปธรรม ในการด าเนินงาน
จริงเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนนั้นตอ้งอาศยัความสม ่าเสมอ ทกัษะการแกปั้ญหาอย่างต่อเน่ือง 
การพฒันาความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนตลอดจนความร่วมมือของ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเพื่อให้
การพฒันานั้นด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งกนั ทั้งเชิงกายภาพระบบพร้อม ๆ กบัรักษาเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ีใหค้งอยู ่และเกิดขึ้นจากการมองหาสินทรัพยใ์นดิน   การหาศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ิน การพฒันาระบบชลประทาน และการเปล่ียนพื้นท่ีรกร้างให้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเช่ือมโยง
กบัตลาดโลก การพฒันาศกัยภาพของประเทศด้วยจุดแข็งทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติท าให้เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ   มีความเขม้แข็งและยัง่ยืนในเวลาต่อมาความ
พยายามของประเทศในการเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจบนฐานของการเกษตรไปสู่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความมัง่คัง่แบบกา้วกระโดดดว้ยความหวงัท่ีจะแกปั้ญหาความยากจน ท าให้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมของชาวต่างชาติท่ีส าคญัของโลก ท าใหป้ระเทศไทย
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมรับจา้งผลิต  ท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีและนวตักรรมของต่างประเทศเป็น
หลกั ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นราคาแรงงานในอดีตกลบักลายเป็นความเส่ียงเม่ือประเทศเพื่อนบา้นสามารถ
ผลิตสินคา้ไดใ้นราคาแรงงานท่ีต ่ากว่า สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นท าให้ประเทศไทยสูญเสียศกัยภาพใน
การแข่งขนั   การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นส่ิงท่ีประเทศหลีกเล่ียงไม่ได ้ระบบ
เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีผลโดยตรงต่อการสร้างสภาพแวดลอ้มเมืองไปใน
ทิศทางเดียวกัน  สะท้อนออกมาในแนวคิดการวางผงัเมือง การวางผงัโครงการ และการสร้าง
สถาปัตยกรรมท่ีให้ความส าคญักบัการขนส่งสินคา้ และการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ท าให้เกิดโครงข่าย
ถนนขนาดใหญ่รุกล ้าเขา้ไปในพื้นท่ีการเกษตร มีการแยกพื้นท่ีย่านธุรกิจและท่ีอยูอ่าศยัออกจากกนั 
ท าใหค้นท างานในเมืองตอ้งเดินทางไกลเพื่อเขา้ถึงพื้นท่ียา่นศูนยก์ลางธุรกิจ  ก่อใหเ้กิดปัญหาจราจร
อย่างต่อเน่ือง ตรรกะการคิดวางแผนและพฒันากายภาพเมืองตั้งแต่การออกแบบวางผงัจนถึงแนว
ทางการแกปั้ญหาเมืองจึงเป็นการให้ความส าคญักับการขนส่งและรถยนต์ท่ีสัญจรไปมาในพื้นท่ี
เมืองมากกวา่คุณภาพชีวิตประชากรเมือง   

ทิศทางการพฒันาเมืองและการพฒันาทอ้งถ่ินในศตวรรษท่ี 21 เป็นการพฒันาเมืองท่ีให้
ความส าคญักบัมนุษยเ์พราะมนุษยเ์ป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีสุดและเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน
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เศรษฐกิจเมืองและทอ้งถ่ิน ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ไดย้ึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ท่ีเห็นความส าคญัของเอกลกัษณ์ชุมชนและต่ืนตวัต่อส่ิงท่ีมีในแต่ละชุมชนและมีแนวคิดว่าชุมชนท่ี
จะประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการใหม่  ๆ ในการพฒันาชุมชนของตน โดยใช้ความ
หลากหลายความสร้างสรรคแ์ละพลงัของทุกคนในชุมชน  ส าหรับประเทศไทยไดก้ าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี ซ่ึงจะเป็นแผนท่ีมีความส าคัญในการ
วางรากฐานการพฒันาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน สอดคลอ้งตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีเป็นกรอบการพฒันาประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้าง
ความมัน่คงและเขม้แข็งให้กบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งเร่งสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพโดย
การขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
ครอบคลุมถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยมีการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยการพฒันาในมิติ
หน่ึงตอ้งไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืน ๆ รวมทั้งตอ้งมุ่งเนน้ให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
สร้างความมัน่คงของชาติ พฒันาคนทุกวยัให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศกัยภาพ และความคิดสร้างสรรค์  
ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม   มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม น าไปสู่การสร้างสังคมท่ีพึง
ปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม อีกทั้งสามารถพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศและสังคม
โลกซ่ึงหากเป็นเช่นน้ี ประเทศไทยย่อมมีรากฐานท่ีแข็งแกร่งต่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนการ
พัฒนาประเทศและชุมชนท้องถ่ิน สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด า เ นินงานตาม
กระบวนการพฒันาชุมชนไดทุ้กขั้นตอน คือ การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา และความตอ้งการ
ของชุมชนการวางแผนและโครงการ การด าเนินงานพฒันา การประเมินผลและการทบทวนเพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นท าให้การพฒันาชุมชนท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จ 

โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี หรือเรียกทัว่ไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จ านวน 
3,273 หมู่บา้น เป็นโครงการภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ย ัง่ยืน" ตามนโยบายของรัฐบาลพล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นการพฒันา OTOP รูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเนน้สู่การสร้างรายได้
ตามความตอ้งการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มัน่คง และประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได ้โดยเนน้การดึงนกัท่องเท่ียวเขา้สู่ชุมชนให้ชาวบา้นไดข้ายสินคา้อยู่ในชุมชน
ของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ความคิดสร้างสรรคม์าแปลงเป็นรายได้ ท าให้เกิดการกระจายรายไดภ้ายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการ
สร้างชุมชนเขม้แข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจา้บา้นท่ีดี อนัจะส่งผลให้ลูกหลานนชุมชนไม่
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ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน เป็นนโยบายในการขับเคล่ือนชุมชนให้เข้มแข็ง 
สร้างสรรคค์วามผาสุกในบา้นเกิดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื    

จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นเมืองแห่งความร่ืนรมยต์ามความหมายของช่ือเมืองท่ีน่าอยูส่ าหรับคนใน
ท้องถ่ินและเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนส าหรับคนต่างถ่ิน เมืองปราสาทหินในเขตจังหวดับุรีรัมย์มี
มากมายประกอบไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อนัหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต ซ่ึงปัจจุบัน
จงัหวดับุรีรัมย ์ไดมี้การพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั จากการเป็นท่ีตั้งของทีมบุรีรัมยย์ูไนเต็ด 
สโมสรฟุตบอลใหญ่ในไทยลีก บุรีรัมย ์ยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลท่ีชนะเลิศไทยลีกมากท่ีสุด 
นอกจากนั้นจงัหวดับุรีรัมยย์งัมีโรงพลศึกษาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีของ
โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตนกัฟุตบอลฝีมือดีป้อนให้กบัทีมสโมสรต่าง ๆ  ซ่ึงจาก
ความเจริญทั้ งหลายเหล่าน้ียงัเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเมืองของจังหวดับุรีรัมย์          
แต่ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะกระจายรายไดไ้ปยงัชุมชนห่างไกลของจังหวดัได ้ซ่ึงท่ีผ่านมานั้นมกัไม่ได้
ใหค้วามส าคญัต่อวฒันธรรมของแต่ละชุมชน และเกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็น
จ านวนมาก  อีกทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะท าใหส้ังคมชนบทเกิดการพึ่งพาตนเองไดแ้ละยงัคงเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ภายในชุมชนมากมาย   มีทั้งปัญหาความยากจน  ยาเสพติด  อาชญากรรมและส่ิงแวดลอ้ม ถึง
อย่างไรก็ตามการกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกไม่เคยท่ีจะหยดุน่ิงและนบัวนัจะทวีความรวดเร็ว
และยากต่อการคาดเดามากยิ่งขึ้นตลอดเวลา  หากชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่มีการเตรียมตวั
และความพร้อมเพื่อท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแลว้  ก็อาจไม่สามารถปรับตวัใหอ้ยูร่อดได้
และพบกบัความล่มสลายได ้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีชุมชนในประเทศไทยควรท่ีจะมีศกัยภาพเพียงพอ
ในการท่ีจะจดัการสังคมเล็ก ๆ ของตนให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างดีและมีความสุขท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของสภาพสังคมโลก  อีกทั้งยงัมีความสามารถในการพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้ง
กบัการพฒันาประเทศและสังคมโลก  ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีแลว้ประเทศไทยยอ่มจะมีรากฐานท่ีมีความ
เขม้แขง็และแขง็แกร่งต่อการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  จากแนวคิดชุมชนสร้างสรรคแ์ละเหตุผล
ความจ าเป็นดังกล่าวซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้
สนับสนุนให้ทุกหมู่บา้น/ชุมชนจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ตนเอง และให้มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล/อ าเภอ  เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา  ความ
ตอ้งการของต าบล/อ าเภอ  มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีผ่านมากระแสการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม   ท าใหอ้ตัลกัษณ์ชุมชนท่ีหลากหลายได้
ถูกครอบง าโดยทฤษฎีการพฒันาแบบตะวนัตก ส่งผลใหค้่านิยมของคนในสังคมชนบทเปลี่ยนแปลง   
คุณค่าวฒันธรรมทอ้งถ่ินถูกแทนท่ีดว้ยค่านิยมใหม่ท่ีมุ่งเน้นวตัถุนิยม  เกิดภาวะมลพิษทางน ้ าและ
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อากาศ รวมถึงชุมชนไม่สามารถรับมือกบัแรงกดดนัของการขยายตวัทางเศรษฐกิจจึงน าไปสู่การ
พฒันาชนบทท่ีลม้เหลวได ้ 

เป้าหมายของการวิจยัคร้ังน้ีก็คือการเปิดศกัยภาพของชุมชนท่ีจะยอมรับความแตกต่าง
ของอตัลกัษณ์ ความดีงาม ความมีศกัด์ิศรีและความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงถือวา่เป็นรากฐาน
ส าคญัของชุมชนในชนบทโดยค านึงถึงหลกัสิทธิชุมชน เป็นการกระจายอ านาจสู่ประชาชน ให้
ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและลดทอนอ านาจจากส่วนกลาง  น าเสนอแนวคิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ผูวิ้จยัจึงสนใจในการศึกษา แนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน 
: กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดับุรีรัมย ์จากการวิจยัเอกสารท่ี
เก่ียวกบัแนวคิดและการพฒันาชุมชนแบบยัง่ยนื  

 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       

2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีผล ต่อการด าเนินงาน OTOP ท่องเท่ียว 
นวตัวิถี ให้มีการพฒันาแบบยัง่ยืน : กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต าบลทุ่งจงัหัน 
จงัหวดับุรีรัมย ์

2.2  เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและทางออ้มของ การด าเนินงาน OTOP ท่องเท่ียว นวตั
วิถี ให้มีการพฒันาแบบยัง่ยนื : กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต าบลทุ่งจงัหัน จงัหวดั
บุรีรัมย ์

2.3  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน OTOP ท่องเท่ียว นวตัวิถี ใหมี้การพฒันา
แบบยัง่ยนื : กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซบัสมบูรณ์ ต าบลทุ่งจงัหนั จงัหวดับุรีรัมย  ์
 

3.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทางผูศึ้กษาไดก้ าหนดปัจจยั
ท่ีสนบัสนุนต่อแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีใหมี้ความเจริญแบบยัง่ยืน : กรณีศึกษา หมู่บา้นน
วติัวิถี บา้นซบัสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดับุรีรัมย ์ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม และ
ผลการวิจัยจากการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงตัวแปรอิสระได้แก่ ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ
ท่องเท่ียว แบบโอทอปนวติัวิถี  ส่ือท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เครือข่าย แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  การไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ  และมาตรฐานการให้บริการ 
ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ คุณภาพชีวิต และความเขม้แขง็ของชุมชน จากตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดไดดี้งภาพท่ี 1   
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยท าการเลือกแบบเจาะจงเป็นบุคคล
ส าคญั (Key Informants) ท่ีสามารถให้ขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั พฒันาการกลุ่ม การบริหาร
จดัการ และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ของหมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดับุรีรัมย ์
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี จ านวนทั้งหมด 433 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากประชากรให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดท่ี
ก าหนดขึ้น  

การเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 143 ชุด  ผูศึ้กษา และคณะน าแบบสอบถามเขา้ไปเก็บ
ขอ้มูล ดว้ยตนเอง  โดยท าการอ่านขอ้ความให้ผูต้อบแบบสอบถามฟัง ผูต้อบแบบสอบถามฟังแลว้
เลือกระดบัความคิดเห็น การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาและคณะน าแบบสัมภาษณ์เขา้ไป
เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  และบางส่วนมีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยในช่วงท่ีมี
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  การบันทึกการสัมภาษณ์ ทั้ งน้ีจะมีการนัดหมายการ
สัมภาษณ์ก่อนล่วงหนา้ ส่วนการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ะมีการนดัหมายล่วงหนา้ไวก่้อน เป็นการ
สัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ขั้นเร่ิมสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดแ้นะน าตวัต่อ

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุน 
1. ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ
ท่องเท่ียวแบบ OTOP   นวติัวิถี  
2. ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์  
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย  
4. แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
5. การไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ 
6. มาตรฐานการใหบ้ริการ  

แนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้
มีความเจริญแบบยัง่ยนื :กรณีศึกษา 
หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซบัสมบูรณ์  
ต.ทุ่งจงัหนั จงัหวดับุรีรัมย ์
   - คุณภาพชีวิต  
   - ความเขม้แขง็ของชุมชน 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์  ระบุวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ ขออนุญาตการบนัทึกเสียง เม่ือสัมภาษณ์เสร็จ 
ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ว่า ครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่ กล่าวค าขอบคุณ  
หลงัจากการสัมภาษณ์แลว้ ผูว้ิจยับนัทึกผลการสัมภาษณ์ทนัที และรวบรวมขอ้มูลเอกสารต่างๆ ท่ีได้
จากแบบสัมภาษณ์ไวก้บับนัทึกการสัมภาษณ์ และมีการตรวจสอบทุกคร้ัง 
       หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แลว้ ผูศึ้กษาน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์เน้ือหา และวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลาในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
ทั้งหมด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 – พฤษภาคม  2563 รวมเป็นเวลา 5 เดือน  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล
และตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลแล้ว น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ มีวิธีการด าเนินการดงัน้ี 
        การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)      
ค่าร้อยละ (Percentage)  การวิเคราะห์ขอ้มูลหมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดั
บุรีรัมย ์โดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์ แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิง
บรรยาย 
       การวิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารจดัการของหมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน 
จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้น ามาหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (�̅� )ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) ค่าร้อยละ (Percentage) และ วิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงบรรยาย 
        การวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของหมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน   
จังหวดับุรีรัมย์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน ามาหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (�̅� ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์  ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงบรรยาย 
       การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดับความสัมพนัธ์ของ การบริหารจัดการการและ การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนของหมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดับุรีรรัมย ์ โดยใชวิ้ธีการ
หาสัมประสิทธ์ิของสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติว่าทั้ งสองส่ิงมี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

  สตูร    r  =   
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√{𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2}{𝑛 ∑ 𝑦2 −  (∑ 𝑦)2} 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่ามากหรือน้อยนอกจากการคลอ้ยตามกนัของขอ้มูลแลว้ยงั
ขึ้นอยู่กบัจ านวนประชากรดว้ยว่ามีสมาชิกเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ไดอ้ย่างถูกวิธีจึงตอ้งท า
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และในการก าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) (สุวรรณ บวัทวน, 2547) ดงัน้ี 

 
  ช่วงค ่า  r     แปลผล 
  - 0.75 < r < - 1.00  มีความสัมพนัธ์มาก ในเชิงลบ 
  - 0.25 < r < - 0.74  มีความสัมพนัธ์ปานกลาง ในเชิงลบ 
  - 0.01 < r < - 0.24  มีความสัมพนัธ์นอ้ย ในเชิงลบ 
  r = 0                                 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
  0.01 < r < 0.24   มีความสัมพนัธ์นอ้ย ในเชิงบวก 
  0.25 < r < 0.74   มีความสัมพนัธ์ปานกลาง ในเชิงบวก 
  0.75 < r < 1.00   มีความสัมพนัธ์มาก ในเชิงบวก 
        วิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการของหมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซบั
สมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหนั จ.บุรีรัมย ์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 

4.  ผลการศึกษา 
  

จากผลการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระ  คือประสบการณ์ใน
การพฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย แหล่ง
บริการ การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ การไดรั้บการฝึกอบรมและมาตรฐานสินคา้ท่ีไดรั้บ
การรับท่ีส่งต่อความส าเร็จทางการพฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน เม่ือวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณโดยการคดัเลือกตวัแปรทั้งหมดเขา้สู่สมการดว้ยวิธีการ Enter  พบว่าชุดตวัแปร
อิสระทั้ง 7 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทางการพฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญแบบ
ยัง่ยนื ในระดบัค่อนขา้งต ่า (R = 0.289) และสามารถอธิบายความผนัแปรความส าเร็จทางการพฒันา
หมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญอย่างย ัง่ยนื ของสมาชิกชุมชน OTOP นวตัวิถี ไดเ้พียงร้อยละ 8.40  ( 
R 2 = 0.084) เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตวัเพียงแปรดา้นการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเครือข่ายเท่านั้นท่ีถูกคดัเลือกเขา้สมการ  และพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ
ทางการพฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยนื ในระดบัค่อนขา้งต ่า (R = 0.244) สามารถ
อธิบายความผนัแปรของความส าเร็จทางการพฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน ร้อยละ 
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6.00 แสดงว่าตวัแปรดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน สามารถอธิบายความส าเร็จทางการ
พฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีใหมี้ความเจริญแบบยัง่ยนื ไดดี้ท่ีสุด ส่วนตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีน ามาวิเคราะห์
มีผลนอ้ยต่อความผนัแปรของความส าเร็จทางการพฒันาหมู่บา้นนวตัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน 
ผลจากการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการความส าเร็จตามเป้าหมายการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้
มีความเจริญแบบยัง่ยืน : กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดับุรีรัมย์  
(Y tot ) = 2.296 + 6.940 (X 3) 

 

5.  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
1)  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 53.70  มีอายุระหว่าง 41 ถึง 

50 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.30   อายุน้อยกว่า 30 ปีน้อยท่ีสุดมีเพียงร้อยละ 7.30  เท่านั้นระดบั
การศึกษาจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และปริญญาตรีใกลเ้คียงกนัคือประมาณร้อยละ 25.00 จบชั้น
ประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.6 ศูนยป์ระกอบอาชีพคา้ขายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.80 
รองลงมาอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และอาชีพเล้ียงสัตวน์อ้ยท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 1.6 0 เท่านั้น 

2)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีใหมี้ความเจริญแบบยัง่ยนื 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการด าเนินการประมาณ 5 ปีมีการใช้ส่ือในการ

ประชาสัมพนัธ์ 2 ส่ือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายประมาณ 4 คร้ังมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้
ประจ าประมาณ 3 แห่งการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณเฉล่ีย 66,692 บาทเคยไดรั้บการฝึกอบรม
เฉล่ีย 3 คร้ังและมาตรฐานสินคา้ท่ีไดรั้บอยา่งนอ้ย 1 มาตรฐาน 

3)  ระดบัความส าเร็จตามเป้าหมายแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีใหมี้ความเจริญแบบ
ยัง่ยืนพบว่าชุมชน OTOP นวตัวิถีมีรายไดผ้่านเกณฑ์ จปฐ. ระดบัความส าเร็จตามเป้าหมายอยู่ใน
ระดับสูงค่าเฉล่ีย 2.47 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยู่ใน
ระดบัสูงเช่นกนัค่าเฉล่ีย 2.65 และ 2.49 ตามล าดบัและเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของชุมชน OTOP วิถีอยูใ่นระดบัสูงค่าเฉล่ีย 2.5 4 

4)  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสนบัสนุนกบัปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จตามแนวทางการพฒันา
หมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเครือข่ายแหล่งจ าหน่ายสินคา้ประจ าการได้รับสนับสนุนงบประมาณการได้รับการฝึกอบรม
มาตรฐานในการให้บริการ OTOP นวตัวิถี มีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามคือความส าเร็จตาม
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เป้าหมายของโครงการชุมชน OTOP นวตัวิถีในระดบัค่อนขา้งต ่าสามารถอธิบายความผนัแปรของ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการชุมชน OTOP นวติัวิถีได้ ร้อยละ 8.40 และเม่ือท าการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอนเพื่อศึกษาตวัแปรท่ีร่วมกนัท านายความส าเร็จตามเป้าหมาย
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ได้ดีท่ีสุดพบว่ามีเพียงตวัแปรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน OTOP นวตัวิถีเท่านั้นท่ีถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการและสามารถอธิบาย ความผนัแปรหรือ
เปล่ียนแปลงของความส าเร็จตามเป้าหมายของชุมชน OTOP นวตัวิถีไดร้้อยละ 6.0 0 และเป็นตวั
แปรท่ีท านายความส าเร็จตามเป้าหมายของชุมชน OTOP นวตัวิถีไดดี้ท่ีสุดซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวว้า่ปัจจยัสนบัสนุนบางประการส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชน OTOP นวตัวิถี 

5)  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พฒันาหมู่บา้นโอทอปนวติัวิถีให้มีความเจริญ

แบบยัง่ยืน 3 อนัดบัแรกคือ 1) ตลาดเพื่อจ าหน่ายสินคา้และบริการ 2) การประชาสัมพนัธ์ 3) แหล่ง 
เงินทุน  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางการพฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้

มีความเจริญแบบยัง่ยืน:กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ดงัน้ี 

1)  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1  ควรจดัให้มีกิจกรรมของเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น เพราะการจดักิจกรรมเครือข่าย

เป็นโอกาสท่ีท าให้สมาชิกของกลุ่มหรือชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันคิด ร่วมปรึกษาหารือเก่ียวกบั
ปัญหาต่าง ๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดของแต่ละกลุ่มหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  ซ่ึงแต่ละกลุ่มอาจะมีปัญหาท่ีไม่เหมือนกัน การร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายแต่ละกลุ่มชุมชนเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชนให้มีความโดด
เด่นเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป หรือมีช่องทางในการขยายตลาดให้กวา้งออกไปมากกว่าเดิม  รวมทั้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ของเครือข่ายในแบรนดใ์หเ้ป็นจดจ าของผูค้นทัว่ ๆ ไป 

1.2  ควรให้ความส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์ของหมู่บา้นนวตัวิถีให้เป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวางและแพร่หลายมากขึ้น โดยทั้งตวัผูผ้ลิตสินคา้และบริการเอง รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ
ท่ีร่วมรับผิดชอบดว้ย 

1.3  รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมให้แก่ชุมชน รวมทั้งให้การฝึกอบรมด้าน
วิชาการเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อผูผ้ลิตสินคา้และบริการจะไดมี้การน าความรู้ท่ีไดรั้บน าไปพฒันา และ
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ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการของชุมชนให้ดีและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

2)  ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  ควรมีการส่งเสริมให้ผูผ้ลิตสินค้าท าการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้รับ

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  ซ่ึงจะท าส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้ OTOP อนัจะ
ช่วยท าใหย้อดในการจ าหน่ายสินคา้เพิ่มมากขึ้น 

2.2  ควรจดัหาแหล่งจ าหน่ายสินคา้ OTOP ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาด ขยาย
ช่องทางใหก้วา้งขวางออกไป เหมือนกบัสินคา้อ่ืนทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบนั
กระแสการซ้ือสินค้าออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  เพราะมีความสะดวก  
ปลอดภยั สามารถเลือกสินคา้ได้ตามท่ีตอ้งการ อีกทั้งการขนส่งสินคา้  การเดินทาง หรือระบบโลจิ
สติกส์ ควรจะตอ้งมีแผนการรองรับในการกระจายสินคา้หรือบริการของชุมชน ไปสู่ผูบ้ริโภคต่อไป 

3)  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
3.1  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความส าเร็จของแนวทางการพัฒนา

หมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน :กรณีศึกษา หมู่บา้นนวติัวิถี บา้นซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหนั 
จงัหวดับุรีรัมย ์ เช่น การบริหารจดัการ การติดตามการด าเนินงานของสมาชิกในชุมชน  ความรู้
ความสามารถของสมาชิกในชุมชน เป็นตน้ 

3.2  ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพของสินค้าและบริการให้สามารถตอบ
โจทยข์องลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียว พฒันาหมู่บา้นนวติัวิถีให้มีความเจริญแบบยัง่ยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสินค้าทางด้านการเกษตร ซ่ึงสามารถท่ีจะสร้างรายได้และสร้างความได้เปรียบโดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาเป็นจุดเด่น  รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ให้คงไว ้ เพื่อท่ีจะสามารถสร้างจุดขายให้กบัชุมชนหรือกลุ่มอาชีพในหมู่บา้นไดด้ว้ยอีกทางหน่ึง 
โดยเฉพาะแนวโนม้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ชุมชนบา้นซับสมบูรณ์มีความ
ไดเ้ปรียบดา้นทรัพยากรน ้ าและทรัพยากรดิน ควรท่ีจะพฒันาจุดน้ีให้สามารถสร้างรายไดท่ี้เพิ่มมาก
ขึ้นใหก้บัชุมชน  

3.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการผลิตสินค้าและบริการระหว่างชุมชนกับ
ผูป้ระกอบการ SME โดยพยายามหาแนวทางในการแกไ้ขเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลิตภณัฑ์ โดยสร้าง
ความเขม้แข็งและจุดเด่นให้กบัสินคา้และบริการของชุมชนเพื่อให้สามารถยกระดบัรายไดใ้ห้กับ
ชุมชนได ้และมีความยัง่ยนืต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้านของบ้านท่าหลวง  
หมู่ที่ 2  ต าบลท่าหลวง  อ าเภอพมิาย  จังหวดันครราชสีมา 

 
ปุญญพัฒน์ บุญมาก29 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง  หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 
2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และรายไดต้่อเฉล่ียเดือน 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่าหลวง หมู่ ท่ี  2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมารูปแบบการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เชิงปริมาณผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั การ
วิจยัเชิงคุณภาพ การสร้างเคร่ืองมือผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามแบบปลายเปิด (Open ended 
Questions) โดยการแสดงการวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบณมาตรฐาน (Standard 
Deviatation : S.D)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวณทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)
  

ผลการวิจัยพบว่า 
1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 

ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.02 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายไดต้่อเฉล่ียเดือน พบว่า ประชานท่ีมี เพศ อายุ ระดบั

 
29

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเฉล่ียเดือน มีความคิดเห็นต่อ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3)  ขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นท่า
หลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจประชาชนในหมู่บ้านต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ ในการท าโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในหมู่บา้น ช่วยกันระดม
ความคิดกนัในการพฒันาหมู่บา้นเพื่อให้มีความเจริญกา้วหน้า ในการก าหนดแผนพฒันาหมู่บา้น
ตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมเสมอในการตดัสินใจว่าจะท าอะไรให้เกิดประโยชน์ในหมู่บา้น 2) การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติั ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมทุกคนในหมู่บา้นในการปฏิบัติ
ตามแผนงานท่ีไดว้างเอาไว  ้ตามท่ีไดล้งประชามติไวเ้พื่อให้สอดคลอ้งในการพฒันาหมู่บา้นเพื่อท า
ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้น หอกระจ่ายข่าวในหมู่บา้นมีส่วนส าคญัในการช้ีแจงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในหมู่บา้นเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์ 
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และมีความสม ่าเสมอ และการ
มีป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าในหมู่บา้นเพื่อช้ีแจงใหป้ระชาชนเขา้ใจ
ในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล.คณะกรรมการ
หมู่บ้านควรท่ีจะติดป้ายแสดงส่ิงประเมินผลโครงการต่างๆท่ีประสบความส าเร็จในหมู่บ้าน 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  การท างานและตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วมของประชาชน การจดัท าแผนพฒันา 
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People‘s Participation in Development Making of Ban Tha Luang  
Moo 2 Tha Luang Sub – District, Phimai District,  

Nakhon Ratchasima Province 
 

Abstract 
 
The objectives of this research are: 1)  to study people's participation in development plan 

making of Ban Tha Luang Moo 2, Tha Luang Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima 
Province; 2) to compare people's participation in development plan making of Ban Tha Luang Moo 
2, Tha Luang Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province classified by gender, age, 
education background, occupation and average monthly income and 3)  to study problems and 
obstacles of people's participation in development plan making of Ban Tha Luang Moo 2, Tha 
Luang Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province. The research was conducted by 
mixed method with quantitative research and qualitative research. Tool used in the quantitative 
research was questionnaire related to research objectives, while the qualitative research was in-
depth interview; a structured interview with open ended questions. Analysis results were shown in 
form of mean, standard deviation: S.D. and One–Way ANOVA. 

The research revealed that:         
1)  The people's participation in development plan making of Ban Tha Luang Moo 2, Tha 

Luang Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province was overall in moderate level 
with 3.02 of mean. For consideration in each aspect, it was found that opinions were in moderate 
level in all aspects   

2)  The comparison of people's participation in development plan making of Ban Tha 
Luang Moo 2, Tha Luang Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province classified by 
gender, age, education background, occupation and average monthly income found no differences 
that was not in accordance with the pre-specified hypothesis.    

3)  The suggestions for people's participation in development plan making of Ban Tha 
Luang Moo 2, Tha Luang Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province were as 
follows: 1 )  People's participation in decision making - people in the village had to participate in 
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meetings to make decision on projects for villager' benefits, to brainstorm for developing the village 
and having progress and the village committee shall participate in all decision making and setting 
village development plan for people benefits; 2 )  People's participation in practice - all villagers 
shall participate in complying with prescribed plans for developing the village and people benefits, 
broadcasting tower shall be provided in the village to inform villagers on problems for finding 
solutions; 3 )  People's participation in benefits - news and information shall be publicized for the 
villagers regularly and continuously, detail signs of beneficial and valuable projects shall be 
provided in the village for good understanding of the villagers on such projects and 4 )  People's 
participation in evaluation - the village committee should provide villagers with sign boards to 
show evaluation results of successful project, and also support people for their participation in 
evaluation and examination of projects of activities done in the community. 

  
Keywords:  People's participation, development plan making 
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บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ิน โดยก าหนด

กรอบความเป็นอิสระ ใน การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมี
อ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2560) แผน
ชุมชน ผลของการบริหารจดัการให้ชุมชน เรียนรู้จนสามารถก าหนดเป้าหมาย  ดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนทั้งชุมชนให้ร่วมกันคิดตดัสินใจ น าแนวทางไปใช้ในการ ด ารงชีวิตของคนใน
ชุมชนทั้ งระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นในอนาคต โดย ก าหนดเป็น
กิจกรรมโครงการในลกัษณะท่ีชุมชนท าไดเ้องทนัทีดว้ยความสามารถและศกัยภาพของ ชุมชน หรือ
อาศยัความสามารถร่วมกนักบัหน่วยงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ ในการด าเนินการร่วมกนัหรือ  อาจยกให้
เป็นภาระของหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู ้ด าเนินการ ในกิจกรรม/โครงการ ท่ีเกินขีด  
ความสามารถของชุมชน เพื่อผลการพฒันา ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของชุมชนสู่จุดมุ่งหมายของ  
การเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งอยู่เย็น เป็นสุข (กรมการพฒันาชุมชน , 2550) การส่งเสริมให้หมู่บา้นใช้
แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนดว้ย
ตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การตัดสินใจและการลงมือท าของคนในชุมชน มีการ
วางรากฐานวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ในหมู่บา้น ทั้งในส่วนท่ีชุมชน
ช่วยกันท าด้วยตนเอง ชุมชนเสนอขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอ จงัหวดั หรือ หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ปี พ.ศ. 2554 กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดก้ าหนดส่งเสริมให้ ศูนยป์ระสานงาน
องคก์ารชุมชนต าบล (ศอช.ต.) ซ่ึงเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในระดบั ต าบลมีภารกิจในการบูรณา
การแผนชุมชน/ แผนพฒันาหมู่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลให้เป็น  แผนชุมชน บูรณาการระดบัต าบล
ไปสู่แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตลอดจนน าไปสู่การจดัท าข้อบัญญัติ งบประมาณประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชใ้นการบูรณาการแผนระดบัอ าเภอ ส่งต่อสู่ แผนระดบัจงัหวดั ตลอดจนส่ง
ต่อให้หน่วยงานภาคี ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนพิจารณาสนับสนุน งบประมาณต่อไปอีกด้วย 
(สถาบนัการพฒันาและบูรณาการแผนชุมชน, 2553) 

จากความส าคญัของการจดัท าแผนชุมชนซ่ึงถือเป็นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนท าให้รู้จกัตวัตนของตนเองและชุมชน สร้างพลงัความสามคัคีในชุมชนท าให้ชุมชนใช้
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ประสบการณ์และความรู้ร่วมกนัก าหนดทิศทาง แนวทาง กระบวรการจดัท าแผนชุมชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และ
สามารถมีกระบวนการแกไ้ขปัญหา และก าหนดระยะเวลาเพื่อความส าเร็จท่ีชดัเจน เช่ือมโยงรองรับ
นโยบายการพัฒนาของประเทศ และก าหนดระยะเวลาเพื่อความส าเร็จของเป้าหมายในการ
ด าเนินการได ้ทั้งยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและการเช่ือมประสาน ภาคีการพฒันา ทั้งภาครัฐ  
และเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการอ่ืน ๆ ไดด้ว้ยนั้น จึงตอ้งการศึกษาถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนชุมชน กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัท าแผนพฒันาบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ในการให้
ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนหมู่บา้น หรือแผนชุมชนของตนเอง เพื่อน าผลท่ีได้
จากการศึกษาไปพฒันาและส่งเสริมให้การจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น หรือแผนพฒันาชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จากความส าคญัของการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบมีการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาอยากทราบถึงระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนบา้นท่าหลวง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รวมถึง
ปัญหา และสาเหตุปัจจัยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม เพื่อสามารถน าไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อแสวงหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมาต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์  
 
1)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง 

หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา   
2)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 

บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายไดต้่อเฉล่ียเดือน  

3)  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย   จงัหวดันครราชสีมา   
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3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

หมู่บ้านบ้านท่าหลวง หมู่ ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา ผูว้ิจัยได้ใช้
แนวความคิดทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1980) มาใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะรับ 
 

1)  ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่า
หลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย   จงัหวดันครราชสีมา   

2)  ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายไดต้่อเฉล่ียเดือน  

3)  ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย   จงัหวดันครราชสีมา   
 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 
  

1)  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา

หมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ตามแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980) โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 

4. การประกอบอาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา
หมู่บ้าน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติั 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิลผล 
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1)   ตวัแปรอิสระคือขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
1.1)  เพศ  
1.2)  อาย ุ 
1.3)  ระดบัการศึกษา  
1.4)  การประกอบอาชีพ 
1.5)  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2)   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
2.1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 
2.2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติั  
2.3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์ 
2.4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล 

 2)  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
 การวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนในพื้นท่ีบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบล
ท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 150 ครัวเรือน 
 3)  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษาในช่วงเวลาระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – 
พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 

6.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
1)  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ เพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 อาย ุ51 – 65 

ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.3 ประกอบอาชีพ เกษตรกร จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7. รายไดต้่อเฉล่ียเดือน รายได้ไม่
เกิน 5,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7  

2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 2 
ต าบลท่าหลวงอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.02 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

(1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่าหลวง หมู่ ท่ี  2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัด
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นครราชสีมา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกขอ้ 

(2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติั  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านท่าหลวง หมู่ ท่ี  2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติัโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกขอ้ 

(3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย  จงัหวดั
นครราชสีมา การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกขอ้ 

(4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

3)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา
หมู่บ้าน บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเฉลีย่เดือน 

สมมติฐานข้อท่ี 1  ประชาชนท่ีมี เพศต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บ้าน 
บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัพบวา่ ประชาชน
ท่ีมี เพศต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2  ประชาชนท่ีมี อายุต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บ้าน 
บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัพบวา่ ประชาชน
ท่ีมี อายุต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3  ประชาชนท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัพบว่า 
ประชาชนท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่
ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานข้อท่ี 4  ประชาชนท่ีมี การประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา แตกต่าง
กนัพบวา่ ประชาชนท่ีมี การประกอบอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้น
ท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 5  ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเฉล่ียเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา แตกต่าง
กันพบว่า ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเฉล่ียเดือนต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น    
บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

7.  อภิปรายผล  
 
ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นบา้นท่า

หลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และรายไดต้่อเฉล่ียเดือน โดยการแสดงการวิเคราะห์ดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation: S.D)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวณทางเดียว (One – 
Way Analysis of Variance) 

1)  เพศ  
ประชาชนท่ีมี เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน บ้านท่า

หลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของ พระสุภาพ สุภาโว (บวับรรจง) 
(2561: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบล
ยางคอ้ม อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาท ของพระสงฆใ์นการพฒันา ชุมชนไม่แตกต่างกนั และกญัรยาณีย ์กาฬภกัดี (2557: 
บทคดัย่อ)ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนชุมชนบา้นไม้รูด 
ต าบล ไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราดผลการทดสอบสมมติฐานประชาชน ท่ีมีอายุ ต่างกัน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนชุมชนบ้านไม้รูด ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ 
จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั 
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2)  อาย ุ  
ประชาชนท่ีมี อายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น  บา้นท่า

หลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของ สุเนติลกัษณ์ ยกเทพ และยุภาพร 
ยุภาศ (2560: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา 
เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย พบวา่ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ต าบลบา้น เด่ือ อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่ แตกต่างกัน ทางสถิตท่ี
ระดบั .05 และรัฐพงศ์ บุญญานุวตัร (2552: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
พฒันา ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา่ อายพุบวา่ประชาชนมีอายแุตกต่างกนั
มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

3)  ระดบัการศึกษา 
ประชาชนท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 

บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของสุเนติลกัษณ์ ยกเทพ และยุ
ภาพร ยุภาศ (2560: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท า
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวดัหนองคาย  พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ต าบลบา้น เด่ือ อ าเภอ
เมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่ 
แตกต่างกนั ทางสถิติท่ีระดบั .05 และสุวตัถ์ิ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษก์วิน (2560: บทคดัย่อ) 
ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย ต่อ
เดือนต่างกนั มีส่วนร่วมต่อแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั 

4)  การประกอบอาชีพ 
ประชาชนท่ีมี การประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

หมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของอนุชิต โมพนัดุง 
(2560: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี
ของ เทศบาลนครแหลมฉบงัอ าเภอศรีราชาจงัหวดัชลบุรี พบว่าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจดัท า แผนพฒันาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
จ าแนกตาม เพศอายอุาชีพ และรายไดพ้บวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

1) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเฉล่ียเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา

หมู่บา้น บา้นท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัผลงานวิจยัของรัฐพงศ ์บุญญา
นุวตัร (2552: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการพฒันา ชุมชนของประชาชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้พบว่าประชาชนมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และอนุชิต โมพนัดุง (2560: บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของ เทศบาลนคร
แหลมฉบงัอ าเภอศรีราชาจงัหวดัชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัท า แผนพฒันาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดพ้บวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

8.  ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น บา้น

ท่าหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ 
 (1)  ประชาชนในหมู่บา้นควรมีการเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการตดัสินใจ ในการท าโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในหมู่บา้น 
 (2)  ประชาชนทุกคนท่ีอยู่ในหมู่บา้นมีส่วนช่วยกนัระดมความคิดกนัในการ

พฒันาหมู่บา้นเพื่อใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
 (3)  ในการก าหนดแผนพฒันาหมู่บา้นตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมเสมอใน

การตดัสินใจวา่จะท าอะไรใหเ้กิดประโยชน์ในหมู่บา้น 
2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติั  
 (1)  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมทุกคนในหมู่บา้นในการปฏิบติัตามแผนงานท่ี

ไดว้างเอาไว ้ตามท่ีไดล้งประชามติไวเ้พื่อใหส้อดคลอ้งในการพฒันาหมู่บา้น 
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 (2)  ประชาชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อได้รู้ปัญหาในหมู่บา้นเพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้น 

 (3)  ห่อกระจ่ายข่าวในหมู่บา้นมีส่วนส าคญัในการช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดขึ้ นใน
หมู่บา้นเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์   
  (1)  ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง และ

มีความสม ่าเสมอ 
 (2)  การมีป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าในหมู่บา้น

เพือ่ช้ีแจงใหป้ระชาชนเขา้ใจในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล 
 (1)  คณะกรรมการหมู่บา้นควรท่ีจะติดป้ายแสดงส่ิงประเมินผลโครงการต่างๆ

ท่ีประสบความส าเร็จในหมู่บา้น 
 (2)  ควรสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การ

ท างานและตรวจสอบผลการ ด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1)   ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโครงการต่างๆ ในหมู่บา้น 

2)   ห่อกระจ่าย ควรมีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ในโครงการ กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจ  

3)   ควรมีภาครัฐ ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1)   ควรศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบ บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ส่งเสริมการพฒันาหมู่บา้น 

2)   ควรศึกษาวิจยั การวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในหมู่บา้น 

3)   ควรศึกษารูปแบบในการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
หมู่บา้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ 
(แรงต ่า-แรงสูง) กรณศึีกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคอ าเภอปากช่อง  

“ต. ปากช่อง ต. กลางดง ต. คลองม่วง” 

 
มงคล พรมจันทึก30 

 

บทคัดย่อ 
 

โดยปกติแลว้ การจดักระบวนการท างานมุ่งเน้นให้พนักงานคิดเป็น  ท าเป็น  เกิดการใฝ่รู้
อยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งมาตรฐานคุณภาพงานบริการ เป็นตวัหน่ึงท่ีวดัการท างานขององคก์ร ในดา้นการ
บริการให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึง ดงันั้นในแนวคิดน้ีจะมุ่งเนน้ให้พนกังานมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ โดยการน าส่ิงท่ีมองเห็นในงานของพนักงานในหลายๆดา้น ท่ี
สามารถคิดปรับปรุง  และแก้ปัญหาได้ในงานนั้น  เน้นการใช้งานได้จริงน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ให้พนกังานมีส่วนร่วมในงานท่ีท าอยู่ มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ท าใหเ้กิดช่องทางใหม่ท่ีสามารถตอบโจทยใ์นยุด 4.0 คือการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดผลต่อองคก์ร มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนของงานนั้น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กคนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคอ าเภอปากช่อง วิสัยทศัน์ (Vision) - กฟภ. เป็นองคก์รชั้นน าท่ีทนัสมยั มุ่งมัน่
ให้บริการพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมท่ี
ย ัง่ยืนภารกิจ  (Mission) - จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งดา้นคุณภาพและบริการ โดยการพฒันา
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มค่านิยมร่วม  (Core Value) - บริการ
ดี มีคุณธรรม ดงันัน่ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการจดัการของงานขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ท่ีมีผลต่อการช าระเงินค่า
ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) จึงเป็นประเด็นใหศึ้กษา ในแต่ละปี มีผูใ้ชไ้ฟ จ านวนมาก 
มายื่นเร่ืองขอขยายเขตไฟใหม่ ผูใ้ชไ้ฟส่วนใหญ่ไม่มาช าระเงิน ท าให้มีแฟ้มงานสะสมจ านวนมาก 
ในท่ีน้ี ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจจะมีหลายสาเหตุ อย่างเช่น ผูใ้ช้ไฟท่ียื่นของขยายเขตไม่ไดรั้บเอกสาร 

 
30

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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จากการส่งไปร์ษณียไ์ปยงัผูใ้ชไ้ฟ อาจจะตกหล่น หรือไม่ผูใ้ชไ้ฟยงัไม่มีงบประมาณในตอนนั้น ท า
ใหไ้ม่สามารถมาช าระในเวลาท่ีก าหนด 

 
ค าส าคัญ:  กฟภ., การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, งานขยายเขตระบบไฟฟ้า 
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Factors Affecting the Payment of New Electric System Area Expansion 
(Low-High Voltage) Case Study: Provincial Electricity Authority 

Pak Chong District, "Pak Chong Subdistrict, 
Klang Dong Subdistrict, Khlong 

 
Abstract 

 
Normally, work process management is focused on employees thinking of continuing to 

be curious, as well as service quality standards. Is one that measures the work of an organization In 
providing thorough services to the public Therefore, in this concept, will focus on giving employees 
the ability to think systematically. Creative thinking By bringing things that are seen in the work of 
the employees in many ways That can think of improvement And can solve problems in that job 
Emphasizing practical use leads to knowledge creation for employees to be involved in their work. 
Consistent with the policies of the Provincial Electricity Authority Resulting in new channels that 
can answer the problem in Yud 4.0, which is to apply technology to make the organization more 
convenient, quick, and reduce the work process Accessible to all information. Provincial Electricity 
Authority, Pak Chong District. Vision (PEA) - PEA is a leading modern organization. Dedicated 
to providing electric energy services with efficiency, reliability for quality of life. Economic and 
Social Sustainability Mission - procure electric power services and conduct other related 
businesses. To meet the needs of customers to be satisfied Both quality and service By continuous 
organizational development Have social and environmental responsibility. Core Value - Good 
service with morality. Therefore, the researcher is interested to study the management of the 
extension of the new power system area. That affects the payment of the extension of the new 
electrical system area (Low-voltage high) is therefore an issue to study each year, many electricity 
users submit requests to expand the new fire zone Most power users do not pay. As a result, there 
are many accumulated files. Here, the problem may be caused by many reasons such as power users 
who filed the extension did not receive the documents. From sending to the postman to the 
electricity users may fall or not, the electricity users do not have the budget at that time. Causing 
unable to pay in the specified time. 

 

Keywords:  PEA, Provincial Electricity Authority, Electrical system expansion 
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บทน า 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
โดยปกติแลว้ การจดักระบวนการท างานมุ่งเน้นให้พนักงานคิดเป็น  ท าเป็น  เกิดการใฝ่รู้

อยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งมาตรฐานคุณภาพงานบริการ เป็นตวัหน่ึงท่ีวดัการท างานขององคก์ร ในดา้นการ
บริการให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึง ดงันั้นในแนวคิดน้ีจะมุ่งเนน้ให้พนกังานมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ โดยการน าส่ิงท่ีมองเห็นในงานของพนักงานในหลายๆดา้น ท่ี
สามารถคิดปรับปรุง  และแก้ปัญหาได้ในงานนั้น  เน้นการใช้งานได้จริงน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ให้พนกังานมีส่วนร่วมในงานท่ีท าอยู่ มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ท าใหเ้กิดช่องทางใหม่ท่ีสามารถตอบโจทยใ์นยุด 4.0 คือการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดผลต่อองคก์ร มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนของงานนั้น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กคนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคอ าเภอปากช่อง วิสัยทศัน์ (Vision) - กฟภ. เป็นองคก์รชั้นน าท่ีทนัสมยั มุ่งมัน่
ให้บริการพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมท่ี
ย ัง่ยืนภารกิจ  (Mission) - จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งดา้นคุณภาพและบริการ โดยการพฒันา
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มค่านิยมร่วม  (Core Value) - บริการ
ดี มีคุณธรรม ดงันัน่ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการจดัการของงานขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ ท่ีมีผลต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า -แรงสูง) จึงเป็นประเด็นให้
ศึกษา ในแต่ละปี มีผูใ้ชไ้ฟ จ านวนมาก มายื่นเร่ืองขอขยายเขตไฟใหม่ ผูใ้ชไ้ฟส่วนใหญ่ไม่มาช าระ
เงิน ท าให้มีแฟ้มงานสะสมจ านวนมาก  ในท่ีน้ี ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจจะมีหลายสาเหตุ อย่างเช่น ผูใ้ช้
ไฟท่ียืน่ของขยายเขตไม่ไดรั้บเอกสาร จากการส่งไปร์ษณียไ์ปยงัผูใ้ชไ้ฟ อาจจะตกหล่น หรือไม่ผูใ้ช้
ไฟยงัไม่มีงบประมาณในตอนนั้น ท าใหไ้ม่สามารถมาช าระในเวลาท่ีก าหนด เหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหา
ท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งไม่มองขา้ม ผูท้  างานวิจยัยงัตอ้งยิดหลกัระเบียบของการไฟฟ้า ท่ีการไฟฟ้าออกมา
เพื่อปรับใช ้ในองคก์รเพื่อใหเ้ป็นแนวทางท่ีถือปฏิติ ไดอ้ธิบายไวค้ราว ๆ ดงัน้ี  

ระบบการจ่ายไฟฟ้าและอตัราค่าไฟฟ้า  ระบบการจ่ายไฟฟ้า  
กฟภ.จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั ดงัน้ี  

1) ความถี่ 50 เฮิรตซ์  
2) อตัราค่าไฟฟ้า กฟภ.จะประกาศอตัราค่าไฟฟ้าให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้า

ตามท่ีคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ก าหนด  
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3) การจ่ายไฟฟ้าชัว่คราว กฟภ.อาจจ่ายไฟฟ้าเป็นการชัว่คราวแก่ผูข้อใชไ้ฟฟ้า ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  งานเพื่อการก่อสร้างโรงงาน อาคาร บา้นอยู่อาศยั สะพาน ถนน สถานท่ี
พกัคนงานท่ีใชส้ าหรับ ก่อสร้างเฉพาะแห่ง หรือเฝ้าของ เป็นตน้  

(2)  งานท่ีจดัขึ้นชัว่คราวในงานราชพิธี งานประเพณี หรืองานทางศาสนาของ
หน่วยราชการ หรือองคก์ร ปกครองทอ้งถ่ินจดัใหมี้ขึ้นเป็นคร้ังคราว  

(3)  การจ่ายไฟฟ้าท่ี กฟภ.เห็นสมควรจ่ายไฟฟ้าเป็นการชัว่คราว อน่ึง การใช้
ไฟฟ้าชัว่คราวมีระยะเวลาการใชไ้ฟฟ้าตั้งแต่ติดตั้งไม่เกิน 1 ปี หากเกินจากน้ีใหพ้ิจารณาเป็น ราย ๆ ไป  

ระยะเวลาในการยืน่ขอขยายเขตระบบจ าหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง มี
ขั้นตอนต่อไปน้ี  

1) ติดตั้งระบบจ าหน่ายแรงต ่าไม่เกิน 250 เมตร 
2) ติดตั้งระบบจ าหน่ายแรงต ่าไม่เกิน 1,000 เมตร 
3) ติดตั้งระบบจ าหน่าย แรงสูงไม่เกิน 33 เควี ระยะทางไม่เกิน 500 เมตร และ

หมอ้แปลงไม่เกิน 250 เควีเอ 
 
ตารางท่ี 1.1  ระยะเวลาในการยืน่ของานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า-แรงสูง)  
 

ขั้นตอน ระยะเวลาในการขยายเขตระบบจ าหน่าย(วัน) 
1. รับค าร้องและนดัวนัส ารวจ - - - - 
2. ส ารวจรายละเอียด  - - - - 
3. จดัท าแผนผงัและประมาณการค่าใชจ้่าย 7 10 15 25 
4. อนุมติัแผนผงัและประมาณการค่าใชจ้่าย  - - - - 
5. แจง้ค่าใชจ้่ายใหผู้ข้อใชไ้ฟทราบ  - - - - 
* รวมระยะเวลาตั้งแต่รับค าร้องจนถึงแจง้ค่าใชจ้่าย  7 10 15 25 
6. รับช าระเงินและเตรียมการก่อสร้าง  8 20 25 35 
7. ด าเนินการก่อสร้างจนแลว้เสร็จ  - - - - 
* รวมระยะเวลาตั้งแต่รับค าร้องจนด าเนินการก่อสร้างเสร็จ 15 30 40 60 

 
แหล่งท่ีมา:  กองเศรษฐกิจพลงัไฟฟ้า วนัท่ี 28/10/2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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2.  ค าถามการวิจัย  
 
“อะไรท่ีส่งผลใหลู้กคา้ไม่สามารถช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า (แรงต ่า-แรงสูง)” 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
งานวิจยัในคร้ังน้ีจดัขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการช าระเงินของผูใ้ช้ไฟฟ้าใน

การยื่นขอขยายระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า -แรงสูง)ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่องแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

3.1  ด้านผูใ้ช้บริการ หรือปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยจ าแนกตาม อายุ เพศ อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียและอตัราการเสียค่าไฟฟ้า 

3.2  ดา้นผูใ้หบ้ริการ หรือปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดอนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่ือสารทางการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) 

 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
 

4.1  ขอบเขต ดา้นสถานท่ี: ต าบลปากช่อง ต าบลคลองม่วง ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
4.2  ขอบเขตดา้นเวลา: เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2563 
4.3  ขอบเขตดา้นประชากร: ลูกคา้ท่ียืน่ขอขยายเขต ในอ าเภอปากช่อง 
4.4  ขอบเขตด้านเน้ือหา: ศึกษาปัจจยัส่งผลให้ ลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินได้ เพื่อน าผล

การศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน ในงานยื่นของขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) ในพื้นท่ีให้มีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆและพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง 

 

5.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า -แรงสูง) ใน

พื้นท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง คร้ังน้ีใช้ เป็นการศึกษาวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง 
ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 389 

 

1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้ท่ียืน่ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ 
(แรงต ่า-แรงสูง)  ท่ีอาศยัอยูใ่น เขตพื้นท่ีรับผืดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง ตั้งแต่
เดือน มกราคม 2562  ถึง เดือน มีนาคม 2563 ซ่ึงมีจ านวน 143 คน 

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้ท่ียื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) จ านวน 40 คน ซ่ึงสุ่มจากจ านวนลูกคา้ 25 %  ซ่ึงไดจ้ากตารางส าเร็จรูปของ 
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล , 2543) เป็น ตารางท่ีใช้หาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร
เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี ผูว้ิจยัยอมรับไดเ้ท่ากบั 10 % เลือกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

6.  เคร่ืองมือในการวิจัย  
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ค่าไฟเฉล่ีย รายไดต่้อเดือน 

เป็นค าถามท่ีมีหลายตวัเลือก(Multiple Choices Question) เลือกตอบเพียงขอ้เดียว  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระเงินค่า

ขยายเขตในพื้นท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ แยกออกเป็น 

1)  ปัจจยัดา้นการเงิน เงินทุนหมุนเวียน  จ านวน  3  ขอ้ 
2)  ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองงานขยายเขต  จ านวน  4  ขอ้ 
3)  ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร  จ านวน  4  ขอ้ 
4)  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ           จ านวน  4  ขอ้ 

เป็นค าถามมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) และมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ น้อย
ท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 390 

 

คะแนน    การแปลความหมาย 
ค่าคะแนน 1   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ค่าคะแนน 2   หมายถึง   ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ค่าคะแนน 3   หมายถึง  เฉยๆ 
ค่าคะแนน 4   หมายถึง  ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ค่าคะแนน 5   หมายถึง  เห็นดว้ย 

โดยน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม  โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 
ระดบั ส าหรับการใหค้วามหมายของค่าท่ีวดัได ้ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายข้อ 
ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80 = ระดบัต ่ามาก 
  คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60 = ระดบัต ่า 
  คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40 = ระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 =  ระดบัสูง 
  คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 =  ระดบัสูงมาก 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามและขอ้เสนอะแนะเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาในดา้นผลกระทบต่อการช าระ
เงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า-แรงสูง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง ซ่ึงเป็น
ค าถามเก่ียวกบัการยื่นขอ้เสนอแนะทางเลือกให้กบัลูกคา้ตอบเป็นตวัหนงัสือ 1 ขอ้ และเป็นค าถาม
เก่ียวกบัถา้มีโครงการให้ขยายเขตไฟฟ้าใหม่ ฟรี ให้ลูกคา้ตอบเป็นตวัหนังสืออีก 1 ขอ้ การยืนขอ
เสนอแนะมาจากโครงการของการไฟฟ้าล่าสุดปี 2563 เป็นโครงการท่ียื่นขอขยายเขตไฟฟ้าฟรี ไม่
เกิน 140 เมตร ท าให้เกิดกระตดัสินใจของลูกคา้รายเก่าท่ีจะมายื่นขอขยายเขตในจ านวนมาก และ
อาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า สามารถยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า ฟรี ท าให้จ านวนแฟ้มงานลด
นอ้ยลงจากท่ี มีจ านวนท่ีสุด 
 

7.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  

แบบสอบถามฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นเอง โดยมีขึ้นตอน ดงัน้ี 
7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองปัจจยัทีมีผลต่อการช าระเงินค่า

ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต.ปากช่อง ต.กลางดง ต.คอลงม่วง จากนั้น
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยก าหนดนิยามศัพท์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
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7.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั ผูวิ้จยัด าเนินการดงัน้ี 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต.ปากช่อง ต.กลางดง ต.คอลงม่วง และตรวจสอบเน้ือหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ แลว้
น ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

7.3  การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน 3 ดา้น คือผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การวิจยั ดา้นการบริหารการศึกษา และผูท่ี้มีความรู้ดา้นกฎหมาย ซ่ึงทั้ง 3 ท่านมีความรู้ไม่ต ่ากว่า
ปริญญาโท พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามท่ีสร้าง
ขึ้นกบักบัเน้ือหาโดยการน านิยามและค าถามให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นว่าค าถามแต่ละขอ้
วัดได้ตามนิยามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of 
Consistency) โดยใชค้ะแนนดงัน้ี 

+1 หมายถึง ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือนิยามศพัท-์1 หมายถึง 
ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือนิยามศพัท ์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการวิจยัหรือนิยามศพัท์
เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี 
ค่า IOC ≥ 0.50 หมายความวา่ ค  าถามนั้นตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ค่า IOC  0.50 หมายความวา่ ค  าถามนั้นไม่ตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
7.4  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุง  แกไ้ขตามค าแนะน า

ของผูเ้ช่ียวชาญ  
7.5  น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40  คน ซ่ึงไม่เป็นกลุ่มตวัอย่าง

ในการเก็บขอ้มูลในการวิจยั 
7.6 น าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี ค่าสัมประสัมปสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอนบคั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.98 
 

8.  การรวบรวมข้อมูล 
   

1)  น าน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 
คน เพื่อใหท้ าแบบสอบถามและท าการเก็บกลบัมาทนัที 
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2)  แบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความเรียบร้อย แล้วน าไป
วิเคราะห์ผลต่อไปซ่ึงไดจ้ านวนแบบสอบถาม ครบตามจ านวน 40 ฉบบั คิดเป็น ร้อย 100 

 
9.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขอ้มูลพื้นฐาน  
วิเคราะห์โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) และในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระเงินค่าขยาย
เขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) ในกรณีศึกษา : ต.ปากช่อง ต.กลางดง ต.คลองม่วง ใช ้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
10.  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  

1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
3)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

11.  ผลการศึกษา 
 
ผลของการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัค่าจ านวน ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อาย ุ ค่า

ไฟเฉล่ีย และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ต าบลปากช่อง ต าบล
กลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
40 คน พบวา่ 

1)   เพศ ผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวิจยั ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา เพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37. 5 

2)   อาย ุผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวิจยั ส่วนใหญ่ อายุ 66 ปีขึ้นไป จ านวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และนอ้ย
ท่ีสุด อาย ุ56 – 65 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

3)   ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย ผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุ่มตวัอย่างท่ีใชก้ารวิจยั ส่วนใหญ่ ระดบัการช าระ
ค่าไฟฟ้า อยู่ท่ี 1,001-3,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา มากกว่า 5,000 บาท 
จ านวน 10คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และนอ้ยท่ีสุด ไม่เกิน 1,000บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
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4)   รายได้เฉล่ียต่อเดือนผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจยั ส่วนใหญ่  รายได้ 
20,001 – 40,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา 40,001 – 60,000 บาท จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 127.5 และนอ้ยท่ีสุด ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 

จากตารางผลวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีตอบค าถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุค่า
ไฟฟ้าเฉล่ีย และรายได้เฉล่ียต่อเดือนจะเห็นไดว้่าจากการสุ่มให้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มคนสูงอาย ุท่ีเกษียรณอาย ุ

การเปรียบเทียบความคิดเห็น ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อาย ุค่าไฟฟ้าเฉล่ีย และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่
(แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวม และระดบั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นเงินทุน 2) ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองงานขยาย
เขต 3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายในองค์กรและ 4) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ/และการส่งเสริมการตลาด 
รายละเอียดดงัต่อ 
 
ตารางท่ี 1.2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยาย

เขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบล
คลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม 

 
ล าดับ
ที ่

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยาย
เขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา 
ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D แปลผล 

1. ปัจจยัดา้นเงินทุนหมุนเวียน 2.61 0.65 ปานกลาง 
2. ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองงานขยายเขต 1.93 0.63 ระดบัต ่า 
3. ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายนอกองคก์ร 3.13 0.48 ปานกลาง 
4. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ/การส่งเสริมการตลาด 4.00 0.49 ระดบัสูง 

รวม 2.92 0.56 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1.2 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่

(แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดั



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 394 

 

นครราชสีมาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ มี
ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจจะอยู่ในระดบัสูง ลองลงมา ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายใน
องคก์ร และ ดา้นปัจจยัทางดา้นเงินทุนหมุนเวียน ตามล าดบั 
 

11.1  ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรง
ต ่า-แรงสูง) ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราช 
11.1.1  ดา้นเงินทุน 

1) ระดับเงินทุนของผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่มีเพียงพอต่อการช าระเงินค่าขยายเขต 
เน่ืองจากปัจจุบนั ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ มีราคาค่อนขา้งสูง ท าให้เกิดการช าระเงินในส่วน
ของงานขยายเขตท่ีน้อยลง ถา้มีแหล่งเงินทุนหรือเงินกู ้ให้กบัผูใ้ชไฟฟ้า โดยท่ีการไฟฟ้าท าสัญญา
กบัธนาคาร ให้แบ่งผ่อนจ่ายออกแบบงวดๆ อาจจะเป็นทางเลือกหน่ึงให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า สามารถช าระ
เงินค่าขยายเขตไฟฟ้าใหม่(แรงต ่า-แรงสูง)ในพื้นท่ีอ าเภอปากช่องได ้

2)  เงินทุนส ารองก็เป็นผลต่อการด ารงชีวิต ท่ีท าให้เรามีความสุขความสบาย
และให้เราได้ใช้ชีวิตประจ าวนัแหล่งเงินทุนหมุนเวียนย่อมมีผลต่อการช าระค่าขายายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่เน่ืองจากสถานะการณ์ทางการเงินท่ีมีผลต่อการตอบแบบสอบถามท่ีบ่งบอกว่าระดบัต ่า 
หมายถึงคือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งการใหม้องเห็นถึงประเด็นส าคญั 

11.1.2  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองงานขยายเขต 
1)  งานขยายเขตท่ีมีขั้นตอน มีกฎระเบียบท่ียุ่งยากและใช้เวลาในการยื่นขอ

หลายคร้ังท่ีสับซ้อนซ่ึงเป็นประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองน้ี เพราะ
บางคร้ังกฎระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยงัมีขอ้จ ากดัในหลาย ๆ เร่ือง ท าให้ขั้นตอนและการ
เตรียมเอกสาร ท่ีมีเยอะพอสมควร ดงันั้นถา้เราพิจารณาให้เห็นถึงขอ้น้ี เราควรจะปรับปรุงเร่ืองของ
กฏระเบียบและขอ้บงัคบั การยืน่ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) 

2)  เร่ืองการทราบขั้นตอนงานขยายเขต จากการตอบแบบสัมภาษณ์อยู่ใน
ระดบัต ่าแสดงให้เห็นว่าผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่ไดรั้บรู้รายละเลียดเร่ืองขั้นตอนการขยายเขต แสดงให้เห็นว่า
เราควรจะศึกษาหาวิธีท่ีท าให้ช่วยให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้า รับรู้และเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานขอขยายเขต
ระบบไฟฟ้า(แรงต ่า-แรงสูง) 

3) ขั้นตอนการขอขยายเขตและระยเวลาในการท างานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก็เป็นปัจจยัส่งผลให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าเกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการของเรา ทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคย่อมจะตอ้งจดัการกบัระบบคุณภาพมาตรฐานงานบริการ โดยเฉพาะเร่ืองขั้นตอนและ
กระบวนการ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 395 

 

11.1.3  ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร 
1)  พนักงานรับผิดชอบเร่ืองงานขยายเขต ท่ีผูใ้ช้ไฟฟ้ายื่นขอขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) จากผลการตอบแบบสอบถามการช้ีแจงรายละเอียด ว่าพนักงานท่ีรับ
เร่ืองลูกคา้แลว้ช้ีแจงเอกสารเป็นความตอ้งการท่ีสูงมากท่ีจะตอ้งให้พนกังานช้ีแจงรายละเอียดและ
ขั้นตอนงานขอขยายเขต  

2) จากการตอบแบบสอบถาม ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ให้ความส าคญัทางดา้นการมีส่วน
รับรู้ข่าวสาร ในองคก์รของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าตระหนกัถึงการรับรู้ข่าวสารและรับรู้
รายละเอียดในเร่ืองต่างๆ 

3)  เร่ืองการรับรู้ข่าวสาร จากทางเวป็ไชค ์หรือทีวี เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ท่ี
ออกมาแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางผูใ้ชไฟฟ้าไดรั้บรู้ข่าวสารท่ีนอ้ยมากท าให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ควรท่ีจะตอ้งมีช่องทางการส่ือสารใหเ้พิ่มมากขึ้นรวมถึงการแจกแผ่นพบัหรือเอกสารต่างๆ 

11.1.4  ดา้นเศรษฐกิจ หรือการส่งเสริมการตลาด 
1) จากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ช้ไฟฟ้าในด้านโครงการขอขยายเขต

ไฟฟ้า ไม่เกิน 140 เมตร เป็นโครงการท่ีการไฟฟ้าท าเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นการ
ช่วยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟ้า ท่ีไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าเขา้ไปยงับริเวณท่ีห่างไกลโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ท าให้
ผูใ้ช้ไฟฟ้ามีความพึงพอใจ ในโครงการน้ีเป็นส่วนมาก ท าให้ผลของค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานออกมาในเกณฑท่ี์มากท่ีสุด 

2) จากการตอบแบบสอบถามให้เห็นถึงผูใ้ช้ไฟฟ้ามีความเช่ือถือในองค์กร
ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดค่านิยมขององค์กรและการความวางใจ ในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัผูใ้ช้
ไฟฟ้าและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3) จากการตอบแบบสอบถามในเร่ืองของภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั จะส่งผล
กระทบต่อการช าระเงินของท่านอย่างไรเน่ืองจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าคิดว่ามีผลกระทบต่อการช าระเงินของ
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ท่ีจะตอ้งค านึงถึงเป็นปัจจยัในส่ิงส าคญั 

4)  เศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่เป็นระดบัค่อนขา้งสูงมากเพราะวา่ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั ท าให้
มีผลกระทบเป็นอยา่งมาก 

11.1.5  ผลการสัมภาษณ์ 
เป็นค าถามใหต้อบ 2 ขอ้เป็นขอ้เสนอแนะและเป็นแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา

ในการช าระเงินค่าขยายเขต  
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ข้อท่ี 1 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ช้ไฟฟ้า ถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อเสนอแนะให้ท่าน
สามารถช าระเงินขยายเขตออกเป็น 3 งวด หรือ 5 งวด ในความคิดเห็นของท่านมีต่อค าถามน้ีอย่างไร 
ส่วนมากจากบทสัมภาษณ์ลูกค้ามีความพึงพอใจถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการแบ่งจ่าย
ออกเป็นงวด ๆ จะท าให้ไม่ค่อยกระทบต่อภาระการรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั และ
เป็นทางเลือกท่ีดี ถา้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการเช่นน้ีใหก้บัผใูชไ้ฟฟ้า 

ขอ้ท่ี 2 ถา้การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค มีโครงการยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าฟรี ในระยะทาง 140 เมตร 
โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อโครงการน้ี และจากบทสัมภาษณ์ผูใ้ช้
ไฟฟ้า ทั้งหมด 40 คน ให้ความเห็นตรงกนัว่า เป็นส่ิงท่ีดีและเห็นดว้ยถา้มีโครงการยื่นขอขยายเขต
ไฟฟ้าฟรี เพราะเป็นการลดภาระลงไดเ้ยอะมาก ส าหรับคนท่ีบ่านตั้งอยู่ไกลจากระบบไฟฟ้าจากท่ี
จะตอ้งเสียเงินในราคาแสนบาทกลบัตอ้งเสียในราคาหม่ืนกว่าบาท ผูใชไ้ฟฟ้ามีก าลงัท่ีจะช าระเงิน
ในส่วนน้ีถา้มีโครงการน้ีเกิดขึ้น จากการสัมภาณ์แบบแจกแบบสอบถาม ลูกคา้ท่ียื่นขอก่อนเดือน
มกราคม 2563 ท่ีสัมภษณ์เม่ือทราบว่ามีโครงการยื่นขอขยายเขตไฟ้ฟาฟรี ก็จะมายื่นใหม่ทุกราย ท า
ให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการน านโยบายตามรัฐบาลมาใชช่้วยเหลือประชาชน ท าให้
ช่วยลดภาระประชาชน 
 

12.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 
จากการสรุปผลการวิจยัสามาถวิพากษ์ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และค าถามของการ

วิจยัไดด้งัน้ี 
 

12.1  ปัจจัยด้านเงินทุน 
ปัจจยัทางดา้นเงินทุนจะส่งผลต่อการช าระเงินของงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ เพราะเป็น

ปัจจัยหลักของการสะสมเงินทุน การใช้จ่ายเงินทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั ถา้หากเกิดการใชจ่้ายเงินทุนออกไป อาจจะท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งรายไดท่ี้ออกมา
เป็น รายรับ-รายจ่าย ท่ีไม่เท่ากนั ท าให้เกิดผลกระทบในบริเวณกวา้งของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ท าให้เกิดความ
เดือดร้อน จึงท าให้เป็นสาเหตุของการท่ีไม่มีความสามารถในการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) จากงานวิจยัเร่ืองระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของ
บุคลากรกองประปาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครราชสีมาโดยนายอารี ลือกลาง (2552) พบวา่ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนของ
ผูต้อบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรกองประปาเก่ียวกบัเร่ือง
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เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรับช าระเงินผ่านทางไปรษณียใ์นอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายของผูใ้ชบ้ริการเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรกพบวา่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า
มีความพึงพอใจต่อค่าธรรมเนียมในการขอใชไ้ฟฟ้ารายใหม่เหมาะสมดอกเบ้ียในกรณีช าระค่าไฟฟ้า
เกินก าหนดเป็นธรรมและค่าธรรมเนียมในกรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้าเหมาะสมซ่ึงค่าธรรมเนียมต่างๆ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการเช่นกัน (พรศรี ลิมปพนาสิทธิ , 2546)ในขณะท่ีงานวิจัย
ของอจัฉโณทยั ภูษณสุวรรณศรี (2557) เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการ
ภตัตาคารอาหารประเภทสุก้ีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้มากท่ีสุดคือความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้และคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ไดซ่ึ้งคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้จะ
เพิ่มสูงขึ้นไดน้ั้นจะตอ้งเกิดจากความคุม้ค่าท่ีเกิดจากคุณภาพเทียบกบัราคาและค่าใชจ่้ายท่ีสูญเสียไป 

 
12.2  ปัจจัยด้านความรู้เกีย่วกบังานขยายเขต 
พบว่าส่วนใหญ่ จะไม่มีความรู้ทางดา้นงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ท่ีท าให้เกิดความรู้

ความเขา้ใจ ในงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระ
เงินค่าขยายเขต ในเร่ืองความรู้ความเขา้ในเร่ีองขยายเขตเป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การช าระเงินค่าขยายเขต 

 
12.3  ปัจจัยด้านการส่ือสารภายนอกองค์กร 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.13 และพบว่ากระแสอิทธิพลของส่ือออนไลน์/ 

โทรทศัน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิวตัน์มีปัจจยัท่ีส่งผลให้มีความเบ่ียงเบนเขา้สู่กลุ่มการรับรู้
ข่าวสาร ในการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่  ส่ือ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ และผูใ้ช้ไฟฟ้าจะไดรั้บขอ้มูลจากส่ือมากกว่าการ
เชิญชวนโดยตรง โดยท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตอ้งรับรู้และทราบถึงแนวคิดและวิธีการ 

 
12.4  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ และการส่งเสริมการตลาด 
พบว่าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัส่งผลกระทบโดยตรงต่อการช าระเงินค่าขยาย

เขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซ่ึงท าใหเ้กิดสภาพทางเงิน การลงทุน หรือเงินเก็บ ในสภาพคล่องส่งผลกระทบ
ในบริเวณกวา้ง และรวมถึงการส่งเสริมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง  ๆ ท่ีสนบัสนุนให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า
เห็นถึงผลประโยชน์และเขา้ถึงโครงการท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อตวัผูใ้ช้ไฟเอง โครงการต่างๆท่ี
ไฟฟ้าสนับสนุนให้เกิดขึ้นจะเป็นผลดีต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า ดงันั้นจึงเป็นทางเลือกให้เกิดภาพรวมอยู่ใน
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ระดบัสูงมาก ดงันั้นจึงเป็นทางเลือกให้เกิดภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก ตามแนวความคิดปริมาณ
เงินของเคนส์ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลกในระหว่างปี พ.ศ. 2472- 2476 ปรากฏว่าทุก
ประเทศต่างประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแนวนโยบายเศรษฐกิจของคลาสสิคไม่สามารถน ามา
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ เจ.เอ็ม.เคนส์.(J.M. Keynes) ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษได้
เสนอแนะแนวคิดใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ในหนงัสือ The General Theory แนวความคิดของเคนนั้น
แตกต่างไปจากส านกัคลาสสิคส าหรับในเร่ืองเก่ียวกบัปริมาณเงินนั้นมีดงัน้ี 

1)  ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย 
2)  ความตอ้งการถือเงินไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน 
3)  ความตอ้งการถือเงินไวเ้พื่อเก็งก าไร 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการถือเงินข้อ 2) และข้อ 3) นั้นเป็น นั้นเป็นแนวคิดท่ีเพิ่มเข้ามา
นอกจากน้ีความตอ้งการถือเงินสองประเภทน้ีผกผนั กบัอตัราดอกเบ้ียดว้ย 9 คืออตัราดอกเบ้ียสูงขึ้น
ความตอ้งการถือเงิน 2 ประเภทน้ีจะลดลงแต่ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลงความตอ้งการถือเงิน 2 ประเภท
น้ีจะสูงขึ้นเคนส์ยงัมีแนวความคิดเพิ่มเติมจากพลาสติกในแง่ท่ีวา่เงินนอกจากท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง
ในการแลกเปล่ียนแลว้ยงัเป็นตวัรักษาค่า (Store of Value) ด้วยจากแนวคิดน้ีท าให้สินทรัพยบ์าง
ประเทศท่ีมีสภาพคล่องคือ เช่นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าน่าจะรวมอยูใ่นปริมาณเงิน แ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การตลาด ท่ีสามารถควบคุมได้ ถูกจัดท าขึ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ี เป็น
กลุ่มเป้าหมายเพื่อมให้บรรลุผลทางการตลาด โดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4 ปัจจยั
หลกั คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  ด้านสถานท่ี (Place)  ด้านราคา (Price) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) (Kotler, 1997, p. 92) ต่อมา Booms and Bitner (1981) ได้เพิ่มปัจจัยอีก 3 
ปัจจยั เพื่อสนบัสนุนทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล (People) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) โดย Kumar (2010, pp. 47-51) และ
จะมองถึงความพึงพอใจในการให้บริการด้วย เพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระเงิน 
ถึงแมว้่าผูจ้ดัท าจะไม่เนน้ในดา้นความพึงพอใจแต่ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงิน
ค่าขยายเขตดว้ยเช่นเดียวกนั เป็นไปตาม ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกยินดีหรือผิดหวงั
ของบุคคลหน่ึง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเม่ือไดรั้บผลิตภณัฑห์ลงัจากเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Kotler, 
1997, p. 40) ความพึงพอใจ อาจหมายถึงการรับรู้ถึงสินคา้หรือการบริการเฉพาะแต่ละบุคคล โดย
เก่ียวพนักบัความคาดหวงัของสินคา้นั้น ๆ (Schiffman & Kanuk, 2004, p. 14) ความพึงพอใจมกัจะ
ถูกน ามาพิจารณา เพราะเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคได ้(Baker, p. 436) โดย Chaplin 
(1986, p. 437) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจนั้นในทางจิตวิทยาหมายถึง ความรู้สึกเองของผูรั้บบริการ
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เทียบกบัประสบการณ์จากการใชบ้ริการในสถานท่ีนั้นๆ ทั้งน้ี จากการเปรียบเทียบผลลพัธ์ของผลิต
ภณัธ์หรือบริการท่ีได้รับจริงและผลท่ีคาดหวงั Patterson (1993, p. 449) ได้จ าแนกความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี  

1)  หากผลลัพธ์ท่ีได้จริงมีมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวงั จะท าให้เกิดความพึงพอใจใน
ระดบัสูง 

2)   หากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ริงเท่ากบัส่ิงท่ีคาดหวงั จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 
3)   หากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ริงนอ้ยกวา่ส่ิงท่ีคาดคิด จะไม่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

จากข้อมูลเบ้ืองต้น อาจจะสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจนั้นคือความรู้สึกยินดีกับ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไดรั้บ โดยมาจากการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของส่ิงท่ีไดรั้บน้อยกว่าท่ี
คาดหวงัไวแ้ลว้จะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกไม่พอใจ ทั้งน้ีความพึงพอใจอาจใชเ้ป็นตวัช้ีวดัของคุณภาพ
การใหบ้ริการ เน่ืองจากมีผบลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ 
 

13.  ข้อเสนอแนะ 
 

1) ควรด าเนินการแกไ้ขปัญหาบนพื้นฐานในเร่ืองความเขา้ใจเก่ียวกบังานบริการ ท่ีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ามีความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในเร่ืองงานเก่ียวกบังานขยายเขต
ระบบไฟฟ้าใหม่ 

2) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า ทีตอ้งการ ยืน่ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ 
3) จดัท าโครงการท่ีส่งเสริมการลดภาระค่าใชจ่้ายของผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยภาครัฐช่วยเหลือ 
4) จดัท านวตักรรมส่งเสริมความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้า เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าเกิดความ

มัน่ใจในการใหบ้ริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งมีส่วนร่วมในการยืน่ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ โดยรวมกลุ่มมายื่นขอ

ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเพิ่มขอบเขตของโครงการขยายเขตไฟฟ้า ฟรี จากเดิม 140 
เมตร ถา้รวมตวักนัมายื่นขอ ก็อาจจะเพิ่ม เป็น 200 เมตร 500 เมตร ท าให้ผูใ้ช้ไฟฟ้า จะประหยดั
งบประมาณในส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก 

6) รัฐควรมีมาตรการก าหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกนักบัประชาชน (ผูใ้ชไ้ฟฟ้า)
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของการบริการลูกคา้และการเขา้ถึงลูกคา้โดยตรงเป็นการช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายใหก้บัลูกคา้ถา้รัฐบาลมีการสนบัสนุนในโครงการต่างๆในอนาคต 

7) ควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างความมั่นใจ ในการให้บริการและท าให้เกิดมาตรฐาน
เก่ียวกบังานขอใชไ้ฟฟ้าและงานขอขยายเขตไฟฟ้าใหม่ 
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14.  บทสรุป 
 
จากผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า

ใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม และระดบั จากผลการวิจยัพบวา่ในภาพรวมปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นเงินทุน 2) ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองงานขยายเขต 3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายใน
องคก์รและ 4) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ/และคู่แข่งทางการตลาด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
14.1  ปัจจัยด้านเงินทุน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 2.61  และพบว่าปัจจยัทางดา้นเงินทุนจะส่งผลต่อการ

ช าระเงินของงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ เพราะเป็นปัจจยัหลกัของการสะสมเงินทุน การใชจ่้าย
เงินทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั ถา้หากเกิดการใช้จ่ายเงินทุนออกไป 
อาจจะท าให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ท่ีออกมาเป็น รายรับ-รายจ่าย ท่ีไม่เท่ากัน ท าให้เกิดผล
กระทบในบริเวณกวา้งของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ท าให้เกิดความเดือดร้อน จึงท าให้เป็นสาเหตุของการท่ีไม่มี
ความสามารถในการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง)  
 

14.2  ปัจจัยด้านความรู้เร่ืองขยายเขต 
ภาพรวมอยู่ในระดับต ่า มีค่าเฉล่ีย 1.93 และพบว่าส่วนใหญ่ จะไม่มีความรู้ทางด้านงาน

ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ท่ีท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ในงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาแลว้ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขต ในเร่ืองความรู้ความเขา้ในเร่ีองขยาย
เขตเป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขต 

  
14.3  ปัจจัยด้านการส่ือสารภายในองค์กร 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.13 และพบว่ากระแสอิทธิพลของส่ือออนไลน์/ 

โทรทศัน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิวตัน์มีปัจจยัท่ีส่งผลให้มีความเบ่ียงเบนเขา้สู่กลุ่มการรับรู้
ข่าวสาร ในการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่  ส่ือ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ และผูใ้ช้ไฟฟ้าจะไดรั้บขอ้มูลจากส่ือมากกว่าก าร
เชิญชวนโดยตรง โดยท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตอ้งรับรู้และทราบถึงแนวคิดและวิธีการ 
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14.4  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ และการส่งเสริมการตลาด 
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 4.00 และพบว่าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนัส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซ่ึงท าให้เกิดสภาพทางเงิน การ
ลงทุน หรือเงินเก็บ ในสภาพคล่องส่งผลกระทบในบริเวณกวา้ง และรวมถึงการส่งเสริมในกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าเห็นถึงผลประโยชน์และเขา้ถึงโครงการท่ีท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตวัผูใ้ช้ไฟเอง โครงการต่าง ๆ ท่ีไฟฟ้าสนับสนุนให้เกิดขึ้นจะเป็นผลดีต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
ดงันั้นจึงเป็นทางเลือกใหเ้กิดภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก  
 

14.5  ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาผลการวิเคราะห์  
ในดา้นผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสูง) ต าบลปาก

ช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
จากผลของงานวิจยัพบว่ามีขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ในดา้นผลกระทบต่อการช าระ

เงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต ่า-แรงสูง) ต าบลปากช่อง ต าบลกลางดง ต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 
 ส่งเสริมให้มีการจัดรู้แบบในด้านปัจจัยท่ีส่งเสริมการลงทุนโดยแบ่งเป็นการช าระเงิน
ออกเป็นงวด ๆ เพราะเป็นการลดภาระให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้า อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีท าให้ผูใ้ช้
ไฟฟ้า ท่ีไม่มีไฟฟ้าผ่านในท่ีดินของตนเอง ท่ีจะเขา้มายื่นของานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ รวมไป
ถึงจดัท าโครงการท่ีครอบคลุมไปถึงการขอขยายเขตฟรีในพื้นท่ี ท่ีห่างไกลท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ให้เป็น 
100% เพราะเน่ืองจาก ปี 2563 ท่ีผ่านมา ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการยื่นขอขยายเขต ฟรี 
140 เมตร ท าให้เป็นท่ียอมรับของผูใ้ช้ไฟฟ้าในปัจจุบนั และเป็นการช่วยเหลือผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีไม่มี
ความสามารถในการช าระเงินค่าขยายเขต ตามท่ีผลการตอบแบบสอบถาม ถา้มีการขยายขอบเขต
ของโครงการยืน่ขอขยายเขตไฟฟ้า ฟรี จาก 140 เมตร ใหเ้พิ่มมากขึ้น เพื่อครอบคลุมท าใหเ้กิดการใช้
ไฟฟ้าจากถาวรทุกครัวเรือน อีกทั้งถา้มีการส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ ในงานขยายเขต 
กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าเพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษา เป็นตวัเลือกใหก้บัผูใ้ช้ไฟฟ้า 
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การบริหารจัดการ และปัจจัยความส าเร็จของโครงการองค์กรแห่งความสุข 
HAPPY WORKPLACE กรณศึีกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดันครราชสีมา 
 

ภานุรุจ  เขม็บบุผา31 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการ และปัจจยัความส าเร็จของโครงการ

องค์กรแห่งความสุข  HAPPY WORKPLACE กรณี ศึกษา  การไฟฟ้า ส่วนภู มิภาค  เขต  3  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา โดยเป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
ซ่ึงขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาน้ี ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการใช้การสัมภาษณ์
ประธานคณะกรรมการโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 คน และ การศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากพนกังานในสังกดัส านกังานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 150 คน สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ของปัจจัยความส าเร็จ 
ของโครงการ 
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติแรก การบริหารของประธานคณะกรรม
โครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงให้ความส าคญักบัแนวทางการบริหาร เพื่อให้
โครงการไดส้ามารถด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่พนกังาน โดยมุ่งเนน้การบริหาร
ไปท่ี การให้ความส าคญักบัการคดัเลือกคณะกรรม ท่ีมีความสามารถในแต่ละด้าน การเอาใจใส่  
การท างาน มีจิตสาธารณะ, การวางแผนการด าเนินการโครงการ ให้เหมาะสมกับนโยบายหลัก  
ขององค์กร งบประมาณ ความเหมาะกับวฒันธรรม ประเพณี ขนมธรรมเนียมอนัดีงาม รวมถึง  

 
31

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ความต้องการของพนักงานเป็นส าคัญ เพื่อให้แต่ละกิจกรรมของโครงการสร้างประโยชน์  
สร้างความสุขให้กบัพนักงานในส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดันครราชสีมา มากท่ีสุด มิติท่ีสองเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังาน โดยศึกษาถึงปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัทางการบริหารโครงการ จากการสุ่มเก็บตวัอย่างจ านวน 150 คน ของพนักงาน
ท างานอยู่ ใน ส านักงานเขต การไฟฟ้าส่วนภู มิภาค เขต 3 ภาคตะวันออก เฉียง เหนือ  
จังหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีช่วงกลุ่มช่วงอายุท่ีหลากหลาย ซ่ึงอายุเฉล่ียส่วนใหญ่ อยู่ท่ี  26-30 ปี  
และอายุราชการส่วนใหญ่ อยู่ ท่ี  10-15 ปี  ซ่ึงต่างให้ความร่วมมือ และประเมินโครงการ  
ว่ามีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเป็นประโยชน์กับตัวพนักงาน และต่างแสดง  
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมท่ีด าเนินงานไปแลว้ และส่ิงท่ีอยากใหมี้การจดัขึ้นอยา่งหลากหลาย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการองค์กร  
แห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จงัหวดันครราชสีมา ในปัจจยัส่วนบุคคล ด้าน เพศ วยั วุฒิการศึกษา อายุราชการ ท่ีแตกต่างกัน 
ไม่ไดส่้งผลกบัปัจจยัการบริหาร ซ่ึงแสดงว่า การการด าเนินงานของโครงการนั้น สามารถรองรับ
ความต้องการของพนักงานได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับ ทุกเพศ ทุกวยั ของพนักงาน สามารถ
ส่งเสริมให้พนักงานท างานไดอ้ย่างมีความสุข  อีกทั้งพนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นต่อโครงการ 
และมีขอ้เสนอแนะการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังานในอนาคตอยา่งหลากหลาย  
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The Management and the Success Factor of the Happy Workplace 
Project of the Provincial Electricity Authority, Region 3,  

Northeast. Nakhon Ratchasima Province 
 
 

Abstract 
 
The object of the study is to investigate the management and the success factor of the 

Happy Workplace project of the provincial electricity authority, region 3, northeast. Nakhon 
Ratchasima province by using a qualitative and quantitative studies. The scope of the target 
populations in this study is a qualitative study by interviewing the Chairman of the Happy 
Workplace Project Committee of the Provincial Electricity Authority, region 3, Northeast. Nakhon 
Ratchasima Province, amount 1 person and a quantitative study by using the questionnaire to collect 
data from 150 employees, in the district office of the provincial electricity authority, region 3, 
northeast. Nakhon Ratchasima province, by descriptive statistics including on frequency, 
percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics which are comparison of the 
mean differences one-way Analysis of the project success factor’s variances. 

The results of the study are divided into 2 dimensions, namely the first dimension,  
the administration of the Chairman of the Happy Workplace Project Committee of the provincial 
electricity authority, region 3, northeast region, Nakhon Ratchasima province Who gives 
significance to management guidelines, to be able to efficiently proceed the best of Benefits for 
employees. Focusing on managements, to emphasize the selection of the committees who are 
capable of their skills, having an attention on jobs, being a volunteer and wisely planning on the 
project which is related to policies, budgets, culture, traditions of the organization  Including the 
needs of the staff is the most important So that each project activity could produce the great benefits 
and happiness for employees in The provincial electricity authority's office area 3, Northeast region, 
Nakhon Ratchasima. The second dimension is an employees’ opinions by studying on personal 
factors and project management factors from randomness samples, collected from 150 employees 
of the provincial electricity authority's office in the northeastern Region 3. Nakhon Ratchasima 
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province Which has various age groups. The average age is 26-30 years old and most of the service 
life is 10-15 years that are well cooperated. To evaluate the project that there are good quality 
operation, benefit of activities, comments on activities that have been carried out and more events 
that would be varietally made. 

The hypothesis test found that Factors that the effects of the successful organization 
project: Happy Workplace of the provincial electricity authority, Region 3, Northeast, Nakhon 
Ratchasima province. The personal, gender, age, educational background and civil service age 
factors which are different does not affect management factors. It has shown that the operation of 
the project is able to support to the needs of the staff well, suitable for all employees’ ages and 
gender that could encourage employees to work happily. Also, employees have expressed their 
opinions on the project and suggested for various activities that would be the great benefits to all 
employees in the future. 
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1.  บทน า 
 
ประเทศไทยมีไฟฟ้าใชค้ร้ังแรก ในรัชสมยัของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 

หรือ รัชกาลท่ี 5 โดยจอมพลเจา้พระยา สุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) เม่ือคร้ังมีบรรดาศกัด์ิเป็นเจา้
หม่ืนไวยวรนาถ โดยท่านไดติ้ดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟฟ้า ท่ีกรม
ทหารหนา้ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั ในวนัท่ีเปิดทดลองใชแ้สงสวา่งดว้ยไฟฟ้าเป็น
คร้ังแรกนั้น ปรากฏว่าบรรดาขุนนาง ขา้ราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่นขนัดดว้ย
ความต่ืนตาต่ืนใจ เม่ือความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 5 
ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขึ้นในวงัหลวงทนัที จากนั้นมาไฟฟ้าก็เร่ิมแพร่หลาย ไป
ตามวงัเจา้นาย 
 ส าหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค เร่ิมตน้อย่างเป็นทางการเม่ือทางราชการไดต้ั้งแผนก
ไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และไดก่้อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมือง
นครปฐมขึ้น เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นแห่งแรกเม่ือปี 2473 จากนั้น ไฟฟ้าจึงได้
แพร่หลายไปสู่หัวเมืองต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็มีเอกชนขอสัมปทานจดัตั้งการไฟฟ้าขึ้นหลายแห่ง 
ต่อมา  ในปี  2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เ ป็นกองไฟฟ้า  สั งกัดกรมโยธา เทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น กองไฟฟ้าภูมิภาค และเปล่ียนเป็น การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หรือ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2503 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY ตวัย่อ 
PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีบริการจ าหน่ายไฟฟ้าและบริการระบบ
ไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ยกเวน้กรุงเทพมหานคร จงัหวดั
นนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภาค มีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยใช้นโยบาย 
“KEEN14 สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใชน้วตักรรม หนุนน าทุนมนุษย”์ โดยมีความหมายคือ  

K – KEEP IMPROVING EXISTING BUSINESS 
 E – ENHANCE NEW BUSINESS 
 E – EMPLOY INNOVATION AND TECHNOLOGY 
 N – NOURISH HUMAN RESOURCE 
 จากนโยบาย ดา้น N- NOURISH HUMAN RESOURCE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลง็เห็นถึง

ความส าคญัทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์จึงมีโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้พนกังานท างานร่วมกนัไดอ้ยา่ง
มีความสุข ตามแผนปฏิบติัดา้น LEANING & GROWTH L1HR1  
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โครงการ HAPPY WORKPLACE คือ ถือเป็นอีกหน่ึงโครงการ ท่ีเป็นกระบวนการพฒันา
คนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ขององค์กร โดยใช้ความสุขพื้นฐาน 8 
ประการ (HAPPY 8) เป็นแนวทางในการบริหารจดัการชีวิตใหมี้ความสุข ประกอบดว้ย 

1)  HAPPY BODY (สุขภาพดี) มีความสุขแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
2)  HAPPY HEARTS (น ้าใจงาม) มีน ้าใจเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั 
3)  HAPPY SOCIETY (สังคมดี) มีความรักสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนและสังคม 
4)  HAPPY RELAX (ผอ่นคลาย) รู้จกัผอ่นคลายต่อส่ิงต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
5)  HAPPY BRAIN (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลา 
6)  HAPPY SOUL (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ

ด าเนินชีวิต 
7)  HAPPY MONEY (ปลอดหน้ี) มีเงิน รู้จกัเก็บ รู้จกัใช ้ไม่เป็นหน้ี 
8)  HAPPY FAMILY (ครอบครัวดี) มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัง่คง 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดันครราชสีมา ก็เป็นอีกหน่ึง
หน่วยงาน ท่ีได้น าเอา โครงการ HAPPY WORKPLACE มาปฏิบติั โดยเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 
พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 4 ปีดว้ยกนั ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากทั้งผูบ้ริหาร และพนกังาน
ในการเขา้ร่วมโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
 จากการให้การยอมรับและเขา้ร่วมของโครงการ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะการศึกษาการบริหาร
จดัการ และปัจจยัความส าเร็จของโครงการองคก์รแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ว่ามีการด าเนินการ
อย่างไร ท่ีส่งเสริมในการด าเนินงานของโครงการ รวมถึงปัจจยัใดท่ีท าให้โครงการดงักล่าวส าเร็จ 
จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี 
 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
  

การศึกษาการบริหารจัดการ และปัจจัยความส าเร็จของโครงการองค์กรแห่งความสุข 
HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดั
นครราชสีมา 
 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

การด าเนินการวิจยัเร่ืองการศึกษาการบริหารจดัการ และปัจจยัความส าเร็จของโครงการ
องค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาภายใต ้แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า , 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy) เพื่อสร้างองค์การสุขภาวะ , 
องคก์ารสุขภาวะหรือองคก์ารแห่งความสุข (HAPPY WORKPLACE 10), ความผูกพนัต่อองค์การ 
(ENGAGEMENT), การจดัการการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT), ความหมายแนวคิด
และทฤษฎีการบริหารจัดการ POSDCoRB, เพื่อศึกษาความเก่ียวข้องถึงปัจจัยท่ีท าให้โครงการ
ดงักล่าวส าเร็จ 

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจยั เป็นการศึกษา 2 มิติดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1)   มิติทางการบริหารของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการองค์กร  
แ ห่ งคว าม สุข  HAPPY WORKPLACE กรณี ศึกษา  ก า รไฟ ฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค  เ ขต  3 ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา  

2)   มิ ติของของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค เขต 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยก าหนด ตัวแปรอิสระ (INDEPENDENT 
VARIABLE)  ไดแ้ก่ 

(1)   ปัจจยัส่วนบุคคล 
(1.1) อาย ุ
(1.2) ระดบัการศึกษา 
(1.3) เพศ 
(1.4) ต าแหน่ง 
(1.5) อายรุาชการ 
(1.6) อ่ืน ๆ (การเขา้ร่วมกิจกรรม ในโครงการฯ ของ กฟฉ.3) 

(2)  ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
(2.1) บุคลากร 
(2.2) การบริหารจดัการ 
(2.3) งบประมาณ 
(2.4) สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในโครงการ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการ และปัจจยัความส าเร็จของโครงการองคก์ร
แห่งความสุข Happy Workplace HAPPY WORKPLACE HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีในการ
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วิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยั
ไดใ้ชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1)  ประธานคณะกรรมการโครงการองคก์รแห่งความสุข Happy Workplace HAPPY 
WORKPLACE HAPPY WORKPLACE ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดันครราชสีมา 

2)  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดั
นครราชสีมา ในการวิจัย ผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีของ โทโร่ ยามาเน่ (TORO 
YAMAN Eoro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ค่าความคลาดเคล่ือน 5%) ใชสู้ตร  

สูตร  n=N/(1+Ne^2 )   
โดย  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N = จ านวนประชากร 
    e = ค่าความคลาดเคลอ่ืนท่ียอมรับได ้
 แทนค่า n=400/(1+400〖(0.05)〗^2 ) 
    N = 200 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี ค  านวณได ้คือ 200 คน 
  

3.  การสุ่มตัวอย่าง 
  

ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ส าหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และการแจกแบบสอบถาม
พนกังานและลูกจา้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา 

 

4.  เคร่ืองมือการวิจัย  
  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จัยใช้ การศึกษามีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
และส ารวจโดยใชแ้บบสบถาม ไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร ดงัน้ี 

1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานคณะกรรมการโครงการองค์กรแห่ง
ความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 1 คน กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ คือ 
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(1) มิติกลยุทธ์ของการด าเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY 
WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(2) มิติของความส าคญัของโรงการองคก์รแห่งความสุข 
2) แบบสอบถาม จ านวน 200 คน (พนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา) 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการโครงการองคก์ร 

แห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับลกัษณะของการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) ดา้นบุคลากร 
2) ดา้นบริหารจดัการ 
3) ดา้นงบประมาณ 
4) ดา้นสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 

เกณฑใ์หค้ะแนนมีดงัน้ี  
 
ระดับความคิดเห็น  ข้อความเชิงบวก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 
เห็นดว้ย    4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไม่เห็นดว้ย    2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 

 โดยในส่วนท่ี 2 น้ี จะใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อก าหนดการแปลความหมายดว้ยการองิเกณฑ ์ซ่ึแบ่งออกเป็น 5 ระดบั จาก
การใชค้วามกวา้งของชั้น 

 
          = 
 
          =  =  0.8 
 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
ความกวา้งของชั้น 

5-1 
  5 
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 ซ่ึงน ามาหาเป็นการแปลความหมาย ค่าเฉล่ียจากการท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
              ระดับค่าเฉลีย่              ความหมาย 
 5.00 – 4.2  มากท่ีสุด 
 4.19 – 3.40  มาก 
 3.39 – 2.60  ปานกลาง 
 2.59 – 1.80  นอ้ย 
 1.79 – 1.00  นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการสนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ
องคก์รแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ ส าหรับพนกังานและลูกจา้ง ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1  Happy Body (สุขภาพดี)  เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน
ท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัดา้นร่างกาย เพื่อให้
สุขภาพดี 

3.2  Happy Heart (น ้ าใจงาม) เป็นค าถามเก่ียวกับ ความต้องการของพนักงาน 
ท่ีจะให้องค์การแนะน าเร่ืองความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้าง 
ความเอ้ือเฟ้ือ 

3.3  Happy Society (สังคมดี) เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบั ความตอ้งการของพนกังงานท่ี
ตอ้งการใหอ้งคก์ารแนะน าเร่ืองสังคมมีสุข และกิจกรรมท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการเสริมสร้างสังคมมีสุข
ในหน่วยงาน 

3.4  Happy Relax (ผ่อนคลาย) เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการเสริมสร้างการ
ผอ่นคลายความเครียด และกิจกรรมท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการผอ่นคลายความเครียดจากการท างาน 

3.5  Happy Brain (หาความรู้) เป็นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ดา้น
ต่าง ๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ 

3.6  Happy Soul (ทางสงบ) เป็นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการของพนกังานท่ีจะให้
องคก์ารเสริมสร้างคุณธรรมประจ าใจ และกิจกรรมท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการเสริมสร้างคุณธรรมประจ า
ใจส าหรับหน่วยงาน  

3.7  Happy Money (ปลอดหน้ี) เป็นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการของพนักงานท่ี
จะใหอ้งคก์ารแนะน าเร่ืองของเศรษฐกิจการเงิน และกิจกรรมท่ีตอ้งการเก่ียวกบัดา้นการเงิน 

3.8  Happy Family (ครอบครัวดี) เป็นค าถามเก่ียวกีบความต้องการส่งเสริม
ครอบครัว และกิจกรรมท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการส่งเสริมครอบครัวมีสุข 
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5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
1)  การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ การคน้ควา้ข้อมูล เอกสาร งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง 

แนวคิดท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษา 
2)   การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  โดย เก็บข้อมูลทั้ งในรูปแบบการสัมภาษณ์ประธาน

คณะกรรมการโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา และการท าแบบสอบถามของพนักงานและ
ลูกจา้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา โดยผูศึ้กษา
เป็นผูด้  าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 

6.  ผลการศึกษา 
 

1)   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกจากประธานคณะกรรมการโครงการองค์กร
แห่งความสุข Happy Workplace ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดั
นครราชสีมา 

1.1 มิ ติกลยุทธ์  และภาวะผู ้น าในการด า เ นินโครงการองค์กรแห่งความสุข  
Happy Workplace ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดันครราชสีมา 

การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา นั้น มีการน านโยบายหลกัขององคก์ร 
KEEN14 เขา้มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับส่วนงาน โดยค านึงถึง งบประมาณ คณะกรรมการ และ
ความตอ้งการของพนกังาน รวมถึง การจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น ตอ้งค าถึงความเหมาะสมกบั
สภาพสังคม ประเพณีอนัดีงามของไทย 

การจดัสรรงบประมาณนั้น ตอ้งพิจารณาว่า ในแต่ละปี ได้งบประมาณมามากน้อย
เพียงใด เพื่อจดัสรรไปยงัโครงการท่ีพนกังานตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรม และมีการกนังบประมาณ
ส่วนนึง ไวส้ ารองกรณีฉุกเฉิน อีกทั้ง หากกิจกรรมไหน เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท าบุญ 
บริจาคส่ิงของ หรือการท าประโยชน์เพื่อสังคม ก็จะเปิดรับน ้ าใจจากพนักงานในสังกัด ให้มีการ
ช่วยกนัเพื่อใหกิ้จกรรมส าเร็จลุล่วง 

การคัดเลือกคณะกรรมการ ในการเป็นส่วนหน่ึงของการด า เนินโครงการนั้ น 
คณะกรรมการโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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เขต 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ไดค้  านึงถึงความสามารถของคณะกรรมการ
แต่ละคน ว่ามีความสามารถ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างท่ีได้มีการวางแผนไว้ 
คณะกรรมการแต่ละคน ตอ้งเต็มใจท่ีจะเขา้มาช่วยด าเนินการ มีใจรักการบริการ มีจิตอาสา ทศันคติ
ในการท างานตรงกัน สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ และหากเล็งเห็นว่า พนักงานคนอ่ืน ๆ มี
ความสามารถก็จะเชิญชวนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ เพื่อช่วยกนัด าเนินโครงการ 

การจดัการกิจกรรมแต่ละอย่าง ก็จะฟังเสียงส่วนใหญ่ของพนกังาน ว่ามีความตอ้งการ
อย่างไร รวมถึงศึกษากิจกรรมจากปีก่อนๆ ปัญหาต่างๆในการด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านๆมา เพื่อน ามา
ปรับปรุงกิจกรรมในปีนั้น ๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการจดักิจกรรมทุก ๆ อย่าง ก็จะฟัง
เสียงส่วนน้อยเช่นกัน ว่าอยากให้จดักิจกรรมอะไร ซ่ึงเป็นการดูแล พนักงานในทุก  ๆ ส่วนให้มี
ความส าคญัเท่าเทียมกนัหมด 

ซ่ึงการจะให้พนักงานเขา้ร่วมโครงการนั้น ตอ้งให้มีการบริหารจดัการโครงการท่ีดี 
ตอ้งมีความพร้อมทั้งการจดัสรรงบประมาณ ตวัคณะกรรมการ ผูป้ระสานงาน  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ รวมถึง การประชาสัมพนัธ์ ใหพ้นกังานทราบ และมาเขา้ร่วม 

ซ่ึงหากเป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์ มีประสิทธ์ิภาพ กิจกรรมนั้นๆ ก็ควรน ามาจดัตั้ง
เป็น องคค์วามรู้ขององคก์ร เพื่อจดัเก็บการด าเนินงาน อีกทั้งเผยแพร่ใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิ เขตอ่ืน ๆ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัพื้นท่ี และพนกังานในเขตนั้น ๆ  

1.2  มิติต่อการใหค้วามส าคญัขององคก์รแห่งความสุข Happy Workplace 
ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  

HAPPY WORKPLACE เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเล็งเห็นว่า เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อตัว
พนักงาน เพราะ การท่ีพนักงานจะสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการ
ท างานใหส้ าเร็จลุล่วง ตอ้งเกิดจาก ตวัพนกังานเองก่อน พนกังานตอ้งมีความพร้อม มีจิตใจ และตอ้ง
มีความสุขในการท างาน ซ่ึงโครงการองค์กรแห่งความสุข สามารถส่งเสริมให้ ตวัพนักงานไดมี้
ปัจจยัเหล่าน้ีขึ้นได ้

เม่ือพนกังานมีความสุข พนกังานเห็นวา่องคก์รใหค้วามส าคญั พนกังานก็จะมีใจพร้อม
ใจการท างานองค์กรก็ขบัเคล่ือนไปได ้เม่ือองค์กรสามารถเติบโต ก็จะดูแลพนักงานไดดี้ขึ้น เกิด
เป็นวฎัจกัรหมุนเวียนไปเร่ือยๆ จนพนกังานเกิดความรัก เกิดความผูกพนัในองคก์ร องคก์รก็จะได้
ประโยชน์ตามไปดว้ยเช่นกนั 

2)  ข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภู มิภาค เขต 3  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา 
2.1  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 
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พนักงาน ท่ีท าแบบสอบถาม จ านวนทั้ งส้ิน 150 คน ประกอบเป็น เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อายุราชการ จ านวนปีท่ีเขา้ร่วมโครงการ นั้น ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 57, อายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28, ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
88 คน คิดเป็น ร้อยละ 59, อายุราชการ 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และ จ านวนปี
ท่ีเขา้ร่วม ระหวา่ง 2-4 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 89 

2.2  การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
เป็นการสอบถามพนกังาน ในหวัขอ้ต่าง ๆ แบ่งการสอบถามเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  
 
ระดับความคิดเห็น  ข้อความเชิงบวก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   5 
เห็นดว้ย    4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไม่เห็นดว้ย    2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 

โดยในส่วนท่ี  2 น้ี จะใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อก าหนดการแปลความหมายด้วยการอิงเกณฑ์ ซ่ึแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
จากการใชค้วามกวา้งของชั้น 

 
          = 
 
          =           = 0.8 
 

ซ่ึงน ามาหาเป็นการแปลความหมาย ค่าเฉล่ียจากการท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
ระดับค่าเฉลีย่              ความหมาย 

 5.00 – 4.2  มากท่ีสุด 
 4.19 – 3.40  มาก 
 3.39 – 2.60  ปานกลาง 
 2.59 – 1.80  นอ้ย 
 1.79 – 1.00  นอ้ยท่ีสุด 

 โดยการสอบถามดา้นการบริหารจดัการโครงการ มีผลการศึกษาดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
ความกวา้งของชั้น 

5-1 
  5 
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2.2.1  ดา้นบุคลากร 
ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉล่ีย  ปัจจัยการบริหารงานด้านบุคลากร(ผู ้บริหาร/ 

คณะท างาน/ ผูป้ระสานงานโครงการ) อยูใ่นค่าเฉล่ียท่ี 4.07 – 4.16 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก 
2.2.2  ดา้นบริหารจดัการ 
ขอ้มูลผลการศึกษาค่าเฉล่ีย ปัจจยัการบริหารงานดา้นบริหารจดัการ อยูใ่นค่าเฉล่ีย

ท่ี 3.92 – 4.16 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก 
2.2.3  ดา้นงบประมาณ 
ขอ้มูลผลการศึกษาค่าเฉล่ีย ปัจจยัการบริหารงานดา้นงบประมาณ อยูใ่นค่าเฉล่ียท่ี 

3.83 – 4.03 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก 
2.2.4  ดา้นสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการบริหารงานด้าน

สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก อยูใ่นค่าเฉล่ียท่ี 3.98 – 4.08 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มาก 
 

7.  บทวิพากษ์ 
  

ผูศึ้กษาน าเสนอโดยเรียงล าดบัตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี  
1) การศึกษาการบริหารงานโครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace 

ของ กฟฉ.3 
2) ศึกษาปัจจยัส่งเสริมความส าเร็จการบริหารงานโครงการองคก์รแห่งความสุข 

HAPPY WORKPLACE ของ กฟฉ.3 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความส าเร็จของโครงการ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และ

ปัจจยัดา้นการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้น อายุ วุฒิ
การศึกษา และอายุราชการ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มการเขา้ร่วมโครงการท่ีหลากหลาย แต่การด าเนินการ
บริหารงาน ดา้นการบริหารจดัการ, ดา้นงบประมาณ และ ดา้นสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในโครงการ สามารถสอดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จากผลการศึกษาเก่ียวกบั 
การแสดงความพึงพอใจต่อโครงการของพนกังานท่ีอยูใ่น เกณฑ ์“มาก” รวมถึง การพิสูจน์สมติฐาน
วา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อปัจจยัการส าเร็จของโครงการฯ 

3) การวางแผนโครงการ ของประธานคณะกรรมการ เป็นการวางแผนท่ีน า
นโยบายหลกัขององค์กร มาปรับใช้ให้เหมาะกับ ประเพณีอนัดีงามของไทย งบประมาณท่ีได้มา 
ความสามารถของคณะกรรมการแต่ละคนท่ีไดมี้การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ มีจิตอาสา มี
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การติดตามกิจกรรมท่ีจดัไป รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ความตอ้งการของพนกังาน เพื่อเป็นแรง
กระตุน้ แรงจูงใจ ให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองคก์ร ท างานไดอ้ย่างมีความสุข รวมถึงแลว้ ว่ามี
ปัญหาในเร่ืองใด เพื่อใช้ในการปรับปรุงงานต่อไป เพื่อด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุลวง และ เป็น
ประโยชน์ต่อพนกังาน รวมถึงองคก์รเอง  
 

8.  บทสรุป 
 
โดยจากผลการศึกษานั้น สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) เน่ืองจากช่วงท่ีท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างนั้ น เป็นช่วงท่ีไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ระบาด ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ท่ีตอ้งเก็บจ านวนทั้งส้ิน 200 คน สามารถเก็บไดเ้พียง 150 คน 

2) การประเมินปัจจัยปัจจัยความส าเร็จของโครงการองค์กรแห่งความสุข 
HAPPY WORKPLACE ของ กฟฉ.3 ในด้านการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร(ผู ้บ ริหาร
โครงการ), ดา้นการบริหารจดัการ, งบประมาณ และ สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในโครงการ พนกังานประเมินการบริหารงานต่างๆ ท่ีมีระดบั ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด อยูใ่นเกณฑ ์“ดี”  

3) จากการส ารวจแบบสอบถามถึงปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ความแตกต่าง
กันของ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ นั้น ผลออกมาคือไม่มีความแตกต่างกัน ต่อปัจจัย
ความส าเร็จปัจจยัความส าเร็จของโครงการองคก์รแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ กฟฉ.3 
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ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ใน ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี 

 
ภพ  สุประเพียร32 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยัของวยัรุ่นใน ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ท าการศึกษาขอ้มูลดว้ย
แบบสัมภาษณ์ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุ 13 -19 ปี จ านวน 30 คน แลว้ รวบรวมขอ้มูล น า
ประเด็นหลกั และ ประเด็นยอ่ย ๆ มาประมวลผล แลว้น าเสนอผลการวิจยัเชิงบรรยาย  
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า 1) ปัจจยั เร่ือง เพศไม่มีผลกบัพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 2) ไม่พบว่า ปัจจัยเร่ือง อายุไม่มีผลกัพฤติ
กรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยน 3) ปัจจยั เร่ือง การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัขณะขขัขี่รถจกัรยานยนต์ 4) ปัจจยั เร่ือง ประสบการณ์
การประสบ อุบติัเหตุ นั้นมีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ 5) 
ปัจจยั เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัหมวกนิรภยั และกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ระดับแรก 6) ปัจจยัทางสังคม มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั และจากการศึกษา
พบวา่ ยงัมีปัจจยัเร่ือง 1) ระยะทาง 2) ปัจจยั เร่ือง ป้องกนัแสงแดด ลม และ 3) ปัจจยั เร่ือง เป็นภาระ
ครอบครัว มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ผลการศึกษา สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ จดักิจกรรม รณรงค ์เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุการจราจร ให้เห็นถึง
ความส าคญั และประโยชน์ในการสวมหมวกนิรภยั ของวยัรุ่น ในการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และน า
ผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของวยัรุ่น เพื่อลดอุบติัเหตุ ลดการ
เสียชีวิต ให้ทราบถึงความปลอดภยัจากการสวม หมวกนิรภยั และ เพื่อ ป้องกนัอุบติัเหตุ ให้ไดผ้ล
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  1.  บทน า 
  

ปัจจุบันน้ีอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญท่ีท าให้คนในประเทศไทย เสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก ในระดบัตน้ ๆ ของการเสียชีวิต ซ่ึงอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขบัขี่รถจกัรยานยนต์
บนทอ้งถนน และส่วนใหญ่มกัจะเกิดกบั กลุ่มวยัรุ่น ท่ีไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจ ประโยชน์จาก
การสวมหมวกนิรภยั ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ท าให้ได้รับความอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และ 
เสียหายแก่ทรัพยสิ์น ท าให้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผูข้บัขี่ และผูป้ระสบภยั  เศรฐกิจ และ 
สังคม ในดา้นจิตใจ ของ ญาติผูสู้ญเสีย บาดเจ็บ รวมถึงรัฐบาล ดว้ย ถา้หากผูป้ระสบภยัไม่เสียชี วิต
ในทนัท่ีก็ย่อมท่ีจะเป็นภาระแก่ครอบครัว คนใกลชิ้ดท่ีตอ้งดูแล  ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจ านวนมาก
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลท่ี ครอบครัวตอ้งจ่ายเอง  และ รัฐบาลท่ีตอ้งรับภาระ 
 ถา้หากวยัรุ่น สวมใส่หมวกนิรภยัในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์บนถนน ไม่วา่จะเป็นทางใน
หมู่บา้น หรือ ทางหลวง หรือ ขบัขี่ในระยะทางไม่ว่าจะไกล หรือใกล ้หากเกิดอุบติัเหตุขึ้นมา การ
สวมหมวกนิรภัยก็จะช่วยท าให้ลดความรุนแรงจากอุบัติ เหตุ ท่ี เ กิดขึ้ น  ลดแรงกระแทก 
กระทบกระเทือนท่ีศีรษะ ลดการสูญเสีย ไดอ้ยา่งมาก ไม่ท าใหเ้สียชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะได ้ถึงแม้
ในปัจจุบนัน้ีก็มีกฎหมาย พระราชบญัญติัจราจรทางบก บญัญติัไว ้เก่ียวกับหมวกนิรภยั มีสภาพ
บงัคบัตามกฎหมาย หากบุคคลใดไม่สวมหมวกนิรภยัในเวลาขบัขี่ หรือซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนต ์ก็
จะไดรั้บโทษตามกฎหมาย ถูกต ารวจจบั ปรับ ก็ตาม แต่ผูว้ิจยั สังเกตุเห็น วา่ ยงัมีวยัรุ่นท่ีพกัอาศยัอยู่
ในเขตต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ านวนไม่น้อยเลยท่ีไม่สวมหมวกนิรภยั
ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์บนทอ้งถนน 
 จาก รายงานผลการจบักุมการกระท าผิดกฎหมายจราจร ของต ารวจภูธรจงัหวดัลพบุรี กรณี
ไม่สวมหมวกนิรภยัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 81,774 ราย  และ 
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน   132 ,807 ราย  ส่วน จากรายงานผล
การจบักุมการกระท าผิดกฎหมายจราจร ของต ารวจภูธรอ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี กรณีไม่สวม
หมวกนิรภยัระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวน 2,514 ราย และ ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 8,737 ราย 
 ซ่ึงต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี นั้น แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 
หมู่บา้น ประกอบดว้ยหมู่บา้น หมู่ 1 บา้นล านารายณ์,หมู่ 2 เขายายกะตา, หมู่ 3 บา้นล านารายณ์, หมู่ 
4 บา้นล านารายณ์ ศาลเจา้พ่อเจา้แม่, หมู่ 5 บา้นล านารายณ์, หมู่ 6 บา้นล านารายณ์, หมู่ 7 บา้นท่า
ศาลา, หมู่ 8 บา้นล านารายณ์ (บา้นบุญส่ง), หมู่ 9 บา้นอุดมสัน (ล ารายณ์), หมู่ 10 บา้นรถไฟพฒันา 
(ล านารายณ์), หมู่  บา้นคลองเขวา้, หมู่ 12 บา้นเขาหนา้ตดั  
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 สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม แม่น ้าป่าสักไหลผา่น และสลบักบัภูเขา 
เขตพื้นท่ี ทิศเหนือ ติดกบั ต.นิคมล านารายณ์, ต.บวัชุม อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี ทิศใต ้ติดกบั 

แม่น ้ าป่าสัก ต.ชยับาดาล อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.ท่ามะนาว, ต.บวัชุม อ.ชยั
บาดาล จ.ลพบุรี ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.ชยันารายณ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี  

การเดินทางการคมนาคมใชก้ารเดินทางรถยนต ์และทางรถไฟ 
1)  ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 21) และถนนสายล านารายณ์-

ด่านขนุทด(สาย 205) 
2)  ทางรถไฟสายแก่งคอยบวัใหญ่ / กรุงเทพ-หนองคาย / กรุงเทพ-อุดรธานี  

 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 17 ,463 คน และมีประชากรแฝง ท่ีเขา้มาเรียน
หนงัสือ มาท าการคา้ขาย อีกจ านวนมาก ไม่นอ้ยกว่า 20 ,000 คน ต าบลล านารายณ์ เป็น ศูนยก์ลาง
การคา้ขาย สินคา้ เกษตร สินคา้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ เป็นศูนยร์วมหน่วยราชการ หลายหน่วยงาน  
เช่น ท่ีว่าการอ าเภอชยับาดาล สถานีต ารวจภูธรชยับาดาล เทศบาลต าบลล านารายณ์ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลล านารายณ์ โรงพยาบาลชยับาดาล โรงเรียนชยับาดาลวิทยา โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์ 
โรงเรียนนารายณ์วิทยา โรงเรียนสามคัคีวิทยา เทคโนโลยี่ชัยบาดาล ธนาคารพานิชย ์จ านวน 7 
ธนาคาร และ อีกหลายหน่วยงาน  
 ดงันั้นพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัในการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์จึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีผูวิ้จยั
จึงตอ้งการจะศึกษาว่ามี “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ของผูข้บัขี่
รถจกัรยานยนต ์ใน ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี” เพื่อจะไดน้ าผลจากการวิจยั 
มาเป็นแนวทาง ในการก าหนดมาตรการในเชิงนโยบาย เชิงปฎิบตัของหน่วยราชการต่าง ๆ หลาย ๆ
หน่วยงาน ในต าบลล านารายณ์ ได้ท างานแบบบูรณาการร่วมกัน ก าหนดมาตรการ ในการสวม
หมวกนิรภยัของกลุ่มวยัรุ่น การอบรมให้ความรู้กบัวยัรุ่น ให้ทราบถึงประโยชน์ในการสวมหมวก
นิรภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และ ผลจากการไม่สวมหมวกนิรภยั เพื่อใหค้วามส าคญักบัการสวม
หมวกนิรภยั หาแรงจูงใจ ให้เด็กวยัรุ่นสวมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์เพื่อลดอุบติัเหตุ 
ลดการเสียชีวิต ให้ทราบถึงความปลอดภยัจากการสวม หมวกนิรภยั และ เพื่อ ป้องกันอุบติัเหตุ ให้
ไดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.  ค าถามวิจัย 
  
 มีปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีท าให้วยัรุ่นท่ีอาศยัในเขตต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดั
ลพบุรี สวมหมวกนิรภยั 
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3.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
 
 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของวยัรุ่นท่ีอาศยัใน 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
 

4.  ขอบเขตการศึกษา 
 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของผู ้
ขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ใน ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
เพื่อศึกษาประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการสวมหมวกนิรภยั การศึกษาใชป้ระชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ วยัรุ่นอายุ 13-19 ปี ท่ีอาศยัในเขตต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี 
จ านวน 30 คน 
  

5.  วิธีการศึกษา  
 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยั อาศยัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรตวัอยา่ง
เป็นวยัรุ่น ช่วงอายุ 13-19 ปี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างได ้มาโดยวิธีการเลือก สุ่ม กลุ่มประชากรตวัอย่าง จาก
ประชากรวยัรุ่นเพศชายจ านวน 15 คน  และ เพศหญิงจ านวน 15 คน ท่ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ท่ีพกั
อาศยัอยูใ่นเขตต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โดยวิธีการเลือกมาจากหมู่บา้นละ 6 
คน  เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน จ านวน 5 หมู่บา้น จาก 12 หมู่บา้น ของต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี     
 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั
ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ใน ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี” ผูว้ิจยัได้ศึกษา 
ทฤษฎี แนวคิด เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั 
และบทบาทส าคญัของหมวกนิรภยัในการ ป้องกนัการบาดเจ็บ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และอินเทอร์เน็ต 
เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 
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7.  ปัจจัยที่ศึกษา 
 

ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาว่าปัจจยั ดงัต่อไปน้ี และมีปัจจยั อะไรบา้งท่ีมีผลกบัพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์  

1)   เพศ ผูว้ิจทั  าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งว่าเพศชาย เพศหญิง มีผลกบัพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หรือไม่ 

2)   อายุ ผูว้ิจยัท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างว่าอายุช่วงวยัรุ่นตอนตน้ (อายุ 13-16 ปี) และ
วยัรุ่นตอนปลาย (อายุ 17-19 ปี) มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
หรือไม่ 

3)   การมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะ
ขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หรือไม่ 

4)   ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ จากรถจกัรยานยนต ์มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หรือไม่ 

5)   ประสบการณ์การกระท าความผิด ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจ จบั  ปรับ หรือด าเนินคดี เก่ียวกบั
หมวกกนิรภยั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หรือไม่ 

6)   ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย และกฎหมายท่ีใช้บังคับหมวกนิรภัย มีผลกบัพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หรือไม่ 

7)   ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม เช่น บิดา มารดา ครอบครัว สถานศึกษา ข่าวสาร ทาง
โทรทศัน์อินเทอร์เน็ต  มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หรือไม่ 

 

8.  เคร่ือมือท่ีใช้ในการท าวิจัย  
 

ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการท าวิจยัโดยวิธี การสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรตวัอย่างโดยตรง โดย
ผูท้  าวิจยัไดก้ าหนดค าถามท่ีตอ้งการวิจยัไวเ้ป็นค าถามหลกั ๆ โดยผูท้  าวจัยัจะไปสัมภาษณ์ วยัรุ่นช่วง 
อายุ 13-19 ปี ท่ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ในแต่ละหมู่บา้น ท่ีกลุ่มประชากรตวัอย่างอาศยัอยู่ โดย ให้
ผูใ้หญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน เป็น ผูท้  าการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง แล้วนัดสัมภาษณ์ ณ ท่ีท าการ
ผูใ้หญ่บา้น แต่ละหมู่บา้น ตามแบบค าถามสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไวแ้ลว้โดยใชค้  าถามเหมือนกนั ให้
ตอบค าถามสัมภาษณ์แบบอิสระ เป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงจะได้ค  าตอบหลายแง่มุม หลากหลาย
ค าตอบ มีการจดบนัทึก บนัทึกเสียงทั้งสองฝ่าย โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน ท่ีอาศยัใน 
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
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9.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ท าวิจัย 

 
ผูว้ิจยั ไดก้ าหนดขอบเขตการท าการวิจยัไว ้เป็นวิธีสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งประชากรอาย ุ13-

19 ปี อาศยัอยูใ่น ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ดว้ยตนเองจ านวน 30 คน ดงัน้ี 
1)   ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

จ านวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ดว้ยตนเอง 
2)   ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ หมู่ท่ี 4 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

จ านวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คนดว้ยตนเอง 
3)   ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ หมู่ท่ี 9 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

จ านวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ดว้ยตนเอง 
4)   ประชาชนท่ีอาศยัอยู ่หมู่ท่ี 10 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

จ านวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ดว้ยตนเอง 
5)   ประชาชนท่ีอาศยัอยู ่หมู่ท่ี 11 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

จ านวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คนดว้ยตนเอง 
 

10.  ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 
 1)   ผูวิ้จยั เร่ิมแรกโดยการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกบั
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั สอบถามขอ้มูลต่างๆกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ ครู และผูป้กครอง ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัสภาพปัญหาในเร่ืองของการประสบอุบติัเหตุ ยงัมีกลุ่มวยัรุ่น ท่ีไม่สวมหมวกนิรภยั
ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ ติดตามข่าวสาร ทางอินเทอร์เน็ต ในเร่ืองของการเกิดอุบติัเหตุ  ทางทุติย
ภูมิ ช่องทางไลน์  

2)   ผูว้ิจยัได้ออกแบบค าถาม ปัจจยัท่ีมีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ว่ามีปัจจยั
อะไรบา้ง โดยเป็นค าถามปลายเปิด ใหก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งตอบแบบอิสระ ผูว้ิจยั เตรียมตวัท าการ
สัมภาษณ์ ไดท้ าหนงัสือแนะน าตวัถึงผูน้ าทอ้งถ่ิน ก านนัต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั
ลพบุรี และนัดหมายผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้น เพื่อนัดกลุ่มตวัอย่างสัมภาษณ์  โดย ผูใ้หญ่บา้นจะมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือต้องเป็นบุคคลท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านพบเห็นขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นประจ า เป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัย มี
ความสามารถ เขา้ใจในการส่ือสาร ถามตอบชดัเจน ยนิยอมใหส้ัมภาษณ์ 
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3)   ผูว้ิจัยได้ ไปท าการสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยตนเอง ช่วงวนัท่ี 4 ถึง 13 
พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30-18.00 แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ แลว้น าเสนอ 
 

11.   ผลการศึกษา 
 

งานวิจัย เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ ผูข้ ับขี่
รถจกัรยานยนตใ์น ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี” น้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
ผูว้ิจยั ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ วิจยั เป็นแบบวิธีการสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ช่วง อาย ุ13-19 ปี  ท่ีพกั
อาศยั อยู่ ในเขต หมู่ท่ี 3, 4, 9, 10 และ 11 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โดยใช้
วิธีสัมภาษณ์ หมู่บา้นละ 6 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3 คน เพศหญิง 3 คน ซ่ึงผูว้ิจยัท าการเก็บข้อมูล
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งหมด 30 คน 
 ผูว้ิจยัได ้ออกแบบค าถามสัมภาษณ์ ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเร่ืองการ
เรียนรู้ ความรู้  กฎหมาย ต่างๆ เก่ียวกบัพระราชบญัญติัจราจรทางบก และพระราชกฤษฎีกา ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการสวมหมวกนิรภยั แนวคิดเร่ืองอุบติัภยัจากการจราจร แนวคิดเร่ือง การบาดเจ็บจากการ
ขบัขี่รถจกัรยานยนตแ์ละบทบาทส าคญัของหมวกนิรภยัในการป้องกนัการบาดเจ็บ บทบาทส าคญั
ของหมวกนิรภัยในการป้องกันการบาดเจ็บ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีผลกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และไดผ้ลการศึกษามาดงัน้ี 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลประเด็นปัจจยัต่างๆท่ีตอ้งการศึกษา จากกลุ่มต
ตวัอยา่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ วยัรุ่น ช่วงอาย ุ13-19 ปี จ านวน 30 คน ท่ีพกัอาศยัใน ต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมผล การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง แต่ละบุคคล 
ดงัน้ี  

คนท่ี 1. อายุ 17 ปี เพศ ชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนิ นคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ และปัจจยัทางสังคม ไม่มีผล กบั
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ และความรู้ กฎหมายเก่ียวกบั
หมวกนิรภยั มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 2. อายุ 18 ปี เพศชายให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุและความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทางสังคม 
มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  
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 คนท่ี 3. อายุ 17 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ และความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทางสังคม 
มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั   
 คนท่ี 4. อายุ 15 ปี  เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ และปัจจยัทางสังคม ไม่มีผล กบั
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ และความรู้ กฎหมายเก่ียวกบั
หมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และ ตนเองเคยประสบอุบัติเหตุทาง
รถจกัรยานยนต์ เด็กชายปัญญา บอกว่า “ ถา้ตนเองไม่สวมหมวกนิรภยั คงตายไปแลว้” การสวม
หมวกนิรภยั ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนตจ์ะช่วยลดการกระแทก ของศีรษะไดม้าก   
 คนท่ี 5. อายุ 14 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ 
ไม่มีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และปัจจยั
ทางสังคม มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  
 คนท่ี 6. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เ คยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกับไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่มีผล กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยั
ทางสังคม มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 7. อายุ 14 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ และ
ปัจจยัทางสังคม ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวก
นิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่วนปัจจัยเ ร่ืองอ่ืนๆนั้ น เวลาตนเองขับ
รถจกัรยานยนต ์ไปไกลๆ เช่นไปท่ีเขาวงพระจนัทร์(ระยะห่างประมาณ 60 กิโลเมตร) หรือ อ าเภอ
ล าสนธิ (ระยะห่าง ประมาณ 30 กิโลเมตร) ก็จะใส่หมวกนิรภยั แต่ถา้ซ้ืไปอของ ในตลาดใกลบ้า้น 
ส่วนใหญ่จะไม่สวมหมวกนิรภยั และรีบ ๆ ท่ีจะไปซ้ือของ  
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 คนท่ี 8. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  ไม่เคย มี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ 
ปัจจยัทางสังคม ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ มี
ผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั เพราะเม่ือเกิดอุบติัเหตุ แลว้สวมหมวกนิรภยั จะไดรั้บการ
ดูแลตามกฎหมาย ในเร่ือง ของ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535    
 คนท่ี 9. อายุ 18 ปีเพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ และ ปัจจยั
ทางสังคม ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั 
มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ตนเอง เคยไดรั้บการอบรม จากโรงเรียน โดยมีเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ มาเป็นวิทยากร เร่ืองประโยชน์ของการสวมใส่หมวกนิรภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ว่า “ไป
ใกลไ้ปไกลก็ตอ้งใส่หมวกกนัน็อค ,ขบัรถไม่ว่าถนนเล็กถนนใหญ่ก็ตอ้งใส่หมกนิรภยั ,ยิ่งรีบก็ยิ่ง
ตอ้งใส่, หมวกนิรภยัไม่ท าใหอึ้ดอดั” หมวกนิรภยัช่วยลดแรงกระแทกเวลาศรีษะกระทบส่ิงต่างๆ จะ
มีความปลอดภยัจากอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น และ จะไม่ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบั 
 คนท่ี 10. อายุ 16 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และไม่ เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยั การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบั
หมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 11. อายุ 19 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวก
นิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 12. อายุ 14 ปีเพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และไม่ เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกับ
หมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
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 คนท่ี 13. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ไม่มีมี
ผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ปัจจยัทางสังคม และความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวก
นิรภยั มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั นายนพดล  ตอบว่า ใส่หมวกนิรภยัเพื่อป้องกัน
แสงแดด และกลวัหนา้ด า การสวมหมวกนิรภยัจะช่วยไดม้าก เน่ืองจากบา้นเราอากาศร้อนมาก 
 คนท่ี 14. อายุ 16 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกับไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ 
ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
โดย ปัจจยัทางสังคมมีผล มาก เพราะเวลา พ่อ แม่ บอกให้ผมใส่หมวกนิรภยั ก็จะตอ้งใส่ทุกคร้ัง 
“ผมไม่อยากให้พ่อ แม่เสียใจ เวลาเกิดอุบติัเหตุ” และพ่อ แม่ บอกว่า ถา้ไม่ใส่หมวกนิรภยั เด่ียวจะ
โดนต ารวจจบั  
 คนท่ี 15. อายุ 16 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยั  การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ส่วน ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบั
หมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 16. อายุ 19 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่มีมีผล  กับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ส่วน ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวก
นิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั โดย ปัจจยัทางสังคม มีผลมาก เพราะ ยาย บงัคบัให้
ใส่หมวกนิรภยั โดยให้เหตุผลว่า เดียวโดนต ารวจจบั กลวั ยาย จะว่าจึงตอ้งใส่หมวกนิรภยั  และ 
โรงเรียน บงัคบัใหส้วมหมวกนิรภยั ถา้นกัเรียนคนไหนไม่ใส่หมวกนิรภยัมาโรงเรียน จะถูกท าโทษ
โดยเวลาโรงเรียนเลิก จะใหอ้อกจากโรงเรียนหลงัจากคนท่ีใส่หมวกนิรภยั 
 คนท่ี 17. อายุ 18 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า  ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ส่วน ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ี ยวกบัหมวก
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นิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย นางสาวนนภัสสร บอกว่า ถ้าตนเองขับขี่
รถจกัรยานยนตไ์ปไกลๆเช่น จงัหวดัลพบุรี( ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร) จะสวมหมวกนิรภยั 
เพื่อความปลอดภยั เวลาเกิดอุบติัเหตุ และป้องกนัเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบั แต่ถา้อยู่ใกลบ้า้นในตลาดล า
นารายณ์ จะไม่ค่อยสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 18. อายุ 18 ปีเพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั ส่วน ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบั
หมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 19. อายุ 15 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ส่วน ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวก
นิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 20. อายุ 16 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  และปัจจยั
ทางสังคม ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั  
มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 21. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกับไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  
ปัจจยัทางสังคม และ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
ตนเองเคยประสบอุบติัเหตุ จากรถจกัรยานยนต์ และขณะนั้นตนเองสวมหมวกนิรภยั จึงบาดเจ็บ
เล็กนอ้น ตนเองจึงสวมใส่หมวกนิรภยั เป็นประจ า เพราะกลวัว่าถา้หากเกิดอุบติัเหตุ แลว้จะท าให้
ไดรั้บความรุนแรงกระทบกระเทือนท่ีศีรษะ บาดเจ็บหนกักวา่การไม่สวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 22. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  
ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยั
ทางสังคม มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
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 คนท่ี 23. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หน้าท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ  ไม่มีมี
ผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทาง
สังคม มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 24. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ 
และ ปัจจยัทางสังคม ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบั
หมวกนิรภยั มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ตนเองเคยไดรั้บการอบรม จากโรงเรียน และ
ไดรั้บข่าวสานประชาสัมพนัธ์ จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ว่าหากผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์สวมหมวกนิรภยั 
แลว้ เวลาเกิดอุบติัเหตุ จะช่วยป้องกนัหัวกระแทกพื้นได ้ และอีกอย่าง การท่ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์ 
แลว้ไม่สวมหมวกนิรภยั ถือวา่ผิดกฎหมาย ไม่วา่จะขบัขี่รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นหมู่บา้นก็ตาม 
 คนท่ี 25. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ไม่มีมี
ผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทาง
สังคม   มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 26. อายุ 16 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ไม่มีมีผล  กบั
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทางสังคม มี
ผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั นางสาวสุนันทา ตอบว่าปัจจยัเร่ืองอ่ืนท่ีสวมหมวกนิรภยั 
ตนเองใส่หมวกนิรภยัเพื่อ กนัลมเขาตา กนัแสงแดด กลวัหนา้ด า เม่ือสวมใส่หมวกนิรภยัแลว้จะช่วย
ลด ปัญหาดงัท่ีกล่าวมา ได ้
 คนท่ี 27. อายุ 18 ปีเพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และเคยถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน
ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทางสังคม มีผลกบั
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
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 คนท่ี 28. อายุ 18 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์และ เคย ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินคดีเก่ียวกบั
ไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ไม่มีมี
ผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทาง
สังคม มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 คนท่ี 29. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกบัไม่สวมหมวกนิรภยั ปัจจยัการมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์และ ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ 
ไม่มีมีผล  กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วน ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยั
ทางสังคม มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 

คนท่ี 30. อายุ 15 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต์  เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี
เก่ียวกับไม่สวมหมวกนิรภัย การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  ความรู้ กฎหมายเก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ ปัจจยัทางสังคม มีผล 
กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั นางสาวพชัรินทร์ ตอบว่า กลวัว่าเม่ือตนเองเกิดอุบติัเหตุแลว้ 
“จะเป็น ภาระ แก่บิดา มารดา” จึงเป็นอีกปัจจยั ท่ีตอ้งสวมหมวกนิรภยั เวลาขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
 

12.  บทวิพากษ์ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ ผูข้ ับขี่
รถจกัรยานยนต์ ในต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี” มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของวยัรุ่นท่ีอาศยัในเขตต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้ือ กลุ่มประชากรอายุ 
13-19 ปี ท่ีอาศยัอยู่ ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ านวน 30 คน แบ่งเป็น เพศ
ชาย 15 คนเพศหญิง 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าการศึกษา คร้ังน้ี โดยวิธีการสัมภาษณ์  เชิงลึก 
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค  าถามปลายเปิด ซ่ึงจะได้ค  าตอบหลายแง่มุม หลากหลายโดยมีค าถาม 
ประกอบดว้ยปัจจยั ท่ีศึกษา ดงัน้ี    
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 1)  เร่ือง เพศ 
 2)  อาย ุ
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 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
  1)  การมีใบขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
 2)  ประสบการณ์การประสบอุบติัเหตุ  
 3)  ความรู้เก่ียวกบัหมวกนิรภยั และกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั การสวมหมวกนิรภยั  
 4)  ปัจจยัทางสังคม  
 5)  มีปัจจยัอะไรอีกบา้ง ท่ีมีความสัมพนัธ์ใหส้วมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
 ในบทท่ี 5 น้ี จะเป็นการอภิปรายผลและเสนอแนะ โดนน าแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ท่ี
เก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 มาอธิบาย ดงัน้ี 
 

12.1  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  
 ผลการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง กับปัจจยับุคคล พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นเพศชาย และหญิง 
เท่ากนั ส่วนใหญ่ ช่วงอาย ุ17-18 ปี เท่าๆกนั ส่วนใหญ่ไม่มีใบขบัขี่ ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การ
ไดรั้บอุบติัเหตุ และ ประสบการณ์การถูกจา้หน้าท่ีต ารวจ จบั ปรับ หรือด าเนินคดี เท่าๆกนั   จาก
การศึกษาพบว่า เพศชาย เพศหญิง ส่วนใหญ่เห็นว่า แต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยั ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์เหมือนกนั ดงันั้น 
 สรุปได้ว่า ปัจจัย เ ร่ืองเพศ ไม่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ส่วน ปัจจัยเร่ือง อายุ จากการศึกษา ไม่พบ ว่า ปัจจัยเร่ือง อายุไม่มีผลกัพฤติ
กรรมการสวมหมวกนิรภยั ในขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
 

12.2  ข้อมูลปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ 27 คน จาก 30 คน ให้ข้อมูลว่า การมีใบอนุญาตขับขี่
รถจกัรยานยนต์ ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  ส่วนใหญ่ 16 คน จาก 30 คน  เห็นว่า 
ประสบการณ์การประสบอุบติัเหตุ มีผล และไม่มีผล กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัเท่าๆกัน  
ส่วนใหญ่ 29 คน จาก 30 คน ให้ความเห็นว่าความรู้เก่ียวกบัหมวกนิรภยั และกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
การสวมหมวกนิรภยั มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั   ส่วนใหญ่ 22 คน จาก 30 คน ให้
ความเห็นว่า ปัจจยัทางสังคม  มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าให้คุณสวม
หมวกนิรภยั เพราะเหตุใด จากการท าการศึกษาพบวา่ ยงัมีปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆมีผลกบัพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภยั ระยะทาง  กนัแสงแดด ลม อากาศร้อน กลวัว่าเม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้ ถา้หากไม่ใส่
หมวกนิรภยั จะรุนแรง แลว้ จะเป็นภาระ และสงสาน บิดา มารดา  ความรู้เก่ียวกบัหมวกนิรภยั และ
กฎหมายท่ีใช้บงัคบั การสวมหมวกนิรภยั เป็นปัจจยัแรกมีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 435 

 

และจากการศึกษาพบว่าบางคร้ังท่ีไม่สวมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ เพราะว่า อึดอดั 
หายใจสะดวก มองถนดัทางหนา้ รอบๆ  และในการเดินทางแค่ระยะทางใกล้ๆ  ใชเ้วลานอ้ย เร่งรีบ
ซ้ือของ หรือท าธุระใกล้ๆ  จึงไม่อยากสวมหมวกนิรภยั 
 

13.  สรุปผล 
 
 ผลการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของวยัรุ่นท่ี
อาศยัในต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี” ผูวิ้จยัน ามาอภิปรายในแต่ละประเด็นดงัน้ี 
 จากการวิเคราะห์พบว่า เร่ืองสุขภาพ ความรุนแรง การบาดเจ็บ เสียชีวิต เม่ือเกิดอุบติัเหตุ มี
ผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ค านึงถึงสุขภาพตนเอง กลัวการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิต โดย รู้ว่า ถา้ไม่สวมหมวกนิรภยัหากเกิดอุบติัเหตุจะได้รับบาดเจ็บ บริเวณ
ศีรษะกระแทก  การสวมหมวกนิรภยัช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ จากการเกิดอุบติัเหตุได้
มาก  การสวมหมวกนิรภัยนอกจากจะช่วยลดความรุนแรงจาก การบาดเจ็บท่ีศีรษะได้แล้ว ยงั
สามารถป้องกนัการระคาย เคืองจากฝุ่ นเขา้ตาไดอี้กดว้ย การสวมหมวกนิรภยัจะช่วยลดความรุนแรง
จากการเกิดอุบติัเหตุได ้  การให้ความรู้ การเรียนรู้ จากการฝึกอบรม หรือจากประสบการณ์การเกิด
อุบติัเหตุ หรือเคยถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบั ท าให้เกิดการเรียนรู้ไดว้่า ประโยชน์ของการสวมใส่หมวก
นิรภยั ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์มีอะไรบา้ง และถา้สวมหมวกนิรภยัแลว้จะไม่ถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
จบั อีกปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลกบัพฤติกรรมการสวมมวกนิรภยั ก็คือกลว้ถูกจบั 
ปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก  ในการสวมหมวกนิรภยั ประโยชน์ของการสวมใส่ และส่ิง
ชกัจูงต่าง ๆ จากครอบครัว พ่อ แม่ โรงเรียน มีผลต่อการสวมหมวกนิภยั  ทั้งน้ีเกิดจากการรักสุขภาพ 
และ การเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพอใจ พทัธนิตยธ์รรม และศิริพร รุ่งเรือง (2547) 
 

13.1  การมีใบอนุญาตขับข่ี  
ไม่มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วนใหญ่ 27 คน จาก 30 คน ให้ขอ้มูลว่า การมี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยผูต้อบค าถาม
สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่บอกว่าการมีใบขบัขี่ไม่เก่ียวขอ้งในพฤติกรรมท่ีจะสวมหมวกนิรภยั ส่วนกลุ่ม 
คนท่ีเห็วา่มีผลนวา่ถา้มีใบขบัขี่แลว้ก็จะมีความรู้ในเร่ืองของกฎหมายและการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ก็
จะใส่หมวกนิรภยั  กลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มูลว่า ใบขบัขี่ มีไวเ้พื่อป้องกนัเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบั เพราะกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่กลวัการเจ็บป่วย บาดเจ็บมากกวา่ การมีใบขบัขี่ไม่ไดมี้ผล ท าให้สุขภาพดีแต่อยา่งใด 
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13.2  ประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุ  
มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในล าดบัท่ีสาม ส่วนใหญ่ 16 คน จาก 30 คน ให้

ขอ้มูลว่า  เม่ือเกิดอุบติัเหตุ แลว้จะท าให้ความรุนแรง และเจ็บนอ้ยกว่าไม่ใส่ รู้สึกกลวัเคยมีประสบ
การณ้การเกิดอุบติัเหตุมาแลว้ ท าให้ปลอดภยั เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเคยบาดเจ็บ แลว้ จึงจดจ า 
ว่าหมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงของการกระแทกท่ีศีรษะได้  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ          
จุรีรัตน์ ค  าอินทร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  ของ นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ประสบการณ์ในการไดรั้บอุบติัเหตุจากการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั  

 
13.3  ความรู้เกีย่วกบัหมวกนิรภัย และกฎหมายท่ีใช้บังคับ การสวมหมวกนิรภัย  
มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ในล าดบัแรก ส่วนใหญ่ 29 คน จาก 30 คน เพราะ

กลัวถูกต ารวจจับ ปรับ ด าเนิคดี กลัวเม่ือเกิดอุบัติเหตุศีรษะกระแทกพื้น ได้รับการอบรมจาก
โรงเรียน   รับรู้ถึงประโยชน์ ของการสวมหมวกนิรภยั เม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้ท าให้ปลอดภยั เป็น
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ีทุกคนย่อมรักสุขภาพตนเอง  การเรียนรู้จากการอบรมประโยชน์ ของหมวก
นิรภยั เร่ืองบทบาทของหมวกนิรภยั และเร่ืองของกฎหมาย  สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ แสวง ขนัติ
สร(2547) วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน ในอ าเภอวงัสะพุง ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้เก่ียวกบัหมวกนิรภยั และกฎหมายท่ีใช้บงัคบั การสวมหมวกนิรภยั มีผลกบัพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภยั จุรีรัตน์ ค าอินทร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ของ นกัศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลจากการวิจยั เหตุผลท่ีตอ้งสวมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่
รถจกัรยานยนต์มากท่ีสุด กลวัต ารวจจบั และ อรุณประไพร วรรณบุตร, จุราพร ทอนมาต, ปรางค์
ทิพย ์บุญเรืองศรี, วรรณวิไล ไกรวนั และมสันี กาแบ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัเกษม ผลการสึกษาพบว่า การ
ไดรั้บการอบรม ความรู้ ในการปฎิบติัตามกฎหมายจราจร ความส านึกรู้ในการป้องกนัการลดการ
เกิดอุบติัเหตุ มีผลต่อผล ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ 

 
13.4  ปัจจัยทางสังคม 
มีผลกบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั ส่วนใหญ่ 22 คน จาก 30 คน ในล าดบัท่ีสอง ส่วน

ใหญ่ใหข้อ้มูลวา่ พ่อ แม่ ครอบครัว โรงเรียน ท่ีศึกษา ช้ีแนะ ชกัจูง ให ้สวมใส่ หมวกนิรภยั ขณะขบั
ขี่รถจกัรยานยนต ์จะท าใหข้บัขี่ปลอดภยั ไม่ถูกต ารวจจบั ซ่ึงสังคยไทย ลูกๆส่วนใหญ่จะเช่ือฟังบิดา
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มารดา ครูอาจารย ์จึงสวมหมวกนิรภยั ตามท่ีบิดามารดาให้สวม และกลวัครูท าโทษ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของวสันต์ บุญหนุน (2546) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มผู ้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางสังคม 
ครอบครัว เพื่อน มีผลต่อพฤติกกรรมการสวมหมวกนิรภยั แสวง ขนัติสร (2547) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีขับขี่
รถจกัรยานยนตม์าโรงเรียน ในอ าเภอวงัสะพุง ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางสังคม พ่อ แม่ ครอบครัว 
ครูอาจาย ์มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 

 
13.5  ปัจจัยอ่ืน ๆ  
จากการศึกษาพบว่ายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกทีมีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั เช่น เร่ือง

ระยะทางในการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์มีผลในการสวมหมวกนิรภยั ระยะทางไกล ส่วนใหญ่จะสวม
หมวกนิรภยั มากกว่า เดินทางระยะใกล ้ เป็นพฤติกรรมสุขภาพ เพราะเดินทางไกล ตอ้งขบัรถดว้ย
ความเร็วมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง้่าย จึงสวมหมวกนิรภยั  เร่ืองอากาศร้อน แสงแดดจดั จึงตอ้งสวม
หมวกนิรภยั ก็เป็นเร่ืองของพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีไม่ยากให้หน้าด า โดนลมตาแดง จึงสวมหมวก
นิรภยั  ส่วนกลุ่มประชากรท่ีส ารวจ บางคร้ังไม่สวมหมวกนิรภยั ไดใ้ห้ขอ้มูลพบว่าเป็นเจตคติ ว่า 
ใส่แลว้ อึดอดั มองถนนไม่ชดัเจน ร าคาญ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปราณี ทองค า และคณะ(2551) 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ี
ขบัขี่รถจกัรยานยนต ์ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ในส่วนน้ีตอ้งช่วยกนัท าความเขา้ในแนะน า 
และต้องหาวิธีจูงใจ ให้สวมหหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ให้ความรู้อบรมถึง
ประโยชน์ของหมวกนิรภยั 

 
13.6  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัของผูข้บัขี่

รถจกัรยานยนต์ใน ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี” ยงัพบว่ากลุ่มวยัรุ่น ยงัไม่
เขา้ใจ ในเร่ือง ประโยชน์ ของการสวมหมวกนิรภยั ความรู้ในเร่ืองของความปลอดภยั จากการสวม
หมวกนิรภยัขณะขบัขี่รถจักรยานยนต์ และ ทศันคติในเร่ืองของการสวมหมวกนิรภยั ผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1)  ในการฝึกอบรมหรือการรณรงค์สวมหมวกนิรภยัในกลุ่มวยัรุ่นควรให้ผูท่ี้เคย
ประสบอุบติัเหตุจากการสวมหมวกนิรภยั ว่ามีประโยชน์อย่างไร และผูท่ี้ไม่สวมหมวกนิรภยัไดรั้บ
ผล อยา่งไรมาช่วยรณรงค ์ในการสวมหมวกนิรภยัขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
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2)  ควรฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ ผูป้กครอง และครู เพื่อจูงใจให้บุตรหลาน หรือ
นักเรียนรับรู้ถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภยั และโทษตามกฏหมายของการม่สวมหมวก
นิรภยั 

3)  ควรมีการส่งเสริมให้ท าการวิจัย และพฒันาในเร่ืองของการตระหนักรู้ ถึง
ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภยั ในการขบัขี่ และโดยสานรถจกัรยานยนต์ 

4)  ควรมีการท าวิจยั และพฒันาในเร่ือง ของทศันคติในการสวมหมวกนิรภยัของ 
ประชาชนเพื่อลดอุบติัเหตุอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาการด าเนินโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP)  
ในพ้ืนที่อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 

 
พงศธร คุ้มบัว33 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการด าเนิน
โครงการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ 2) เพื่อศึกษากรอบ
แนวคิดของแมคคินซียต์่อการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ี
อ าเภอเทพารักษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผูป้ระกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
จ านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และเปอร์เซนต ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 49 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ลงทะเบียน OTOP อยู่ในช่วง 1-2 ปี ส่วนใหญ่ลงทะเบียนประเภท
ผลิตภณัฑ์อาหาร มีแหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้คือตลาดในจงัหวดั  ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับการ
อบรมพฒันาผลิตภณัฑ์  มีระดบัความเห็นเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สามารถเรียงล าดบัดา้นท่ีสูงท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม
การขาย (Promotion) ด้านสถานท่ี (Place) และด้านราคา (Price) ตามล าดับ  ในส่วนของกรอบ
แนวคิดของแมคคินซีย์ในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงล าดับด้านท่ีสูงท่ีสุดคือด้านพนักงาน (Staff) รองลงมาได้แก่ ด้านระบบ (System) ด้าน
โครงสร้าง (Structure) ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ดา้นค่านิยมร่วม (Shared Value) ดา้นรูปแบบ (Style) 
และดา้นทกัษะฝีมือ (Skill) ตามล าดบั โดยในแต่ละดา้นจะมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 

ขอ้เสนอแนะ ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ผูป้ระกอบการ
ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์รวมทั้งคุณภาพของสินคา้ เพื่อให้สินคา้เป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาด ดา้นราคา (Price) ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนการผลิตสินคา้อยู่ในระดบัท่ีไม่มาก แต่ก็อาจจะ
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ใชก้ลยทุธ์ในดา้นการตั้งราคามาช่วย ดา้นสถานท่ี (Place) สถานท่ีในการจ าหน่ายสินคา้ส่งผลต่อการ
จ าหน่ายในระดบัมาก ควรมีการน าสินคา้ไปวางในสถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก เช่นร้านคา้ชุมชน หรือ
การใช้ช่องทางออนไลน์ในการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
สามารถท าไดโ้ดยการสร้างขอ้เสนอพิเศษให้ผูซ้ื้อไดท้ดลองใชสิ้นคา้และควรมีการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ให้หลากหลายช่องทาง ในเร่ืองกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ดา้นโครงสร้าง (Structure) ควร
มีแผนภูมิขององค์กร ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ควรมีการจดัท าแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์และมีการ
วิเคราะห์แผนการตลาดอยู่เสมอ ดา้นระบบ (System) ควรมีการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อย่างเป็น
ระบบ ด้านรูปแบบ (Style) ควรใช้รูปแบบหรือแบบแผนในการบริหารโดยการจัดท าระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกลุ่ม ด้านพนักงาน (Staff) ควรมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถและพฒันา
บุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill) ควรอนุรักษอ์ตัลกัษณ์เด่นของสินคา้โดยการสืบสาน
ทกัษะฝีมือ ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) ควรมีการก าหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดปัจจยั
แห่งความส าเร็จ 
 
ค าส าคัญ:  สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์OTOP 
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Study of Implementation of One Tambon One Product Project in 
Thepharak District, Nakhon Ratchasima Province 

 
Phongsatorn  Khumbua34 

 

Abstract 
 

The objective of this study 1) To study marketing mix factors for the implementation of 
the One Tambon One Product project (OTOP) in Thepharak District. 2) To study McKinsey's 
conceptual framework for the implementation of the One Tambon One Product project (OTOP) in 
Thepharak District. The samples were 70 OTOP entrepreneurs. The tools used for collecting data 
were questionnaires. The statistics used in the analysis were percentage, mean and percentage. 

The results showed that. Most OTOP entrepreneurs are female. The average age is 49 
years. Secondary education level. With an average monthly income between 5,001-10,000 baht. 
OTOP registration is in the period of 1-2 years. Most registered food product categories. The main 
source of products is the provincial market. Most of them have never attended product development 
training. There is a high level of opinion about the marketing mix in general. Can be sorted, the 
highest side is the product side. Followed by Promotion ,Place ,Price Respectively. As for 
McKinsey's overall framework, it is found that The sample group has a high level of average value. 
Can be sorted, the highest side is the employee side Followed by the system ,structure ,strategy 
,shared value ,style and skill respectively. In which each side will have a relationship to connect 
with one another. 

A suggestion regarding marketing mix Product. Entrepreneurs should develop products 
and packaging as well as product quality so that products are in demand in the market In the field 
of price Entrepreneurs have a low cost of production. Use pricing strategies to help. In the field of 
place The location of product sales affects the sales at a high level. Products should be placed in a 
place with a lot of people. Such as community stores or using online channels to communicate 
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directly with consumers. In the field of promotion. This can be done by creating a special offer for 
buyers to try the product and should promote the product in many ways. McKinsey's conceptual 
framework. In the field of structure there should be an organization chart. In the field of strategy 
there should be a product development plan and marketing plan analysis always. In the field of 
system there should be a systematic production and distribution of the product. In the field of style 
management styles or patterns should be used by establishing group rules and regulations. In the 
field of staff there should be selection of talented personnel and continuous development of 
personnel. In the field of skill products should be conserved by inheriting skills and skills. In the 
field of shared value defining common values to create success factors. 

 
Keyword:  One Tambon One Product OTOP 
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1.  บทน า 
 
ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกบัความทา้ทายในการพฒันาเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเน่ือง อาทิ ปัจจยัดา้นความผนัผวนของเศรษฐกิจ
โลก กฎ ระเบียบระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการแข่งขนัทางการคา้ ทกัษะความสามารถของ
แรงงาน โครงสร้างประชากรท่ีเขา้สู่สังคมสูงวยั และเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วท่ีส่งผล
ให้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการตอ้งปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค รูปแบบการค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายการพฒันาของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคท่ีท าใหเ้กิดการลงทุนจากนกัลงทุนต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจ
โลก โครงสร้างประชากร เทคโนโลยี จะท าให้ประเทศไทยเผชิญความท้าทายมากขึ้นในการ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะต่อไป 

เพื่อยกระดบัการพฒันาประเทศให้เป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้งไดอ้ย่างประสบความส าเร็จใน 
20 ปี ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีการขยายตวัและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง รวมทั้งมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัส าหรับประเทศไทยจึงไดมุ้่งพฒันาบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลบัไปท่ีรากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดา้นอ่ืน ๆ 
น ามาประยุกตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้สอดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมยัใหม่ 2) “ปรับปัจจุบนั” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทลั และการปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรม และบริการ
อนาคต และ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกบัยุทธศาสตร์ท่ี
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยส่งเสริมการน าอตั
ลกัษณ์พื้นถ่ินและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยมาเป็นผลิตภณัฑก์ารเกษตร รวมทั้งสินคา้ท่ีไดรั้บการ
รับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการน าอตัลกัษณ์พื้นถ่ินและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยมา
ใชใ้นการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง ใหร้องรับความตอ้งการของตลาดยุค
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ใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน และสร้างจุดเด่น ความแตกต่างของสินคา้เกษตรไทยใน
ตลาดโลกเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ได ้พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพฒันากระบวนการผลิตและบรรจุภณัฑ์ 
เพื่อใหมี้สินคา้อตัลกัษณ์พื้นถ่ินออกสู่ตลาดสม ่าเสมอ การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑเ์กษตรอตัลกัษณ์
พื้นถ่ินให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานทั้งระดบัในประเทศและต่างประเทศ การสร้างความตอ้งการ
ของสินคา้ดว้ยการสร้างเร่ืองราวของสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่า 
ในเร่ืองเกษตรอตัลกัษณ์พื้นถ่ิน โดยส่งเสริมการน าอตัลกัษณ์พื้นถ่ินและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย
มาเป็นผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

ในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติก าลงัเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดบั
ประสบปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก
รุมเร้าคือปัญหาความยากจน  รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสงครามกบัความยากจน โดยไดแ้ถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาว่าจะจดัให้มีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใช้ในการพฒันาสินคา้โดยรัฐพร้อมท่ีจะเขา้ช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่  และการ
บริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ยระบบร้านคา้
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชนให้
เขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ  และไดก้ าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
อ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2544 ขึ้น 
โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  จึงเป็นนโยบายหลกัของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและรายได้
ให้กับชุมชนในระดับรากหญา้  ซ่ึงประกอบไปด้วยผูรั้บผิดชอบทั้งในส่วนของกระทรวง ทบวง 
กรม และฝ่ายสนับสนุนท่ีเป็นภาคเอกชน และถือเป็นรูปแบบของการกระจายรายไดสู่้ชุมชนท่ีดี
ท่ีสุดรูปแบบหน่ึง 

ไทยรับแนวคิดการด าเนินโครงการ OTOP มาจากประเทศญ่ีปุ่ น (Oita International Center: 
OIC) และน ามาปรับใชก้บัประเทศไทย โดยภาครัฐเขา้ช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่ การต่อยอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศดว้ยระบบร้านคา้เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ อ าเภอเทพารักษ์ จงัหวดั
นครราชสีมา เป็นอ าเภอท่ีไม่ไดมี้แหล่งท่องเท่ียวในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว หรือเป็นอ าเภอทางผ่าน
ท่ีมีผูค้นผ่านไปมามาก เป็นอ าเภอเล็ก  ๆ อ าเภอหน่ึง ท่ีมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรม ไดแ้ก่ การท าไร่ ท าสวน ท านา นอกจากน้ียงัมีการน าผลผลิตท่ีไดจ้ากการท าการเกษตร
มาแปรรูปเพื่อจ าหน่ายโดยไดน้ ามาลงทะเบียนเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์OTOP เพื่อเป็น
การเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะมีทั้งแบบกิจการเจา้ของราย
เดียว และแบบกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอ
เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา มีจ านวนมากประสบปัญหาในการด าเนินโครงการ ท าให้สินคา้ท่ีผลิต
ขึ้ นมานั้ นขายได้เฉพาะในพื้นท่ีภายในอ าเภอ หรือภายในหมู่บ้านเท่านั้ น ส่งผลให้ผู ้ผลิต
ผูป้ระกอบการขาดโอกาสและรายไดท่ี้ควรจะไดรั้บเพิ่ม 
 ด้วยเหตุน้ีผูวิ้จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินโครงการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด และกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ ในการวิเคราะห์เพื่อน าผลท่ี ได้จากการศึกษามา
ปรับปรุงและพฒันาให้ผูผ้ลิตผูป้ระกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น เกิดความเข้มแข็ง และประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ อีกทั้งยงัเป็นการตอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากโครงสร้าง
ประชากรท่ีเขา้สู่สังคมสูงวยั และเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วท่ีส่งผลให้ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และภาคบริการตอ้งปรับตวัใหส้อดรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค รูปแบบการคา้ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยการมุ่งเนน้การวิจยั พฒันานวตักรรม และน าเทคโนโลยใีหม่มาปรับใชแ้ละต่อ
ยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบนัไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่ท่ีมีศกัยภาพ การ
พัฒนารูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป การส่งเสริมให้เกิดสังคม
ผู ้ประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงานด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบนั ทั้งยงั
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวางแผนของหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงคจ์ะลงทะเบียนสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในอนาคต  
 

2.  ค าถามการวิจัย 
 

1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษอ์ยา่งไร 
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2) กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์มีผลต่อการด าเนินโครงการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษอ์ยา่งไร 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์

2) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของแมคคินซียต์่อการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์

 

4.  ขอบเขตของงานวิจัย 
  

ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผูผ้ลิตผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 70 ราย 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
2563 
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดเกบ็ข้อมูล 
  

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิจยัท่ีเนน้ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั การด าเนินการวิจยัไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลท่ีตามมา แต่เป็นการ
คน้หาขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู่แลว้ ซ่ึงในการวิจยัน้ี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ในพื้นท่ีอ าเภอ
เทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ใน
พื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและกรอบแนวคิด
ของแมคคินซียส่์งผลต่อการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) อย่างไร เป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ มีวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวทางในการวิจยัและมี
ระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดว้ย 
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1) ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  
ผูป้ระกอบการ OTOP ในพื้นท่ี อ.เทพารักษ ์จ.นครราชสีมา จ านวน 70 ราย 
2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
แบบสอบถาม  
3) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั 
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ OTOP แลว้ลงไป

สัมภาษณ์กลุ่มในพื้นท่ี อ าเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา 
4) ใชแ้นวคิดของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดของแมคคินซีย ์
 

 

 

 

 

 

 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นแบบสอบถามคร้ังน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีทั้งค  าถามปลายปิด ปลายเปิดและให้
เลือกค าตอบท่ีมีให ้จ านวน 8 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  เป็นความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อช่องทางการตลาดของสินคา้ หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์OTOP ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์จงัหวดันครราชสีมา 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)    จ านวน   4    ขอ้ 
- ดา้นราคา (Price)    จ านวน  2 ขอ้ 
- ดา้นสถานท่ี (Place)    จ านวน  2 ขอ้ 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)  จ านวน  2 ขอ้ 
- ดา้นโครงสร้าง (Structure)   จ านวน  2 ขอ้ 
- ดา้นกลยทุธ์ (Strategy)    จ านวน  2 ขอ้ 
- ดา้นระบบ (System)    จ านวน  3 ขอ้ 

แนวคิดของแมคคินซีย์ (7s)         

 - ดา้นโครงสร้าง (Structure)  

 - ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 

 - ดา้นระบบ (System) 

 - ดา้นรูปแบบ (Style) 

 - ดา้นพนกังาน (Staff) 

 - ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill)  
 -ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

 - ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

 - ดา้นราคา (Price) 

 - ดา้นสถานท่ี (Place) 

 - ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
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- ดา้นรูปแบบ (Style)    จ านวน  2 ขอ้ 
- ดา้นพนกังาน (Straff)    จ านวน  2  ขอ้ 
- ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill)    จ านวน  2  ขอ้ 
- ดา้นค่านิยมร่วม (Shared value)   จ านวน  2 ขอ้ 

โดยลกัษณะของแบบสอบถามนั้นจะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใน
แต่ละค าถามนั้นจะมีค าตอบใหเ้ลือกอยู ่5 ระดบั ดงัน้ี                                                                                             
                       ระดับคะแนน    ระดับความคิดเห็น 

  5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3  หมายถึง  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  นอ้ย 
  1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
เกณฑใ์นการแปลผล 
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) โดย
พิจารณาแบ่งเป็น 5 ระดบั ใชเ้กณฑก์ารตดัสินของ Best (1973) คะแนนในแต่ละระดบัไดม้าจากการ
ค านวณแบบอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 

 สูตรการหาอนัตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบัชั้นท่ีแบ่ง
 

    =      
5−1

5
    =  0.80 

เม่ือไดค้่าอนัตรภาคชั้น จึงน ามาแบ่งกลุ่มหาค่าคะแนนระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   4.21-5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย   3.41-4.20   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัมาก  
ค่าเฉล่ีย   2.61-3.40   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย   1.81-2.60   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย   1.00-1.80   หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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เม่ือท าการออกแบบสอบถามแลว้ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบแบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบ
ว่าค าถามมีความชดัเจนมากน้อยแค่ไหน และผูอ่้านมีความเขา้ใจแบบสอบถามชดัเจนหรือไม่ โดย
ใชว้ิธีแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองพร้อมกบัการสังเกตการณ์ โดยทดสอบกบัผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ 
OTOP จ านวนทั้งสิน 10 ราย  

จากการทดสอบแบบสอบถามท าให้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามยงัค านวณรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนไม่ถูกตอ้ง  อีกทั้งบางผูป้ระกอบการ เม่ือไปหายงัสถานท่ีผลิตกลบัไม่พบตวั จึงตอ้งใชวิ้ธีโทร
สอบถามทางโทรศพัท ์
 

6.  ผลการศึกษา 
  

การวิจยัเร่ือง การศึกษาการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ใน
พื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยกลุ่มประชากรคือ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และน า
แบบสอบถามไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 70 คน  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2563 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยัในคร้ัง

น้ีประกอบไปดว้ย 
 เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.6 และเป็นเพศชายร้อยละ 31.4  
 อายุ กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 49 ปี โดยมีอายตุ ่าสุด 27 ปี และอายสูุงสุด 73 ปี 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 50 รองลงมา
คือประถมศึกษา ร้อยละ 34.3 ปวส.-อนุปริญญา ร้อยละ 8.6 ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 7.1 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ปวช. ร้อยละ 4.3 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 
บาท ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 30 ต ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 
14.3   ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.1  ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.1  ตั้งแต่ 
50,001 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 2.9 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 1.4 
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 ระยะเวลาในการลงทะเบียน OTOP กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนระหวา่ง 1-2 ปี 
ร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ  ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.1 ระหวา่ง 2-3 ปี ร้อยละ 18.6 ต ่ากวา่ 1 ปี ร้อย
ละ 14.3 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระหวา่ง 3-4 ปี ร้อยละ 5.7 
 ประเภทผลติภัณฑ์ท่ีลงทะเบียน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนประเภทอาหาร 
ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ ประเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ร้อยละ 21.4 ประเภทเคร่ืองด่ืม
ร้อยละ 17.1 และนอ้ยท่ีสุดคือประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ร้อยละ 12.9 
แหล่งจ าหน่ายหลักของสินค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายตลาดในจงัหวดั ร้อยละ 81.4 
รองลงมาคือจ าหน่ายตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 18.6 และไม่มีการจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ 
 การอบรมการพฒันาผลติภัณฑ์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเก่ียวกบัการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 55.7 และเคยอบรมเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑร้์อยละ 44.3 
 

2. ผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นท่ี
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด �̅� ระดบัความคิดเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 3.74 มาก 
ดา้นราคา (Price) 3.48 มาก 
ดา้นสถานท่ี (Place) 3.64 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 3.72 มาก 

รวม 3.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมถือวา่อยูใ่นระดบั

มาก (�̅�=3.65) และเม่ือท าการพิจารณาปัจจยัในดา้นต่าง ๆ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅� = 3.74) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) (�̅� = 3.72) ดา้นสถานท่ี (Place) (�̅� = 3.64) และดา้นราคา (Price) (�̅� = 3.48)  
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านคดิว่าบรรจุภณัฑมี์ผลต่อการจ าหน่ายหรือไม่ 4.07 มาก 

2.ท่านคดิว่าคุณภาพของสินคา้มีผลต่อการจ าหน่ายหรือไม่ 4.23 มากท่ีสุด 

3.ผลิตภณัฑข์องท่านใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิต 3.20 ปานกลาง 

4.ท่านไดรั้บการส่งเสริมดา้นองคค์วามรู้ในการพฒันา
ผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 3.46 มาก 

รวม 3.74 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

โดยรวมถือวา่อยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.74) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ในขอ้ผูป้ระกอบการ 
คิดว่าคุณภาพของสินคา้มีผลต่อการจ าหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (�̅�=4.23) รองลงมา 

ได้แก่ บรรจุภณัฑ์มีผลต่อการจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.07) การได้รับการส่งเสริมด้านองค์
ความรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.46) และ 
ผลิตภณัฑข์องท่านใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการผลิตอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�=3.20) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price) 
 

ด้านราคา (Price) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ราคาสินคา้ของท่านมีความเหมาะสมกบัตน้ทุน 3.86 มาก 

2.ท่านมีตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีสูง 3.10 ปานกลาง 

รวม 3.48 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวม

ถือว่าอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.48) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้ราคาสินคา้ของท่านมี
ความเหมาะสมกบัตน้ทุนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ในระดบัมาก (�̅�=3.86) รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านมีตน้ทุน
การผลิตสินคา้ท่ีสูง ในระดบัปานกลาง (�̅�=3.10) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานท่ี (Place) 
 

ด้านสถานที่ (Place) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านคดิว่าสถานท่ีในการผลิตสินคา้ส่งผลต่อการจ าหน่าย
หรือไม่ 3.73 มาก 

2.ท าเลท่ีตั้งร้านของท่านมีความเหมาะสมต่อการจ าหน่าย
สินคา้ 3.54 มาก 

รวม 3.64 มาก 

 
จากตารางท่ี 4  พบว่า ระดับค่าเฉล่ียของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ี

โดยรวมถือว่าอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.64) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูป้ระกอบการคิดว่า
สถานท่ีในการผลิตสินคา้ส่งผลต่อการจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.73) รองลงมา ไดแ้ก่ ท าเล
ท่ีตั้งร้านของท่านมีความเหมาะสมต่อการจ าหน่ายสินคา้ในระดบัมาก (�̅�=3.54) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านคดิว่าPromotion มีผลต่อการจ าหน่ายสินคา้หรือไม่ 4.06 มาก 

2.ท่านมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ 3.39 ปานกลาง 

รวม 3.73 มาก 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การขาย โดยรวมถือว่าอยู่ ในระดับมาก (�̅�=3.73) เ ม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูป้ระกอบการคิดว่าPromotion มีผลต่อการจ าหน่ายสินค้าอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
(�̅�=4.06) รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ ในระดบัปานกลาง (�̅�=3.39) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ในภาพรวม  
 

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 7-s x ̄ ระดับความคิดเห็น 

ดา้นโครงสร้าง (Structure)  3.81 มาก 

ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 3.79 มาก 

ดา้นระบบ (System) 3.89 มาก 

ดา้นรูปแบบ (Style) 3.68 มาก 

ดา้นพนกังาน (Staff) 4.02 มาก 

ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill)  3.67 มาก 

ดา้นค่านิยมร่วม (Shared value) 3.78 มาก 

รวม 3.81 มาก 

  
จากตารางท่ี 6 พบว่าค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s โดยรวมถือว่าอยู่ใน

ระดบัมาก (�̅�=3.81) และเม่ือท าการพิจารณาปัจจยัในดา้นต่าง ๆ พบว่าค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิด
ของแมคคินซีย ์7-s ในดา้นพนกังาน (Staff) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅� = 4.02) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นระบบ (System) (�̅� = 3.89) ดา้นโครงสร้าง (structure) (�̅� = 3.81) ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 
(�̅� = 3.79)  ดา้นค่านิยมร่วม (Shared value) (�̅� = 3.78)  ดา้นรูปแบบ (Style) (�̅� = 3.68)  และดา้น
ทกัษะฝีมือ (Skill) (�̅� = 3.67) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นโครงสร้าง (Structure) 
 

ด้านโครงสร้าง (Structure)  x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านคดิว่าโครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 3.89 มาก 

2.ท่านคดิว่าโครงสร้างองคก์รมีผลต่อการจ าหน่ายหรือไม่ 3.73 มาก 

รวม 3.81 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นโครงสร้าง 
(structure) โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.81) เ ม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูป้ระกอบการคิดวา่โครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด (�̅�=3.89) รองลงมา ได้แก่ ผูป้ระกอบการคิดว่าโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการจ าหน่าย 
(�̅�=3.73) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 
 

ด้านกลยุทธ์ (Strategy) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านมีการจดัท าแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ 3.81 มาก 

2.ท่านมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยูเ่สมอ 3.77 มาก 

รวม 3.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ระดับค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 7-s ด้านกลยุทธ์ 

(Strategy) โดยรวมถือว่าอยู่ ในระดับมาก (�̅�=3.79) เ ม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูป้ระกอบการมีการจดัท าแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�=3.81) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยูเ่สมอ (�̅�=3.77) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นระบบ (System) 
 

ด้านระบบ (System) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านมีกระบวนการในการผลิตสินคา้อยา่งเป็นระบบ 3.77 มาก 

2.ท่านมีกระบวนการในการจ าหน่ายสินคา้อยา่งเป็นระบบ 3.86 มาก 

3.สินคา้ของท่านมีการควบคุมคณุภาพ 4.03 มาก 

รวม 3.89 มาก 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ระดับค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 7-s ด้านระบบ 

(System) โดยรวมถือว่าอยู่ ในระดับมาก (�̅�=3.89) เ ม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผูป้ระกอบการมีการควบคุมคุณภาพสินคา้ อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�=4.03) รองลงมา 
ได้แก่  ผู ้ประกอบการมีกระบวนการในการจ าหน่ายสินค้าอย่าง เป็นระบบ (�̅�=3.86) และ
ผูป้ระกอบการมีกระบวนการในการผลิตสินคา้อยา่งเป็นระบบ (�̅�=3.77) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นรูปแบบ (Style) 
 

ด้านรูปแบบ (Style) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.การบริหารงานของท่านก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 3.59 มาก 

2.ท่านคดิว่าการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มส่งผลต่อการ
จ าหน่ายสินคา้หรือไม่ 

3.77 มาก 

รวม 3.68 มาก 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ระดับค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านรูปแบบ 

(Style) โดยรวมถือวา่อยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.68) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูป้ระกอบการ
คิดว่าการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มส่งผลต่อการจ าหน่ายสินคา้อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด (�̅�=3.77) รองลงมา ไดแ้ก่ การบริหารงานของผูป้ระกอบการก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั (�̅�=3.59) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 11  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นพนกังาน (Staff) 
 

ด้านพนักงาน (Staff) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.สมาชิกในกลุ่มของท่านมีความสามารถ 3.99 มาก 

2.สมาชิกในกลุ่มของท่านท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.06 มาก 

รวม 4.03 มาก 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ดา้นพนักงาน 

(Staff) โดยรวมถือว่าอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.03) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้สมาชิก
ในกลุ่มของผูป้ระกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�=4.06) 
รองลงมา ไดแ้ก่ สมาชิกในกลุ่มของผูป้ระกอบการมีความสามารถ (�̅�=3.99) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill) 
 

ด้านทักษะฝีมือ (Skill)  x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.สินคา้ของท่านตอ้งใชท้กัษะฝีมือในการผลิต 3.81 มาก 

2.สินคา้ OTOP ของท่านมีอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเด่น 3.53 มาก 

รวม 3.67 มาก 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นทกัษะฝีมือ 

(Skill) โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.67) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สินคา้ของ
ผูป้ระกอบการตอ้งใช้ทกัษะฝีมือในการผลิต มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�=3.81) รองลงมา ไดแ้ก่ สินคา้ 
OTOP ของผูป้ระกอบการมีอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเด่น (�̅�=3.53) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 13  ค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นค่านิยมร่วม (Shared Value) 
 

ด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) x ̄ ระดับความคิดเห็น 

1.ท่านคดิว่าค่านิยมร่วมมีผลต่อการจ าหน่ายสินคา้หรือไม่ 3.71 มาก 

2.ท่านมีค่านิยมร่วมกนัในการท างาน 3.84 มาก 

รวม 3.78 มาก 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า ระดบัค่าเฉล่ียของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7-s ดา้นค่านิยมร่วม 

(Shared value) โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.78) เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผูป้ระกอบการมีค่านิยมร่วมกนัในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�=3.84) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการคิดวา่ค่านิยมร่วมมีผลต่อการจ าหน่ายสินคา้ (�̅�=3.71) ตามล าดบั 
 

7.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 
ในการอภิปรายผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์ส่วนประสมทาง

การตลาดในการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์
และการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ในการด าเนินโครงการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ ์
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ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในการด าเนินโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลติภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ 

เม่ือดูในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัดา้นท่ีสูงท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านสถานท่ี (Place) และด้านราคา (Price) ตามล าดับ ซ่ึงสามารถ
วิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณภาพของสินคา้มี
ผลต่อการจ าหน่ายสินคา้ ในระดบัมากท่ีสุด ในส่วนของบรรจุภณัฑมี์ผลต่อการจ าหน่ายอยูใ่นระดบั
มาก การไดรั้บการส่งเสริมดา้นองคค์วามรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
อยูใ่นระดบัมาก และผูป้ระกอบการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการผลิต อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดง
ว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าในการผลิตสินคา้คุณภาพของสินคา้จะมีผลต่อการจ าหน่ายสินคา้
อยา่งมากท่ีสุด 
 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่าผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า 
Promotion มีผลต่อการจ าหน่ายสินค้า ในระดับมาก และรองลงมาได้แก่ผูป้ระกอบการมีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นการส่งเสริม
การขายโดยใช ้Promotion มากกวา่การประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
 ดา้นสถานท่ี (Place) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าสถานท่ีในการผลิตสินคา้ส่งผล
ต่อการจ าหน่าย ในระดบัมาก และรองลงมาไดแ้ก่ท าเลท่ีตั้งร้านของผูป้ระกอบการมีความเหมาะสม
ต่อการจ าหน่ายสินคา้  
 ด้านราคา (Price) พบว่าราคาสินคา้ของผูป้ระกอบการมีความเหมาะสมกับตน้ทุนอยู่ ใน
ระดบัมาก และรองลงมาคือ ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีสูงในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูผ้ลิตสินคา้ส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตท่ีเหมาะสมกบัราคาจ าหน่าย 
 

ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ในการด าเนินโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลติภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ 

เม่ือดูในส่วนของกรอบแนวคิดของแมคคินซียใ์นภาพรวมจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับด้านท่ีสูงท่ีสุดคือด้านพนักงาน (Staff) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ระบบ (System) ดา้นโครงสร้าง (Structure) ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) ดา้นค่านิยมร่วม (Shared Value) 
ดา้นรูปแบบ (Style) และดา้นทกัษะฝีมือ (Skill) ตามล าดบั ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ดา้นพนักงาน (Staff) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าสมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดบัมาก และรองลงมาคือ ผูป้ระกอบการมองว่าสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถ 
ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับุคคลหรือพนกังานมีความส าคญัในล าดบัตน้ 

ดา้นระบบ (System) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการควบคุมคุณภาพสินคา้ ในระดบั
มาก รองลงมาคือ กระบวนการในการจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ ในระดับมาก และ
ผูป้ระกอบการมีกระบวนการในการผลิตสินคา้อยา่งเป็นระบบ ในระดบัมาก  

ดา้นโครงสร้าง (Structure) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าโครงสร้างองคก์รมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน ในระดบัมาก และรองลงมาคือ โครงสร้างองคก์รมีผลต่อการจ าหน่าย 
ในระดบัมาก 

ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) พบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการจดัท าแผนการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ในระดบัมาก และรองลงมาคือ ผูป้ระกอบการมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยูเ่สมอ ในระดบัมาก 

ด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีค่านิยมร่วมกันในการ
ท างาน ในระดบัมาก และรองลงมาคือผูป้ระกอบการมองว่าค่านิยมร่วมมีผลต่อการจ าหน่ายสินคา้ 
ในระดบัมาก 

ดา้นรูปแบบ (Style) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัของ
กลุ่มส่งผลต่อการจ าหน่ายสินคา้ ในระดบัมาก และรองลงมาคือ การบริหารงานของผูป้ระกอบการ
ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ในระดบัมาก 

ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill) พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งใชท้กัษะฝีมือในการผลิตสินคา้ 
ในระดบัมาก และรองลงมาคือ สินคา้ OTOP ของผูป้ระกอบการมีอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเด่นอยู่ใน
ระดบัมาก 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผูป้ระกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการลงทะเบียน OTOP 
ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ลงทะเบียน แหล่งจ าหน่ายหลกัของสินคา้ ไม่มีผลต่อการด าเนินโครงการสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เน่ืองจากผูป้ระกอบการ OTOP จะเขา้ใจในเร่ืองของการด าเนิน
โครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในเบ้ืองตน้เป็นอย่างดีโดยไดรั้บค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีกรมการพฒันาชุมชน 

การวิจยัในเร่ืองการศึกษาการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) ใน
พื้นท่ีอ าเภอเทพารักษ์ จงัหวดันครราชสีมา พบว่าส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์นั้น 
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ผูผ้ลิตผูป้ระกอบการไดใ้ห้ความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรก เน่ืองจากผูป้ระกอบการมองว่าการผลิตสินคา้
นั้น คุณภาพของสินคา้มีผลต่อการจ าหน่ายเป็นอย่างยิ่ง รองลงมาคือบรรจุภณัฑท่ี์ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการไดรั้บการส่งเสริมดา้นองคค์วามรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์
จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในระดับมาก และพบว่าผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิตในระดบัปานกลาง พบว่าผลการวิจยัมีการสอดคลอ้งเช่นเดียวกบั 
บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์และพลาพรรณ ค าพรรณ์ (2549) ท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับโครงการหน่ึง
ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ พบว่า สินค้า OTOP มีระบบกลไกส่งเสริมจาก  หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง อาทิ การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การจดัประกวดคดัเลือกผลิตภณัฑ์ 
ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการสินคา้ OTOP ใชก้ลยทุธ์ดา้นสินคา้เป็นตวัหลกัเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

ในดา้นของการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการมองว่าโปรโมชัน่จะส่งผลต่อการจ าหน่าย
สินคา้มาก ผลการศึกษาสอดคลอ้งกับแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านสินคา้ OTOP ของกรมพฒันา ชุมชน 
(กรมพฒันาชุมชน, 2555) ท่ีพยายามเพิ่มระบบกลไกท่ีเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการขายให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ขึ้น โดยผา่นทางโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดังาน 
OTOP MID YEAR การจดังาน OTOP City การจดังาน OTOP อนุรักษศิ์ลป์ ผ่านถ่ินไทยด ารงไวใ้น
แผน่ดิน การจดังาน OTOP ตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน การเปิดตลาดสินคา้ OTOP ในทุก
อ าเภอ ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์สินค้าของผูป้ระกอบการอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงการท่ี
ผูป้ระกอบการประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางเน่ืองจากหน่วยงานกรมการพฒันาชุมชนไดช่้วย
ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ให้กบัทางผูป้ระกอบการ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งเช่นเดียวกบัปริยา 
รินรัตนากร ชลธิศ ดาราวงษ ์และ ชยัณรงค ์ชยัจินดา (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของสินคา้ OTOP ในจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP 
ในจงัหวดั ชลบุรี มีการใชปั้จจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา แต่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในดา้นสถานท่ีพบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองวา่สถานท่ีในการผลิตสินคา้ส่งผลต่อการ
จ าหน่ายอยูม่าก และผูป้ระกอบการมีท าเลท่ีตั้งร้านท่ีเหมาะสมต่อการจ าหน่ายสินคา้ 

ในด้านราคาพบว่าสินค้าของผู ้ประกอบการมีความเหมาะสมกับต้นทุน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนในการผลิตสินคา้ท่ีไม่สูงมากนกั  

ในส่วนของกรอบแนวคิดของแมคคินซียพ์บว่าทางผูป้ระกอบการมองในเร่ืองของการ
บริหารงานให้ประสบความส าเร็จนั้น พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และด้าน
พนกังานเป็นดา้นท่ีไดรั้บความคิดเห็นสูงท่ีสุด โดยพบว่าสมาชิกในกลุ่มของผูป้ระกอบการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ใจมานสั พลอยดี (2540) ท่ี
ศึกษาถึงปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อความส า เ ร็จและความล้ม เหลวของธุรกิจชุมชนของจังหวัด
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นครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจยัดา้นแรงงานเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของธุรกิจชุมชน เม่ือดูในรายละเอียดพบว่าผู ้ประกอบการมองว่าการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและสมาชิกมีความสามารถจะเป็นผลให้การจ าหน่ายสินคา้ไดดี้ขึ้น  รองลงมาคือดา้น
ระบบซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายโดยทางผูป้ระกอบการตอ้งมองว่า 
ระบบตั้งแต่การผลิต การบริการ การควบคุมคุณภาพ นั้นเป็นอยา่งไรเพื่อท่ีจะไดท้ราบปัญหาและท า
การแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที ดา้นโครงสร้างผูป้ระกอบการมองว่าโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการ
ด าเนินงานและคิดว่าองคก์รของตนมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานในระดบัมาก ซ่ึงมองไดว้่าผู ้
ประกอบให้ความส าคญักบัดา้นโครงสร้างในระดบัมาก ดา้นกลยุทธ์พบว่าทางผูป้ระกอบการไดมี้
การวางแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดและวิเคราะห์แผนการตลาดอยู่เสมอเพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร ดา้นค่านิยมร่วมพบว่าผูป้ระกอบการเน้นในดา้นการมีค่านิยม
ร่วมกันในการท างานเป็นหลักยึดถือในการท างานให้กับคนในองค์กร ด้านรูปแบบพบว่า
ผูป้ระกอบการมองว่าการบริหารงานส่งผลต่อการจ าหน่ายสินคา้และมองว่าการจัดท าระเบียบ
ขอ้บงัคบัจะส่งผลต่อการจ าหน่ายสินคา้มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 
(2542) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัของวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ พบว่าหากระเบียบขอ้บงัคบัไม่
อยู่บนพื้นฐานหรือความเห็นชอบจากสมาชิกการประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้
ต ่า และดา้นทกัษะฝีมือพบว่าผูป้ระกอบการมีความเห็นว่าสินคา้ตอ้งใช้ทกัษะฝีมือในการผลิตใน
ระดบัมาก ซ่ึงจุดเด่นท่ีมากจะส่งผลต่อการแข่งขนัใหส้ามารถอยูเ่หนือคู่แข่งได ้  

จากการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์พบว่าทางผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มองว่าการจะบริหารธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยั กรอบ
แนวคิดของแมคคินซีย์ทุกด้าน ซ่ึงผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของเสาวนารถ เลก็เลอสินธุ์ (2560) ท่ีไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการสู่ความเป็น
เลิศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัในจงัหวดัภาคกลางดว้ยเทคนิค 7S โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท าให้ทราบว่าการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีได้รับรางวลัในจังหวดัภาคกลางด้วยเทคนิค  7S แปรทั้ ง 7 ตัวของ Mckinsey มีความ
เช่ือมโยงกนัทั้งหมดดงันั้นความเป็นเลิศขององคก์รจะเกิดขึ้นจากความเก่ียวพนัระหว่างกนัของตวั
แปรทั้งหมดโดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบัตวัแปรทั้งหมด เป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนิน
โครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการให้ธุรกิจ OTOP 
ของตนประสบผลส าเร็จ โดยสามารถเรียงล าดบัความส าคญักรอบแนวคิดของแมคคินซียจ์ากการ
วิจยั ไดด้งัน้ี 1) ดา้นพนกังาน 2) ดา้นระบบ 3) ดา้นโครงสร้าง 4) ดา้นกลยุทธ์ 5) ดา้นค่านิยมร่วม 6) 
ดา้นรูปแบบ 7) ดา้นทกัษะฝีมือ ตามล าดบั 
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8.  บทสรุป 
 
ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดกบัการด าเนินโครงการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) มีดงัน้ี 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผูป้ระกอบการสามารถน าความมรู้ท่ีไดรั้บในเร่ืองการ

พฒันาผลิตภณัฑม์าใชใ้นการพฒันาคุณภาพของสินคา้และบรรจุภณัฑ์เพื่อให้สินคา้เป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาด ทั้งยงัสามารถน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชเ้พิ่มเติมเพราะจากการวิจยัพบว่าผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูป้ระกอบการผลิตอยู่ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่ไดใ้ช้เทคโนโลยีมากนกั หากน าเทคโนโลยีมาใช้จะท าให้
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ งนปัจจุบันก็ย ังมี
หน่วยงานท่ีคอยสนบัสนุนใหค้วามรู้ในดา้นน้ีอยูห่ลายหน่วยงาน 

2) ดา้นราคา (Price) ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนการผลิตสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีไม่มากและ
พบว่าราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัตน้ทุนแลว้ แต่ก็อาจจะใช้กลยุทธ์ในดา้นการตั้งราคามาช่วย 
เช่น การตั้งราคาสินคา้ใหมี้ราคาถูกเพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ส่วนมากใชก้บัตลาดท่ีมีอุปสรรคในการ
เขา้ถึงเยอะ ยกตวัอย่างเช่นคู่แข่งเยอะ หรือ สินคา้มีราคาแพงมาก  การตั้งราคาทางจิตวิทยา เช่นการ
ตั้งราคาให้มีลงทา้ยดว้ยเลข 5 เลข 9 การตั้งราคาโดยการบวกก าไรขึ้นมาจากราคาตน้ทุน และส่ิงท่ี
ควรค านึงก่อนการตั้งราคาสินคา้ก็คือ มูลค่าสินคา้ต่อการใช้งาน มูลค่าสินคา้ต่อช่องทางการขาย 
และจุดคุม้ทุน เป็นตน้ 

3) ดา้นสถานท่ี (Place) สถานท่ีในการจ าหน่ายสินคา้ส่งผลต่อการจ าหน่ายในระดบั
มากและท าเลท่ีตั้งร้านของผูป้ระกอบการก็ความเหมาะสมต่อการจ าหน่ายสินคา้ หากพบว่าท าเล
ท่ีตั้งร้านมีความไม่เหมาะสมก็สามารถแก้ไขโดยการน าสินคา้ไปวางในถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น 
สถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก หรือแหล่งท่ีเป็นศูนยร์วมของคน เช่น ตลาดขายสินคา้ในพื้นท่ี ร้านคา้
ชุมชน ในร้านสะดวกซ้ือถา้หากสินคา้ไดรั้บมาตรฐาน หรือการใชช่้องทางออนไลน์ในการส่ือสาร
ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงก็จะช่วยใหร้้านคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งง่ายดาย  

4) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผูป้ระกอบการมองว่า Promotion มีผลต่อ
การจ าหน่ายสินคา้ในระดบัมาก สามารถท าไดโ้ดยการสร้างขอ้เสนอพิเศษ เช่น ให้ผูซ้ื้อไดท้ดลอง
ใชสิ้นคา้ การขายให้ราคาถูกกว่าราคาทอ้งตลาดในช่วงแรกเพื่อให้ผูซ้ื้อไดห้ันมาใชเ้ป็นจ านวนมาก 
นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้มากขึ้น โดยใช้ส่ือ
ออนไลน์ในปัจจุบนัซ่ึงมีอยูห่ลายช่องทาง เช่น การใชเ้ฟสบุ๊คโดยการสร้างเพจส าหรับการขายสินคา้
ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถประชาสัมพนัธ์ไดอ้ย่างรวดเร็วหรือใชก้ารไลฟ์สดผา่น การสร้างช่องยู
ทูปก็เป็นการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบวิดีโอท าให้ผู ้คนเขา้มาดูไดรู้้เร่ืองราวของสินคา้โดยการท า
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เป็นคลิปสั้น ๆ นอกจากน้ีกรมการพฒันาชุมชนไดมี้ในส่วนในการจดัทีมนักการตลาดช่วยในการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การจดังาน OTOP Midyear OTOP City  

ในเร่ืองกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์กับการด าเนินโครงการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) มีดงัน้ี 

1) ดา้นโครงสร้าง (Structure) ผูป้ระกอบการควรมีแผนภูมิขององคก์ร ท่ีมีการแบ่ง
งานและการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการประสานงานภายในกลุ่ม
หรือองค์การ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ หากผูป้ระกอบการไม่มีโครงสร้างการ
ท างานท่ีชดัเจนจะส่งผลต่อการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพราะแต่ละคนจะท างานไม่สอดคลอ้ง
กนั ท าใหเ้กิดความล่าชา้ไม่ต่อเน่ืองในการท างานส่งผลใหก้ระบวนการต่าง ๆ ไม่ราบร่ืน 

2) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ผูป้ระกอบการมีกลยุทธ์ในการจัดท าแผนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยู่เสมอ ซ่ึงการจะท าให้กลยุทธ์ด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืนนั้น จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างขององคก์ร และเน่ืองจากปัจจุบนัผลิตภณัฑจ์ะมี
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางของการรักษาและอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มมากขึ้น  ตวัอยา่งเช่น การใช้
ถุงผา้ การใช้กล่องกระดาษท่ีย่อยสลายได ้การใช้วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลใหม่ได ้ท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งหันมาคิดโดยการจดัท าแผนในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์รวมทั้งการ
วิเคราะห์แผนการตลาด โดยใชว้สัดุท่ีตอบโจทยเ์ทรนในยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป จะท าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นการแข่งขนัได ้

3) ดา้นระบบ (System) ผูป้ระกอบการมีการด าเนินงานภายในองคก์ร เช่น ควบคุม
คุณภาพสินคา้ท่ีดี และมีกระบวนการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงกระบวนการน้ีจะท า
ให้ผูป้ระกอบการรู้ถึงสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรเป็นอย่างดี ช่วยให้มองเห็นขอ้บกพร่องใน
กระบวนการไดช้ดัเจนขึ้น  

4) ดา้นรูปแบบ (Style) ผูป้ระกอบการใช้รูปแบบหรือแบบแผนในการบริหารโดย
การจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่ม ท าให้ขั้นตอนต่าง ๆ มีความราบร่ืนในการท างานก่อให้เกิด
ความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีตรงกนั อีกทั้งผูป้ระกอบการมองว่าการบริหารงานก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท าใหก้ารด าเนินงานมีความมัน่คง 

5) ดา้นพนักงาน (Staff) ผูป้ระกอบการมองว่าทรัพยากรมนุษยส์ าคญัท่ีสุดในการ
น าพาให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งท างานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้
ความสามารถท่ีมีในการท างาน การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ การพฒันาบุคคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทั้ ง น้ีผู ้ประกอบการควรมีการเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถในการปฏิบติังานโดยการส่งสมาชิกในกลุ่มเขา้รับการอบรม ไม่วา่จะเป็นในส่วนของ
การพฒันาผลิตภณัฑ ์การพฒันาบรรจุภณัฑ ์การส่งเสริมการขายในช่องทางการตลาด  
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6) ดา้นทกัษะฝีมือ (Skill) พบว่าสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการผลิตนั้นตอ้งใช้ทกัษะฝีมือ
ในการผลิต และสินคา้มีลกัษณะเด่น นบัว่าเป็นจุดแข็งเน่ืองจากการท่ีตอ้งใชท้กัษะฝีมือในการผลิต
จะส่งผลให้เกิดการเลียนแบบสินคา้ไดย้าก เม่ือรวมกบัอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นจึงท าให้เกิดคุณค่าและ
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในตัวผลิตภณัฑ์โดยทางผูป้ระกอบการสามารถท าไดโ้ดยการบนัทึกใน
รูปแบบของภูมิปัญญาการสร้างเร่ืองราวให้สินคา้เป็นท่ีน่าสนใจมากขึ้น ซ่ึงผูป้ระกอบการควรเน้น
ในส่วนน้ีใหม้ากเพราะจะท าใหสิ้นคา้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

ดา้นค่านิยมร่วม (Shared Value) ผูป้ระกอบการมีค่านิยมร่วมในการท างานท่ีมากซ่ึงถือได้
วา่เป็นผลดีต่อองคก์ร เน่ืองจากค่านิยมร่วมจะมาจากแนวคิดพื้นฐานขององคก์ร รวมทั้งส่ิงท่ีตอ้งการ
จะใหอ้งคก์รเป็นในอนาคตขา้งหนา้ องคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารมกัจะมีค่านิยมร่วมกนัท่ี
ก่อใหเ้กิดปัจจยัแห่งความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ 
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เน็ตประชารัฐกบัผลกระทบกบัความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในต าบลบัวทอง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวดับุรีรัมย์ 

 
วัชระ จันทร์จินดา35 

 
บทคัดย่อ 
  

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อทราบผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั
ของประชาชน  ในต าบลบวัทอง จากการใชเ้น็ตประชารัฐ 2) เพื่อทราบความพึงพอใจของผูใ้ช้เน็ต
ประชารัฐว่าโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด   
การศึกษาของผูวิ้จยัในคร้ังน้ีไดมี้การเก็บขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
และมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยมีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์และส่ือออนไลน์อ่ืน  ๆ  เน่ืองจาก
ช่วงเวลาระหว่างด าเนินการศึกษาวิจยันั้นไดมี้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่
หรือโควิด-19  ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ ตอ้งมีการเวน้ระยะห่างทางสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์จ านวน
ทั้งหมด 15 ท่าน ผลกระทบต่าง ๆ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในต าบลบวัทองนั้นท่ีเกิดจาก
การมีเน็ตประชารัฐ คือเป็นการเปิดโอกาส  ใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัไม่มีความเหล่ือมล ้าในดา้นการ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากปัจจุบนั ในสังคมไทยยงัมีความเหล่ือมล ้าอยู่ ผลกระทบท่ีพบคือกลุ่ม
อาย ุเด็กและวยัรุ่น วยัท างาน ใหค้วามสนใจในการใชเ้น็ตประชารัฐในทุกหมู่บา้น เป็นวยัท่ีสามารถ
เรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีไดดี้กว่าช่วงวยัอ่ืน ซ่ึงขณะเวลาท่ีท าการสัมภาษณ์นั้น ประเทศไทยประสบ
กบัการแพร่ระบาดของ เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โรงเรียนไม่มีการเรียนการ
สอน  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เป็นช่วงเวลา
ส าคญัท่ีสังคมไทยตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้ส่ือต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ในการส่ือสาร  เล่าเรียน  
การใชชี้วิตประจ าวนั เพราะไม่สามารถเดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาได ้ ในกลุ่มของ
วยัท างานนั้น บางส่วนไดมี้การถูกเลิกจา้งจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าใหส้ามารถใชเ้น็ตประชารัฐในการ
หางาน สมคัรงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลดค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิต ในการเดินทาง  รายการ
สืบคน้ขอ้มูล เพราะเม่ือไม่สามารถท างานได ้ก็ไม่มีเงิน ในการเล้ียงชีพ  หากมีบริการสาธารณะใด  

 
35
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สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 469 

 

ท่ีสามารถลดภาระในดา้นการเล้ียงชีพของประชาชนไดน้ั้นก็ถือว่าประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด  
บางคนก็ใช้โอกาสในช่วงเวลาน้ีประกอบอาชีพใหม่เรียนรู้การซ้ือขายออนไลน์ผลิตสินค้าเพื่อ
จ าหน่าย คนท่ีไม่เคยลองใชเ้ทคโนโลยกี็ตอ้งเปิดใจยอมรับ 
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Net Civil State and the Impact on People's Living Conditions 
in Bua Thong Subdistrict, Mueang Buriram District, 

Buriram Province 
 

Watchara Chanchinda36 
 

ABSTRACT 
 

This study Its objectives are 1) to know the impact on daily living of people in Bua Thong 
Subdistrict by using the Net Prachatas 2 )  to know the satisfaction of the Net Prachatas users that 
the project can meet the needs of How much people in the community The study of this researcher 
has collected data from literature reviews. Various related documents and in-depth interviews By 
having telephone interviews and other online media Due to the period during the study, there was 
an outbreak of a new strain of the corona virus or Covid-19. Around the world, including Thailand, 
was also affected. Make data collection through interview methods Must have social spacing There 
are a total of 15 target audiences in the interview. The various effects are summarized as follows. 

The impact on the daily living of the people in Bua Thong Subdistrict is caused by the 
presence of the Internet. Meaning an opportunity To provide equality and without disparity in 
access to the Internet Since the present In Thai society, there is still disparity. The effects were age 
groups. Children and adolescent working age are interested in using the Internet in every village as 
the age  Able to learn about technology better than other ages Which at the time of the interview 
Thailand is experiencing the spread of the virus. New species of corona virus or Covid-19, the 
school has no teaching Ministry of Education There is a policy for teaching via the Internet. Is an 
important period for Thai society to learn about using various media online. In communication, 
education, daily life Because cannot travel to school or school In that working group Some of them 
have been laid off, so it is necessary to be able to use public networks to find jobs, apply for jobs 

 
36

 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
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via the Internet. Reduce the cost of living in travel Because when you can't work, you don't have 
money to Earn a living if there is any public service That can reduce the burden of living of the 
people, it is considered that the people get the most benefits. Some people take this opportunity to 
pursue a new career, learn to trade online, produce products for sale. People who have never tried 
technology must be open-mind 
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1.  บทน า 
  

ในปัจจุบันช่องทางการติดต่อส่ือสารมีหลากหลายวิธีและท่ีประชากรส่วนใหญ่ใช้
ติดต่อส่ือสารกันในปัจจุบัน คือการส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตจากสัญญาณโทรศพัท์มือถือของหลาย ๆ เครือข่าย ซ่ึงความเร็วในการเช่ือมต่อนั้นจะ
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใชอิ้นเทอร์เน็ต โดยมีการเก็บค่าใชจ่้ายแบบรายเดือนหรือ
แบบเติมเงินของแต่ละเครือข่าย รวมถึง Internet Wifi ท่ีติดตั้งตามท่ีพกัอาศยัหรือส านักงานต่าง ๆ 
โดยจะจ ากัดสิทธ์ิในการใช้บริการ  ในส่วนน้ีท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตไดทุ้กคน   ท าให้รัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะน าพาประเทศไทยกา้วสู่  “ไทยแลนด์  4.0”
ดว้ยการน าเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  
รวมถึงเป็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีทุกคน
เขา้ถึงได ้ ดงันั้น  การพฒันาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจ าเป็นและถือเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้ประเทศไทยสามารถพฒันาไดท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืน  รัฐบาล  (โดย
การน าของพลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี)  ไดมี้นโยบายท่ีจะน าพาประเทศไทยกา้วสู่
“ไทยแลนด์ 4.0”  ดว้ยการน าเทคโนโลยีดิจิทลั  เขา้มามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคม  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เขม้แข็ง  และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีโลก  ประกอบกับ  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  และแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ  หมู่บา้นเป้าหมาย  หมายถึง  หมู่บา้น  หรือ
พื้นท่ีเป้าหมาย  ชุมชนเป้าหมาย  ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยงัไม่ทัว่ถึงและ
คาดหมายไดว้า่ในพื้นท่ีดงักล่าวจะไม่มีศกัยภาพและโอกาสในการจะพฒันาให้เป็นพื้นท่ีเชิงพาณิชย์
ท่ีมีบริการได ้ ภายใตส้ภาพตลาดและปัจจยัแวดลอ้มในปัจจุบนั  เรียกว่า  “พื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพเชิง
พาณิชยแ์ละไม่มีบริการ”  ภายใตเ้ง่ือนไข  “ตอ้งสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการให้
คุณสมบติัความเร็วอินเตอร์ความเร็วสูงท่ี 30 Mbps/10 Mbps”  ซ่ึงพื้นท่ีการด าเนินการไดถู้กก าหนด
โดยคณะท างานพิจารณาก าหนดพื้นท่ี เป้าหมายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงไดจ้ดั
ให้มีโครงการเน็ตประชารัฐให้หมู่บา้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลrและจดัให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกบัผูใ้ช้บริการอย่างน้อยหมู่บา้นละ  1  จุด  โดยให้บริการท่ีระดับ
ความเร็วสูง 30/10 Mbps (Download/Upload) ในหมู่บา้นเป้าหมาย  จ านวน 24,700  หมู่บา้น  ภายใน
ปี  2560  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล  หลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินการติดตั้งโครงข่ายฯ
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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 โครงการเน็ตประชารัฐนั้นเป็นโครงการหน่ึงท่ีรัฐบาลได้มีการด าเนินการ  เพื่อลดความ
เหล่ือมล ้าในสังคม  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมยงัมีประชาชนบางส่วนท่ียงัไม่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  โครงการเน็ตประชารัฐ จะท าให้ประชนในประเทศสามารถเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลต่าง  ๆ  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้ขอ้มูลหรือเพื่อส่ือสารไดท้ั้ง  ภาพและเสียง 
การเขา้ถึงเว็ปไซด์ต่าง  ๆ  สามารถท าไดโ้ดยง่าย  การเขา้ถึงส่ืออินเทอร์เน็ตมีทั้งขอ้ดีและข้อเสีย
หลายดา้น  ซ่ึงท าใหมี้ผลกระทบต่อประชาชนทุกพื้นท่ีท่ีมีโครงการเน็ตประชารัฐอยา่งไร 
 เหตุผลท่ีเลือก  ต าบลบวัทอง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมยม์าศึกษานั้น  เพราะขณะ
ผูท้  างานวิจยัท าการศึกษา  ไดท้ างานในต าแหน่งปลดัอ าเภอ (เจา้พนกังานปกครองปฏิบติัการ) อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย ์ ซึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นปลดัอ าเภอประจ าต าบลบวัทอง  โดยไดเ้คยร่วมเป็นทีมวิทยากร
โครงการเน็ตประชารัฐ  ในต าบลบวัทอง  ตามนโยบายของรัฐบาล  ท าให้มีความคุน้เคยกบัพื้นท่ี  
ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  ในระดบัหน่ึง การติดต่อประสานงานจึงมี
ความคล่องตวั  จากสถานการณ์ปัจจุบนันั้น สถานการการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็น
การยากท่ีจะด าเนินการเก็บขอ้มูล จึงเลือกต าบลบวัทอง ท่ีมีความคุน้ชินเพื่อเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์
ในคร้ังน้ี และเพื่อทราบว่าจากการท่ีไดร่้วมเป็นทีมวิทยากรนั้น ประชาชนในหมู่บา้นท่ีมีก่ีติดตั้งเน็ต
ประชารัฐนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ซ่ึงเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อทราบผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในต าบลบวัทอง
จากการใชเ้น็ตประชารัฐ 

2)  เพื่อทราบความพึงพอใจของผูใ้ชเ้น็ตประชารัฐและโครงการสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการคนในชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 

3.  วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง  เน็ตประชารัฐกบัผลกระทบกบัความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบลบวัทอง 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นการด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative research)  
 พื้นท่ีต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยมุ่งศึกษาหาขอ้มูลจากบุคคล 
หรือผูแ้ทนจากองคก์ารภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการเน็ตประชารัฐ ไม่วา่จะ
เป็นการขอติดตั้งเน็ตประชารัฐ  วิทยากรผูอ้บรมการใช้เน็ตประชารัฐ ฝ่ายท่ีตอ้งด าเนินการดูแล
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ทรัพยสิ์นของทางราชการ  เพื่อศึกษาการพฒันาชุมชนดว้ยเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมรอบดา้นให้
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่พื้นท่ี  สามารถน าการใช้ประโยชน์  จากเน็ตประชารัฐมาสู่การพฒันาชุมชน
พฒันาประเทศไทย และประเทศไทยก็จะกา้วสู่การแข่งขนัในเวทีโลกไดอ้ย่างสง่างาม มัน่คง มัง่คัง่
ยงัยนื 
 

3.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้รูปแบบการศึกษา คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก  (In-depth Interviewing)  โดย
สัมภาษณ์สอบถามรายละเอียดทุกดา้นอยา่งครบถว้น เท่าท่ีจะสามารถท าได ้แบบปลายเปิดให้ ผูถู้ก
สัมภาษณ์สามารถตอบไดอ้ย่างอิสระ ก าหนดหัวขอ้ค าถามไวล้่วงหน้า โดยขณะสอบถามนั้นจะใช้
การพูดคุยแบบชาวบา้น เป็นกันเองเพื่อท่ีจะทราบขอ้มูลอย่างแทจ้ริง โดยการสัมภาษณ์นั้นกลุ่ม
เป้าหมายคือ ก านันผูใ้หญ่บา้นในทอ้งท่ี ต าบลบวัทอง ผูน้ าทอ้งถ่ินคือ นายกองค์การบริการส่วน
ต าบลบัวทอง อีกทั้งส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการน าเน็ตประชารัฐไปใช้ประโยชน์ได้ ภาพ
รัฐวิสาหกิจคือ TOT ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการด าเนินการติดตั้งเน็ตประชารัฐ โดยการแบ่งการสัมภาษณ์จะ
ประกอบดว้ยค าถามดงัน้ี 

3.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บการสัมภาษณ์ เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพวิถีชีวิตของ
คนในพื้นท่ีของคนใน ต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ก่อนปี 2560 เป็นอย่างไร 
(ก่อนท่ีจะมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ) 

3.1.2  หลงัจากท่ีมีเน็ตประชารัฐภายในชุมชชนนั้น การเขา้ไปใชเ้น็ตประชารัฐ ของคน
ในชุมชน มีการใชง้านเป็นท่ีแพร่หลายหรือไม่ 

3.1.3  คนในชุมชนนั้นเขา้ไปใชเ้น็ตประชารัฐเพื่อตอบสนองความตั้งการในดา้นใด 
3.1.4  เน็ตประชารัฐ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมคนในชุมชน ในดา้นไหนหรือไม่ อยา่งไร 
3.1.5  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการท่ีรัฐมีนโยบายเน็ตประชารัฐใหชุ้มชนไดใ้ชง้าน 
3.1.6  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการใชง้านเน็ตประชารัฐ ในชุมชนของท่าน 
3.1.7  ขอ้เสนอแนะ 

  
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ไดแ้ก่  
งานวิจัย  ต ารา เอกสารวิชาการ เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต ส่ือ
ออนไลน์ แอ๊พพลิเคชัน่ของสมารทโฟน  บทความ และเอกสารต่าง  ๆ ท่ีมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
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แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัตลอดจนขอ้มูลพื้นฐานของต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์
จงัหวดับุรีรัยม ์ 

3.2.2 เป็นการเก็บขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยอาจมีการใชส่ื้อท่ีสามารถส่งภาพ และเสียง สนทนา เป็นบางราย เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ดา้น การเวน้ระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซ่ึงแต่ละหน่วยงานนั้นมีความเขม้ขน้ ไม่เท่ากนั
บางราย อาจมีการท างานแบบ Work From Home ซ่ึงการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

การสัมภาษณ์  โดยก าหนดตวัผูส้ัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง  เพราะถือว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้  
ความเขา้ใจ  มีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  เหมาะสมกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  จ านวน  16  คน  ประกอบดว้ย 

 

4.  ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ 
 
4.1  ผลการศึกษา  เพ่ือทราบผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของประชาชนใน

ต าบลบัวทอง  จากการใช้เน็ตประชารัฐ 
ในการสัมภาษณ์บุคคลช่ือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการโครงการเน็ตประชารัฐภายใน

ต าบลบัวทอง ประกอบด้วย ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน เป็นเจ้าของพื้นท่ีท่ีมีการติดตั้ ง WIFI ของการ
ใหบ้ริการเน็ตประชารัฐนั้น ส่วนใหญ่ไดท้ าการติดตั้งภายในศาลากลางหมู่บา้น หรือบางแห่งก็มีการ
ติดตั้งเพื่อสถานเป็นท่ีท่ีใชป้ระชุมช้ีแจงขอ้ราชการจากทางหน่วยงานราชการต่าง ๆ และตวัแทนของ
แต่ละภาคส่วน  เช่น  TOT  มีหนา้ท่ีในการติดตั้ง  ดูแลอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงส่วน
ราชการท่ีมีการเขา้ไปใช้ประโยชน์ในการประชุมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ชาวบา้น ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจา้หน้าท่ีส านักงานเกษตรประจ าต าบล นักพฒันาชุมชนต าบล
บวัทอง   ครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลบวัทอง   เจา้หนา้ท่ีสายตรวจประจ าต าบลบวั
ทอง (ท าหนา้ท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยและตรวจตราในจุดเส่ียงภายในต าบลบวัทอง)   
 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีส่วนหน่ึงเป็นทีมวิทยากรแกนน า  ในการอบรมการใช้
และดูแลระบบ  เน็ตประชารัฐ  เพื่อให้สามารถแนะน าการใชง้านแอพพลิเคชัน่เครือข่ายเน็ตประชา
รัฐ  การใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีถูกวิธี  รวมทั้งใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  รับส่งขอ้มูลระหว่างกระทรวง
ต่าง ๆ  กบัหมู่บา้น  เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ย่างตรงจุด
ทัว่ถึงและยัง่ยืน  รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์และทีมวิทยากรท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ขอ้มูลน้ี  
เป็นผูต้  ารงต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อชุมชน  คือ  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น ช่วงอายุระหว่าง40-60 ปี  ซ่ึง
ถือว่าเป็นผูท่ี้มีความคุน้เคยกบัหมู่บา้นเป็นอย่างดี  และยงัสามารถให้ขอ้มูลดา้นภูมิประเทศ  ขอ้มูล
อ่ืน  ๆ  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  วิเคราะห์ปัญหาตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ี
ไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
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4.1.1   ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์ ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ใน
ต าบลบวัทอง 

ในชุมชนท่ีได้รับการติดตั้ งเน็ตประชารัฐนั้ น สามารถท่ีจะเข้าถึงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไดม้ากขึ้นจากเดิม  ลดความเหล่ือมล ้าภายในชุมชน ซ่ึงแต่เดิมนั้นก านนัผูใ้หญ่บา้นจะมี
การแจง้ขอ้ราชการต่างๆแก่ชาวบา้นภายในชุมชนของตน โดนประกาศผ่านเสียงตามสายเพื่อให้
ประชาชนทราบถึงวนัและเวลาสถานท่ีท่ีจะมีการประชุมช้ีแจงหรือหารือเร่ืองต่าง ๆ ภายในชุมชน
เพื่อขอมติภายหลงัหน่วยงานราชการต่าง ๆ  มีการใช้ส่ือออนไลน์ในการสั่งการขอ้ราชการ ท าให้
บางส่วน ไม่สามารถเขา้ถึงการ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบขอ้มูลหรือขอ้สั่งการได ้ เม่ือมีเน็ต
ประชารัฐมาติดตั้งภายในหมู่บา้นนั้นแต่ละหมู่บา้นก็จะสามารถ  เขา้ถึงขอ้มูลหรือขอ้สั่งการต่างๆได้
อย่างทนัท่วงทีซ่ึงในปัจจุบนันั้นมกัมีการให้มีการรายงานทาง Application  Line มีการส่งเอกสาร
ต่าง ๆ จากทางอ าเภอส่ือสารมายงัทางต าบลและหมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีการรายงาน
เหตุการณ์ต่าง ๆ เขา้มายงัอ าเภอ ฯ  ซ่ึงการใช้ช่องทางน้ีในการส่ือสารสามารถลดค่าเดินทาง ท่ี
จะตอ้งเดินทางเขา้มาสู่จุดศูนยก์ลางของอ าเภอและเป็นการลดการกระดาษและเวลา  ท่ีจะตอ้งส่ง
เอกสารจากเดิมตอ้งส่ง ภายในช่องส่งเอกสารแต่ละต าบลจะตอ้งเขา้มารับ ณ ท่ีว่าการอ าเภอเองท า
ให้รับทราบถึงขอ้ราชการต่าง ๆไดช้า้  แรกเร่ิมอาจจะยงัมีผูเ้ขา้ใชเ้น็ตประชารัฐจ านวนไม่มาก แต่ก็
เร่ิมมีผูท่ี้สนใจ ในแต่ละหมู่บา้น เขา้มาใชเ้น็ตประชารัฐ ตามจุดให้บริการต่าง ๆ มากขึ้น  เน่ืองจาก
ไม่ตอ้งเสียเงินในการใชบ้ริการ และในขณะน้ีประเทศไทยพบกบัสถานการณ์เลวร้ายคือการระบาด
ของ  เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ท าให้มีขอ้สั่งการ จากนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง
กระทรวงมหาดไทย บ่อยคร้ัง และบางคร้ังจะสั่งการ ในวนัหยุดราชการเช่นวนัเสาร์-อาทิตย ์ หรือ
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ก็เป็นช่องทาง ท่ีทางอ าเภอ สามารถส่ือสารลงมายงั ต าบลหรือหมู่บ้าน ได้
โดยตรงอยา่งทนัท่วงที เพื่อใหท้ าการตรวจสอบบุคคลท่ีเขา้ออกภายในหมู่บา้น ในแต่ละวนั วา่มีการ
เดินทางมาจ านวนเท่าใด มาจากจงัหวดัใด รายงานกลบัไปยงั อ าเภอ เพื่อรวบรวมรายงานไปยงั 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง ก่อนท่ีจะมีการติดตั้งและเปิดใหใ้ชง้านเน็ตประชารัฐนั้น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล สารวตัรก านนั ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การใชข้อ้มูลอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางระบบเครือข่ายมือถือ มีเป็นบางส่วนเท่านั้นท่ีใช ้แต่ปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงและรายงาน  ผา่นการ
ใช้งานเน็ตประชารัฐได้  ซ่ึงแมแ้ต่ผูท่ี้มีอินเทอร์เน็ตใช้งานผ่านระบบเครือข่ายมือถือนั่น ก็ยงัมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของปริมาณขอ้มูลท่ีสามารถใช้ได ้หากใชป้ริมาณขอ้มูลถึงท่ีก าหนดไว ้ ความเร็ว
ในการใชง้านนั้นก็จะลดลงไปมาก  หรือเรียกว่า FUP หรือ Fair Usage Policy คือ กฏหรือนโยบาย
การใช้งานดาตา้หรืออินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย 3G/4G LTE อย่างเท่าเทียมกนั เม่ือผูใ้ช้งานใช้งาน
ดาตา้ หรืออินเทอร์เน็ตครบตามก าหนดโควตา้ท่ีสมคัรในแพก็เกจ  ทางผูใ้ห้บริการจะปรับความเร็ว
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ลงตามขอ้ก าหนดของแพก็เกจนั้น ๆ ท่ีไดส้มคัรไว ้เช่น 128 Kbps หรือ 256 Kbps เป็นตน้ ซ่ึงหากใช้
บริการเน็ตประชารัฐตามจุดท่ีใหบ้ริการก็ไม่มีปัญหาในเร่ืองดงักล่าว 

4.1.2   ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์จากผูแ้ทนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบวัทอง 

ส าหรับองคก์าร บริหารส่วนต าบลบวัทองนั้นก็ไดใ้ชป้ระโยชน์จากโครงการเน็ต
ประชารัฐของทางรัฐบาลโดยปัจจุบนัมีการสร้างแบบสอบถามต่าง ๆ ให้ประชาชนไดต้อบโดยใช้
การต่อผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแบบสอบถามออนไลน์  บางท่านใชใ้นการร้องเรียนร้อง
ทุกขค์วามเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นภายในต าบลตามช่องทาง  อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง  ๆ ซ่ึงหากเป็นผูท่ี้ยากไร้
แต่มีโทรศพัท ์ ก็เพียงพอท่ีใชบ้ริการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ไดจ้ดัไวใ้ห้บริการ เพราะ
เร่ืองร้องเรียนบางรายไม่กลา้ท่ีจะเขา้มาร้องเรียนท่ี   องค์การบริหารส่วนต าบลเพราะเกรงว่า จะ
ทราบว่าบุคคลใดเป็นผูร้้องเรียน  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบวัทองเองนั้น ก็ไดใ้ช้สถานท่ี 
ศาลากลางหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เช่นแจกเบ้ียสูงอาย ุ อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

4.1.3  ผลกระทบจากการใชเ้น็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์ ผูแ้ทน TOT  
จากการด าเนินการของ TOT นั้นพบวา่ผลกระทบท่ีเกิดกบัชุมชน เป็นการลดความ

เหล่ือมล ้าดา้นโอกาส  ทุกคนมีโอกาสท่ีจะเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตทุกวนัน้ี  จะสังเกตไดจ้ากการท่ี
ตามหมู่บา้นต่าง ๆ จะมีเยาวชนไปใชบ้ริการบริเวณท่ีมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตประชารัฐ  ซ่ึงแต่เดิม
ก่อนมีโครงการเน็ตประชารัฐนั้น ตามหมู่บ้านท่ีห่างไกลคนภายในชุมชนท่ีมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี จะมีการให้บริการ  ขายบตัรเติมเงินแลว้มีการกระจายสัญญาณผ่านระบบภายในชุมชน  
ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ระบบไม่มีความปลอดภยั  หากมีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในวง
เดียวกนันั้น ทุกเคร่ืองท่ีเขา้ใช้บริการมีโอกาสท่ีติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมลัแวร์ หากมีเคร่ืองใด
เคร่ืองหน่ึงในวงของการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตนั้น  มีไวรัสอยูใ่นเคร่ืองปัจจุบนัตามหมู่บา้นต่าง ๆ ก็
มีการใชเ้น็ตประชารัฐ ในการท าเว็บไซตท์่องเท่ียวขายของออนไลน์  อาจจะเป็นสินคา้ OTOP ต่าง ๆ 
เช่นผา้ไหม นกัเรียนนกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจก็สามารถเขา้ถึงการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อท ารายงานผา่น 
Google หรือ Search Engine ต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  สังคมของประเทศไทยนั้นก็ยงัเป็นสังคม
เกษตรกรรม พี่นอ้งชาวเกษตรกรทั้งหลายสามารถใชป้ระโยชน์ไดม้าก  ซ่ึงการใชเ้น็ตประชารัฐนั้น
เป็นการลงทะเบียนเพียงคร้ังเดียว  ณ  จุดใดก็ไดแ้ต่สามารถใชไ้ดเ้ม่ือท่านเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
ท่ีมีสัญลกัษณ์เน็ตประชารัฐ 

โครงข่ายของเน็ตประชารัฐนั้นเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ ซ่ึงกระทรวง Digital เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเปิดโอกาสให้ Operator ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ขออนุญาตเช่ือมต่อ
สัญญาณไดซ่ึ้งแต่เดิมผูใ้ห้บริการต่าง ๆ หากพื้นท่ีใดไม่มีโครงข่ายเดิมอยู่แลว้นั้นจะไม่ขยายเขา้ไป
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เน่ืองจากการต่อโครงข่ายเขา้ไปมีรายจ่ายท่ีสูงหากมีผูใ้ช้บริการน้อยก็ไม่คุม้ค่าการลงทุน  แต่เม่ือ
มีเน็ตประชารัฐเขา้ไปในภายในหมู่บา้นท่ีเราตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตนั้น  ผูรั้บบริการต่างๆก็สามารถ 
เช่ือมสัญญาณโครงข่ายกบัโครงการเน็ตประชารัฐไดท้ าให้เปิดโอกาสการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตภายใน
ครัวเรือน  ในราคาท่ีไม่สูงแก่บุคคลท่ีสนใจ ปัจจุบนัมีการใชง้านในช่วงเวลา เยน็เป็นจ านวนมาก  

4.1.4   ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐจากการสัมภาษณ์ตัวแทนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบวัทอง 

พบว่าภายในต าบลบวัทองนั้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.) ท่ีท า
หนา้ท่ีภายในต าบล  ส่วนใหญ่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมือถือใช ้ เวลาประชุมช้ีแจงหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ตอ้งลงไปประชุม ณ ศาลากลางหมู่บา้นหรือสถานท่ี ส่วนรวมของหมู่บา้นท าให้ล่าชา้  เม่ือมี
โครงการเน็ตประชารัฐ มาติดตั้งใหบ้ริการในชุมชนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
หรือบุคลากรทางการแพทยภ์ายในต าบล ก็ไดมี้การตั้งกลุ่มการส่ือสารในช่องทาง Social Network 
เพื่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลการประชาสัมพนัธ์ การนัดหมาย การให้ความรู้ผ่านทาง Application 
LINE หรือ Facebook ซ่ึงแต่เดิม อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  (อสม.) ไม่ได้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตมือถือนั้นจะเขา้ถึงไม่ได ้โครงการเน็ตประชารัฐท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีหรืออาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี  ท่ีมีสมาร์ทโฟนสามารถเดินมาใชบ้ริการ 
ณ จุดใหบ้ริการเน็ตประชารัฐ เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสาร  รายละเอียดการปฏิบติัหนา้ท่ีและการอ่ืนใดเพื่อ
แจง้ไปยงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบวัทองให้ทราบ และเม่ือมีการจดัอบรมเก่ียวกบัเร่ือง
สาธารณสุข   ท่ีศาลากลางหมู่บา้นนั้นก็ไดมี้การแนะน าให้ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ภายในหมู่บา้นสืบคน้
ขอ้มูลหรือทดลองใช ้Application ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในชุมชน ต่อมาเม่ือมีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ท าให้ทุกคน ตอ้งพยายามจะเรียนรู้
การใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงจากเดิมบางคนไม่สามารถใชไ้ดแ้ละใม่ไดมี้การเรียนรู้  ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมยน์ั้น
เป็นจงัหวดัท่ีมีการตรวจสอบเขม้ขน้ เก่ียวกบับุคคลท่ีเดินทางเขา้มาภายในจงัหวดับุรีรัมยโ์ดยมีการ
ให้บันทึกข้อมูลใน Application Burirum Healthy Pass Sport และ aot เพื่อจะได้ทราบว่าบุคคลท่ี
เดินทางมาจากต่างจงัหวดันั้น ไดก้กัตวั  อยู่ภายในท่ีพกัอาศยัของตน หรือไม่  ซ่ึงเม่ือผูเ้ดินทางจาก
ต่างจงัหวดัมาถึงจงัหวดับุรีรัมย ์ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
ในฐานะ เจ้าพนักงานควบคุมโรค  ก็จะนัดหมายบุคคลเหล่านั้ นมากรอกประวัติและติดตั้ ง 
Application ท่ีไดแ้จง้ไวเ้บ้ืองตน้ โดยการใชอิ้นเทอร์เน็ตจากเน็ตประชารัฐ โดยไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใด  
ส่วนการตรวจวดัไข้ของผูท่ี้มีการกักตัวภายในชุมชน หมู่บ้าน หรือรายงานผลของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ตอ้งมีการรายงานผลทุกวนั ซ่ึงหากหมู่บา้นใดท่ีไม่มีเน็ตประชา
รัฐ ก็จะประสบปัญหาจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือแพคเกจบริการอินเทอร์เน็ต  จากผูใ้ห้บริการ
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ระบบมือถือหรือตอ้งติดตั้งอินเทอร์เน็ต ณ ท่ีพกัอาศยั อีกทั้งจงัหวดับุรีรัมยไ์ดมี้การก าหนดใหบุ้คคล
ท่ีอยู่ภายในจงัหวดับุรีรัมย ์ หากมีการใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ หรือซ้ือของในร้านคา้   จ าเป็นเป็น
ตอ้งมีสต๊ิกเกอร์ท่ีแสดงถึงการปลอดโรค  ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับการติดสต๊ิกเกอร์จะตอ้งเป็นผูมี้ท่ีพกั
อาศยัอยูใ่นบุรีรัมยอ์ยูเ่กินแลว้ 14 วนั หรือเดินทางมาจากต่างจงัหวดัแลว้มีการกกัตวัครบ 14 วนั โดย
มี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.) หรือก านัน ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูรั้บรองให้กบับุคคล
เพื่อน าหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีว่าการอ าเภอ เพื่อขอติดสต๊ิกเกอร์ในบัตร
ประจ าตวัประชาชน โดยตอ้งมีการบนัทึกการติดว่าไดท้ าการติดสต๊ิกเกอร์แก่ผูใ้ดบา้ง  ซ่ึงระบบ
รายงานการติดสต๊ิกเกอร์จ าเป็นจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  เพื่อเขา้ใช้งานในระบบการมีเน็ต
ประชารัฐภายในหมู่บา้นนั้นจึงเป็นการเปิดโอกาส ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตอยา่เท่าเทียม  

4.1.5   ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากกาสัมภาษณ์ตัวแทน พฒันาชุมชน
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์

โดยพฒันากรประจ าต าบลบวัทองนั้นตอ้งลงให้ความรู้ต่างๆเก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพการแนะแนวอาชีพ  โดยสถานท่ีหลกั ๆ ในการจดัการอบรมหรือการให้ความรู้พฒันาอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพลดรายจ่าย  เพิ่มรายได ้ ของชุมชนนั้น ก็มกัจะใช้ศาลากลางหมู่บา้น หรือ ท่ีท าการ
ผูใ้หญ่บา้น เพราะสถานท่ีดงักล่าวนั้น จะมีอุปกรณ์เช่นโต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองขยายเสียง มีการจดัอุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร เก็บไวท่ี้ศาลากลางหมู่บา้น ก่อนท่ีจะมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐนั้น ก็จะ
เป็นการใหค้วามรู้แนะน าส่งเสริมโดยการพูดคุยเท่านั้น ซ่ึงบางคร้ัง ก็จะไม่เห็นภาพหรือไม่สามารถ
ต่อยอด ผูท่ี้เขา้ร่วมอบรม มีหลายช่วงวยั หากเป็นวยัสูงอายุ ก็จะไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ แต่บางส่วน 
ลูกหลานก็ไดมี้การจดัหาซ้ือให้ ให้บิดา มารดา พ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยาย หมู่บา้นท่ีมีโครงการเน็ตประชา
รัฐมาติดตั้งในต าบลนั้นเป็นการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ 
โดยการอบรมนั้นมกัจะเนน้ในเร่ืองของ ขอ้มูลสัมมาชีพ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง แนะน าธนาคาร
น ้ า โดยการอบรม ณ ศาลากลางหมู่บา้นนั้นจะเป็นการพูดเกร่ินให้ทราบถึงแหล่งความรู้ต่างๆหรือ
ขอ้มูลในการประกอบอาชีพผูใ้ดสนใจก็จะมีการศึกษาจาก YouTube อาชีพใหม่ๆเพื่อเพิ่มรายได้ 
ปัจจุบนัก็จะมีโครงการ โคก หนอง นา โมเดล บนัได 9 ขั้น แผนปฏิบติัการ 90 วนั ซ่ึงหากน าเร่ือง
ดงักล่าว สอนในท่ีอบรม ก็จะไม่สามารถเรียนรู้ไดห้มด ผูท่ี้สนใจ ก็ต่อยอดโดยการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ประชารัฐ เพื่อศึกษา สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงหากมีผูส้นใจก็จะมีการสอนท า เพจขายสินคา้ออนไลน์ 
ในช่วงท่ีมีการระบาดของ Covid-19 นั้นถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท่ีคนในชุมชนจะให้ความสนใจ
กบัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหม่ ในการซ้ือขายสินคา้ ซ่ึงการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ ไดรั้บความนิยม
มากขึ้น ผูท่ี้จะเร่ิมตน้ในการ จ าหน่าย และ ผลิตสินคา้ หรือ บริการต่างๆก็จะตอ้งศึกษาวิธีการแบบ
ใหม่ในการจ าหน่ายสินคา้ โดยมีกลุ่มท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากเน็ตประชารัฐได ้ส านกังานพฒันา
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ชุมชน ไดมี้การตั้งกลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆเพื่อใช้ติดต่อส่ือสาร แจง้ขอ้มูล มีบางกลุ่มนั้นสามารถขาย
สินคา้ผา่นกลุ่มไลน์ ไดแ้มจ้ะไม่มากนกั แต่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาสู่สังคมไทยแลนด ์4.0 ไม่
เพียงเท่านั้นส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ไดมี้การจดัอบรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้
ออนไลน์ โดยการใชส่ื้อออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได ้โดยใหม้หาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นผูฝึ้กอบรม
ให้กบัผูท่ี้สนใจ ต าบลบวัทอง มีสินคา้หลายชนิดเช่น ผา้ไหม ผา้ดา้ย การสานตะกร้าพลาสติก การ
ท าเส่ือกก สานเปล ท าปลาส้ม ท าน ้าพริก ซ่ึงสินคา้ประเภทดงักล่าว ผูผ้ลิตเร่ิมให้ความสนใจในการ
น าไปขายผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ แมบ้างคนจะมีการใช้ส่ือออนไลน์ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ แต่
เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัในการใช้ปริมาณขอ้มูลเน็ตมือถือนั้น เม่ือใช้มูลจนถึงท่ีระบุไวค้วามเร็วก็จะตก 
การดาวน์โหลด อพัโหลดไฟล์ต่างๆบางคร้ังไม่สามารถกระท าได ้เม่ือมีเน็ตประชารัฐ ซ่ึงเป็นส่ิง
สาธารณะ ท่ีใครก็สามารถใชไ้ด ้เขา้มาใหบ้ริการก็จะท าให ้คนในหมู่บา้นและชุมชน สามารถเขา้ถึง
การซ้ือ-ขาย  ผา่นส่ือออนไลน์ไดโ้ดยง่าย และ ไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ก็มีขอ้เสียท่ีไดพ้บในชุมชนเก่ียวกบั
โครงการเน็ตประชารัฐ ก็คือเม่ือมีจ านวนผูใ้ช้จ านวนมาก จะพบกบัความช้าของการใช้งาน อย่าง
เห็นไดช้ดั อีกทั้งการซ้ือขายผ่านส่ือออนไลน์นั้น ก็ยงัมีความคลาดเคล่ือนในตวัผลิตภณัฑเ์น่ืองจาก
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบนัทึกภาพ เช่นโทรศพัท์มือถือ หรืออ่ืนใด เม่ือถ่ายรูปไปแลว้สีสัน อาจจะไม่
ถูกตอ้งตรงความเป็นจริง แต่โดยรวมแลว้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสความเท่าเทียม ลดความเหล่ือม
ล ้า เพราะสามารถใชเ้ป็นทางเลือก ในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต  โดยไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายทุกคนในชุมชนมี
ศกัยภาพมีฐานะไม่เท่ากนับางคนมีความตั้งใจแต่เน่ืองดว้ยฐานะทางบา้นและครอบครัวมิสู้ดีนกั การ
เร่ิมตน้คา้ขายผา่นส่ือออนไลน์ จึงเป็นทางเลือก ท่ีดีส าหรับคนเหล่านั้น เพราะไม่มีตน้ทุน ผลิตสินคา้
ขึ้นมาแลว้ ก็สามารถลงขายโดยไม่ตอ้งเช่าหนา้ร้าน หรือนัง่เฝ้าบริเวณท่ีมีการวางขายสินคา้ ท าให้
ไดรั้บความสะดวกและสามารถท างานอยา่งอ่ืนพร้อมกนัไปดว้ยจนกวา่จะมีการ Order สินคา้ ปัญหา
ท่ีส าคญัของการส่งเสริมอาชีพ เม่ือมีการอบรม ใหค้วามรู้ ผูรั้บการอบรมน าไปปฏิบติัเพื่อจะหาเล้ียง
ชีพ ปัญหาก็คือ ไม่มีตลาดรองรับ ท าแลว้ไม่รู้จะจ าหน่ายสินคา้ท่ีไหน ช่องทางออนไลน์ ตลาด
ออนไลน์ จึงเป็นตวัช่วยส าคญัให้มีการซ้ือ-ขาย ในปัจจุบนั และในอนาคตต่อไป 

4.1.6   ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์สายตรวจประจ าต าบล
บวัทอง 

ต ารวจสายตรวจต าบลบวัทองนั้นก็ไดมี้การตระเวนเพื่อดูแล ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบลอยู่เป็นประจ า ซ่ึงก็จะมีการพบเห็นกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน แต่ละ
หมู่บา้น ก่อนท่ีจะมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐนั้น ศาลาหมู่บา้นก็ใชเ้ป็นเพียงท่ีประชุม โดยเม่ือประชุม
แลว้เสร็จก็จะแยกยา้ย โดยไม่มีผูใ้ดเขา้มาใช้ประโยชน์ นอกจากจะมีกิจกรรมร่วมกนัของคนใน
ชุมชน แต่ภายหลังตั้ งแต่ มีการติดตั้ งเน็ตประชารัฐ แล้วเสร็จจะสังเกตเห็นผู ้คนมีการน า
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โทรศพัทมื์อถือ แลว้ไปนัง่ใชบ้ริการเน็ตประชารัฐภายในชุมชนของตนเอง ส่วนมากจะเป็นวยัรุ่นซ่ึง
มีความรู้ ความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนเป็นอย่างดี เพื่อกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่นดู 
YouTube เล่น Facebook เล่น LINE หรือบางคร้ังก็จะสังเกตเห็นมีการเล่นเกมออนไลน์ผ่าน 
เครือข่ายเน็ตประชารัฐ ก็จะมีการรวมตวัของกลุ่มวยัรุ่นเป็นบางคร้ังคราว แต่จากผลการตรวจสอบ
ของสายตรวจในพื้นท่ีต าบลบวัทอง นั้นก็ไม่ไดมี้การกระท าผิดกฎหมายในการรวมกลุ่มบริเวณศาลา
กลางหมู่บา้น แต่ก็ได้รับแจ้งเป็นบางคร้ังคราวว่ามีการพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดทิ้งอยู่ใกล้
บริเวณ ศาลากลางหมู่บา้น แต่เม่ือมีการเขา้ตรวจสอบและมีการตรวจตราเป็นประจ า บุคคลท่ีมี
ลกัษณะในการด าเนินการดงัท่ีกล่าวมาก็จะหนีไปบริเวณอ่ืนแทน เพราะว่าบางหมู่บา้น ท่ีตั้งศาลา
กลางหมู่บา้นนั้น เป็นจุดลบัตาคน กลุ่มวยัรุ่นมีการออกมายามค ่าคืน ดึกด่ืน ในช่วงท่ีไม่มีการสัญจร
ของผูค้น เพื่อท าการท่ีผิดกฎหมาย  แต่ก็จะช้ีชดัไม่ไดว้่าการท่ีมีเน็ตประชารัฐมาติดตั้งภายในชุมชน
ท าให้เกิดการแพร่กระจายของยาเสพติด เพราะเหตุดงักล่าวท่ีวยัรุ่นมีการรวมกลุ่มเสพยาเสพติดนั้น 
พบเห็นไดต้ามสถานท่ีหลายแห่ง ท่ีลบัตาคน อาจจะมีการรวมกลุ่มเสพยาเสพติดในกระท่อมกลาง
นา หรือบริเวณป่าขา้งทาง บา้นหลงัใดหลงัหน่ึงท่ีลบัตาคน ซ่ึงเป็นวิสัยของคนกลุ่มน้ีอยูแ่ลว้ แต่ก็ได้
ประสานก านัน ผูใ้หญ่บ้าน หากมีเหตุดังกล่าวจะขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพื่ อเข้าร่วม
ตรวจสอบ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสผูก้ระท าความผิด ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน หรือ ชาวบ้าน 
ประชาชน ท่ีอาศยัอยู่ในต าบลบวัทองนั้น ก็สามารถแจง้เหตุผ่านทางช่องทางออนไลน์ มายงัสาย
ตรวจประจ าต าบล โดยการพิมพข์อ้ความ หรือ การโทรผา่นระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงไม่มีค่าใชจ่้ายใด 

4.1.7   ผลกระทบจากการใชเ้น็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์เกษตรประจ าต าบลบวัทอง 
ก่อนมีโครงการเน็ตประชารัฐนั้นการด าเนินการของนกัวิชาการเกษตรคือ มีการลง

พื้นท่ี และมีการประชุมชาวบา้นท่ีเป็นเกษตรกรและผูต้อ้งการศึกษาในเร่ืองการประกอบอาชีพ
เกษตร การนัดหมายประชุมอบรม มกัท าในศาลากลางหมู่บา้น ซ่ึงก็เหมือนกบัหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆเพราะศาลากลางหมู่บา้นนั้น มีความพร้อมในเร่ืองสถานท่ี โต๊ะ เกา้อ้ี เคร่ืองขยายเสีย และการ
ช้ีแจงแต่ละคร้ังนั้นก็จะมีการให้ผูใ้หญ่บา้นประกาศเสียงตามสาย เพื่อเชิญชวนเกษตรกรภายใน
หมู่บา้นเขา้ร่วมรับฟังเขา้ราชการขอ้สั่งการหรือนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หรือเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ เงินเยียวยา การเตือนภยั และการให้ความรู้แก่เกษตรกร ภายหลงัเม่ือมี
การติดตั้งเน็ตประชารัฐ เกษตรประจ าต าบลบวัทองนั้น ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นท่ีวิทยากรเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้เน็ตประชารัฐ โดยมีการเข้าไปอบรมตามหมู่บ้านต่างๆท่ีมีการติดตั้งเน็ต
ประชารัฐแลว้ ร่วมกบัหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ซ่ึงตั้งแต่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ การส่ือสารแจง้
ข่าวแจง้ขอ้ราชการหรือนดัหมายการประชุมก็เร่ิมมีการใชส่ื้อออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นโปรแกรม LINE 
Facebook เพื่อแจง้ข่าวต่าง ๆ ให้กบัคนในชุมชนและเกษตรกร หากมีการแจง้เขา้ราชการด่วน โดย
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ตอ้งการให้มีการตอบโตห้รือส่งขอ้มูลในทนัทีก็จะแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผูใ้หญ่บ้าน 
ก านนั ภายในต าบล ไดท้ราบเพื่อนดัหมายการประชุมกบัลูกบา้นภายในหมู่บา้น ไดมี้การพฒันาการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่เดิมขึ้นทะเบียนไดท่ี้ส านกังานเกษตรประจ าอ าเภอ แต่ปัจจุบนันั้นสามารถ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเกษตรกรท่ีไม่มีอินเทอร์เน็ตใชส่้วนตวัไม่ว่าจาก
โทรศพัทมื์อถือ หรือ บา้นพกัอาศยัก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ฟาร์ม
บุ๊ค ไดท่ี้ศาลากลางหมู่บา้น โดยหากเกษตรกรท่านใดไม่สามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองไดก้็สามารถ
สอบถามผูใ้หญ่บา้น หรือ เกษตรประจ าต าบล เพื่อให้ช่วยลงทะเบียน ณ ศาลากลางหมู่บา้นท่ีมีการ
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ หรืออาสาสมคัรเกษตรประจ าต าบลของตนเอง หมู่บา้นไดมี้การจดัตั้งกลุ่มไลน์ 
ในดา้นงานอารักขาพืช งานเตือนภยัศตัรูพืช ถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเกษตรผ่าน Application 
Protect plan ก็จะมีเกษตรกรบางส่วนท่ีสามารถเขา้ถึงการใชไ้ด ้ท่ีใชง้านไม่ไดอ้าจเพราะมีอายุมาก  
เลยขาดความรู้ความเขา้ใจ ก็ยงัสามารถสอบถามเพื่อนบา้น เพื่อนเกษตรกร ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือ 
เกษตรประจ าต าบล ก็ยนิดีท่ีจะแนะน าการใชง้านผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เกษตรกรบางรายท่ีมีความ
สนใจกระตือรือร้นก็ไดมี้การศึกษาขอ้มูลคน้ควา้การเพิ่มผลผลิตเกษตรเพิ่มเติม จากขอ้มูลภายใน
อินเทอร์เน็ตได ้เพราะปัจจุบนัมีเกษตรกรจ านวนมาก หรือนกัวิชาการหลายท่าน ถ่ายทอดขอ้มูลใน
การปลูกพืช การดูแลรักษาพืช การก าจดัวชัพืชหรือการใช้ปุ๋ ยท าปุ๋ ยลงในช่องทาง YouTube ท าให้
เกษตรกรไม่เสียโอกาส โดยสามารถเดินทางมายงัพื้นท่ีท่ีมีการให้บริการเน็ตประชารัฐภายใน
หมู่บา้นตน การอบรมเกษตรกรในเร่ืองการใชส้ารเคมี 3 ชนิดในพืช และมีการใหเ้กษตรกรสอบผา่น
ระบบออนไลน์โดยใช้เน็ตประชารัฐท่ีติดตั้งไวน้ะหมู่บา้นด้วย ให้เขา้ใช้งานคร้ังละ 20 คนเพื่อ
ทดลองใช ้โดยให้เกษตรกรท่ีมีความพร้อมมีความสนใจเขา้ร่วม แต่ก็ยงัมีปัญหาท่ีพบก็คือเม่ือมีการ
เขา้ใช้งานหลาย User ระบบยงัใช้งานไดแ้ต่มีการโหลดขอ้มูลช้า มีการจดัตั้งกลุ่มไลน์อาสาเกษตร 
ซ่ึงมีหมู่ละ 1 คน โดยเชิญผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เขา้ร่วมกลุ่มชนกลุ่มไลน์ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
การผลิตสินคา้เกษตร เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บา้นสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดตน้ทุน ซ่ึง
การจัดตั้ งกลุ่มไลน์ดังกล่าวนั้นก็ท าให้ภายในชุมชนมีการซ้ือขาย สินค้าทางการเกษตรภายใน
หมู่บา้นก็ถือว่าเป็นช่องทางหน่ึงในการท่ีจะมีตลาดในการซ้ือขายเพิ่มเติมจากเดิม ท่ีตอ้งน าไปขาย
ตามตลาดนดั หรือส่งพ่อคา้คนกลาง ท าให้ มีตน้ทุนในการเช่าแผงขาย เช่าท่ี ขนส่ง และดูแลรักษา 
ท าใหมี้การเพิ่มรายไดล้ดค่าเดินทาง ถือวา่ เป็นผลดีต่อเกษตรกร มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่
อย่างต่อเน่ืองโดยท่ีเกษตรกรรุ่นเก่านั้นบางส่วนก็ไม่สามารถท าได้แล้วก็มีการยกท่ีดินทางการ
เกษตรใหก้บับุตรหลานหรือญาติพี่นอ้ง ในสถานการณ์ปัจจุบนัซ่ึงมีการแพร่กระจายระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 นั้นรัฐบาลมีนโยบายเยียวยาแก่เกษตรกรครัวเรือนละ 
15,000 บาทซ่ึงมีเกษตรกรลงทะเบียนเป็นจ านวนมากแต่ในสถานการณ์เช่นน้ีเราต้องช่วยกัน
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หลีกเล่ียงการชุมนุมคน จึงแจ้งให้ ผูท่ี้ท าการลงทะเบียนไว้แล้วนั้ นตรวจสอบสิทธ์ิผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  เพื่อลดความหนาแน่นของผูท่ี้มาติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ตาม
นโยบายของรัฐบาลโดยมีการให้เวน้ระยะห่างระหวา่งสังคมหรือ Social Distancing แต่ก็มีเกษตรกร
บางส่วนไม่สามารถด าเนินการ หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เน่ืองจากขาดความรู้ ก็จะเดินทางมา
ตรวจสอบสิทธ์ิส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับ
เกษตรกร ในการท่ีจะตรวจสอบสิทธ์ิโดยไม่ตอ้งเดินทางอีกทั้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตประชารัฐนั้น ไม่
มีค่าใชจ่้ายในการใช ้จึงเป็นการลดความเหล่ือมล ้าอย่างเห็นไดช้ดัในสังคมในดา้นการเขา้ถึงการใช้
งานอินเทอร์เน็ต 

4.1.8   ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์ ครูศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบต าบลบวัทอง  

ในส่วนของครู กศน ประจ าต าบลบวัทองนั้น คิดวา่ก่อนท่ีจะมีโครงการเน็ตประชา
รัฐภายในต าบลนั้นในชุมชน ยงัมีความเหล่ือมล ้าเร่ืองของฐานะและรายไดข้องแต่ละครอบครัวและ
ในฐานะท่ีเป็นครู กศน.ประจ าต าบลจะสัมผสัไดถึ้งกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์หรือ
โอกาส คนท่ีมาสมคัรเรียน การศึกษานอกโรงเรียนนั้น มกัเป็นผูท่ี้มีความผิดพลาดจากการเรียนใน
ภาคปกติ หรือบางคน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าผิดกฎหมาย แต่ยงัเป็นเยาวชนอยู่ จึงตอ้งให้กลุ่มคน
เหล่าน้ีเขา้สู่กระบวนการศึกษา เพื่อต่อไปในภายภาคหนา้ จะไดมี้ความรู้และวุฒิการศึกษาในการไป
สมคัรงานเพื่อประกอบอาชีพเล้ียงตนต่อไป นกัศึกษาท่ีมาเรียน บางคนมีฐานะยากจน แต่การเรียน
นั้น ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บางคนอยากศึกษาต่อในการเรียนภาคปกติแต่ไม่สามารถท าได้
เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงตอ้งท างานไปดว้ยและเรียนควบคู่กบัการเรียน กศน ไปดว้ย 
การเรียน กศน นั้นก็จะมีการนัดเรียนอาทิตยล์ะ 1 คร้ังแลว้แต่ ถา้ตกลงกนัว่าจะเรียนวนัไหนกลุ่ม
นักเรียนท่ีประสบปัญหาเร่ืองฐานะจะไม่สามารถคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการเรียนหรือตอ้งอยู่ท่ี
ศูนย ์ประจ าต าบล  เพื่อใชอิ้นเทอร์เน็ตของ ศูนย ์กศน.ผูท่ี้เรียนนั้นเป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยูใ่นต าบลบวั
ทอง ต าบลบวัทองมีจ านวนทั้งส้ิน 15 หมู่บา้น ท าให้นักเรียนกลุ่มน้ี มีโอกาสในการเขา้ถึงข้อมูล
ข่าวสาร และการสืบคน้ต่าง  ๆ  ปัจจุบนั หลงัมีการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐในต าบลบวัทอง 
แลว้นั้นครู กศน ประจ าต าบลบวัทอง  ก็เป็นวิทยากรหลกั ตามโครงการเน็ตประชารัฐอยู่แลว้ โดยมี
การร่วมกบัหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่นอ าเภอฯ ส านักงานเกษตรอ าเภอส านกังานพฒันาชุมชน และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกให้ความรู้อบรมประชาชน ท่ีอาศยัอยู่ในแต่ละหมู่บา้น ท่ีมีการติดตั้ง
โครงการเน็ตประชารัฐ เม่ือมีการอบรมนั้นมกัพบว่าผูเ้ขา้ร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุและเด็ก 
ผูสู้งอายุบางคนก็ไม่สามารถซึมซับความรู้และน าไปปฏิบติัไดแ้ต่ก็น าขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีชุมชนมี
การให้บริการอินเทอร์เน็ตประชารัฐไปแจ้งยงัลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานของตน ท่ีไม่ได้เขา้ร่วม
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อบรมในวนัดงักล่าวนั้นมาใชบ้ริการ  บริเวณศาลากลางหมู่บา้นหรือบริเวณท่ีมีการติดตั้งเน็ตประชา
รัฐ ส่วนเด็ก  ๆ ท่ีเข้าอบรมนั้นส่วนใหญ่แล้ว มีความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทุนเดิมท าให้
สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วเด็กกลุ่มน้ี เม่ือโตขึ้นไปก็ตอ้งเป็นอนาคตของชาติ เน็ตประชารัฐจึง
เหมือนประตูสู่ความรู้ของเด็กในการคน้ควา้หาขอ้มูลสืบคน้หรือการสันทนาการต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การดู YouTube การท่องเว็บเบราว์เซอร์หรือแม้แต่กระทั่งการเล่น เกมส์ออนไลน์ เม่ือมีการ
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จะพบว่ามกัจะพบเจอกลุ่มเด็กและวยัรุ่นรวมตวักนัเพื่อใชบ้ริการเน็ตประชารัฐ
เป็นประจ าในช่วงเวลาท่ีไม่ไดไ้ปโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น ทาง กศน ต าบลบวัทองเองก็
ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ปัจจุบนัยงัมีการจดัการอบรมการเขา้ใชเ้น็ตประชารัฐของหมู่บา้น อยา่งต่อเน่ืองให้
สามารถเขา้ถึงและสามารถใช้บริการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐอยู่เร่ือยมาและใน
ปัจจุบัน มีการเรียนการสอนออนไลน์ซ่ึงนักศึกษาบางคนไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน ก็
สามารถเดินไปตามจุดให้บริการเน็ตประชารัฐเพื่อต่อเช่ือมสัญญาณ แลว้รับชมการเรียนการสอน
ออนไลน์อยูท่ี่หมู่บา้นของตนได ้ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั  มีบางคนยงัไม่ทราบวา่ มีการใหบ้ริการเน็ต
ประชารัฐท่ีใดบา้ง ใชบ้ริการเน็ตประชารัฐได ้เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้การสมคัรเขา้ใช ้เพราะขาดความ
เขา้ใจและความรู้ในการเขา้ใช้และความแรงของสัญญาณระยะในการให้บริการมีระยะทางไม่มาก
นัก อยากให้มีการขยายสัญญาณจ านวนจุดให้บริการมากกว่าปัจจุบนั เน่ืองจากเห็นว่าโครงการ
ดงักล่าวช่วยให้นกัศึกษาของ กศน นั้นใชป้ระโยชน์ไดเ้ม่ือมีการเรียนจบออกไปไดรั้บวุฒิการศึกษา 
ก็ตอ้งมีการหางานการหางานผา่นระบบออนไลน์ ช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ แลว้ก็
เสนอวา่อยากใหช่้วยมีการประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการใหบ้ริการเน็ตประชารัฐ ใหทุ้กคนในหมู่บา้น
ไดท้ราบมากกว่าเดิม  ภายในทางช่องทางต่าง ๆ  แมว้่าปัจจุบนัจะมีผูจ้  านวนใชง้านเพิ่มมากขึ้นแต่ก็
ยงัไม่สามารถใชง้านไดทุ้กคน  และขณะท่ีมีการสัมภาษณ์น้ี มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในส่วนของภาคการศึกษานั้น ก็จะมีการด าเนินการสอนผ่านส่ือ
ออนไลน์ โดยให้ผูเ้รียนรู้จากสถานท่ีใดก็ได้ท่ีมีการเขา้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ผ่าน Notebook laptop 
โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ตหรือ iPad นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นจ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เช่ือมต่อ โดยเน็ตประชารัฐถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการท่ีจะเรียนรู้การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์โดยไม่มีค่าใชจ่้ายและบริเวณท่ีมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ บางแห่งศาลากลางหมู่บา้นตั้งอยู่
บริเวณการชุมชนมีการสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก ท าใหมี้ช่องทางในการประกอบอาชีพ เน่ืองจาก
เม่ือมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเน็ตประชารัฐใชบ้ริการไปนาน ๆ ก็จะมีความหิว ก็มีการน าเคร่ืองด่ืมไม่ว่าจะ
เป็น น ้ าป่ัน น ้ าหวาน น ้ าอดัลม หรือ อาหาร ขนมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มาจ าหน่ายในบริเวณบา้น ท่ีอยู่ใกล้
กบัการใหบ้ริการเน็ตประชารัฐกบัเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายไดอ้ยา่งหน่ึงใหก้บัคนในชุมชน 
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4.2  ผลการศึกษาเพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้ใช้เน็ตประชารัฐว่าโครงการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้มากน้อยเพยีงใด 

4.2.1  ในดา้นความพอใจในดา้นการมีอินเทอร์เน็ตเพื่อใหบ้ริการ 
1)   ด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านส่ือสัญญาณเคเบิลใยแกว้น าแสง (Fiber – to - the - x FTTx) 
ไปยงัหมู่บา้นเป้าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในฐานะตวัแทนของหมู่บา้น และต าบลพบวา่มีความพึงพอใจ เน่ืองจาก 
การท่ีมีโครงการ เน็ตประชารัฐ  ภายในหมู่บา้นนั้นสามารถท าให้การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จากผูใ้ห้บริการอ่ืน ๆ ซ่ึงแต่เดิมนั้นหากไม่มีโครงข่าย การให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ไม่
สามารถติดตั้ง อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ภายในครัวเรือนได ้ เน่ืองจากผูใ้ห้บริการ จะแจง้ว่าไม่มี
โครงข่ายรองรับแต่เม่ือมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้นแลว้นั้น  ท าให้คนในหมู่บา้น ซ่ึง
ตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตภายในครัวเรือน สามารถติดต่อไปยงัผูใ้ห้บริการ เพื่อติดตั้งภายในครัวเรือน 
ตอบสนองความตอ้งการของครัวเรือนได ้

2)   ด้านการลดความเหล่ือมล ้ าของประชาชนไทยให้เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐไดอ้ย่างทัว่ถึง
และเท่าเทียม จากการสัมภาษณ์ พบว่า เม่ือมีการให้บริการเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้นแลว้นั้น คน
ในชุมชน ภายในหมู่บา้น ก็ไดมี้การเขา้ใชป้ระโยชน์ จากเน็ตประชารัฐโดยมีเยาวชนหรือบุคคลใน
ชุมชน ท่ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์ จากเน็ตประชารัฐ ไปใชง้านเพื่อสันทนาการ การสืบคน้ขอ้มูล การ
เพิ่มพูนความรู้ การเล่นเกมออนไลน์ หรือแมก้ระทัง่การหางานในปัจจุบนั ซ่ึงลดภาระค่าใชจ่้าย ใน
การสมคัรใชบ้ริการ ขอ้มูลอินเทอร์เน็ตผา่นทางเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือและเน่ืองจากการใชบ้ริการ 
อินเทอร์เน็ตจากผูใ้ห้บริการมีการจ ากดัจ านวนปริมาณการใช้ขอ้มูลและความเร็วในการใช้ขอ้มูล 
แต่เน็ตประชารัฐนั้น ไม่จ ากดั ปริมาณการใชข้อ้มูล หากบุคคลใดตอ้งมีการใชก้ารดาวน์โหลด อพั
โหลดขอ้มูลเป็นจ านวนมาก ก็สามารถน าประโยชน์จากการท่ีมีเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้น มาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ 

3)   การสร้างอาชีพสร้างรายไดน้ั้นในชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เช่นพฒันาชุมชน ก็ไดน้ าเน็ตประชารัฐนั้นไปใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็นส่วนหน่ึงของการแนะ
แนวสร้างอาชีพให้กบัคนในหมู่บา้น และเป็นช่องทางในการซ้ือ-ขาย ซ่ึงคนในชุมชนก็เร่ิมให้ความ
สนใจกบัการขายของออนไลน์มากขึ้นเพราะตระหนกัวา่การซ้ือ-ขายสินคา้ออนไลน์นั้นเป็นช่องทาง
ท่ีใชต้น้ทุนต ่า ไม่ตอ้งเสียเงินในการ เช่าพื้นท่ีในการเปิดหนา้ร้าน ซ่ึงการเช่าอาคารหรือสถานท่ีใน
ปัจจุบนันั้นมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวนั และขอ้ดีของการขายของออนไลน์ก็คือในระหวา่งท่ีรอออเดอร์ จาก
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การซ้ือของลูกคา้ นั้นก็สามารถประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่ไปดว้ยเป็นการประหยดัเวลา ในการท่ีจะหา
รายไดจ้ากหลายทาง เน็ตประชารัฐ ก็เหมือนจุดเร่ิมตน้ ส าหรับคนท่ีคิดริเร่ิม ในการใชส่ื้อออนไลน์ 
เพื่อท่ีจะ เพิ่มรายได ้ลดรายจ่ายให้กบัคนในชุมชนอีกทั้งเป็นบริการสาธารณะท่ีฟรีทุกคนสามารถ
เขา้ใชไ้ด ้

4)   ในดา้นการศึกษาก็ให้ผลดี ต่อเยาวชนหรือคนวยัเรียนเพราะการเรียน
การศึกษานั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการขวานขวยหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อท ารายงานท าการบา้นหรือท าวิจยั
เพื่อน าส่งกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือครูท่ีโรงเรียน การเรียนในปัจจุบนัในบางโรงเรียนก็ให้นักเรียน
ของตนส่งการบา้น ผ่านระบบออนไลน์ได ้จึงท าให้เกิดความสะดวก ในการเรียนการสอนแลว้จาก
ภาวะ การระบาดของเช้ือ Covid-19  ก็ท าให้ การเรียนการสอนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หรือระบบ 
Internet สถานศึกษาต่างก็มีการพฒันาส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่ตอ้งเรียนรู้
เฉพาะในห้องเรียนสามารถอยู่ในชุมชนแลว้เขา้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
กบัอาจารยท่ี์มีการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

5)   ในด้านการสาธารณสุขนั้นก็ท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคต่าง ๆ การป้องกนัตวัเองการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการแพร่ระบาด
ของโรคต่าง ๆ และสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการแจง้เหตุ  หากมีการสงสัยของการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคภายในหมู่บา้นซ่ึงท าให้เกิดความรวดเร็วในการท่ีจะบริหารจดัการ  กบับุคคลท่ีป่วยดว้ยโรค
ต่างๆเช่นโรคไขเ้ลือดออกท่ีมกัระบาดในหน้าฝนและท่ีส าคญัในปัจจุบนัคือเช้ือ Covid-19 ท่ีได้
ระบาดอยู่ในสังคมโลก  ซ่ึงจากการท่ีปัจจุบนัมีการให้บริการเน็ตประชารัฐนั้นผูมี้หนา้ท่ีในการดูแล
สุขภาพอนามยัของคนในชุมชนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแต่อาจจะต้องเสียเวลาในการ
เดินทางจากบา้นมายงับริเวณท่ีมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ 

6)   ดา้นการเกษตรนั้นผูท่ี้ท าอาชีพเกษตรกรอาจจะมีการใชง้านไม่มากนัก
เน่ืองจากขาดความรู้ในการท่ีจะใช้งานเน็ตประชารัฐแต่ก็ถือเป็นการเร่ิมต้นในการท่ีจะน า
เทคโนโลยีการใชอิ้นเทอร์เน็ต  เพื่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพิ่มพูนทกัษะและเทคนิควิธีการใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต  ซ่ึงก็มีเกษตรกรรายใหม่บางส่วนท่ีไดท้ าเกษตรกรรมต่อ
จากเกษตรกรยคุเก่าซ่ึงมีอายมุากขึ้นจนไม่สามารถท าเกษตรกรรมไดแ้ลว้ 

4.2.2  ปัญหาการใชง้าน 
1)  Wi-Fi มีระยะ และก าลงัส่งท่ีไม่เพียงพอ  
2)  เครือข่ายเกิด Overload  เครือข่ายรับภาระหนกัเกินไปหรือ Overload 
3)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านเน็ตประชา 
4)  จุดติดตั้งและใหบ้ริการเน็ตประชารัฐแต่ละหมู่บา้นนั้นมีเพียงจุดเดียว 
5)  การไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
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5.  สรุป และข้อเสนอแนะ 
  

การศึกษาเร่ืองเน็ตประชารัฐกบัผลกระทบกบัความเป็นอยู่ของประชาชน ในต าบลบวัทอง
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบผลกระทบต่อความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของประชาชนในต าบลบวัทองจากการใช้เน็ตประชารัฐ 2) เพื่อทราบความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้เน็ตประชารัฐว่าโครงการสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนไดม้ากน้อย
เพียงใด  ผูวิ้จยัไดท้ าการจ าแนกประเด็นขอ้มูลมีรายละเอียดน าเรียนดงัน้ี 
 

5.1  สรุป  
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองโครงการเน็ตประชารัฐกบัผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

ในต าบลบวัทอง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์  โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 1) เพื่อ
ทราบผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในต าบลบวัทองจากการใช้เน็ต
ประชารัฐ  2) เพื่อทราบความพึงพอใจของผูใ้ชเ้น็ตประชารัฐและโครงการสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของคนในชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ผูท้  าวิจยัไดท้ าการจ าแนกประเด็นในการน าเสนอดงัน้ี 

5.1.1  โครงการเน็ตประชารัฐกับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ต าบลบวัทอง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์  

โดยวตัถุประสงคข์องเน็ตประชารัฐ  1) เพื่อพฒันาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงผ่านการส่ือสารสายเคเบิลใยแกว้น าแสง ( F T T X ) ไปยงัหมู่บา้นเป้าหมายและรองรับการขยาย
โครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2) เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลดความเหล่ือมล ้าของประชาชนไทยพร้อมสร้างโอกาส
ใหแ้ก่ประชาชนในการเขา้ถึงบริการต่าง  ๆ  ของภาครัฐอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 3) เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บา้นเป้าหมายในการสร้างอาชีพสร้างรายไดก้ารศึกษาสาธารณสุข
การเกษตรการคา้ขายออนไลน์ประโยชน์ของโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ Free Wifi  สามารถ
สรุปไดว้า่  ผลกระทบต่อความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของประชาชนในต าบลบวัทอง หลงัจากท่ีได้
มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐในพื้นท่ีดงักล่าวนั้น นอกจากจะท าให้ทราบถึงความเหล่ือมล ้าทางดา้นต่าง ๆ 
แลว้  ยงัส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  สาธารณสุข  ภายในชุมชนในทางท่ีดียิง่ขึ้น  อาทิเช่น  

1)   ในดา้นเศรษฐกิจชุมชนดา้นการสร้างรายไดจ้ากการใชเ้น็ตประชารัฐ
เพื่อน าเสนอสินคา้ของชุมชนผ่านระบบออนไลน์เพื่อขายสู่ทอ้งตลาด ก่อให้เกิดรายได้ท่ีเร่ิมจาก
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ซ่ึงเช่ือมโยงถึงผลกระทบท่ีเอ้ือซ่ึงกันและกันในด้านการขนส่ง  เช่น  
ไปรษณียไ์ทย  การขนส่งเอกชนต่าง ๆ  เป็นตน้   
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2)   ในดา้นสังคมท าให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม  ประเพณี  ต่าง ๆ  
ของแต่ละพื้นท่ี  รวมทั้งยงัสามารถน ามาแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  โดยเป็นการส่ือสารผ่านระบบ
ออนไลน์จากการเช่ือมต่อเน็ตประชารัฐ  และเพื่อให้สามารถติดต่อส่ือสารบนโลกออนไลน์ผ่าน
แอบ พลิเคชั่นต่าง ๆ  โดยเป็นการลดการเดินทางท่ีไม่จ าเป็น  ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีก าลงัมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่หรือ 
โควิด-19  ท่ีตอ้งเวน้ระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing)  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
และตอ้งเปิดใจยอมรับ  New Normal  ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตอยา่งใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต  อนัเน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบติัท่ี
คนในสังคมคุ ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้  ตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่
ภายใตห้ลกัมาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุน้เคย  

3)   ในด้านสาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการ  การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์  การส่งข้อมูล
หนังสือราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับชุมชน  ประชาชน  ให้สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่าง
ทนัท่วงที  เช่น  การส่ือสารระหว่างเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานราชการกบัก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  เป็นตน้ 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่มีความเหล่ือมล ้ าในด้านการ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต  เน่ืองจากปัจจุบนั  ในสังคมไทยยงัมีความเหล่ือมล ้าอยู่ ผลกระทบท่ีพบคือกลุ่ม
อายุ  เด็กและวยัรุ่น  วยัท างาน  ให้ความสนใจในการใช้เน็ตประชารัฐในทุกหมู่บา้น  เป็นวยัท่ี
สามารถเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีไดดี้กวา่ช่วงวยัอ่ืน  ซ่ึงขณะเวลาท่ีท าการสัมภาษณ์นั้น  ประเทศไทย
ประสบกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19  โรงเรียนไม่
มีการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
เป็นช่วงเวลาส าคญัท่ีสังคมไทยตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ในการส่ือสาร  
เล่าเรียน  การใชชี้วิตประจ าวนั  เพราะไม่สามารถเดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาได ้ ใน
กลุ่มของวยัท างานนั้น  บางส่วนไดมี้การถูกเลิกจา้งจึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าใหส้ามารถใชเ้น็ตประชา
รัฐในการหางาน  สมคัรงาน  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  ในการ
เดินทาง  รายการสืบคน้ สามารถรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์การป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส 
Covid-19  ตรวจสอบจงัหวดัท่ียงัเป็นพื้นท่ีอนัตรายห้ามเดินทางเขา้ไปในชุมชน  ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมย์
เป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาแอพพลิเคชัน่  ในการคดักรองบุคคลท่ีเดินทางเขา้-ออกจงัหวดับุรีรัมย ์ 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน ก านัน  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  แพทยป์ระจ าต าบล  สารวตัรก านัน  รวมไปถึง  
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  (อสม.)  ก็สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
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โดยไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  แต่ยงัมีบางกลุ่มอาจจะไม่ได้รับประโยชน์   เช่นกลุ่ม
เกษตรกร ซ่ึงไม่มีความรู้ในการใชง้านเน็ตประชารัฐ  แต่มีบางส่วนเร่ิมใหค้วามสนใจ  เกษตรกรรุ่น
ใหม่  ท่ีมาทดแทนรุ่นเก่าเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยไีดม้ากขึ้น  ประเทศไทย
มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0  เพื่อพฒันาคนในประเทศให้เท่าเทียมกบัชาวโลก  การเร่ิมตน้ดว้ยการมี
อินเทอร์เน็ตส าหรับประชาชนใชไ้ดฟ้รีถือเป็นกา้วแรกในการท่ีประชาชนในประเทศสามารถเขา้ถึง
ส่ือการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าจนหรือรวยถึงจะเข้าถึงข้อมูลได้   แต่การ
ให้บริการเน็ตประชารัฐปัจจุบนัก็ยงัมีปัญหาท่ีชุมชนตอ้งการให้แกไ้ขเช่น  ระยะการให้บริการ  มี
ระยะทางท่ีไม่ไกล  ท าให้คนในชุมชนตอ้งเดินทางออกจากบา้นเพื่อมาใช้บริการบริเวณท่ีมีการ
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ  คุณภาพของสัญญาณนั้นบางคร้ังก็มีการขดัขอ้งเป็นช่วง ๆ  สถานท่ีบางแห่งก็
เป็นสถานท่ีท่ีอาจจะสุ่มเสียงต่อการท่ีเยาวชนจะเข้ามารวมกลุ่มเพื่อมั่วสุมบริเวณท่ีมีการ
ให้บริการเน็ตประชารัฐ มีความตอ้งการให้มีนโยบายในการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณให้มากขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมการใชง้านภายในชุมชนอยา่งทัว่ถึงเพื่อในภายภาคหนา้ ประเทศของเราจะสามารถใชง้าน
อินเทอร์เน็ต  เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่คนในชาติ  เพื่อสามารถแข่งขนัในระดบัโลกไดอ้ยา่งภาคภูมิ 

 
5.1.2   ความพึงพอใจของผูใ้ชเ้น็ตประชารัฐและโครงการสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของคนในชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
จากการสัมภาษณ์จ านวนทั้งหมด 16 ท่าน สามารถแยกประเด็นความพึงพอใจใน

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
1)   ด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านส่ือสัญญาณเคเบิลใยแกว้น าแสง (Fiber – to - the - x FTTx) 
ไปยงัหมู่บา้นเป้าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในฐานะตวัแทนของหมู่บา้น และต าบลพบวา่มีความพึงพอใจ เน่ืองจาก 
การท่ีมีโครงการเน็ตประชารัฐ  ภายในหมู่บา้นนั้นสามารถท าให้การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จากผูใ้ห้บริการอ่ืน ๆ ซ่ึงแต่เดิมนั้นหากไม่มีโครงข่าย การให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ไม่
สามารถติดตั้ง อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ภายในครัวเรือนได ้ เน่ืองจากผูใ้ห้บริการ จะแจง้ว่าไม่มี
โครงข่ายรองรับแต่เม่ือมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้นแลว้นั้น  ท าให้คนในหมู่บา้น ซ่ึง
ตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตภายในครัวเรือน สามารถติดต่อไปยงัผูใ้ห้บริการ เพื่อติดตั้งภายในครัวเรือน 
ตอบสนองความตอ้งการของครัวเรือนได ้

2)   ดา้นการลดความเหล่ือมล ้าของประชาชนไทยให้เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐไดอ้ย่างทัว่ถึง
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และเท่าเทียม เม่ือมีการให้บริการเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้นแลว้นั้น คนในชุมชน ภายในหมู่บา้น 
ก็ได้มีการเขา้ใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐโดยมีเยาวชนหรือบุคคลในชุมชน ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐ ไปใช้งานเพื่อสันทนาการ การสืบคน้ขอ้มูล การเพิ่มพูนความรู้ การ
เล่นเกมออนไลน์ หรือแมก้ระทัง่การหางานในปัจจุบนั ซ่ึงลดภาระค่าใชจ่้าย ในการสมคัรใชบ้ริการ 
ขอ้มูลอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือและเน่ืองจากการใช้บริการ อินเทอร์เน็ตจากผู ้
ใหบ้ริการมีการจ ากดัจ านวนปริมาณการใชข้อ้มูลและความเร็วในการใชข้อ้มูล แต่เน็ตประชารัฐนั้น 
ไม่จ ากัด ปริมาณการใช้ข้อมูล หากบุคคลใดต้องมีการใช้การดาวน์โหลด อัพโหลดข้อมูลเป็น
จ านวนมาก ก็สามารถน าประโยชน์จากการท่ีมีเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้น มาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี โดยเฉพาะดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ 

3)   การสร้างอาชีพสร้างรายไดน้ั้นในชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เช่นหน่วยงานพฒันาชุมชน ไดน้ าเน็ตประชารัฐนั้นไปใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
การแนะแนวสร้างอาชีพให้กบัคนในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นช่องทางในการซ้ือ-ขาย ซ่ึงคนในชุมชนก็เร่ิม
ให้ความสนใจกบัการขายของออนไลน์มากขึ้นเพราะตระหนักว่าการซ้ือ-ขายสินคา้ออนไลน์นั้น
เป็นช่องทางท่ีใชต้น้ทุนต ่า ไม่ตอ้งเสียเงินในการ เช่าพื้นท่ีในการเปิดหนา้ร้าน ซ่ึงการเช่าอาคารหรือ
สถานท่ีในปัจจุบนันั้นมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวนั และขอ้ดีของการขายของออนไลน์ก็คือในระหว่างท่ีรอ
ออเดอร์ จากการซ้ือของลูกคา้ นั้นก็สามารถประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่ไปดว้ยเป็นการประหยดัเวลา 
ในการท่ีจะหารายไดจ้ากหลายทาง เน็ตประชารัฐ ก็เหมือนจุดเร่ิมตน้ ส าหรับคนท่ีคิดริเร่ิม ในการใช้
ส่ือออนไลน์ เพื่อท่ีจะ เพิ่มรายได ้ลดรายจ่ายให้กบัคนในชุมชนอีกทั้งเป็นบริการสาธารณะท่ีฟรีทุก
คนสามารถเขา้ใชไ้ด ้

4)   ในดา้นการศึกษาก็ให้ผลดี ต่อเยาวชนหรือคนวยัเรียนเพราะการเรียน
การศึกษานั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการขวานขวยหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อท ารายงานท าการบา้นหรือท าวิจยั
เพื่อน าส่งกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือครูท่ีโรงเรียน การเรียนในปัจจุบนัในบางโรงเรียนก็ให้นักเรียน
ของตนส่งการบา้น ผ่านระบบออนไลน์ได ้จึงท าให้เกิดความสะดวก ในการเรียนการสอนแลว้จาก
ภาวะ การระบาดของเช้ือ Covid-19  ก็ท าให้ การเรียนการสอนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หรือระบบ 
Internet สถานศึกษาต่างก็มีการพฒันาส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่ตอ้งเรียนรู้
เฉพาะในห้องเรียนสามารถอยู่ในชุมชนแลว้เขา้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิชาต่าง ๆ 
กบัอาจารยท่ี์มีการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น   

5)   ในดา้นการสาธารณสุขนั้นก็ท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคต่าง ๆ การป้องกนัตวัเองการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการแพร่ระบาด
ของโรคต่าง ๆ และสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการแจง้เหตุ  หากมีการสงสัยของการแพร่ระบาดของ
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เช้ือโรคภายในหมู่บา้นซ่ึงท าให้เกิดความรวดเร็วในการท่ีจะบริหารจดัการ  กบับุคคลท่ีป่วยดว้ยโรค
ต่างๆเช่นโรคไขเ้ลือดออกท่ีมกัระบาดในหน้าฝนและท่ีส าคญัในปัจจุบนัคือเช้ือ Covid-19 ท่ีได้
ระบาดอยู่ในสังคมโลก  ซ่ึงจากการท่ีปัจจุบนัมีการให้บริการเน็ตประชารัฐนั้นผูมี้หนา้ท่ีในการดูแล
สุขภาพอนามยัของคนในชุมชนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแต่อาจจะต้องเสียเวลาในการ
เดินทางจากบา้นมายงับริเวณท่ีมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ 

6)   ดา้นการเกษตรนั้นผูท่ี้ท าอาชีพเกษตรกรอาจจะมีการใช้งานไม่มาก
นักเน่ืองจากขาดความรู้ในการท่ีจะใช้งานเน็ตประชารัฐแต่ก็ถือเป็นการเร่ิมต้นในการท่ีจะน า
เทคโนโลยีการใชอิ้นเทอร์เน็ต  เพื่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพิ่มพูนทกัษะและเทคนิควิธีการใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต  ซ่ึงก็มีเกษตรกรรายใหม่บางส่วนท่ีไดท้ าเกษตรกรรมต่อ
จากเกษตรกรยคุเก่าซ่ึงมีอายมุากขึ้นจนไม่สามารถท าเกษตรกรรมไดแ้ลว้ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
1)   ปัจจุบันยงัมีประชาชนจ านวนมากท่ียงัไม่สามารถ เข้าใช้เน็ตประชารัฐได้

เน่ืองจาก ไม่ทราบวา่มี  หรือ  ทราบวา่มี แต่ไม่เรียนรู้ท่ีจะใชง้านใหเ้กิดประโยชน์และไม่ยอมรับการ
ใชเ้ทคโนโลย ี ควรมีการส่งเสริมอบรม  ใหค้วามรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนในส่วนน้ี 

2)   ยงัมีการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ   ผิดประเภท  ผิดวตัถุประสงค์  ควร
เสริมสร้างจิตส านึกแก่คนในชุมชนของตน  ในการท่ีจะใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตอย่างเป็นประโยชน์มาก
ขึ้น 

3)   การให้บริการยงัครอบคลุมพื้นท่ีภายในชุมชนค่อนขา้งนอ้ย  ควรมีการเพิ่มจุด
การใหบ้ริการเพิ่มมากขึ้นและพฒันาระยะทางการกระจายสัญญาณใหบ้ริการไดไ้กลยิง่ขึ้น 
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กรณีศึกษาการย่ืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ของบุคลากรครู 
โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั จังหวดันครราชสีมา 

 

ศลิษา  บุตรศรีภูมิ37 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ของ
บุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา ส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการ 
ของบุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมาและเพื่อทราบสาเหตุและหาแนวทาง
ให้การยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตไดค้รบ 100 เปอร์เซนต ์โดยน ามาวิเคราะห์และพฒันา
ให้การยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการด าเนินการ ผูเ้สีย
ภาษีสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเองตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ โดยด าเนินการสมคัรใชบ้ริการ
ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและบนัทึกขอ้มูลตามรายละเอียดตามแบบ จนถึงขั้นตอนการช าระ
ภาษีได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงานของกรมสรรพากร โดยพื้นท่ี ท่ีใช้ใน
การศึกษาในคร้ังน้ีคือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
มีจ านวนครูผูมี้หน้าท่ียื่นแบบจ านวนมาก  โดยมีการยื่นแบบแสดงรายการด้วยแบบกระดาษ ณ 
หน่วยงานรับแบบของกรมสรรพากร ยื่นทางอินเทอร์เน็ตและไม่ยืน่แบบ  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี 
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี และกลุ่มท่ีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป       
เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษาพบว่า ผูย้ื่นแบบยงัมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ยงัไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจในวิธีการ ขั้นตอนและหลกัเกณฑ ์ในการยื่นแบบเสียภาษี การกรอกขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล
ยงัตอ้งมีเจา้หน้าท่ีคอยให้ค  าแนะน าปรึกษา ยงัไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองการน าส่งเอกสารประกอบการยื่น
แบบ  ควรด าเนินการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกด้านระบบการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต 
และพฒันาระบบใหง้่ายต่อการใชง้านเพื่อให้ผูท่ี้ยงัไม่ยอมรับระบบเทคโนโลยสีามารถใชง้านไดง้่าย 
สะดวก รวดเร็ว และตรงใจของผูใ้ชง้าน 
 
ค าส าคัญ:  การยืน่แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต 
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The Case Study of Filing of Ph.D. 91 of Teacher at Ratchasima 
Witthayalai School, Nakhon Ratchasima 

 
Salisa Butsriphum38 

 

Abstract 
 

This Study Aims to Study The Case Study of Filing of Ph.D. 91 of Teacher at Ratchasima 
Witthayalai School, Nakhon Ratchasima of teachers at Ratchasima Witthayalai School and to 
provide the guideline in order to get online tax filing become fully possible for taxpayers for more 
convenience. The filing tax procedure can be proceeded by taxpayers themselves via the 
Department of Revenue’s websites, resulting in an acquirement in more amount of online tax return 
via internet. Study area was Ratchasima Witthayalai School, Nakhon Ratchasima. The study tools 
were comprised of questionnaire and interview. Teachers, who filed tax at the Revenue Department, 
filed tax via internet, and did not file tax, which were examples of the study, were divided into 3 
groups: A group of teachers with 1-10 years working experience, a group of teachers with 11-20 
years working experience, and a group of teachers with more than 20 years working experience. 

The result of the study of from the study, it can be found that the problem was caused from 
taxpayers’ lack of knowledge in technology and lack of assurance to file tax via internet by 
themselves. Suggestion from the author is using proactive approach to public relations about system 
and procedure to file tax via internet and developing online tax filing system to be available and 
more convenient for taxpayers. 

 
Keywords:  Online tax filing 
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1.  บทน า 
 
กรมสรรพากรมีพนัธกิจในการจดัเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการท่ีได้ตั้งไวซ่ึ้งเงิน

ภาษีอากรท่ีจดัเก็บไดจ้ากผูเ้สียภาษีนั้น เป็นผลมาจากการให้บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและ
โปร่งใส นอกจากน้ีกรมสรรพากรยงัมีหน้าท่ีในการเสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่าง
ทัว่ถึงเป็นธรรมเพื่อให้สามารถใช้เป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขนัของ
ประเทศต่อกระทรวงการคลงั  ดงันั้นเพื่อให้การบริหารการจดัเก็บภาษีอากรสามารถสนบัสนุนการ
ด าเนินการตามพนัธกิจของกรมสรรพากรนั้น  จ าเป็นจะตอ้งมีเคร่ืองมือในการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
ปฏิบติังานและการบริหารจดัการท่ีดี 

ในการบริหารงานภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ และภายใตยุ้ทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ซ่ึง
จะต้องด าเนินการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการจัดเก็บท่ีได้รับมาจากกระทรวงการคลัง   
กรมสรรพากรกรจะตอ้งจดัเก็บภาษีมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงกรมสรรพากรจะตอ้งเผชิญกบัความ 
ทา้ทายในการจดัเก็บ  จึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้สามารถจดัเก็บภาษีให้ไดต้ามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะในสภาวะท่ีเศรษฐกิจก าลงัอยูใ่นช่วงถดถอย  การด าเนินการของกรมสรรพากรจึงมีกรอบ
นโยบายในการด าเนินงานและพฒันาด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการพฒันาและขยายการบริการ
ต่างๆของกรมสรรพากรให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการ
บริหารจดัการส าหรับการปฏิบติังานภายในองคก์ารและให้บริการทางอิเลคทรอนิกส์แก่ผูเ้สียภาษี 
ประชาชนทัว่ไป  เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ทนัต่อเหตุการณ์ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วซ่ึงรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการ
จดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็เป็นอีกหน่ึงประเภทภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกับประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพทุกอาชีพ กรณีผูท่ี้มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเม่ือมีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามท่ี
กฎหมายก าหนด ก็จะตอ้งมีหน้าท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 และเพื่อเป็นการสร้าง
ความสมคัรใจในการเสียภาษี   ส านกังานจึงไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ใน
การยืน่แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตและด าเนินการเชิงรุกเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรไดย้ื่น
แบบทางอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น แบบสมัครใจ โดยการออกไปให้บริการนอกสถานท่ี  เช่น ท่ี 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีบุคลกรครูจ านวน  215  คน ส าหรับปี 2561  พบว่ายื่นแบบผ่าน
อินเทอร์เน็ต จ านวน  155 คน  (72.09%)  ยื่นแบบแสดงรายการดว้ยแบบกระดาษ ณ หน่วยงานรับ



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 497 

 

แบบของกรมสรรพากร จ านวน 21 คน (9.77%)  ไม่พบขอ้มูลการยืน่แบบ จ านวน 39 คน  (18.14 %)  
จะเห็นไดว้า่บุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ทั้งรูปแบบการยืน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  การยืน่แบบกระดาษ และไม่มีการยืน่แบบแสดงรายการ 
 

22..    วัตถุประวัตถุประสงค์ของการวิจัยสงค์ของการวิจัย  
 
1)   เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสาเหตุของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา       

(ภ.ง.ด. 91) ของบุคลากรครูในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  กรณีต้องยื่นแบบแสดงรายการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ 

2)   เพื่อหาแนวทางให้การยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตครบ 100 เปอร์เซนต์ 
ส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ 

  

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1)   เป็นการศึกษาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91  
ส าหรับปีภาษี 2561 เฉพาะของครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั 

2)   พื้นท่ีในการศึกษา คือ ขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา จะใชว้ิธีสัมภาษณ์บุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดทิศทางและขบัเคล่ือน
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91  โดยจะน าแนวคิด หลกัการ 
วิธีการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาศึกษาวิเคราะห์โดยใชห้ลกัคิด ทฤษฎีทางดา้นรัฐประศานศาสตร์ 
การบริหารจดัการ โดยจะท าการสัมภาษณ์บุคคลตามประสบการณ์การท างาน  3 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน 
รวม 9 คน) คือ 1) กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1 - 10 ปี ของขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา 2) กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 11 - 20 ปี ของขา้ราชการครู
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา 3) กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปี 
ของขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

  ปัจจัย       พฤติกรรม 

 

 
 
 

 

 

 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)   สามารถเปรียบเทียบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 
ของขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา ก่อนและหลงัการยื่นแบบแสดง
รายการผา่นอินเทอร์เน็ต 

2)   ทราบถึงสาเหตุของการไม่ยืน่แบบแสดงรายการผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
3)   ทราบถึงขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลกิจกรรม/โครงการ วิธีการน านโยบาย ยุทธศาสตร์การ

พฒันาไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 ของขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา 
 

5.  นยิามศัพท์เฉพาะทาง 
 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดค านิยามศพัทใ์นการศึกษาเร่ืองการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของบุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา ดงัต่อไปน้ี 
1)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไปท่ีมีเงินได้ไม่ว่า

ประเภทใด ชนิดใด ถา้ไม่มีกฎหมายยกเวน้ใหแ้ลว้ก็อยูใ่นข่ายท่ีตอ้งเสียภาษี 
2)  แบบแสดงรายการ  คือ  ตวัแบบท่ีใชส้ าหรับการยืน่เสียภาษีเงินไดเ้งินไดบุ้คคล

ธรรมดาเฉพาะผูท่ี้มีเงินไดจ้ากเงินเดือน  ค่าจา้ง  เบ้ียเล้ียง  โบนสั บ าเหน็จ  บ านาญ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- บทสัมภาษณ์ 
 

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 ของบุคลากรครู
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา 

1. ดา้นเวปไซต ์
2. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
3. ดา้นการบริการ 
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3)  ระบบการยื่นแบบแสดงรายการ คือ การด าเนินการของผูเ้สียภาษีท่ีท าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได ้

4)   ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี  คือ  หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการวางแผนการ
ปฏิบติังานและการประเมินผลเพื่อการบริหารการจดัเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
ตามเป้าหมายของกรมสรรพากรและของส านกังานสรรพากรภาค 
 
6.  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยั กรณีศึกษา การยืน่แบบแสดงรายกาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91  

ของบุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีการยืน่แบบแสดงรายการทั้งใน
รูปแบบการยื่นดว้ยแบบกระดาษ  ณ หน่วยงานสถานท่ีรับแบบ  และการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต  ต่อ
กรมสรรพากร และส านักงานสรรพากรพื้นท่ีนครราชสีมา 1  ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งแนวคิดทางทฤษฎี ท่ีใชใ้นการวิจยั  มาใชเ้ป็นแนวทางศึกษาคน้ควา้อิสระดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1   รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างย ัง่ยืน โดยมีเป้าประสงค์ในการ

จดัเก็บภาษีใหไ้ดต้ามประมาณการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลงั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2   พฒันาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจและสังคม  โดยมีเป้าประสงค์ในการลดตน้ทุนในการปฏิบติัทางภาษีและตน้ทุนในการ
จดัเก็บภาษี และมีเป้าประสงคอี์กดา้นคือการเสริมสร้างการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3   เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดลอ้มการท างานในองค์กร โดยมี
เป้าประสงค์ในการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานและการพฒันาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุข 
 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะแบบ 
ภ.ง.ด. 91 ท่ีย่ืนผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการผูเ้สียภาษีเป็นจ านวนมาก จึงไดมี้การปรับปรุงและ
พฒันาระบบดา้นเทคโนโลยีให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการผูเ้สียภาษีและประชาชน ไดพ้ฒันารูปแบบของเวบ็ไซด์ให้มีความสะดวก
และง่ายต่อการเขา้ถึง  เพื่อการใชง้านท่ีสะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบ อิเลคทรอนิกส์  (e-Service)  โดย
ด าเนินการภายใตโ้ครงการ e-Revenue การยื่นขอใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ผูเ้สียภาษีขอใชบ้ริการจากเวบ็ไซด์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)โดย
เลือก “ยืน่แบบผา่นอินเทอร์เน็ต” และ 
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ส าหรับการเขา้ไปขอใชบ้ริการในคร้ังแรกผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งเขา้ไปสมคัรสมาชิกเพื่อขอ
ใช้บริการ การยื่นแบบแสดงรายการ  และกรอกขอ้มูลตามแบบค าขอ แบบ ภ.อ. 01 เพื่อเป็นการ
ลงทะเบียนและยืนยนัการลงทะเบียน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าสู่ ระบบโดยอัตโนมัติ 
จากนั้นกรมสรรพากรจะออกหมายเลขผูใ้ช้ (User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) แจง้ให้ผูส้มคัร
ทราบทาง  e-mail Address  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยี 
ผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีศึกษา การยื่น

แบบแสดงรายกาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91  ของบุคลากรครูโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย จังหวดันครราชสีมา  พบว่า  เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ได้ให้ค  านิยามของการ
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ยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการน าเทคโนโลยีนั้นมาใชใ้ห้เป็นไปได ้โดย ส่ิงท่ีตามมา คือ ก่อให้เกิด
การลงทุนกบัการยอมรับ 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า
เป็นองคป์ระกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยใีน 3 ดา้น คือ 
1) พฤติกรรม 2) ทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลยแีละ 3) การใชง้านเทคโนโลยท่ีีง่ายขึ้น 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรับเทคโนโลยวี่าเป็นปัจจยัส าคญัใน
การใชง้านและอยูร่่วมกบัเทคโนโลยจีากการท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยที าให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทกัษะ
และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 

กมล งามสมสุข และนรินทร์ชยั พฒัน์พงศา (2539) กล่าวว่า กระบวนการยอมรับมีอยู่  5 
ขั้นตอน  

1)  ขั้นรับทราบ เป็นการเร่ิมตน้ท่ีบุคคลไดรั้บทราบแนวคิดใหม่ ๆ หรือ นวตักรรม
ใหม่ ๆ  

2)  ขั้นสนใจ เป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความสนใจในนวตักรรม จึงมีการคน้หาขอ้มูล 
ข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติม  

3)  ขั้นไตร่ตรองและขั้นประเมิน เป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความสนใจใน นวตักรรมนั้น
จนถึง ระดบัหน่ึง มกัจะไตร่ตรองหรือประเมิน โดยเทียบกบัประสบการณ์หรือ ความรู้ของ ตนว่า 
นวตักรรม น้ีเม่ือน าไปปฏิบติัจะใหป้ระโยชน์เพียงใด ท าใหเ้ขาไดส่ิ้งท่ีตอ้งการขึ้นบา้งไหม  

4)  ขั้นลองท า โดยการลองท าตามนวตักรรมนั้นวา่เกิดผลขึ้นอยา่งไร  
5)  ขั้นยอมรับ ขั้นน้ีมกัเกิดขึ้นหลงัจากได้มีการลองท าและประสบ ผลดีเป็นท่ี

ประจกัษ ์แลว้ จึงน านวตักรรมไปใช ้
 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริการทางอเิลกทรอนิกส์ 
Zeithaml and Berry (1990: 18) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพการบริการว่าเป็นความแตกต่างระหวา่ง 

ความคาดหวงัหรือความปรารถนาของลูกคา้กบัการรับรู้ผลการปฏิบติังานบริการของลูกคา้   
Fitzsimmons and Fitzsimmons (1994: 201-230) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพการบริการ 

คือ ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้ ท่ีมีมาแต่เดิมเก่ียวกบัการรับรู้ขณะท่ีมี
ประสบการณ์ในงานบริการ รวมทั้งภายหลงัจากผา่นเหตุการณ์นั้นไปแลว้ดว้ย  

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1998: 12-40) ได้ให้ความหมายคุณภาพบริการว่า 
คุณภาพการบริการเป็นช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ี
ไดรั้บจริง 
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Kotler (2003) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพบริการไวว้่าคือการสร้างคุณภาพการบริการ  
ให้เท่ากบัหรือมากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ี
ไดรั้บกบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ 

Delone and Mclean (2003) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว ้คือ 
การรับรู้ของผูใ้ช้บริการทางดา้นคุณภาพท่ีส่งผลให้การไดท้ าการปรับปรุงแบบจ าลองความส าเร็จ
ระบบ สารสนเทศโดยไดเ้พิ่มคุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการวดั
ความส าเร็จ 

Carol and Joe (2009) ไดอ้ธิบายไวว้่า การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) สามารถ
มองภาพรวมได้คือ ท างานร่วมกันของการบริการและขอ้มูลสารสนเทศ ซ่ึงการบริการจะอยู่บน
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550: 66) คุณภาพการใหบ้ริการ หมายถึง ทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสม 
ขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะได้รับจากบริการ ซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ียอมรับได้(Tolerance Zone) 
ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ  

ขนิษฐา เชียงแสน (2553) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพการให้บริการไวว้า่ เป็นการสร้าง 
ความแตกต่างให้กับธุรกิจประเภทการบริการ โดยการเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกคา้
คาดหวงัไว ้

ศิรินทิพย ์ปรักมาศ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพบริการ (Service Quality) คือระดบั 
ความสอดคล้องกันของส่ิงท่ีผู ้รับบริการคาดหวังและการบริการท่ีผู ้รับบริการได้รับจริงใน
สถานการณ์ นั้นเท่ากบหรือมากกว่าบริการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของ ผูรั้บบริการ  

วารี โทนหงสา (2555) กล่าวว่าการ บริการท่ีดีมีคุณภาพ คือการบริการท่ีตรงกับความ
ตอ้งการ ของผูรั้บบริการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจสูงสุด ดังนั้นผูใ้ห้บริการตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการเพราะจะส่งผลถึงคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีดีดว้ย 

 
ความส าคัญของคุณภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
Martin (1995) กล่าวว่าคุณภาพการบริการมีความส าคญัเน่ืองจากเหตุผลหลกั 4 ประการ 

ดงัน้ีคือ 1) การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ 2) การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงขึ้น 3) ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค หรือลูกคา้ 4) คุณภาพการบริการสะทอ้นถึงสภาวะเศรษฐกิจเน่ืองจากผลของการมีคุณภาพ  

วิภาดา ธ ารงสมบัติ (2553) กล่าวว่า ส่ิงแรกท่ีควรค านึงถึงเก่ียวกับการบริการ คือความ 
ต้องการของลูกค้า ว่ามีความต้องการแบบใดจากบริการ เพื่อให้ผู ้ให้บริการสามารถในการ
ตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้  
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ณัฐนนัท ์พฤฒิจิระวงศ ์(2557) ไดใ้ห้ความส าคญัของการรับรู้คุณภาพการบริการไดว้่า การ
รับรู้คุณภาพการบริการ มีความส าคัญต่อผู ้รับบริการในด้านของการเรียนรู้ในรูปแบบของ  
ประสบการณ์จากการเขา้รับบริการ และมีความส าคญัต่อผูใ้หบ้ริการ 

 
องค์ประกอบของคุณภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988, 1990) ไดส้ร้างรูปแบบของคุณภาพบริการและมิติ ของ
คุณภาพบริการท่ีใชว้ดัการรับรู้ของผูรั้บบริการวา่บริการท่ีไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ 
เพียงใด 
 

ประโยชน์ของคุณภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
Delone and McLean (1992) ไดก้ล่าวไวว้่า หากระบบไม่ท าให้ขอ้มูลของผูใ้ชง้านเกิดความ 

ผิดพลาดก็จะส่งผลใหผู้ใ้ชง้านระบบเขา้ใชง้านระบบเป็นประจ า ปราศจากความกงัวลและความกลวั 
ในการใชง้านระบบก็จะส่งผลใหเ้กิดการใชง้านท่ีเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย  

Chibuya Hwan (2008) ได้กล่าวว่า ประโยชน์การควบคุมคุณภาพงานบริการ คือ เพื่อให้
ลูกคา้ เขา้รับบริการไดง้่ายไม่ยุง่ยาก มีความยดืหยุน่และปรับตวัเขา้กบัลูกคา้ไดดี้ มีวิธีการปฏิบติังาน
เป็นเลิศ (Best Practices) มีกลไกการส ารวจตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง  

 

7.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของบุคลากร
ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา มีวิธีการศึกษาดงัน้ี 

1) พื้นท่ี ท่ีใช้ในการศึกษา บุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมุ่งศึกษาหาขอ้มูลจากบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) และใหค้วามร่วมมือในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 ตลอดจนศึกษาหาขอ้มูลเป็นรายบุคคล ประกอบกบัขอ้มูลใกลเ้คียง เพื่อ
ศึกษาเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ใหค้รอบคลุมรอบดา้น 

2) ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ บุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดทิศทาง
และขบัเคล่ือนการพฒันาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ภ.ง.ด.91) ของ
บุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีบุคลากรครูจ านวน 215  คนแต่
เน่ืองจากเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  เพื่อเป็นการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรค จึงไดท้ าการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเพียง จ านวน 9 คน   
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8.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้รูปแบบการศึกษา คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ซ่ึง
เป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant Interview) ควบคู่ไปกบัการสังเกตแบบมี ส่วน
ร่วม  (Participant Observation) โดยการแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3  ส่วน  คือ 
 ส่วนท่ี 1  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1 - 10 ปี ของขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา ประเด็นสัมภาษณ์  9 ประเด็น  ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บการสัมภาษณ์ ช่ือ /เพศ/อาย/ุการศึกษา/อาชีพ   
2) การรับรู้เก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ  .ง.ด . 91) 
3) ท่านไดท้ราบถึงรูปแบบวิธีการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

(ภ .ง.ด.  91) อยา่งไร 
4) เหตุผลท่ีท่านตดัสินใจยื่นแบบแสดงรายการ (ภ  .ง.ด .  91) ดว้ยแบบกระดาษ ณ 

หน่วยงานท่ีรับแบบ 
5) เหตุผลท่ีท่านตดัสินใจยืน่แบบแสดงราย (ภ .ง.ด.  91)  ทางอินเทอร์เน็ต 
6) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ท่ีท าใหบุ้คคลเกิดการเปลี่ยนแปลงในการยืน่แบบ

แสดงรายการดว้ยแบบกระดาษมาเป็นการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นท่ีรู้จกัและ
พฒันาอยา่งรวดเร็ว 

7) โอกาสการพฒันาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ .ง.ด.  91)   ในอนาคตท่านมองไวอ้ยา่งไร จะมีการพฒันาในดา้นอ่ืน ๆ ไดห้รือไม่ 

8) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินการและการบริหารจดัการระบบการ
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ .ง.ด.  91)    

9) ขอ้เสนอแนะ 
ส่วนท่ี 2  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 11 - 20 ปี ของขา้ราชการครูโรงเรียนราชสีมา

วิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา ประเด็นสัมภาษณ์ 6  ประเด็น  ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บการสัมภาษณ์ ช่ือ /เพศ/อาย/ุการศึกษา/อาชีพ   
2) ในฐานะบุคคลธรรมดา ท่านมีแนวคิดเก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) อยา่งไร 
3) ท่านมีความเห็นวา่ควรด าเนินการอยา่งไร จึงสามารถสร้างความร่วมมือในการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการพัฒนา
ขบัเคล่ือนไดส้ะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 
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4) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) 

5) จากการพฒันาระบบแบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา( 
ภ.ง.ด. 91)  ทางอินเทอร์เน็ต ท่านไดรั้บประโยชน์อยา่งไร 

6) ขอ้เสนอแนะ 
ส่วนท่ี 3  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปีขึ้ นไป ของข้าราชการครู

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา ประเด็นสัมภาษณ์  8  ประเด็น  ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บการสัมภาษณ์ ช่ือ /เพศ/อาย/ุการศึกษา/อาชีพ   
2) ในฐานะท่านเป็นบุคคลธรรมดา ท่านมีความเห็นเก่ียวกบัระบบการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  แบบกระดาษและแบบยืน่แบบอินเทอร์เน็ตอยา่งไร 
3) ท่านคิดว่าระบบการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งาน

สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพอยา่งไร 
4) ท่านคิดว่าในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) 

ทางอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบท่ีง่ายต่อการใชง้านอยา่งไร 
5) ท่านคิดว่าในการจัดโครงสร้างเมนู และหน้าจอแสดงรายการของระบบมี

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
6) เหตุผลท่ีท่านตดัสินใจเลือกวิธีการยืน่แบบ 
7) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในขณะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) มีอะไรบา้ง 
8) ขอ้เสนอแนะ 
 

9.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1)   การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยั 
ต ารา เอกสารวิชาการ เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการวิจยั  

2)   เป็นการเก็บข้อมูลจากการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์ควบคู่กบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)   การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants)  โดยก าหนดตวัผูส้ัมภาษณ์แบบ
เฉพาะเจาะจง  เพราะถือว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีขอ้มูลท่ีดี ลึกซ้ึง  กวา้งขวางเป็นพิเศษ  
เหมาะสมกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี   
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(2)   การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งเขา้
ไปดูสถานท่ีจริง  เพื่อสังเกต  ซักถามและจดบนัทึก  ให้ทราบถึงตวัแบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบนั 
 

10.  ผลการศึกษา 
  

การศึกษาวิจยั กรณีการศึกษาเร่ือง “การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แบบ ภ.ง.ด. 91  ของบุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา” นั้นเน่ืองจากว่า
ผูว้ิจยัมีโอกาสไดท้ างานเป็นขา้ราชการในสังกดักรมสรรพากร ซ่ึงมองเห็นว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีความส าคญัมาก  ๆ  ต่อประเทศชาติเน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับคนท่ีมีงานท าและมี
รายได้และท่ีส าคัญก็จะต้องมีหน้าท่ีในการเสียภาษีให้กับประเทศชาติด้วยเพื่อให้ประเทศได้มี
รายรับและน ามาใชจ่้ายเพื่อพฒันาประเทศในหลาย ๆ ดา้น  เม่ือกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัใน
การหารายไดเ้ขา้ประเทศก็จะตอ้งด าเนินการภายใตย้ทุธศาสตร์กรมสรรพากรโดยการจดัเก็บภาษีให้
ไดต้ามประมาณการท่ีไดรั้บมาจากกระทรวงการคลงั รวมทั้งจะตอ้งท าการพฒันาระบบงานต่าง ๆ 
เพื่อใหผู้เ้สียภาษีไดใ้ชง้านสะดวกมากยิง่ขึ้นรวมทั้งก็จะตอ้งท าใหก้รมสรรพากรเองไดล้ดตน้ทุน 

ในการด าเนินการจดัเก็บภาษีจึงตอ้งหาวิธีการต่าง ๆ พฒันาระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้สะดวก
ในการตอ้งยืน่แบบเสียภาษี  งานวิจยัช้ินน้ีถือเป็นงานคน้ควา้อิสระ ซ่ึงผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาถึงแนวคิด
ทฤษฎี แรงจูงใจในการพฒันาระบบการยื่นแบบแสดงรายกาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 
ว่ามีวิธีการ กระบวนการด าเนินงานอย่างไร จึงมีผลปรากฏชดัเจนเป็นรูปธรรม และเกิดการพฒันา
อย่างรวดเร็ว หรือเรียกไดว้่าพฒันาแบบกา้วกระโดด และมีแนวโน้มการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ
ตอ้งดีขึ้น โดยท าการวิจยัเชิงคุณภาพ และใช้วิธีสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนด
ทิศทางและขบัเคล่ือนการพฒันาระบบให้สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและโปร่งใสมากยิง่ขึ้น โดยจะน า
แนวคิด หลกัการ วิธีการ กระบวนการ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย
ใชห้ลกัคิด ทฤษฎีทางดา้นรัฐศาสตร์ การบริหารจดัการต่างๆ เพื่อสรุปออกมาเป็น “ตวัแบบการยื่น
แบบแสดงรายกาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91” เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและได้สนใจ
เลือกศึกษาโดยใช้พื้นท่ีในการศึกษาท่ี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีบุคลากรครูจ านวนมากถึง 215 คน และมีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัคือครู และ
เน่ืองจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เพื่อ
เป็นการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งการเวน้ระยะห่างทางสังคม ผูวิ้จยัจึงไดท้ า
การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคือครูจ านวน รวมทั้งส้ิน 9 คน และแยกออกเป็น 3 กลุ่ม โดยงานวิจยั
ช้ินน้ีจะน าเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ส่วนคือ 
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1) การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หข้อ้มูล 
(1)  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1 - 10 ปี ซ่ึงถือเป็นพลงัการเปล่ียนแปลงของ

หน่วยงาน บางคร้ังอาจขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูล ขั้นตอน วิธีการ หรือหลกัเกณฑ์ใน
การยื่นเสียภาษี และการเผยแพร่รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบั แบบ ภ.ง.ด. 91 อย่างถูกตอ้ง จึงท าให้
รูปแบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ยงัมีข้อบกพร่องท่ี
จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้นไป 

(2)  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 11 - 20 ปี  ซ่ึงมีแนวคิดไปในทางเดียวกนั ซ่ึง
เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้เพียงพอมากขึ้น รวมถึงพฒันาคนท าท่ีมี
ความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกภายในโรงเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น เขา้ใจง่ายใน
การส่ือสารติดต่อผูอ่ื้น ควรมีช่องทางในการติดต่อ ปฏิสัมพนัธ์ซักถามเพื่อตอบค าถามได้อย่าง
ถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาถึงแนวความคิด การ
พฒันากระบวนการ วิธีการ การประสานความร่วมมือ ทิศทางโอกาสการพฒันาในอนาคต เป็นตน้ 

(3)  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปีขึ้ นไป เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยมี
พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีมากนกั จึงประสบปัญหาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 บางคร้ังกรอกข้อมูลในระบบไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้
ค  าแนะน า หรือใหค้  าปรึกษา ใหค้วามรู้อยา่งถูกตอ้ง สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  า 

2)   การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปส าหรับการพฒันาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา แบบ (ภ.ง.ด. 91) 

เป็นประเด็นการศึกษาท่ีผูวิ้จยัใหค้วามสนใจอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิ้จยัไดป้ฏิบติัราชการ
อยู่ในกรมสรรพากร และได้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวด้าน
เทคโนโลยีระบบออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะน า
ระบบการใชแ้บบออนไลน์เขา้มาเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของการจดัท าขอ้มูลใน
ระบบต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แต่ส่ิงท่ีท าให้ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาคือ การท่ีตอ้ง
เผชิญกบัความทา้ทายในการจดัเก็บ โดยเฉพาะสภาวะท่ีเศรษฐกิจก าลงัอยู่ในช่วงถดถอย กรมสรรพ
กรจึงตอ้งมีกรอบนโยบายในการด าเนินงานและพฒันาดา้นเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการพฒันาและ
ขยายการบริการต่าง ๆ ของกรมสรรพากรให้เป็นแบบอิเลคทรอนิกส์ สนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับการบริหารจดัการภายในองคก์ารและให้บริการทางอิเลคทรอนิกส์แก่ผูเ้สีย
ภาษี ประชาชนทัว่ไป  
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3)   การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  
(1)   กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 1 - 10 ปี มีเพศชาย จ านวน 1 คน เพศหญิง 

จ านวน 2 คน  ช่วงอายุ 25-40 ปี การศึกษา ระดบัปริญญาตรี  อาชีพ ขา้ราชการครู เป็นบุคลากรท่ี
ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าการยื่น
แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีดี มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งอยากให้หน่วยงาน
ราชการสรรพากรใช้ระบบเช่ือมโยงขอ้มูลกบัฐานเงินเดือน เพื่อความรวดเร็วมากขึ้น เพิ่มความ
สะดวกในการยืน่แสดงรายการ 

(2)   กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 11 - 20 ปี  มีเพศชาย จ านวน 1 คน เพศหญิง 
จ านวน 2 คน  ช่วงอาย ุ41-50 ปี การศึกษา ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาเอก  อาชีพ ขา้ราชการ
ครู ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) การยื่นแบบ
แสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตเป็นเ ร่ืองท่ีดี  มีความสะดวกรวดเร็ว และควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้เพียงพอมากขึ้น รวมถึงพฒันาคนท าท่ีมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้สมาชิก
ภายในโรงเรียนได้อย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น เขา้ใจง่าย ควรมีช่องทางในการติดต่อ ปฏิสัมพนัธ์
ซกัถามเพื่อตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(3)  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน 20 ปีขึ้นไป มีเพศชาย จ านวน 1 คน เพศหญิง 
จ านวน 2 คน ช่วงอาย ุ41-50 ปี การศึกษา ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อย
มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีมากนัก จึงประสบปัญหาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 บางคร้ังกรอกขอ้มูลในระบบไม่ได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
ค  าแนะน า หรือให้ค  าปรึกษา คอยให้ความรู้อย่างถูกต้อง ไม่มีความเช่ือมั่นในเร่ืองของการใช้
เทคโนโลย ีไม่ยอมรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

 

11. สรุป อภิปรายผล  
  

การศึกษาเร่ือง การจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรกรจะต้องจัดเก็บภาษีมีจ านวน
เพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงกรมสรรพากรจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดเก็บ  จึงตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีดีเพื่อให้สามารถจดัเก็บภาษีให้ไดต้ามเป้าหมาย โดยเฉพาะในสภาวะท่ีเศรษฐกิจก าลงัอยู่
ในช่วงถดถอย ในการจดัเก็บภาษีอากรใหไ้ดต้ามประมาณการท่ีไดต้ั้งไวซ่ึ้งเงินภาษีอากรท่ีจดัเก็บได้
จากผูเ้สียภาษีนั้น เป็นผลมาจากการให้บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและโปร่งใส นอกจากน้ี
กรมสรรพากรยงัมีหนา้ท่ีในการเสนอแนะการใชน้โยบายทางภาษีอากรอย่างทัว่ถึงเป็นธรรมเพื่อให้
สามารถใช้ เ ป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และการแข่งขันของประเทศต่อ
กระทรวงการคลงั  
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จุดเปลี่ยนส าคญัในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91  ของ
บุคลากรครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา  คือ เพื่อให้การบริหารการจดัเก็บภาษี
อากรสามารถสนบัสนุนการด าเนินการตามพนัธกิจของกรมสรรพากรนั้น  จ าเป็นจะตอ้งมีเคร่ืองมือ
ในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการปฏิบติังานและการบริหารจดัการท่ีดี  ภายใตว้ิสัยทศัน์ พนัธกิจ และภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร จึงตอ้งมีกรอบนโยบายในการด าเนินงานและพฒันาดา้นเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นการพฒันาและขยายการบริการต่าง  ๆ ของกรมสรรพากรให้เป็นแบบอิเลคทรอนิกส์ 
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการบริหารจดัการส าหรับการปฏิบติังานภายในองค์การ
และใหบ้ริการทางอิเลคทรอนิกส์แก่ผูเ้สียภาษี ประชาชนทัว่ไป  

1) ดา้นเวป็ไซด์  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าการพฒันาเวป็ไซด์
ให้มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว มีผลต่อการตัดสินใจของข้าราชการครูโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลยั  จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการยืน่แบบแสดงรายการจากท่ีเคยยืน่แบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ดว้ยแบบกระดาษธรรมดา  ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการ
เดินทางไปท่ีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีเป็นหน่วยรับแบบแสดงรายการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
อีกทั้งตอ้งตอ้งรอคิวจ านวนมาก เปล่ียนมาเป็นการยืน่แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตแทนเพราะ
จะไดรั้บประโยชน์จากการยืน่แบบทางอินเทอร์เน็ตหลายประการ เช่น ประหยดัพลงังาน เวลา และ
ค่าใชจ่้าย  

2) ด้านการประชาสัมพนัธ์  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดของการกรอกแบบฯ 
การให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งน ามากรอกแบบรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งแนบเร่ืองในการยื่นแบบ
ตอ้งให้มีช่องทางท่ีเพียงพอมากขึ้น รวมถึงพฒันาคนท าท่ีมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้สมาชิก
ภายในโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) ดา้นการบริการ  กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างาน ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าการพฒันาเว็ป
ไซดแ้ละระบบท่ีสามารถใหบ้ริการดา้นการยืน่แบบแสดงรายการสามารถยืน่แบบไดส้ะดวกรวดเร็ว
และการให้บริการดา้นความรู้ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถยืน่แบบแสดงรายการไดด้ว้ยตนเองโดยไม่พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคหรือหากพบปัญหาหรืออุปสรรคก็จะมีช่องทางไวบ้ริการตอบปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาเหล่านั้ นก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจและสมัครใจในการยื่นแบบแสดงรายการทาง
อินเทอร์เน็ตไดค้รบ 100 เปอร์เซ็นต ์ตามเป้าหมาย และส่งผลใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
และยัง่ยนื 
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12.  ข้อเสนอแนะ   
 
ขอ้เสนอแนะจากการน าผลการวิจยัไปใช ้
1)  บุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความรู้เก่ียวกบัการเสีย

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 แก่ประชาชนท่ียงัมีความรู้ความเขา้ใจน้อย โดยการ 
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ส่ือ  ส่ิงพิมพ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์การจดัอบรม 
สัมมนา การจดันิทรรศการ เป็นตน้  

2)  บุคลากรในหน่วยงานส านกังานสรรพากร ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรร่วมมือกนัประชาสัมพนัธ์
เชิงรุกและจดัอบรม เชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเสีย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแก่ประชาชน  

3)  บุคลากรในหน่วยงานส านักงานสรรพากร ควรลงพื้นท่ีให้บริการวิชาการในการ
แนะน าการยื่นแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 แก่ประชาชนผูมี้เงินไดใ้นช่วงการยืน่
แบบภาษีเงินไดบุ้คคล ธรรมดา เดือนมกราคม ถึง มีนาคมของทุกปี 

 

13. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ของประชาชนใน เขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ  

2)  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชนผูมี้เงินไดต้่อการใหบ้ริการของหน่วยงาน
ดา้นการจดัเก็บภาษีอากร  

3)  ควรมีสถาบนัการศึกษาลงพื้นท่ีด าเนินการวิจยัและพฒันา โดยใชรู้ปแบบการวิจยัแบบ 
ผสมผสาน ในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการยื่นแบบแสดงรายกาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 
ท่ีประชาชนควรรู้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 

4)  ควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้กบัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้มีความมัน่ใจ และเช่ือมัน่ใน
งานท่ีปฏิบัติ รวมถึงควรปรับปรุงด้านสวสัดิการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน 
ระบบบริการข้อมูลศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวดั  

นครราชสีมา 
 

อัจฉรียา กรใหม่39 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการ
ขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของ
ศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้ไม่มีผู ้ใช้บริการโปรแกรมการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา ใช้
วิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดย
ขอ้มูลเก็บจากทนายความขอแรงของศาลจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 100 คน การวิจยัเชิงคุณภาพ
ใชข้อ้มูลสัมภาษณ์ทนายความขอแรงของศาลจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 8 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.00 และ เพศหญิง จ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอายุในช่วง 20ปี – 30 ปี จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ อายใุนช่วง 31 ปี – 40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  อายุ
ในช่วง 41 ปี – 50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00   อายุในช่วง 51 ปี  – 60 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ อายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และ จบการศึกษาระดับระดับปริญญาโท 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00  ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความยากง่ายในการใช้งานส่วน
ใหญ่ เห็นว่าการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจงัหวดันครราชสีมา มีขั้นตอนในการใช้งานระบบไม่ชดัเจน ยากต่อการเขา้ใจ การเปิดใช้งาน
และการใชง้านยาก มีความซบัซอ้น ผูต้อบแบบสอบถามดา้นประโยชน์การใชง้านส่วนใหญ่ ไม่รับรู้
ประโยชน์จากการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) 

 
39

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ของศาลจงัหวดันครราชสีมา ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่าระบบไม่ช่วยลดเวลาในการ
ท างานและไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ร้อยละ 67.86 เห็นว่าระบบไม่ช่วยให้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาศาล ร้อยละ 61.64 เห็นว่า ระบบไม่ท าจดัสรรตารางงานไดดี้ขึ้น ร้อยละ 
68.67 เห็นว่าการใช้ระบบมีความสะดวกน้อยไม่สามารถใช้งานได้ทันทีทุกท่ีทุกเวลาผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 68.67 ทราบว่าสามารถจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูล
คดีศาลยุติธรรม (CIOS)  ได้ ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 72.15 เห็นว่า
เจา้หนา้ท่ีไม่แนะน าหรือไม่ใหข้อ้มูลวิธีการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดี
ศาลยุติธรรม (CIOS) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการใช้งานการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) โดยมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 65.17 ไม่รู้และไม่เขา้ใจวิธีการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการ
ขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ร้อยละ 67.05 ไม่สามารถอธิบายวิจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ให้ผูอ่ื้นไดผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าระบบ
การจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดั
นครราชสีมามีคุณภาพต ่า โดยมีผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 69.62 เห็นว่า ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) 
ของศาลจงัหวดันครราชสีมามีน้อย ร้อยละ 70.73 เห็นว่า ขอ้มูลการจดัการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่ถูกตอ้งและไม่
ครบถว้น ร้อยละ 69.66 เห็นวา่ไม่มีการปรับปรุงการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการ
ขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) อย่างสม ่าเสมอ ร้อยละ 70.73 เห็นว่า การจดัการงานทนายความขอ
แรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมามีความเสถียรน้อย
ไม่สามารถเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดา้นการยอมรับการใชร้ะบบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การยอมรับการใชง้านนอ้ย โดยผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ77.14 คิดว่าจะไม่ใชง้านการจดัการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต  ร้อยละ 78.57 คิดว่าจะไม่แนะน าหรือประชาสัมพนัธ์การจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาให้
ทนายความคนอ่ืน ๆ 

 

ค าส าคัญ:  ทนายความ ทนายความขอแรง ระบบบริการขอ้มูลศาลยติุธรรม (CIOS) 
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Problems and Obstacles in Managing the Lawyer Asking Through  
the Court of Justice Information Service System (CIOS) of  

Nakhon Ratchasima Provincial Court 
 

Autchareeya Kornmai40 

 

ABTRACT 
 
A Study of Problems and Obstacles in managing the lawyer asking through the Court of 

JusticeInformation Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court. The objective 
is to study the problems and obstacles in managing the lawyer asking through the Court of Justice 
Information Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court. To study the factors 
that cause no service users the program in managing the lawyer asking through the Court of Justice 
Information Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court, using quantitative 
and qualitative research methods,  the quantitative research uses questionnaires as a research tool, 
with data collected from 100 the lawyer asking at Nakhon Ratchasima Provincial Court, qualitative 
research was conducted by interviewing the lawyer asking of Nakhon Ratchasima Provincial Court, 
8 people.  

The results showed that most of the respondents were 58 males, accounting for 58.00% 
and 42 females accounting for 42.00%,  aged between 20 years - 30 years, amount 25 people, 
accounting for 25 %,  followed by age between 31 years - 40 years, amount 35 people, accounting 
for 35.00%,  age between 41 years - 50 years, amount 22 people, accounting for 22.00 %,  age 
between 51 years - 60 years old, amount 13 people, accounting for 13.00% and aged over 60 years, 
amount 5 people, accounting for 5.00%. Graduates with a bachelor's degree, amount 71 people, 
accounting for 71.00% and graduated with a master's degree, amount 29 people, accounting for 
29.0%. Respondents in the difficulty of most of the use, saw that the management of the lawyer 
asking through the Court of Justice Information Service System (CIOS). There are steps in using 

 
40Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration.  



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 515 

 

the system, not clear, hard to understand, activation and difficult use, is complicated. Respondents 
side benefit, the most use, does not recognize the benefits of the management of the lawyer asking 
through the Court of Justice Information Service System (CIOS) of the Nakhon Ratchasima 
Provincial Court,  70.73% of respondents agreed that the system does not reduce work time and 
does not increase work efficiency,  67.86% agreed that the system does not help save costs of 
traveling to court,61.64 % agreed that the system did not do better work scheduling,  68.67 %felt 
that using the system was less convenient and could not be used immediately anywhere anytime. 
68.67% of respondents were aware that they were able to manage the lawyer asking through the 
Court of Justice Information Service System (CIOS). The study is of the opinion that 72.15% of 
the respondents agreed that officials did not recommend or do not provide information on how to 
managing the lawyer asking through the Court of Justice Information Service System (CIOS). Most 
respondents lack knowledge and ability to use it in managing the lawyer asking through the Court 
of Justice Information Service System (CIOS). The respondents, 65.17 %, do not know and do not 
understand how to managing the lawyer asking through the Court of Justice Information Service 
System (CIOS). 67.05% could not explain how to managing the lawyer asking through the Court 
of Justice Information Service System (CIOS) to others. Most of the respondents agreed that the 
management system of the lawyer asking through the Court of Justice Information Service System 
(CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court was of poor quality. In which, 69.62 % of 
respondents agreed that the response speed of managing the lawyer asking through the Court of 
Justice Information Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court was minimal. 
70.73 % agreed that the information in managing the lawyer asking through the Court of Justice 
Information Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court is incorrect and 
incomplete,  69.66% agreed that there is no improvement in managing the lawyer asking through 
the Court of Justice Information Service System (CIOS) on a regular basis. 70.73% agreed that in 
managing the lawyer asking through the Court of Justice Information Service System (CIOS) of 
Nakhon Ratchasima Provincial Court is less stable and cannot be used continuously. System 
acceptance, most respondents, there is little usage acceptance. In which 77.14 % of respondents, 
thinking that it will not be used, in managing the lawyer asking through the Court of Justice 
Information Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima Provincial Court continues in the 
future. 78.57% thought that they would not recommend or publicize the management of the lawyer 
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asking through the Court of Justice Information Service System (CIOS) of Nakhon Ratchasima 
Provincial Court to other lawyers. 

 
Keywords:  Attorney, Lawyer, Court of Justice Information Service System (CIOS) 
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1. บทน า 
 

ทนายความขอแรง คือทนายความท่ีทางศาลจดัหาไวใ้ห้กบัผูต้อ้งหา หรือจ าเลยในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยรัฐตอ้งจดัหาทนายความให้เพื่อคุม้ครองสิทธิของ
ผูต้อ้งหา  หรือจ าเลย  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรค
แรก บญัญติัว่า “บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรั้บความ คุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั” และมาตรา ๒๙ ไดรั้บรองสิทธิของบุคคลท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา เพื่อประโยชน์ต่อการอ านวยความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนัระหวา่ง โจทกแ์ละจ าเลยเม่ือ
อยูใ่นกระบวนการยติุธรรมทางอาญา  

ในปัจจุบนัอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง
และรวดเร็วและเขา้มามีบทบาทส าคญัในการให้บริการทุกรูปแบบโดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซ่ึงเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีไร้พรมแดนควบคู่ไปกบักระแสความเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วท่ีเกิดขึ้น
ของสังคมยุคใหม่ ดงันั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้องคก์าร  ต่าง ๆ สา
มารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศและความรู้ท่ีมีคุณภาพถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการทนัเวลา
และปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัผูใ้ชบ้ริการได ้รวมทั้งช่วยให้ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตสามารถสืบคน้ขอ้มูลใช้
บริการและธุรกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว สภาพการณ์ดงักล่าวส่งผลให้องคก์ารทั้งภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็นต้องมีการต่ืนตัวและน านวตักรรมอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการให้บริการอย่าง
แพร่หลายเพื่อรองรับกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับ เปล่ียน
กระบวนการท างานและการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชนทั้งน้ีเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐไดส้ะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน 
ศาลยุติธรรมจึงเล็งเห็นความส าคัญในการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้และพฒันานวตักรรม  เพื่อ
สนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  และได้วางเป้าหมายให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลดิจิทลั 
(Digital Court) โดยได้พัฒนานวตักรรมต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชน ศาลยุติธรรมจึงได้คิดคน้รูปแบบการให้บริการแบบใหม่ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

  
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการ
ขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา 
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2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้ไม่มีผูใ้ช้บริการโปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรง
ผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา 

 

3.  ค าถามการวิจัย 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาล
ยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา คืออะไร 

 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 
 

1) ขอบเขตด้านพื้นท่ี  ผูศึ้กษาก าหนดพื้นท่ีของการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวดั
นครราชสีมาโดยท าการเก็บขอ้มูลของทนายความขอแรงของศาลจงัหวดันครราชสีมา  

2) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มทนายความท่ีขึ้นทะเบียนเป็นทนายความขอแรงของ
ศาลจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 100 คน 

3) ขอบเขตดา้นเวลา  ตั้งแต่มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563 
 

5.  กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

  
 

 

 

 

 

- ดา้นความยากง่ายในการใชง้าน 
- ดา้นประโยชน์ในการใชง้านของระบบ 
- ด้านการรับรู้ขอ้มูลการจดัการงานทนายความขอ

แรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดี (CIOS) 
- ดา้นความสามารถในการใชง้าน 
- ดา้นคุณภาพของระบบ 
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การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูล
คดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา ใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research)  โดยขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู ้
ศึกษาไดใ้ชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 100 คน  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative Research)  ผูศึ้กษาใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Guided interview) โดยสัมภาษณ์ทนายความขอแรงของศาลจงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 8 คน เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของการสัมภาษณ์
แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนาเป็นการแสดงลักษณะทั่วไปของข้อมูลท่ีเก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามและน าเสนอรายละเอียดของขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่ออธิบายค่าของขอ้มูล โดยน าเสนอใน
รูปแบบ ค่าร้อยละ (Percentage)   
 

6.  ผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการ

ขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 – 4.3 

 
ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

(N=100) 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

58 
42 

58.00 
42.00 

รวม 100 100.00 
 

ตารางท่ี 4.1 พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.00 และ เพศหญิง จ านวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 42.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.2  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
(N=100) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดบัปริญญาตรี 

ระดบัปริญญาโท 

71 

29 

71.00 

29.00 

รวม 100 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และ จบการศึกษาระดบัระดบัปริญญาโท จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

(N=100) 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

20ปี – 30 ปี 
31 ปี – 40 ปี 
41 ปี – 50 ปี 
51 ปี – 60 ปี 
60 ปี ขึ้นไป 

25 
35 
22 
13 
5 

25.00 
35.00 
22.00 
13.00 
5.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่มีผูต้อบแบบสอบส่วนถามใหญ่มีอายุในช่วง 20ปี – 30 ปี จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ อายใุนช่วง 31 ปี – 40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  อายุ
ในช่วง 41 ปี – 50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00   อายุในช่วง 51 ปี – 60 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ อายใุนช่วง 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ดา้นความยากง่ายต่อการใช้งานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 71.76 เห็นว่า ขั้นตอน
การใช้งานการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่ชดัเจนและยากต่อการเขา้ใจ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.59 เห็นว่า 
การเปิดใช้งานการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) 
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ของศาลจังหวัดนครราชสีมายาก ผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68.54 เห็นว่าการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริหารขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของจงัหวดันครราชสีมาไม่มี
ความสะดวกและมีความยุง่ยากซบัซอ้น 

ด้านประโยชน์ในการใช้งานระบบพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่าการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวดั
นครราชสีมาไม่ท าให้เวลาในการท างานลดลง ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ67.86 เห็นว่าการจดัการ
งานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา
ไม่ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาศาล ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 61.64 เห็นวา่การจดัการ
งานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา
ไม่ท าให้มีการจดัสรรตารางงานไดดี้ขึ้น ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่าการจดัการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 68.67 เห็นว่าการจดัการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่
มีความสะดวกรวดเร็วและไม่สามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

ด้านการรับรู้ข้อมูลการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดี 
(CIOS)พบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 68.67 ทราบว่าสามารถจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)  ได ้ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 72.15 เห็นว่าเจา้หนา้ท่ี
ไม่แนะน าหรือไม่ให้ขอ้มูลวิธีการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาล
ยติุธรรม (CIOS) 

ดา้นความสามารถในการใชง้านพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 65.17  ไม่รู้และไม่เขา้ใจ
วิธีการใช้โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม 
(CIOS) ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ67.05 ไม่สามารถอธิบายวิจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ใหผู้อ่ื้นได ้

ด้านคุณภาพของระบบพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 69.62 เห็นว่า การจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมามี
ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบนอ้ย ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่า ขอ้มูลการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวดั
นครราชสีมาไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 69.66 เห็นวา่ไม่มีการปรับปรุง
การจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) อย่างสม ่าเสมอ 
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่า การจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูล



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 522 

 

คดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมามีความเสถียรน้อยไม่สามารถเขา้ใช้งานได้
อยา่งต่อเน่ือง 

การยอมรับการใช้ระบบพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ77.14 คิดว่าจะไม่ใช้งาน
โปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจงัหวดันครราชสีมาอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 78.57 คิดว่าจะไม่
แนะน าหรือประชาสัมพนัธ์การจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาล
ยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาใหท้นายความคนอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
1)  ตอ้งมีขอ้มูลท่ีครบถว้นและมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอๆ 
2)  ควรฝึกอบรมอบรมให้เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความช านาญในการใช้งาน เพื่อให้สามารถ

แนะน าหรือแกไ้ขใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ม่ือเกิดปัญหาขอ้ขดัขอ้ง  
3)  โทรศพัทไ์ม่รองรับในการท างาน 
4)  เจา้หนา้ท่ีควรลงวนันดัต่าง ๆ ขอ้มูลคดีต่าง ๆ และค าสั่ง ค  าพิพากษา ให้โดยเร็วนบัแต่

วนัท่ีทราบ และจดัการระบบใหล้ดความซบัซอ้นลงใหม้ากกวา่น้ีค่ะ 
5)  เม่ือจ าเลยแต่งทนายใหม่เขา้ในคดี ควรแจง้ให้ทนายขอแรงทราบโดยเร็วและให้ล าดบั

ถดัไปทนัที 
 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสีมา 
ชิดพนัธุ์ บรรพสุขะ กล่าวว่า ไม่ได้ใช้โปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน

ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากไม่รู้ระบบการใช้
งานและไม่มีความช านาญในเร่ืองเทคโนโลยี ประกอบกับมีอายุมากแล้ว ไม่สามารถจ าเร่ือง
วิวฒันาการท่ีเขา้มาใหม่ไดน้าน ท าใหมี้ความล าบากในการใชง้าน 

พิพฒัน์ แกว้หานาม กล่าววา่ ทราบวา่ศาลจงัหวดันครราชสีมามีการน าโปรแกรมการจดัการ
งานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) มาใชง้าน แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปใช้
งาน  

ณกุล มุทาวรากรกุล กล่าวว่า เขา้ไปใช้โปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาเป็นประจ า แต่พบว่าเม่ือ
ยื่นขอแรงผ่านโปรแกรมไปท่ีศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่มีการตอบตกลง เพราะตอ้งการขอติดตาม
ส านวน ดูทุกวนัว่าเม่ือไหร่จะมีคนเขา้ไปตอบรับ จะไดท้ราบว่าส านวนไปถึงไหนแลว้เพราะหาก
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โจทก์หรือจ าเลยตอ้งการอุทธรณ์จะไดรู้้ก่อนนอกจากน้ีเวลาเขา้ไปดูรายละเอียดต่างๆ หายากมาก 
ไม่มีช่ือโจทก์จ าเลย ไม่มีฐานความผิดของคดี มีแต่เลขคดีหมายเลขด าคดีหมายเลขแดง เม่ือกดดู
รายละเอียดปรากฏแค่วนันดัพิจารณา นอกจากน้ียงัแนะน าว่าค าสั่งศาลควรให้ลงรายละเอียดเพราะ
อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ ตอ้งกลบัไปถามเจา้หนา้ท่ีอีก  

วิลาวลัย ์ คลา้ยทอง กล่าววา่ ไดล้งทะเบียนโปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาไวแ้ลว้ แต่ไม่เขา้ไปใชง้าน
เน่ืองจากการใชง้านไม่สะดวกเพราะมีขั้นตอนการใชง้านมาก 

กฤตยา พิศิษฐวานิช กล่าวว่า เคยใชโ้ปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
บริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาแลว้ พบว่าโปรแกรมไม่สามารถ
ใชง้านไดต้ามปุ่ มเมนูตวัเลือกท่ีแสดงในระบบ 

ปนัดดา หมั่นการนา กล่าวว่า ได้ลงทะเบียนมีบญัชีผูใ้ช้งานและเคยเปิดโปรแกรมการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวดั
นครราชสีมาแต่ไม่ทราบวิธีการใชง้าน เคยไปยื่นขอเล่ือนคดีท่ีต่างจงัหวดัตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีมาท าให้ 
เห็นวา่โปรแกรมมีประโยชน์นอ้ยไม่ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน การสร้างระบบน้ีขึ้นมาจะท าให้มี
การท างานซ ้าซอ้น 

ดุสิต ทบหม่ืนไวย กล่าววา่ ไม่ไดใ้ชง้านแต่ลงทะเบียนไว ้
พรพิมล เสวิกา กล่าววา่ ไดใ้ชโ้ปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการ

ขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา ไม่พบปัญหาใด 
 

7.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

ดา้นความยากง่ายในการใช้งานจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความยาก
ง่ายในการใชง้านส่วนใหญ่ เห็นว่าการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาล
ยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา มีขั้นตอนในการใชง้านระบบไม่ชดัเจน ยากต่อการ
เขา้ใจ การเปิดใชง้านและการใชง้านยาก มีความซบัซอ้นและไม่มี  ความสะดวก ประกอบกบัขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ก็มีผูใ้หค้วามเห็นวา่ การใชง้านระบบมีขั้นตอนมากและยุง่ยากซบัซ้อน ท าให้
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน ส่งผลให้ไม่มีผูเ้ขา้ไปใช้งานการจดัการงานทนายความขอ
แรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกับเอมอร พลวฒันกุล และสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัญหาและ
สาเหตุของการไม่ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต พบว่าสาเหตุของ
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การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดจากขั้นตอนในการขออนุมติัแลการยื่นแบบผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีความยุ่งยาก ล่าช้า และสอดคล้องปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการรับนวตักรรมได้แก่ 
ลกัษณะของนวตักรรม ในดา้นความซับซ้อน (Complexity) คือระดบัท่ีนวตักรรมไดรั้บการมองว่า
ยากต่อการใช้หรือยากต่อความเขา้ใจยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่การรับนวตักรรมก็จะเป็นไป
อยา่งชา้มากดว้ย 

ด้านประโยชน์การใช้งาน 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามด้านประโยชน์การใช้งานส่วนใหญ่ ไม่รับรู้

ประโยชน์จากการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) 
ของศาลจงัหวดันครราชสีมา โดยผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ  70.73 เห็นว่าระบบไม่ช่วยลดเวลาใน
การท างานและไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ร้อยละ 67.86 เห็นว่าระบบไม่ช่วยให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาศาล ร้อยละ 61.64 เห็นวา่ ระบบไม่ท าจดัสรรตารางงานไดดี้ขึ้น 
ร้อยละ 68.67 เห็นวา่การใชร้ะบบมีความสะดวกนอ้ยไม่สามารถใชง้านไดท้นัทีทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงจาก
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ก็พบว่า มีผูใ้ห้ความเห็นว่าการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการ
ขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมามีประโยชน์น้อย ไม่ช่วยลดขั้นตอนใน
การท างาน อีกทั้งยงัจะท าให้การท างานเกิดความซ ้ าซ้อน และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ยงัพบว่าใน
บางรายให้ความเห็นว่าเม่ืออ่านรายละเอียดขอ้มูลคดีผ่านระบบแลว้ไม่เขา้ใจจึงท าให้ตอ้งกลบัมา
ถามเจ้าหน้าท่ี ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าการท่ีทนายความขอแรงต้องโทรศัพท์หรือกลับมาถามข้อมูล
รายละเอียดจากเจา้หนา้ท่ีท่ีศาลอีก ท าให้การเกิดปัญหาความซ ้ าซ้อนในการท างาน และไม่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงอีกด้วย เม่ือการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาล
ยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน จึงส่งผลให้ไม่มี
ผูใ้ชง้านการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาล
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสอดคลอ้งกับปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการรับนวตักรรมได้แก่ ลกัษณะของ
นวตักรรม ในด้านปัจจยัในประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือองค์การหรือ
บุคคลรับรู้ว่านวตักรรมเป็นส่ิงท่ีดีกว่าส่ิงท่ีมีอยู่เดิมหรือมีประโยชน์มากกว่าส่ิงท่ีมีอยู่เดิมเช่น
ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบดา้นเศรษฐศาสตร์คือความคุม้ค่าหรือประสิทธิภาพในการท างานหรือ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบด้านสังคมความสะดวกหรือความพึงพอใจยิ่งเห็นประโยชน์จาก
นวตักรรมมากเท่าไรอตัราการรับนวตักรรมยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เม่ือทนายความขอแรงส่วนใหญ่ไม่
รับรู้ประโยชน์จากการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) 
ของศาลจงัหวดันครราชสีมาจึงท าใหอ้ตัราการรับนวตักรรมมีนอ้ย 
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การรับรู้ขอ้มูลการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดี (CIOS) จาก
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 68.67 ทราบว่าสามารถจดัการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)  ได ้ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อย
ละ 72.15 เห็นวา่เจา้หนา้ท่ีไม่แนะน าหรือไม่ใหข้อ้มูลวิธีการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบ
บริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) แสดงให้เห็นว่า แมผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ว่า
สามารถจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)  ได้ ก็ไม่
ส่งผลให้มีผูต้อบแบบสอบถามเขา้ไปใชง้านระบบ อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า ส่วนใหญ่รับรู้
ว่ามีจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) และได้
ลงทะเบียนไวแ้ต่ไม่เขา้ไปใชง้าน ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า การท่ีผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ขอ้มูลการจดัการ
งานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดี (CIOS) ก็ไม่ไดส่้งผลใหมี้ผูเ้ขา้ไปใชง้าน การรับรู้
ขอ้มูลการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดี (CIOS) จึงไม่เป็นปัญหาของการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการข้อมูลคดี (CIOS) ของศาลจังหวดันครราชสีมา 
อย่างไรก็ตามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีไม่แนะน าหรือไม่ให้ขอ้มูลวิธีการ
จดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ผูศึ้กษาเห็นว่าอาจ
ส่งผลในการท่ีจะเขา้ไปใชง้านระบบเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าระบบมี
ความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน เม่ือทดลองเข้าไปใช้งานอาจเกิดปัญหาแต่ไม่สามารถขอ
ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีได ้จึงเลือกท่ีจะไม่ใชร้ะบบ 

ด้านความสามารถในการใช้งานจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ความสามารถในการใชง้านการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาล
ยุติธรรม (CIOS) โดยมีผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 65.17 ไม่รู้และไม่เข้าใจวิธีการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ร้อยละ67.05 ไม่สามารถอธิบาย
วิจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ให้ผูอ่ื้นได ้และจาก
ขอ้มูลการสัมภาษณ์มีผูใ้ห้ความเห็นว่าไม่ได้ใช้งานการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
บริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาเน่ืองจากไม่รู้ระบบการใชง้าน 
ไม่ทราบวิธีการใชง้าน และไม่ทราบวา่ระบบน้ีมีขึ้นเพื่ออะไร ผูวิ้จยัเห็นว่ามีทนายความขอแรงส่วน
ใหญ่ไม่ทราบวิธีการใชง้านจึงท าใหไ้ม่เขา้ไปใชง้านระบบ เพราะไม่ทราบวา่ขั้นตอนและวิธีการเปิด 
การใชง้านต่าง ๆ ตอ้งท าอย่างไร จึงเลือกท่ีจะไม่เขา้ไปใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอมอร พลวฒันกุล 
และสมแกว้ รุ่งเลิศเกรียงไกร (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัญหาและสาเหตุของการไม่ยื่นแบบและช าระ
ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต พบว่าสาเหตุของการไม่ยื่นแบบและช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตเกิดจากขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการยืน่แบบและช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ต  
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ด้านคุณภาพของระบบจากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าระบบ
การจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดั
นครราชสีมามีคุณภาพต ่า โดยมีผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 69.62 เห็นว่า ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของการจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) 
ของศาลจงัหวดันครราชสีมามีน้อย ร้อยละ 70.73 เห็นว่า ขอ้มูลการจดัการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมาไม่ถูกตอ้งและไม่
ครบถว้น ร้อยละ 69.66 เห็นวา่ไม่มีการปรับปรุงการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการ
ขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) อย่างสม ่าเสมอ ร้อยละ 70.73 เห็นว่า การจดัการงานทนายความขอ
แรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมามีความเสถียรน้อย
ไม่สามารถเขา้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามว่า
ระบบตอ้งมีขอ้มูลท่ีครบถว้นและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอๆ เจา้หน้าท่ีควรลงวนันัด
ต่างๆ ขอ้มูลคดีต่างๆ และค าสั่ง ค  าพิพากษา ให้โดยเร็วนบัแต่วนัท่ีทราบ เม่ือจ าเลยแต่งทนายใหม่
เขา้ในคดี ควรแจง้ให้ทนายขอแรงทราบโดยเร็วและให้ล าดับถดัไปทนัที ประกอบกบัขอ้มูลการ
สัมภาษณ์พบว่าปัญหาเร่ืองรายละเอียดของข้อมูลคดีท่ีปรากฏในระบบไม่ครบถ้วน ไม่มีช่ือ
โจทก์จ าเลย ไม่มีรายละเอียดฐานความผิดคดี ขอ้มูลค าสั่งศาลมีรายละเอียดไม่ชัดเจนยากต่อการ
เขา้ใจ นอกจากน้ียงัพบว่าเม่ือเขา้ไปยื่นค าร้องขอตรวจส านวนผ่านระบบไม่ปรากฏว่ามีการตอบรับ
จากระบบ และปุ่ มเมนูตวัเลือกบางรายการท่ีแสดงบนระบบไม่สามารถใช้งานได ้ผูศึ้กษาเห็นว่า
ปัญหาดา้นคุณภาพของระบบโดยเฉพาะในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลเป็นปัญหาท่ีพบ
มากในการใชง้านจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของ
ศาลจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากเม่ือเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์หรือขอ้มูลขอ้เสนอแนะจากการ
ตอบแบบสอบถาม ทนายความขอแรงส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัญหาเร่ืองน้ี  

ด้านการยอมรับการใช้ระบบจากการศึกษา  พบว่าในดา้นการยอมรับการใช้ระบบ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการยอมรับการใชง้านนอ้ย โดยผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ77.14 คิดวา่จะ
ไม่ใชง้านการจดัการงานทนายความขอแรงผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยติุธรรม (CIOS) ของศาล
จงัหวดันครราชสีมาอย่างต่อเน่ืองในอนาคต  ร้อยละ 78.57 คิดว่าจะไม่แนะน าหรือประชาสัมพนัธ์
การจดัการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดั
นครราชสีมาให้ทนายความคนอ่ืน ๆ ผูศึ้กษามีความเห็นว่าจากปัญหาและอุปสรรคในดา้นต่างๆ ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ เป็นผลใหท้นายความขอแรงไม่ยอมรับการใชง้านการจดัการงานทนายความขอแรง
ผา่นระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากการใช้งานมี
ขั้นตอนไม่ชดัเจน ยากต่อการเขา้ใจ การเปิดใชง้านและการใชง้านระบบยาก มีความซบัซอ้นและไม่
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มีความสะดวกการใช้งาน รวมไปถึงไม่ทราบวิธีการใช้งาน ไม่รู้ระบบการใชง้าน และไม่ทราบว่า
ระบบน้ีมีขึ้นเพื่ออะไร ในดา้นประโยชน์การใชง้านส่วนใหญ่ ไม่รับรู้ประโยชน์จากการจดัการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจงัหวดันครราชสีมา 
โดยเห็นว่าไม่ได้ช่วยจัดสรรตารางงานได้ดีขึ้น จึงไม่ช่วยลดเวลาในการท างานและไม่ช่วยให้
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยงัไม่ช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่ายขึ้น การใช้ระบบมีความ
สะดวกน้อยไม่สามารถใช้งานไดท้นัทีทุกท่ีทุกเวลา สอดคลอ้งกบัฟ้ารฬิณฑ์   ฟ้าฎิษฐกุล (2562) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินได ้ในเขตอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน  ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบยื่นแบบ แสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดเ้ขตอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน  ไดแ้ก่ ปัจจยัการ
รับรู้ว่ามีประโยชน์ ปัจจัยการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน และผลการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพจะยอมรับการใช้ระบบ เม่ือมีความสะดวก สบาย รู้สึกประหยดัเวลาและลดขั้นตอนการ
ท างาน หากระบบมีประโยชน์ช่วยลดค่าใชจ่้าย ท าให้รู้ถึงประโยชน์ก็จะมีโอกาสยอมรับการใชง้าน
มากขึ้น  มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ผา่นระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูมี้เงินไดใ้นเขตอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 

   
ข้อเสนอแนะ 
1)  ส านักงานศาลยุติธรรมควรปรับปรุงโปรแกรมการจดัการงานทนายความขอแรงผ่าน

ระบบบริการขอ้มูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ทัว่ประเทศให้มีขั้นตอนการใช้งานง่าย เพื่อลดความ
ยุง่ยากซบัซอ้นในการใชง้าน  

2)  เม่ือมีการจดัฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยีในการท างานให้กบับุคลากรในหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก เช่น การฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ของส านกังานศาลยติุธรรมแลว้ ควรมีการ
ติดตาม ประเมินผล ผูรั้บ    การฝึกอบรมเป็นระยะ 

3)   เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการท างานต้องเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช่น ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง เม่ือผูใ้ช้งานกรอกหรือยกเลิกขอ้มูล
ระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั และมีผลลพัธ์หรือสามารถแสดงผลลพัธ์สุดทา้ยของขอ้มูล
ไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น มิเช่นนั้นจะท าให้มีความซ ้ าซ้อนและเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการท างาน 
เน่ืองจากตอ้งจดัเก็บขอ้มูลทั้งในระบบสารสนเทศและกระดาษเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น   
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1)  ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ประสบการณ์ท างาน ว่า

เป็นปัญหาหรืออุปสรรค หรือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการงานงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
ขอ้มูลคดีของศาลยติุธรรม (CIOS) หรือไม่ 

2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ การจดัการงานงานทนายความขอแรงผ่านระบบขอ้มูลคดี
ของศาลยุติธรรม (CIOS) ระหว่างศาลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาหรืออุปสรรค หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การใชง้านในวงกวา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 529 

 

บรรณานุกรม 
 
ชาย โพธิสิตา.  2528.  ความเส่ียงความไม่แน่นอนกบัพฤติกรรมทางการเกษตรข้อพจิารณาเกีย่วกบั

การรับนวัตกรรมของชาวนา. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  2526.  การบริหารส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: วฒันา
พานิช 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. 2545.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 
กรุงเทพมหานคร: เอสแอนด์จีกราฟฟิค. 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.  2546. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์
อกัษรทีม. 

ฟ้ารฬิณฑ ์  ฟ้าฎิษฐกุล.  2562.  ปัจจัยท่ีมีต่อการยอมรับการใช้งานระบบย่ืนแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษี  เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขต
อ าเภอลีจ้ังหวัดล าพูน.  การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่. 

ภทัราวดี วงศสุ์เมธ.  2556.  ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บ.            
การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยกัรุงเทพ. 

 ภานุพงศ ์เสกทวลีาภ.  2557.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมการใช้ Cloud Storage  ใน 
ระดับ Software-as-a-Service (SaaS) ของพนกงัานองค์กรเอกชน ในเขตพื้นท่ี
เศรษฐกจิ ของกรุงเทพมหานคร, 12-84.  

ศศิพร เหมือนศรีชยั.  2555. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผู้ใช้งานด้านบัญชี.  
วารสารวิชาชีพ.   

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร.  2555.  ทฤษฎีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
KMITL Information Technology Journal, (Jan. – Jun. 2012). 

นิชานนัท ์ชาวนา ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการย่ืนแบบและช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 

อรทยั เล่ือนวนั.  2555.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา กรมการ  
พฒันาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ. การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลธญับุรี. 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 530 

 

เอมอร พลวฒันกุล และสมแกว้ รุ่งเลิศเกรียงไกร. 2550.  ปัญหาและสาเหตุของการไม่ยืน่แบบและ
ช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต. วารสารวิทยาการจัดการ, 25 (ม.ค. 
– มิ.ย. 2550). 

Rogers, Everett M.  1983.  Diffusion of Innovation. 3 ed. New York: Free Press. Rogers, Everett 
M. 1995.   

Rogers, Everett M.  2003.  Diffusion of Innovation. 4 "ed. New York: Free Press. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 531 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคล่ือนและการพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง  
น าไปสู่การคดัสรรหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 

ระดับจังหวดันครราชสีมา 
 

อนุธิดา  หวังจุนกลาง41 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการบริหารจดัการชุมชนให้เขม้แขง็ และปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เยน็ เป็นสุข”ดีเด่นระดบัจงัหวดั
นครราชสีมา การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีไดรั้บการคดัสรรเป็นหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่น ระดบัจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 2 หมู่บา้น  
เก็บขอ้มูลโดยการท าแบบสัมภาษณ์ คือ สัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าชุมชน กลุ่มองค์กร และครัวเรือน
พฒันา จ านวน  22 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์  

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหาร ไม่ยึดว่า
ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นคณะกรรมการทุกกลุ่ม แต่เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนในหมู่บา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้วย ให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชดัเจน บริหารงานดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม มีกฎระเบียบชุมชนท่ียอมรับจากมติท่ี
ประชุมร่วมกัน และพบว่าปัจจยัท่ีผลต่อการขบัเคล่ือนและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง มี 2 
ส่วน ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือ ผูน้ าชุมชนมีภาวะผูน้ า ความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซ่ือสัตย ์และ
ไดน้้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนัและใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการชุมชน ผูน้ าตอ้งท าก่อน ท าให้ชาวบา้นเห็นถึงความส าคญั  คณะกรรมการหมู่บา้นมี
ความเขม้แข็ง แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ท าให้ชาวบา้นมีความไวว้างใจ ศรัทธาและ
เช่ือมัน่ในการบริหารงานของผูน้ าและคณะกรรมการหมู่บา้น มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ทางหัวหนา้คุม้บา้น รวมทั้งคนในชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีความ
สามคัคี และมีเงินทุนชุมชนในหมู่บา้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยสนับสนุนในการท ากิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง ปัจจยัภายนอก คือ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เขา้มาให้ความรู้ ช่วยส่งเสริม 

 
41

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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สนบัสนุนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งก าลงัใจและแนะน าแนวทาง แกไ้ขปัญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเน่ือง  

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ควรจะมีการศึกษาหลากหลายพื้นท่ี บริบท
ท่ีแตกต่างกนั เช่นในพื้นท่ีเขตเมือง และในอนาคตชุมชนอาจจะศูนยเ์สียความเป็นเอกลกัษณ์ วิถี
ชีวิตชุมชน ความเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง้ไป เน่ืองจากปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มาแทรกแซง จากการท่ีมี
หน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจ า จึงควรจะมีแนวทางหรือแผนรองรับสถานการณ์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงในอนาคต พร้อมกบัแนวทางการพฒันาหมู่บา้นอยา่งย ัง่ยนื 
 
ค าส าคัญ:  การบริหารจดัการ,ชุมชนเขม้แขง็,การมีส่วนร่วมของประชาชน,เงินทุนชุมชน 
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Factors Affecting the Propelling and Development of the Sufficiency 
Economy Village Leading to the Selection of Outstanding  

"Yu Yen Pen Suk" Village in Nakhon Ratchasima 
 

Anutida Wangjungklang42 

Abstract 
 
The purpose of this study to study community management to be strong and factors 

affecting the motivation and development of the sufficiency economy village "Yu Yen Pen Suk" in 
the level of Nakhon Ratchasima This research uses qualitative research methods.  In which the 
samples are Sufficiency economy villages that have been selected as the best "Yu Yen Pen Suk" 
village in Nakhon Ratchasima province, consisting of 2  villages. Data were collected through 
interview forms, in-depth interviews with 2 2  community leaders, groups, organizations and 
development households and analyzed for data. 
  The results showed that Community management With the Executive Committee Does not 
rely on the headman as a committee of all groups but it is a way of distributing the power of people 
in the village to participate in community management as well.  Giving a shared ownership feeling 
and clearly divide responsibilities Manage business with transparency, fairness, and community 
rules accepted from joint resolutions.  And found that the factors affecting the movement and 
development of the sufficiency economy village are 2  parts, which are internal factors, namely 
community leaders have leadership  Sacrifice for the public  Honest  And to apply the principles of 
the sufficiency economy to use in daily life and as a tool for community management  The leader 
must do first.  Making the villagers see the importance the village committee has strengthened.  
Share responsibility Transparent Make the villagers trust Faith and confidence in the administration 
of leaders and village committee.  Have driven various activities Through the head of the house's 
worth Including people in the community to participate and cooperate in activities with unity and 
having community funds in the village as working capital and continuously supporting activities. 

 
42

 Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of  Development 
Administration 
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The external factor is that both governmental and private sectors come to give knowledge, help 
promote activities. Including encouragement and guidance Solving problems and obstacles 
continuously. 

 Suggestions from studies the researcher agreed that There should be a variety of studies 
in different contexts.  Such as in urban areas and in the future, the community may be centered on 
uniqueness Community lifestyle the community is intense.  Due to external factors that interfere 
Due to the fact that agencies come to study regularly Should have a way or plan to support the 
situation that will change in the future Along with sustainable village development guidelines. 
 
Keywords:  management, strong communities, public participation, community funds 
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1.  บทน า 
 

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายในการด าเนินงาน ตามวิสัยทศัน์ 
"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"  ได้ด าเนินการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการขบัเคล่ือนกิจกรรมการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัของ
ครอบครัวพฒันาเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิดกระบวนการทางความคิด (Mindset)  
ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงความส าคญัของการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบติัในระดบัครัวเรือนคือ  1) สร้างความมัน่คงทางอาหาร  มีการปลูกผกั  พืชสวนครัว  เล้ียง
สัตว ์การแปรรูป ท่ีเป็นอาหารของครัวเรือน  2) สร้างส่ิงแวดลอ้มให้ย ัง่ยืนมีการบริหารจดัการขยะ 
ลดการใชผ้ลิตภณัฑ ์ สร้างขยะคดัแยกขยะ  มีการจดัสุขลกัษณะในบา้น  การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
3) สร้างภูมิคุม้กนัทางสังคม มีการปฏิบติัศาสนากิจตามพิธี ตามความเช่ือเป็นประจ า  มีการแบ่งปัน
เอ้ือเฟ้ือระหว่างกนั  มีการออกก าลงักายเสริมสุขภาพ  เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ สนบัสนุนการด าเนินงานชุมชนเขม้แขง็ มีขีดความสามารถในการบริหารจดัการ
ชุมชนแบบบูรณการ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีความสุข  ในการพัฒนากลไก การบริหาร
จดัการชุมชน และส่งเสริมระบบบริหารจดัการชุมชน โดยมีภารกิจความรับผิดชอบตามอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพฒันาชุมชน  กระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2552 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพฒันาชุมชนกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2552 ให้กรมการ
พฒันาชุมชน มีภารกิจเก่ียวกบัการสนบัสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้มีความมัน่คง  เขม้แข็ง และมีเสถียรภาพ  
หน้าท่ีประการหน่ึงในการพฒันาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจดัการ
ความรู้ การประกอบอาชีพ การออม และการบริหารจดัการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชน ผูน้ าชุมชน  องคก์ารชุมชนและเครือข่ายองคก์ารชุมชน บริหารจดัการให้
ชุมชนเขม้แข็ง โดยสนบัสนุนให้มีการจดัท าและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อน ามาศึกษา 
วิเคราะห์  และจดัท ายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรม  ฝึกปฏิบติั และพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชน เพื่อใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพ และ เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

จากภารกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยทุธศาสตร์ ของกรมการพฒันาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูว้ิจัย ซ่ึงรับราชการในต าแหน่ง 
นกัวิชาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ หรือ "พฒันากร"  จึงไดมี้ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง   น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น “อยู่เยน็ 
เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากในแต่ละปีงบประมาณ กรมการพฒันาชุมชนจะมี
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กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณมาให้หมู่บา้นขบัเคล่ือนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงปีแรก กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน เรียกว่า “ครัวเรือนพัฒนา” เพื่อเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ และในปีถดัไปใหค้รัวเรือนพฒันาขยายผลไปสู่ครัวเรือนอ่ืนๆ ในหมู่บา้น 
เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต ด้วยการ
ประหยดั และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น เม่ือบุคคลและครอบครัวเขม้แข็งแลว้ ก็พฒันามาในระดับ
กลุ่ม หรือองคก์ร รวมพลงักนัด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ เช่น การผลิต การตลาด การศึกษา สวสัดิการ 
ความเป็นอยู่ สังคมและศาสนา ให้ประชาชนได้รับการพฒันาอาชีพและมีรายได ้  การขบัเคล่ือน
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงจะมีหลายหมู่บา้นท่ีมีการเปล่ียนแปลง พฒันา มีความพร้อม ความเขม้แข็ง 
ท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้หลงัจากการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ แต่บางหมู่บา้นยงัเป็น
เหมือนเดิม จะมีการแปลงเปล่ียนในช่วงแรกของการท ากิจกรรม หรือมีหน่วยงานและงบประมาณ
เขา้ไปสนบัสนุน หลงัจากนั้นก็หยุดการท ากิจกรรม ท าให้กิจกรรมการขบัเคล่ือนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนไม่ต่อเน่ืองท าใหไ้ม่เห็นผลเท่าท่ีควร   

กรมการพฒันาชุมชนมีกิจกรรมการคดัสรรหมู่บา้น “อยู่เยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดั  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยจัดการความรู้และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจดัการชุมชน จึงมีกิจกรรมคดัสรรดังกล่าวฯ  ซ่ึงในแต่ละ
ปีจะมีจงัหวดัละ ๑ หมู่บา้นท่ีไดรั้บโล่รางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การคดัสรรไม่ใช่แค่การไดรั้บโล่รางวลัพระราชทาน
เท่านั้น  แต่เป็นการสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งในทุกดา้น จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง   น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น 
“อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าผลการวิจยัดงักล่าว มาใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ  มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี  สามารถสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง 
ประชาชนพึ่งตนเองได ้ และอยูเ่ยน็ เป็นสุข ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1)   เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งย ัง่ยืน  พึ่งตนเองได้ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)   เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   

น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1)   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : หมู่บา้นท่ีลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล  2  หมู่บา้น ในจงัหวดันครราชสีมาท่ี
ไดรั้บโล่รางวลัพระราชทาน ดงัน้ี 

(1)  บา้นหนองโพธ์ิ  อ าเภอขามสะแกแสง 
(2)  บา้นดอนกลอย  อ าเภอด่านขนุทด 

2)   ขอบเขตดา้นเวลา: ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 
3)   ขอบเขตดา้นประชากร  
ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ผูน้ าชุมชน และครัวเรือนพฒันาในพื้นท่ีหมู่บา้น  

จ านวนหมู่บา้นละ จ านวน 11 คน 
 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1)   ท าให้ทราบถึงระบบการบริหารจดัการชุมชนให้เขม้แข็ง  พึ่งตนเองได้ของหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพียง 
2)   ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  

และสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงบา้นอ่ืนๆ ในประเทศไทยได ้
3)   ท าใหท้ราบปัญหา อุปสรรค ในการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถน าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาใหก้บัหมู่บา้น/ชุมชนอ่ืน ๆได ้
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดเกบ็ข้อมูล 
 
การศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้น

เศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น  “อยู่เยน็ เป็นสุข “ ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา   
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1) วิธีการศึกษา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การวิจยัน้ี ท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

(1)  ผูน้ าชุมชน คือ ผูใ้หญ่บา้นคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อให้ทราบแนวคิด วิธีการ
บริหารจดัการหมู่บา้นการใชก้ฎระเบียบ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนการแกปั้ญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ข โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview)  
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(2)  คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบวิธีการบริหารจัดการชุมชน การแบ่ง
หนา้ท่ีภารกิจ วิธีการดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยการ
ใชว้ิธีจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

(3)  ชาวบ้าน ครัวเรือนพฒันา ท่ีไม่ได้มีต าแหน่งใดๆในหมู่บา้น เพื่อให้ทราบ
แนวคิดเห็นในฐานะเป็นชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบ้าน โดยวิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ( In-depth 
Interview)  

(4)  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในหมู่บา้น    
(5)  วิเคราะห์จากรางวลัต่างๆท่ีหมู่บา้นไดรั้บ 

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมท้ังหมดจากภาคสนาม ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดั
สนทนากลุ่มย่อย จากการท่ีผู ้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับ ชุมชน รวมทั้ ง
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลเอกสาร น ามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ   รางวลัต่างๆท่ี
หมู่บา้นไดรั้บ  จ าแนกหมวดหมู่ของขอ้มูลให้เป็นระบบและท าความเขา้ใจบริบทในชุมชน เพื่อให้
ไดค้  าตอบตามเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้

  
2)  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยตนเอง จ านวน 

2 หมู่บา้น ท่ีเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงไดรั้บคดัสรรเป็น “อยู่เยน็ เป็นสุข”  ดีเด่นระดบัจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 22 คน โดยสัมภาษณ์ ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/กลุ่ม/องค์กร 
ครัวเรือนพฒันา และชาวบา้น 

 
3)  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4)  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัได้รวบรวมขอ้มูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์
ขอ้มูล เน้ือหา  อธิบายเชิงพรรณนาขอ้มูลจากค าให้สัมภาษณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ขอ้มูล ในแต่ละดา้น 
เป็นการจดัสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์รายบุคคล ศึกษาบริบทของชุมชน รวมถึงรางวลัต่าง ๆ 
ท่ีชุมชนไดรั้บ มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด ซ่ึงมีประเด็นการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1) ชุมชนของท่านมีการบริหารจดัการอยา่งไร  ตอ้งปรับหรือเพิ่มเติมอะไรบา้ง  มี
แนวทางและแผนการพฒันาหมู่บา้นแบบใด   

2) การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านคิดว่าสามารถช่วย
ให้ชุมชนพึ่งตนเองไดจ้ริงหรือไม่ อย่างไร  ถา้พึ่งตนเองไดจ้ริงท่านไดมี้การขยายผลไปสู่ครัวเรือน
อ่ืนๆ ในชุมชนหรือไม่  และขยายอยา่งไร 

3) ชุมชนของท่านมีความโดนเด่นในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งไร ท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งและแหล่งเรียนรู้ ใหก้บัชุมชนอ่ืนได ้

4) ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีผลต่อการขบัเคล่ือนและพฒันา
หมู่บา้นหรือไม่ อย่างไร ถา้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอ้ยหรือไม่ให้ความร่วมมือ ท่านจะมี
วิธีการใดท่ีท าใหเ้ขาเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้น 

ปัจจัย 

ปัจจยัภายใน 

  - ภาวะผูน้ าของผูใ้หญ่บา้น 

  - คณะกรรมการหมู่บา้นเขม้แขง็ 
  - การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  - ความสามคัคี 
  - มีเงินทุนชุมชนช่วยสนบัสนุน 
ปัจจยัภายนอก 

  - หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้มา
ส่งเสริม สนบัสนุน เช่น พฒันาชุมชนให้
ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ , 
อบต.แนะน า พาไปศึกษาดูงาน เรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานท่ี 

 

ชุนชนพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  - ชุมชนพึ่งตนเองได ้

  - ประชาชนอยูเ่ยน็ เป็นสุข 

  - ปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
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5) ในชุมชนท่านมีกองทุนชุมชนอะไรบา้ง  มีการบริหารจดัการกองทุนอย่างไร 
และมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมในหมู่บ้านหรือไม่  ถ้ามี ช่วยสนับสนุนอย่างไร   และเกิด
ประโยชน์อยา่งไรกบัชุมชนบา้ง 

6) ท่านคิดว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาหมู่บา้น
ใหเ้ขม้แขง็  น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดั 

7) ท่านคิดวา่ก่อนและหลงัการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนหรือแตกต่าง
กนัอยา่งไร  ถา้แตกต่างกนั เป็นไปในแนวทางใด มีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงบา้ง  

8) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) มี
ผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนของท่านอย่างไรบา้ง  และมีการปรับตวัและรับมือกบัสถานการณ์
น้ีอยา่งไร 

9) ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือนและพัฒนาหมู่บ้านมีอะไรบ้าง   มี
แนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
 
6.  ผลการศึกษา  
 

6.1  การเกบ็ข้อมูลจากพื้นท่ีหมู่บ้านเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน คือ 
1) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ท่ี 6 ต าบลชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

ไดรั้บรางวลั หมู่บา้น “อยุเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 
2) บ้านดอนกลอย  หมู่ ท่ี  7 ต าบลด่านขุนทด อ า เภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ไดรั้บรางวลั หมู่บา้น “อยุเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา ปีงบประมาณ 
2562 

1)  ข้อมูลท่ัวไปของบ้านหนองโพธิ์ 
บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี  6 ต าบลชีวึก  อ าเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน  

97 ครัวเรือน  เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ประชาชนมีความสามัคคีกัน ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติจึงมีความผูกพนัและความเอ้ืออารีต่อกนั  อาชีพหลกัคือ ท านา
ปลูกขา้วไวกิ้นเอง  ส่วนหน่ึงไวข้าย  อาชีพรองคือการท าไร่  และเล้ียงสัตว ์ มีการปลูกตน้ไมย้นืตน้
ในหัวไร่ปลายนาไวใ้ชป้ระโยชน์ สภาพแวดลอ้มดา้นอากาศมีลกัษณะอากาศร้อน ปริมาณน ้ าฝนไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการในฤดูท านาบางปีเกิดความแห้งแลง้ไม่สามารถท าการเกษตรไดห้รือท า
การเกษตรไดไ้ม่สมบูรณ์เพียงพอ  ครัวเรือนมีการปลูกผกัสวนครัวไวกิ้นเอง เหลือจากกินก็แบ่งปัน
ใหเ้พื่อนบา้น  การปลูกผกัสวนครัวร้ัวกินไดเ้พื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  บางครัวเรือนผลิตน ้ายาลา้ง
จานใชเ้อง และมีกลุ่มอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
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1) การท าปุ๋ ยชีวภาพนาโน (ลดรายจ่าย , ลดต้นทุนในการท าการเกษตร 
ครัวเรือนในหมู่บา้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 สามารถท่ีจะท าปุยชีวภาพนาโนใชไ้ดเ้อง) 

2)  ศูนยส์าธิตการตลาด (ส่งเสริมการบริหารจดัการชุมชน โดยใชทุ้นชุมชน) 
3) ปลูกผกัสวนครัว รอบๆ บริเวณบา้น (ลดรายจ่ายในครัวเรือน) 
4) การเล้ียงหมูหลุม (ลดรายจ่าย ลดตน้ทุนในการใช้ปุ๋ ย ซ่ึงปุ๋ ยจากมูลหมู

หลุม เป็นปุ๋ ยชั้นดี และยงัสามารถสร้างรายไดเ้สริมจากการขายปุ๋ ยมูลหมูหลุมไดอี้กดว้ย) 
5)  การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากพริก (สร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก และกลุ่มผูป้ลูก

พริกสามารถท่ีจะขายผลผลิตใหแ้ก่กลุ่มไดโ้ดยตรง รวมถึงผลผลิตต่างๆ เช่น กลว้ย มะม่วง ฯลฯ 
6) การเล้ียงไกไข่ (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีชาวบนกว่า 10 ครัวเรือน

ด าเนินการเล้ียงไก่พนัธุ์ไข่ไวรั้บประทานเอง ถา้มีมากเกินท่ีจะบริโภค ก็จะจ าหน่ายเป็นการ
สร้างรายไดเ้สริมอีกหน่ึงทาง) 

7) เล้ียงไก่พื้นบา้น (ลดรายจ่ายในครัวเรือน) 
8) การท าไมก้วาดจากทางมะพร้าว (สร้างรายไดเ้สริมแก่ครัวเรือน) 
9) การท ากลว้ยอบพลงัแสงอาทิตย ์(สร้างรายไดเ้สริมแก่สมาชิก) 
10) การท าเกษตรผสมผสาน (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จ านวนครัวเรือนท่ี

ด าเนินการ 10 ครัวเรือน) 
11) การเล้ียงปลาดุกในอ่างซีมนต์ (ครายจ่ายแก่ครัวเรือน จ านวน 16 

ครัวเรือน) 
12) การจกัสานไมไ้ผ ่(สร้างรายไดเ้สริมแก่ครัวเรือน จ านวน 3 ครัวเรือน) 
13)  โรงสีขมุชน (ส่งเสริมการบริหารจดัการชุมชน โดยใชทุ้นชุมชน) 
14) ธนาคารขา้ว (ส่งเสริมการบริหารจดัการชุมชน โดยใชทุ้นชุมชน) 

ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บา้น  มีพื้นฐานการด ารงชีวิตแบบง่ายง่ายตามวิถีชีวิตของชาว
ชนบทไทย  หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนสามารถพฒันาศกัยภาพในการพฒันาหมู่บา้นให้เกิดความ
เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืไดโ้ดยมีมิติในการพฒันา คือ  

1) มิติด้านสังคม มีความสามัคคีและความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน 
สามารถจดัเวทีประชาคมเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้ มีขอ้ปฏิบติัร่วมกนัให้คนในชุมชนปฏิบติั
รู้จกัรักษาสิทธิและหนา้ท่ีตามระบบประชาธิปไตย 

2) มิติดา้นเศรษฐกิจ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย และ
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บา้น 

3) มิติดา้นอนุรักษ ์มีการจดัเก็บขอ้มูลใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และเรียนรู้มี
การวางแผนอนุรักษจ์ดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชก้ลุ่มองคก์ร 
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บา้นหนองโพธ์ิ มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาหมู่บา้นเพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นไดอ้ยู่อยา่ง
มีความสุข มีการจดัเวทีประชาคมเพื่อผลคน้หาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น
ร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชข้อ้มูลจากสรุปผลขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) 
ขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้น (กชช.2ค)  และขอ้มูลจากเวทีประชาคมโดยมีตวัแทนจากครัวเรือนเขา้
ร่วมจดัเวทีหาปัญหาความตอ้งการของประชาชนและร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแกไ้ข 

ปี 2553  ไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอขามสะแกแสง ใหเ้ป็นหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้เข้ามาให้ความรู้   แนวทางการด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนเขา้ไปศึกษาดูงานหมู่บา้นท่ีประสบผลส าเร็จ  และไดน้้อมน า
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และน าไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและเกิดเป็น
รูปธรรม  มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 
2)  ข้อมูลท่ัวไปของบ้านดอนกลอย 
บา้นดอนกลอย  หมู่ท่ี 7 ต าบลด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา มีครัวเรือน

จ านวน 127 ครัวเรือน เป็นหมู่บา้นใชว้ิถีชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  ในชุมชนมีบุคคลท่ีเป็น
ตน้แบบในการด าเนินชีวิตโดยไม่ยึดติดกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเน้นการใชว้ตัถุ มีบุคคลเป็น
ตวัอย่างการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข  มีความเอ้ืออาทร  มีความรักความสามคัคีช่วยเหลือแบ่งปัน  
ในชุมชน ซ่ึงมีบุคคลเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานแบบพึ่งตนเองไดท่ี้หลากหลาย  และไดช่ื้อว่า  
“เป็นหมู่บา้นแห่งการเก้ือกูล โดยสืบสาน  รักษา  ต่อยอด  สร้างความสุขร่วมกนัในการใชวิ้ถีชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

1) ส่งเสริมปลูกพืชแบบเกษตรอินทรียป์ลอดสารพิษ 
2) ส่งเสริมปลูกผกัสวนครัว, พืชสมุนไพร,  เล้ียงสัตว,์   
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั แสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม 
4) ส่งเสริมการออมทรัพย ์ใชอ้ยา่งประหยดั 
5) ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
6) ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
7) ส่งเสริมใหชุ้มชนปลอดอบายมุขมีความมัน่คงปลอดภยั 
8) ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
9) ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกนัโดยคนในชุมชน (ศูนยส์าธิตการตลาด) 
10) จดัสวสัดิการทุนชุมชน 
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 ปี  2553  บา้นดอนกลอย  ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบระดบั
ต าบลโดยภาคีการพฒันาของต าบลด่านขุนทด  จาก องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด, พฒันา
ชุมชน,  เกษตร, สาธารณสุข, กศน.  เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีเกือบทุกครัวเรือนมีกิจกรรมในการ
ด ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกหลงัคาเรือนปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย   ไดรั้บ
การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามความถนัดของครัวเรือนตน้แบบโดยการปลูกพืช   เล้ียงสัตว์  
การใชพ้ลงังานทดแทน  การท าปุ๋ ยชีวภาพ เพื่อใชเ้องในชุมชน  และมีผูส้มคัรเป็นครอบครัวพฒันา 
จ านวน  50  ครัวเรือน    เขา้ร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ดา้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปี 2554  ไดรั้บการคดัเลือกจากส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอด่านขุนทด ให้เป็นหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ไดเ้ขา้มาใหค้วามรู้   แนวทางการด าเนินงาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเขา้ไปศึกษาดูงานหมู่บา้นท่ีประสบผลส าเร็จ  และไดน้้อม
น าแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และน าไปปฏิบติัจนเป็นวิถีชีวิตและเกิดเป็น
รูปธรรม  และไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ิน อบต.ด่านขนุทด เป็นผูท่ี้สนบัสนุน ขบัเคล่ือน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตใชห้ลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี 

กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น  กลุ่ม/องค์กรในชุมชน 
ครัวเรือนพฒันา จ านวน  22 คน โดยคิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

(1) เพศ 
- เพศชาย  จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.3 
- เพศหญิง  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 

(2) ช่วงอาย ุ
-ระหวา่ง 30-40 ปี จ านวน 2 คน  คิดเป็น ร้อยละ 9.09 
-ระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
-ระหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
-ระหวา่ง 61-70 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 
-70 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 

(3) การศึกษา 
- ประถมศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 

- มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  9 คน  คิดเป็นร้อยละ 40. 91   
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6.2 การวิเคราะห์ค าถามการสัมภาษณ์ 
ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น กลุ่ม/องคก์รในชุมชน และ

ครัวเรือนพฒันา 22 คน มีประเด็น ดงัน้ี 
1) ชุมชนของท่านมีการบริหารจดัการอยา่งไร ตอ้งปรับหรือเพิ่มเติมอะไรบา้ง  มี

แนวทางและแผนการพฒันาหมู่บา้นแบบใด   
การบริหารจดัการชุมชนเม่ือก่อนชาวบา้นไม่ค่อยกลา้แสดงออก  มีแต่ผูน้ า และ

คณะกรรมการบริหารจดัการเอง จึงท าให้การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในชุมชนนอ้ย ชาวบา้นไม่
เห็นความส าคญัในการท ากิจกรรม และเม่ือก่อนผูใ้หญ่บา้นจะเป็นประธานเกือบทุกกลุ่ม ผูใ้หญ่บา้น
และคณะกรรมการจึงมีแนวทาง ให้ชาวบา้นเขา้มามีบทบาทในการบริหารชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดย
การเป็นคณะกรรมการบริหารงานในกลุ่มต่าง  ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้คณะกรรมการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ โดยมีผูใ้หญ่บ้านและผูน้ าคอยเป็นพี่เล้ียง ให้ค  าปรึกษาแนะน า ในการบริหารงาน
ดงักล่าว  เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรในหมู่บา้นเพิ่มขึ้น  เป็นการกระจายอ านาจและแบ่งเบาภาระงาน 

การบริหารงานจะไม่ขึ้นอยู่กบัผูใ้หญ่บา้นเพียงอย่างเดียวจะตอ้งมีคณะกรรมการ
บริหารและทุก ๆ ต าแหน่งมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ
และร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งน้ีตอ้งเขา้ท่ีประชุมโดยมีตวัแทนจากทุกครัวเรือนในหมู่บา้นเขา้ร่วม
เวทีประชุมเพื่อใหม้ติในเร่ืองนั้น ๆ  

การบริหารจดัการชุมชน นอกจากการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละงานชัดเจน มี
ผูน้ าชุมชนในแต่ละดา้น มีคณะกรรมการบริหารจดัการ มีการแบ่งคุม้ เพื่อใหง้่ายต่อการดูแลสมาชิก
ในคุม้ โดยมีหวัหนา้คุม้ดูแลแลว้ ยงัมีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจากประชุม คือ มีการจดัท าขอ้ตกลงเพื่อเป็น
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีทุกคนถือปฏิบติัร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้ชาวบา้นน าไปปฏิบติั   มี
การประชุมจดัเวทีประชาคมเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือนอย่างน้อย
เดือนละ 1-3 คร้ัง เพื่อน าปัญหามาเสนอในท่ีประชุมหาแนวทางแกไ้ข มีการประชุมเพื่อขอมติ และ
รับรอง  มีการจดัเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลชุมชนเพื่อน าไปใชใ้นการจดัท าแผนชุมชน ขอ้มูลจากทุน
ชุมชน  ทุนทางสังคม  ทุนทางกายภาพ  ทุนมนุษย ์ ปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชุมชนมี
การจดัสถานท่ีส าหรับเป็นศูนยเ์รียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และนอกชุมชน ไดม้าศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบั
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน่าสนใจ และสอดคลอ้งกับสภาพชุมชน และมีการฝึกการเป็น
วิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ 

แนวทางและแผนการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้เวทีประชาคมในหมู่บ้านในการท า
กิจกรรมและโครงการต่างๆ  ซ่ึงแผนชุมชนหรือแผนพฒันา  แต่จะมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
แต่ทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรมและโครงการจะตอ้งมีการประชุมและขอมติจากเวทีประชุมในการรับรอง
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เร่ืองนั้นก่อนด าเนินโครงการ  แต่ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเล็กน้อยและเร่งด่วน ผูน้ าและคณะกรรมการ
หมู่บา้นจะปรึกษาหารือกนัก่อน  เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที  

หมู่บา้นท่ีมีการจดักิจกรรมดูแลชุมชนด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของคนในชุมชนเป็นประจ าสม ่าเสมอ  เช่น  มีการจดัเวรยามทุกวนั  โดยมีการเขา้เวรหมู่บา้น เพื่อ
ตรวจตราชุมชน  และใหค้วามช่วยเหลือชุมชนในกรณีเดือนร้อน ซ่ึงมีจดัเวรยาม วนัละไม่นอ้ยกวา่ 4 
คน ผูรั้บผิดชอบเวรก าหนดชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ส าหรับบุคคลใดท่ีตอ้งการมาอยู่เพิ่มเติม
สามารถท าได ้ กิจกรรมท่ีด าเนินการแลว้เช่น คนในชุมชนถา้ไม่มีรถเขา้หมู่บา้น  สามารถโทรศพัท์
มาตรงจุดอยู่เวร  ก็จะออกไปรับเพื่อเขา้หมู่บา้นได ้ กรณีมีผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน  สามารถโทรขอความ
ช่วยเหลือไดท่ี้จุดเวร  สามารถน าส่งโรงพยาบาลไดท้นัท่วงที   
  มีการจดัตั้งจุดตรวจเวรยาม เพิ่มเติมช่วงเทศกาลต่าง ๆ บริเวณทางเขา้หมู่บา้น   เพื่อ
ป้องกนัเหตุด่วนเหตุร้าย เป็นประจ าทุกคร้ัง  มีกิจกรรมในการรณรงค ์ป้องกนั  และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เป็นประจ าทุกปี โดยจดัการแข่งขนักีฬาพื้นบา้นในชุมชน   ส่งเสริมการเล่นกีฬาในชุมชน  
จัดประชาคมเพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงรณรงค์ โทษ พิษภัยของยาเสพติด จากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเป็นประจ า  ปัจจุบนั เป็นหมู่บา้นปลอดยาเสพติด  รณรงค ์และหา้มด่ืม
เหลา้ เล่นการพนนัในงานบุญ งานเศร้า และเป็นหมู่บา้นมวลชนสัมพนัธ์   
  มีการตรวจคดักรองและให้ค  าแนะน า ปรึกษาปัญหาเร่ืองการดูแลสุขภาพ เช่น
เบาหวาน ความดนั ฯลฯ  เป็นประจ าทุกเดือน โดยมี อสม. ประจ าหมู่บา้นเป็นผู ้ดูแล และมีอุปกรณ์
ออกก าลงักายประจ าหมู่บา้นไวท่ี้ลานศาลาประชาชนหมู่บา้น ใหช้าวบา้นมาออกก าลงักายทุกวนั 

2) การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านคิดว่าสามารถช่วย
ให้ชุมชนพึ่งตนเองไดจ้ริงหรือไม่ อย่างไร ถา้พึ่งตนเองไดจ้ริงท่านไดมี้การขยายผลไปสู่ครัวเรือน
อ่ืนๆ ในชุมชนหรือไม่ และขยายอยา่งไร 
   ช่วยไดจ้ริง โดยการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต  
ตามหลกัการประเมิน  6 × 2  คือ การลดรายจ่าย  เพิ่มรายได ้ โดยการปลูกพืชผกัสวนครัวไวกิ้นเอง  
เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบา้นหรือแลกเปล่ียนกนั การเล้ียงสัตว ์ การท าปุ๋ ยหมกัและน ้ ายาอเนกประสงค์
ไวใ้ชเ้องในครัวเรือน   ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในคนรุ่นหลงั ไม่ให้
สูญหาย  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และสภาพแวดลอ้มบริเวณบา้นของตวัเองให้สะอาดน่ามอง เป็น
ระเบียบ  การบริหารจดัการขยะ  มีการเอ้ืออารีต่อกนั รู้รักสามคัคี  มีการแบ่งปันช่วยเหลือ เป็นหูเป็น
ตาดูแลซ่ึงกนัและกนั การมีร้ัวบา้นท่ีดีท่ีสุด คือการมีเพื่อนบา้นท่ีดี  ถา้เรามีร้ัวบา้นท่ีใหญ่แต่ไม่มีคน
คอยช่วยเป็นหูเป็นตา ขโมยอาจจะได้ทรัพยสิ์นมีค่าไป แต่ถา้เรามีร้ัวเป็นเพื่อนบ้าน บา้นเราจะ
ปลอดภยั  เม่ือเรามีการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได ้ท าใหเ้รามีเงินเหลือเก็บ จึงมีการออม  ซ่ึงตอนแรก
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ชาวบา้นยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในการบริหารงาน ท าให้ผูน้ าเกิดแนวคิดท่ีท าให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจา้ของ โดยการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน และให้เขามีส่วนในการบริหาร 
โดยการออมในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต สวสัดิการชุมชน  มีร้านคา้ชุมชน   และอีก
หน่ึงเร่ืองท่ีส าคญั คือ มีการจดัท าบญัชีครัวเรือนท าให้เราทราบว่ามีรายได้เท่าไร รายจ่ายอะไรท่ี
ฟุ่ มเฟือยท าใหเ้ราลดค่าใชจ่้ายนั้นลง  ลดการซ้ือของส้ินเปลือง 
  เม่ือเราท าแลว้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์  จึงมีการขยายผลไปสู่ครัวเรือนอ่ืนๆใน
ชุมชน  โดยผูน้ าตอ้งท าก่อน  ท าให้เห็นผลปฏิบติัให้เห็นผลจริงๆก่อนท่ีบอกให้ผูอ่ื้นท า แลว้เชิญ
ชวน ชกัชวน  เร่ิมจากส่ิงท่ีท าไดใ้นครัวเรือนก่อน  จึงขยายผลไปสู่จุดอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น  มีการยกย่อง
และชมเชยในเวทีการประชุม  เพื่อเป็นตน้แบบในการน าไปปรับใชใ้นครัวเรือนของตนเอง 

3)  ชุมชนของท่านมีความโดนเด่นในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งไร ท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งและแหล่งเรียนรู้ ใหก้บัชุมชนอ่ืนได ้
  ความโดดเด่นของชุมชน คือการมีสวสัดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือ ดูแล สมาชิก 
รวมถึงผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ เช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือส่ิงของจ าเป็น สวสัดิการดูแลยาม
เจ็บป่วย ฯ 

- มีศูนยส์าธิตการตลาด  ขายสินคา้ชุมชน เคร่ืองอุปโภค บริโภค ใหช้าวบา้น
เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ โดยมีการลงหุ้น มีคณะกรรมการดูแลแต่ละฝ่าย มีการ
จดัท าระบบบญัชีทุกวนั เพื่อให้รู้ยอดขาย และยอดสินคา้คงเหลือ และตอ้งสั่งเพิ่มเท่าใด ผูข้ายจะได้
เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย ไม่มีการผูกขาดว่าผูข้ายจะเป็นคนเดียวทุกปี จะให้สมาชิกเป็นผูเ้ลือก 
การปันผลคืนทุนจากการขาย ส่วนหน่ึงให้กบัสมาชิก อีกส่วนเป็นเงินสวสัดิการให้กบัชุมชน อีก
ส่วนเป็นทุนสมทบเขา้ศูนยส์าธิตการตลาด นอกจากซ้ือสินคา้ในราคาถูก ยงัมีการปันผลส้ินปี ท าให้
ร้านคา้ชุมชน หรือศูนยส์าธิตการตลาด มีความเขม้แข็งมาก  ร้านคา้ทัว่ไปท่ีมีพ่อคา้คนกลางตอ้งปิด
กิจการลง    

- มีการท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยนาโน แก๊สชีวภาพ ไวใ้ชเ้องในครัวเรือน ใชเ้ศษอาหาร
ท่ีเหลือทานทุกวนั มูลสัตว์ท่ีเล้ียง มาท าเป็นปุ๋ ยหมกัฯ เพื่อลดรายจ่าย ปลูกพืชผกัท่ีปลอดภยัจาก
สารเคมี ยงัไดสุ้ขภาพดีอีกดว้ย   

- กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP  ในชุมชนมีหลายกลุ่ม มีการกระจาย
รายไดใ้นชุมชนเป็นอาชีพเสริม ลดการออกไปท างานนอกพื้นท่ี สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

- การบริหารจดัการขยะ การรีไซตเ์คิล การคดัแยกขยะ ท าให้สภาพแวดลอ้ม
ในครัวเรือน และในชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ  

- การมีผูน้ าและคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเขม้แขง็ แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการหมู่บา้น  มีคณะกรรมการแต่ละฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งคุม้โดยมีหัวหนา้
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คุม้เป็นผูดู้แลรับผิด  โดยท่ีผูน้ าจะเป็นผูล้งมือปฏิบติัก่อน ท าให้เห็น ก่อนท่ีจะชกัชวนชาวบา้นหรือ
ใหช้าวบา้นลงมือท า 

4)  ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีผลต่อการขบัเคล่ือนและพฒันา
หมู่บา้นหรือไม่ อย่างไร ถา้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอ้ยหรือไม่ให้ความร่วมมือ ท่านจะมี
วิธีการใดท่ีท าใหเ้ขาเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นอยา่ง 
มาก  คือ การท ากิจกรรมทุกส่วนจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลกั  เพื่อท่ีจะให้
การด าเนินงานและการขบัเคล่ือนหมู่บา้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   ตามวตัถุประสงค์ช่วยท าให้
งานเสร็จเร็วขึ้น  ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการ  ร่วมคิด  ร่วม
วางแผน  ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ  และร่วมรับผลประโยชน์  ให้มีบทบาทส าคญัในทุก
กระบวนการ เช่น การพฒันาหมู่บา้นถา้ทุกบา้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมน้ีก็จะ
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตามก าหนดเวลาหรือก่อนก าหนดเวลา  ถา้ในการท ากิจกรรมใดในหมู่บา้น
ขาดการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะท าให้กิจกรรมนั้นไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร  ท าให้มองถึงภาวะของผูน้ าในการดึงคนเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆดว้ย  โดยท่ีผูน้ าและคณะกรรมการหมู่บา้นจะเป็นผูท่ี้ลงมือปฏิบัติก่อน ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้สั่งให้
ชาวบา้นท ากิจกรรมเอง  แต่จะเป็นการท าใหเ้ห็นผล ใหช้าวบา้นมีเห็นความส าคญั และอยากเขา้มามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยมีวิธีการแก้อย่างไรให้เขาเข้ามาร่วม
กิจกรรมมากขึ้นคือ  การชกัชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมดว้ย  และการมีมาตรการในกฎระเบียบของ
หมู่บ้านท่ีให้ทุกครัวเรือนเข้ามาร่วมประชุมเป็นประจ าทุกเดือน ถ้าขาดเกิน 3 คร้ังจะมีตัดสิน
กิจกรรมต่างๆในชุมชน  รวมผูน้ าจะมองว่าปัญหาการท่ีประชาชนมาร่วมกิจกรรมน้อยเกิดจาก
ปัญหาของตวัผูน้ าเองว่าว่ามีจุดบกพร่องอะไรบา้งท าไมชาวบา้นถึงให้ความร่วมมือน้อย และอีก
ประการหน่ึงคือการท่ีให้ไดรั้บรางวลัไม่ว่ากิจกรรมใด จะให้บอกว่ารางวลัท่ีไดม้าเป็นของชาวบา้น
ทุกคน เกิดจากความร่วมมือของชาวบา้น ไม่ใช่เป็นของผูน้ าหรือของคณะกรรมการ  เขาจะไดรู้้สึก
วา่เขามีส่วนร่วมในการท าใหห้มู่บา้นประสบผลส าเร็จหรือไดรั้บรางวลั 

5)  ในชุมชนท่านมีกองทุนชุมชนอะไรบา้ง มีการบริหารจดัการกองทุนอย่างไร 
และมีส่วนช่วยสนบัสนุนกิจกรรมในหมู่บา้นหรือไม่ ถา้มี ช่วยสนบัสนุนอยา่งไร และเกิดประโยชน์
อยา่งไรกบัชุมชนบา้ง 

กองทุนสวสัดิการชุมชน กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ศูนยส์าธิตการตลาด   
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  โรงสีชุมชน  กองทุนแม่ของแผ่นดิน  กองทุนขยะ  กองทุนบุญวนัละ
บาท กองทุนป๊ัมน ้ ามันชุมชน  กองทุนหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  กองทุนปุ๋ ย ฯลฯ  และทุนใน
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หมู่บ้านมีส่วนช่วยสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมด้านอ่ืน  ๆ คือ เป็น
เงินทุนให้กูย้ืมดอกเบ้ียต ่าให้กบัคนในชุมชนไดมี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อน าไปประกอบอาชีพ  การ
น าดอกผลก าไรจากกองทุนต่างๆมาช่วยสนบัสนุนและขบัเคล่ือนกิจกรรมในชุมชน  ช่วยสนบัสนุน
ในเร่ืองของเศรษฐกิจชุมชนคือการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชน  เร่ืองของทุนการศึกษามอบทุน
ให้กบัเด็กเรียนดี แต่ยากจน ดอ้ยโอกาส  สวสัดิการชุมชน   ดูแล ให้ความช่วยเหลือผูย้ากไร้  ผูป่้วย
ติดเตียง ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ รวมถึงคนท่ีเจ็บป่วยและคลอดบุตรดว้ย  การส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี 
สืบสานและอนุรักษ ์วฒันธรรมประเพณีของหมู่บา้น ท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกปี และใหเ้ยาวชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมดว้ย  การสนบัสนุนดา้นกีฬา ตา้นยาเสพติด อุปกรณ์ออกก าลงักายท่ี
ศาลากลางหมู่บา้น 

6) ท่านคิดวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาหมู่บา้น
ใหเ้ขม้แขง็ น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดั 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็การมีส่วนร่วม 
ของคนในชุมชน  คือ  ผูน้ าชุมชนมีความเขม้แข็ง มีแนวคิด  วิสัยทศัน์  มีภาวะผูน้ า  การบริหาร
จดัการชุมชนมีการวางระบบการบริหารจดัการท่ีดี  คณะกรรมการหมู่บา้นมีความเขม้แข็งมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ    มีความสามคัคี ท าให้เกิดพลงัในการขบัเคล่ือน  การให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจา้ของ การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ทุกครัวเรือนในหมู่บา้นตอ้งมีส่วนร่วมในการ
กิจกรรม  ตอ้งมีการลงมือปฏิบติัจริง ถา้ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมในหมู่บา้นขาดการร่วมมือจาก
ชาวบา้นจะท าให้กิจกรรมนั้น ขาดการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและไม่เห็นผลท่ีเป็นรูปธรรม     การ
มีทุนชุมชนช่วยสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมในหมู่บา้น  โดยท่ีไม่ตอ้งออกไปกูย้มืเงินทุนจากขา้งนอก  
มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน การมีกลุ่มองคก์รท่ีเขม้แขง็มีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้น
ท่ีสนใจ มีคนเขา้มาศึกษาเรียนรู้งานในหมู่บา้น  ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  กลุ่มองคก์รต่างๆ  ท าใหชุ้มชนมี
อาชีพและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

การมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยส่งเสริมสนบัสนุนในการท ากิจกรรม  ไม่วา่จะ 
เป็นเร่ืองของการให้ค  าแนะน า ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สนบัสนุนให้ท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
คอยติดตามประเมินผลและให้ค  าแนะน าปรึกษาเป็นประจ า  หากมีปัญหาจะช่วยแกไ้ขไดท้นัทวงที 
รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเป็นวิทยากรมืออาชีพในการเป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้  การตอ้นรับ
แขก จดัท าเอกสารการ  ถ่ายทอดความรู้วิชา  การบรรยาย  การติดต่อประสานงาน 

7) ท่านคิดว่าก่อนและหลังการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร ถา้แตกต่างกนั เป็นไปในแนวทางใด มีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงบา้ง 
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เม่ือก่อนชาวบ้านจะไม่รู้จักหลักการและวิธีการตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จะท าไปเร่ือย ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมก็น้อย  ไม่มีความเป็นระเบียบ  เช่น  
ในการประชุมมาร่วมประชุมน้อย อยากกลบัตอนไหนก็กลบั   ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง 

หลงัการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นเร่ือย ๆ  
โดยการให้ค  าแนะน าปรึกษา ให้แนวคิด รวมถึงหลกัการต่างๆ ท าให้ชาวบา้นเร่ิมรู้จกัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นจากเม่ือก่อน  เช่นชาวบา้นจะไม่รู้จกัวิธีการออมเงิน  การลดละเลิก
อบายมุข  การจดัท าบญัชีครัวเรือน  หลงัจากไดมี้หน่วยงานภาครัฐเขา้มาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การให้ค  าแนะน า ชาวบา้นก็เขา้มาร่วมกิจกรรมมากขึ้น  มีความเป็นระเบียบมากขึ้น  มีส่วนร่วมใน
การให้ความคิดเห็นและลงมติในท่ีประชุม  เร่ิมประชุมพร้อมกนัและเลิกประชุมพร้อมกนั  มีการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารอย่างทัว่ถึง  รู้จกัวิธีการออมเงิน  การลดละเลิกอบายมุข  การประหยดั  การจดัท า
บญัชีครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น มีการปลูกผกัและเล้ียงสัตวไ์วกิ้นเองมากขึ้น  การน าเศษ
อาหารมาท าเป็นปุ๋ ยหมกั ใชใ้นครัวเรือน  เร่ิมมีการจดัระเบียบ สภาพแวดลอ้มในบริเวณครัวเรือน
ให้สะอาด น่าอยู่  รวมถึงการบริหารจดัการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเป็นวิทยากร
กระบวนการ  การถ่ายทอดความรู้ การท างานเป็นระบบและท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายพฒันา  การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

8) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) มี
ผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนของท่านอย่างไรบา้ง  และมีการปรับตวัและรับมือกบัสถานการณ์
น้ีอยา่งไร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID -19) มี
ผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชน  คือในส่วนของพ่อคา้แม่คา้ท่ีจะตอ้งออกไปคา้ขายนอกหมู่บา้น
ต้องหยุดขาย  ท าให้ขาดรายได้  แต่ในส่วนของผลกระทบของครัวเรือนท่ีท าการเกษตร ไม่ได้
ออกไปนอกหมู่บา้นชาวบา้นจะมีการสร้างอาหารเองได ้ ก็คือ ความมัน่คงทางดา้นอาหารเพราะมี
การปลูกผกัและเล้ียงสัตว์ไว้กินเอง ซ่ึงได้รับผลกระทบน้อย  ส่วนการปรับตัวและรับมือกับ
สถานการณ์คือท าตามมาตรการท่ีทางรัฐบาลให้ค  าแนะน า กินร้อน ช้อนตวัเอง ลา้งมือบ่อยๆ ใส่
หนา้กากอนามยั ไม่ไปในท่ีชุมชนมีคนเยอะ เวน้ระยะห่างทางสังคม ดูแลรักษาสุขภาพตวัเอง และ
รับมือดว้ยการสร้างความมัน่คงทางอาหาร ปลูกผกัสวนครัว และเล้ียงสัตวเ์พิ่มขึ้น  

9) ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือนและพัฒนาหมู่บ้านมีอะไรบ้าง   มี
แนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

ปัญหาตอนแรกคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีนอ้ย แต่หลงัจากผูน้ า และ 
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คณะกรรมการไดข้บัเคล่ือนและท าให้เห็นว่ากิจกรรมมีความส าคญัอย่างไร  ชาวบา้นก็เขา้มามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้นและท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  ส่วนใหญ่ถา้มีปัญหาจะเป็นปัญหา
เลก็นอ้ยท่ีผูน้ าและคณะกรรมการสามารถแกไ้ขปัญหาได ้เพราะเรามีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน
เพื่อรับทราบขอ้มูลข่าวสารและติดตามสอบถามปัญหา  หากมีปัญหาท่ีรุนแรงจะใช้เวทีจดัประชุม
โดยใชม้ติท่ีประชุม  ใหค้ณะกรรมการและชาวบา้นไดห้าแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 
 

7.  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
การศึกษางานวิจยั เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง  น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น  “อยู่เยน็ เป็นสุข “ ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา  1) เพื่อ
ศึกษาระบบการบริหารจดัการให้ชุมชนเขม้แข็งย ัง่ยืน  พึ่งตนเองได ้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   
น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา  โดยการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์บุคคลในหมู่บา้นเป้าหมายท่ีไดรั้บรางวลั จ านวน 2 หมู่บา้น 

  
7.1  สรุปผล 
การศึกษางานวิจยั เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง  น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น  “อยู่เยน็ เป็นสุข “ ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา  ผูว้ิจยัสรุป
ผลการวิจยั เป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  ระบบการบริหารจดัการให้ชุมชนเขม้แข็งย ัง่ยืน พึ่งตนเองได ้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการศึกษา การบริหารจดัการชุมชน เนน้การให้ชาวบา้นเขา้มามีบทบาทใน
การบริหารชุมชนมากขึ้น โดยการเป็นคณะกรรมการบริหารงานในกลุ่มต่างๆท่ีมีอยู่ในชุมชน   ให้
คณะกรรมการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ  โดยมีผูใ้หญ่บา้นและผูน้ าคอยเป็นพี่เล้ียง  ใหค้  าปรึกษาแนะน า  
ในการบริหารงานดงักล่าว  เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรในหมู่บา้นเพิ่มขึ้น  เป็นการกระจายอ านาจ
และแบ่งเบาภาระงาน  การบริหารงานจะไม่ขึ้ นอยู่กับผู ้ใหญ่บ้านเพียงอย่างเดียวจะต้องมี
คณะกรรมการบริหารดา้นต่างๆและกลุ่มองค์กรในชุมชน ซ่ึงทุกๆต าแหน่งมีบทบาทหน้าท่ีส าคญั
ในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งน้ีตอ้งเขา้ท่ีประชุม
โดยมีตวัแทนจากทุกครัวเรือนในหมู่บา้นเขา้ร่วมเวทีประชุมเพื่อให้มติในเร่ืองนั้นๆ มีขอ้ถือปฏิบติั
ร่วมกันในชุมชน ท่ีจัดท าข้อตกลงเป็นกฎ ระเบียบของชุมชน  โดยคนในชุมชนร่วมประชุม
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ปรึกษาหารือ ร่วมสร้างกฎ ระเบียบ เพื่อถือปฏิบติัร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นท่ียอมรับ และ
ถือปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ ชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะประชุมทุกเดือน เพื่อผูใ้หญ่น าขอ้ราชการ
จากหน่วยงานราชการมาแจง้กบัชุมชนทุกตน้เดือน หรือ บางเดือน 2 – 3 คร้ังในกรณีท่ีมีขอ้ราชการ
เร่งด่วน  และมีการจดัเวทีเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

การบริหารจดัการชุมชน นอกจากการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบแต่ละงานชดัเจน  
มีผูน้ าชุมชนในแต่ละด้าน มีคณะกรรมการบริหารจัดการ มีการแบ่งคุ ้ม เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล
สมาชิกในคุม้ โดยมีหัวหน้าคุม้ดูแล  มีการจดัเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลชุมชนเพื่อน าไปใช้ในการ
จดัท าแผนชุมชน ขอ้มูลจากทุนชุมชน  ทุนทางสังคม  ทุนทางกายภาพ  ทุนมนุษย ์ ปราชญช์าวบา้น
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชุมชนมีการจดัสถานท่ีส าหรับเป็นศูนยเ์รียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และนอก
ชุมชน ไดม้าศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบักิจกรรมดา้นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัสภาพ
ชุมชน และมีการฝึกการเป็นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้  การบริหารจดัการโดยผ่าน
ระบบบริหารแบ่งเป็นดา้น ๆ ดงัน้ี 

(1)  ด้านการบริหารจดัการชุมชน  ชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกันท่ีจะประชุมทุก
เดือน เพื่อผูใ้หญ่น าขอ้ราชการจากหน่วยงานราชการมาแจง้กบัชุมชนทุกตน้เดือน หรือ บางเดือน 2 
– 3 คร้ังในกรณีท่ีมีขอ้ราชการเร่งด่วน  และมีการจดัเวทีเพื่อแกไ้ขปัญหาในชุมชนอย่างสม ่าเสมอ  
จดัท าขอ้ตกลงเป็นกฎ ระเบียบของชุมชน  โดยคนในชุมชนร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างกฎ 
ระเบียบ เพื่อถือปฏิบติัร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นท่ียอมรับ มีการจดัท าแผนและปรับปรุงแผน
ชุมชน เพื่อให้เหมาะสม เป็นประจ าทุกปีอย่างนอ้ยปีละ 2 – 3 คร้ังต่อปีซ่ึงมีการแบ่งงานรับผิดชอบ
ของแต่ละงานให้ชดัเจนโดยมีผูน้ าชุมชน ในแต่ละดา้นมีคณะกรรมการบริหารจดัการซ่ึงมีผลงาน
เป็นรูปธรรม  คือ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เช่น  คณะกรรมการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนยส์าธิต
การตลาด, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนปุ๋ ย, 
คณะกรรมการหมู่บ่าน (กม.), กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ,องคก์รสตรี, กองทุนขยะ อสม., กลุ่มผูสู้งอายุ, 
กลุ่มผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ OTOP ฯลฯ 

(2) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น  มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินมาด าเนินงาน   มีการจดัเวร
ยามเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  การรับรองครอบครัวปลอดภยัจากยาเสพติดของกองทุน
แม่ของแผ่นดิน  การจดักิจกรรมแข่งกีฬาระหว่างหมู่บา้นให้เยาวชนและประชาชนในหมู่บา้นเพื่อ
ตา้นยา เสพติด  จดักิจกรรละดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้น และต ารวจบา้น จดัตั้งจุดตรวจของหมู่บา้นในช่วงเทศกาลและงานบุญประเพณีของหมู่บา้น 
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(3)  ดา้นสุขภาพอนามยั การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
ในการป้องกนัโรค  และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ โดยทางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  กลุ่ม อสม. เป็น
ประจ า ดงัน้ี 

การส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  เช่น  การออกก าลงักาย  
โดยการป่ันจกัรยาน  ออกก าลงัจากเคร่ืองออกก าลงักาย  การว่ิงรอบบริเวณสระน ้ าหมู่บา้นและรอบ
หมู่บา้น 

-  การตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัคนในชุมชน โดย อสม  .หมู่บา้น อย่าง
นอ้ยปีละ 1  คร้ัง 

-  ตรวจสุขภาพอนามยัเบ้ืองต้น โดยการคดักรองเบาหวาน  ความดัน  
อยา่งนอ้ย 3 เดือน/คร้ัง 

-  ตรวจสุขภาพเพื่อคดักรองกลุ่มเส่ียง มะเร็งเตา้นม  มะเร็งปากมดลูก 
ตรวจหาสารพิษเกษตรกร 

-  ส ารวจลูกน ้ายงุลาย  และกิจกรรมท าลายลูกน ้ายงุลายท่ีเป็นพาหนะโรค  
โดยท าเป็นประจ าทุกคุม้  ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ   

-  ประชาสัมพนัธ์  รณรงค์ ออกฉีดยาป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้น ทั้งสุนขั
และแมว 

-  การดูแลผูสู้งอายุ  ผูป่้วย   ออกดูแล  ติดตามอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ย 
3 คร้ังต่อเดือน 

(4) ดา้นคุณธรรม และจริยธรรมของชุมชน ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของ
ชุมชนเป็นหมู่บา้นท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนลด  ละ  เลิก อบายมุข โดยส่งเสริมงานบุญ  
งานเศร้า  ปลอดเหลา้ อบายมุข ในบริเวณวดั  โรงเรียน โดยเด็ดขาด  ซ่ึงปรากฏว่า ชุมชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  เป็นหมู่บา้นรักษาศีล 5  รณรงคใ์ห้คนในชุมชน ไม่ติดเหลา้  ไม่สูบบุหร่ี ไม่เล่น
การพนนั  มีกิจกรรมยกยอ่ง  ประกาศเกียรติคุณ บุคคลท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม  ให้
ความร่วมมือในชุมชนอย่างสม ่าเสมอ  (โดยทุกครัวเรือนท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ จะไดก้าร
ยกเวน้ไม่ตอ้งจ่ายค่าน ้ายอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมประกาศเกียรติคุณเป็นครัวเรือนตวัอย่าง)  ครัวเรือน
ท่ีส่งเสริมอาชีพดีเด่น  กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและดูแลคนยากจน  คนด้อยโอกาส และคนท่ี
ประสบปัญหา จากคนในชุมชน  โดย  ผูใ้หญ่บา้น  ผูน้ า  กรรมการหมู่บา้น องคก์รในหมู่บา้น  ออก
เยีย่มคนท่ีประสบปัญหา  เช่น  ผูสู้งอายปุ่วยติดเตียง    ใหทุ้นการศึกษาครัวเรือนฐานยากจน  คนดอ้ย
โอกาส จดัเงินดูแลช่วยเหลือ เช่นกรณีผูด้อ้ยโอกาสเสียชีวิต น าเงินไปช่วยเหลือ  กรณีคนในชุมชน
เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาล ไปเยีย่มพร้อมเงินช่วยเหลือ 
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(5) ดา้นการจดัการทรัพยากรชุมชน  มีการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มชุมชน  บ่อหมกัแก๊สชีวภาพมูลสัตว ์และขยะเปียก ไม่ไดเ้ป็นส่ิงของหรือวตัถุดิบท่ีไร้
ค่าหมดประโยชน์อีกต่อไป เพราะนอกจากจะน าวตัถุดิบเหล่าน้ีกลบัมาหมกัเป็นปุ๋ ยชั้นดีคุณภาพสูง
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดแ้ลว้ ยงัสามารถน ากลบัมาหมกั ใชเ้ป็นก๊าซชีวภาพส าหรับการหุงตม้ 
(แทน LPG) ใช้ในครัวเรือนไดอี้กดว้ย เป็นการช่วยก าจดัของเสีย ประหยดั ตน้ทุน ลดค่าใช้จ่าย มี
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตากผลิตทางการเกษตร พืชสมุนไพร และการใช้พลังงาน
แสงอาทิตยจ์ากแผงโซล่าเซลส์  เพื่อสูบน ้ าใช ้ลดตน้ทุนในการท าการเกษตร การงดใชถุ้งพลาสติก 
ปลูกตน้ไมใ้นวนัส าคญั การคดัแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน น าเศษอาหารมาท าน ้ าหมกัชีวภาพใน
ครัวเรือน และรวมถึงน ายางรถยนตเ์ก่ามาดดัแปลงเป็นกระถางปลูกตน้ไม ้

(6) ดา้นเศรษฐกิจชุมชน และการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย ประจ าเดือนในครัวเรือน 
สามารถน าขอ้มูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม   กิจกรรมลดรายจ่าย เช่น 
การท าของใชเ้พื่อใชเ้อง (การท าน ้ ายาเอนกประสงค)์  การปลูกผกัสวนครัว  ร้ัวกินได ้  การเล้ียงไก่
พนัธุ์ไข่ ไก่พื้นบา้น  เล้ียงกุง้ เล้ียงปลา เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน   กิจกรรมตรวจสอบการใช้จ่าย
ประจ าวนั - กิจกรรมเพิ่มรายได ้เช่น การแปรรูปอาหาร  จ าหน่ายพืชผกั ไก่ ไข่ไก่ กุง้ ปลา ท่ีเหลือ
จากอาหารในครัวเรือน  การออมทรัพย ์  การรับ-จ่ายอยา่งมีเหตุ มีผล พอประมาณ  สมาชิกจะมาส่ง
เงินออมกนัทุกวนัท่ี 1-5 ของเดือน  เป็นการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบของคนในชุมชน 

(7) ด้านการพฒันาคนในชุมชนและการเสริมสร้างการเรียนรู้   กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  หลากหลายกิจกรรม ซ่ึงแต่ละกิจกรรม 
ยงัเป็นฐานการเรียนรู้   จุดเรียนรู้  แก่กลุ่มหรือองค์กร ท่ีสนใจจากภายนอกหมู่บา้น  มีวิธีก่อนมี
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในเร่ืองนั้น 

(8) ดา้นการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน  เป็นกลุ่มท่ีร่วมกนัช่วยเหลือใน
การส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน  โดยชุมชน  มีปราชญ์ชาวบา้นในชุมชนเป็นผูใ้ห้ความรู้  แนะน า 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ เล้ียงปลา  เล้ียงไก่  เล้ียงกุง้ฝอย  และเล้ียงไก่ไข่  มีการ
ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยพฒันาเป็นกลุ่มผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP และสามารถ
เช่ือมโยงกับบริษทัประชารัฐรักสามคัคี จ ากัด ได้ มีจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายในหมู่บา้น
ท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ท าให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน 

2)   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา   
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จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่หมู่บา้น อยู่เยน็ เป็นสุข  ปัจจยัภายในชุมชน  คือ  1) ผูน้ าชุมชนมีความ
เขม้แข็ง ความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีแนวคิด  วิสัยทศัน์  มีภาวะผูน้ า  การบริหารจดัการชุมชน มี
การวางระบบการบริหารจดัการท่ีดี  การนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารจดัการในชุมชน  และผูน้ าตอ้งท าก่อน คือการลงมือปฏิบติัให้ชาวบา้นเห็นก่อนท่ีจะ
เชิญชวนและบอกให้ชวนบา้นมาท า  2) คณะกรรมการหมู่บา้นมีความเขม้แขง็  แบ่งการบริหารงาน
เป็นฝ่ายๆอย่างชัดเจน มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  ประสานการท างานได้ดี สร้างความ
ร่วมมือ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  3) ทุกครัวเรือนใน
หมู่บา้นมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  มีความสามคัคีร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  ท าใหเ้กิดพลงัในการ
ขบัเคล่ือน ตอ้งมีการลงมือปฏิบติัจริง ถา้ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมในหมู่บา้นขาดการร่วมมือจาก
ชาวบา้นจะท าใหกิ้จกรรมนั้น ขาดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและไม่เห็นผลท่ีเป็นรูปธรรม   4) การ
มีเงินทุนชุมชนช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในหมู่บา้น  ส่งเสริมการออม โดยท่ีไม่ตอ้งไปกู้ยืม
เงินทุนจากขา้งนอกหรือเงินนอกระบบ  มีเงินทุนหมุนเวียนใหกู้ย้มืในชุมชน และน าเงินปันผลก าไร
จากดอกเบ้ีย มาจดัสวสัดิการในชุมชน  การมีกลุ่มองคก์รท่ีเขม้แขง็ มีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน  เพื่อถ่ายทอด
ให้กบัผูอ่ื้นท่ีสนใจ มีคนเขา้มาศึกษาเรียนรู้งานในหมู่บา้น  มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ท าใหชุ้มชนมีอาชีพและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น   

ปัจจยัภายนอก คือ มีหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมกบักิจกรรม เป็นพี่เล้ียงให้กับ
หมู่บา้น ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนในการท ากิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการให้ค  าแนะน า ปรึกษา
เป็นประจ า  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนให้ท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  คอยติดตาม
ประเมินผล  และให้ก าลงัใจกบัผูน้ าและชาวบา้น หากมีปัญหาจะช่วยแกไ้ขไดท้นัทวงที และการ
ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายการพฒันา เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาด้วย รวมถึงส่งเสริม
กระบวนการเป็นวิทยากรมืออาชีพในการเป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้  การต้อนรับแขก จัดท า
เอกสารการ  ถ่ายทอดความรู้วิชา  การบรรยาย  ทั้งปัจจยัภายในและภายนอกเป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงให้ไดรั้บคดัสรรหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เยน็ 
เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวดั นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภวฒัน์ เสาเงิน ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของบา้นหนองรี หมู่ท่ี 
7 ต าบลหนองรี อ าเภอเมืองชลบุรี   โดยผลการวิจยัพบว่า ความส าเร็จของการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหนองรี เกิดจาก 4 ปัจจยั  คือ 1) ปัจจยัดา้นผูน้ าชุมชน ผูน้ าบา้นหนองรี มีความรู้และ
ทกัษะความสามารถในดา้นการเกษตร  และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ไดมี้การท างานดว้ย
บริหารงานท่ีดี  ท างานเป็นระบบในรูปแบบของการท างานเป็นทีม  สามารถประสานการท างานได้
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ดีสร้างความร่วมมือได ้ 2) ปัจจยัดา้นคนในชุมชนชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้ความ
ร่วมมือกบัทุกกิจกรรมท่ีภาครัฐ  และกลุ่มผูน้ าชุมชนเขา้มาปฏิบติัในหมู่บา้น  และยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  3) ปัจจยัดา้นภาคีเครือข่ายพฒันา  โดยภาครัฐ
สนบัสนุนการท ากิจกรรมและให้ความรู้ในหมู่บา้น  เจา้ท่ีของรัฐมีส่วนร่วมกบักิจกรรมและเป็นพี่
เล้ียงใหก้บัหมู่บา้นโดยให้ค  าปรึกษาแนะน าและใหก้ าลงัใจกบัผูน้ าและชาวบา้น  4) ปัจจยัดา้นการมี
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และจุด ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นสถานท่ีถ่ายทอด
ความรู้เฉพาะทางใหก้บัชาวบา้นและหมู่บา้นอ่ืนเป็นจุดส าหรับศึกษาดูงาน 

 
7.2  อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง  น าไปสู่การคดัสรรหมู่บา้น  “อยู่เยน็ เป็นสุข “ ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา  หมู่บา้นท่ี
ได้ท าการศึกษา และไปสัมภาษณ์ ทั้ง 2 หมู่บา้น ท าให้พบปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนและการ
พฒันาหมู่บ้าน  มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัย ดังน้ี  หมู่บ้านท่ีมีความเข้มแข็งในทุกด้าน มีการ
บริหารจดัการชุมชนอย่างเป็นระบบ มีหัวหน้าคุม้ดูแลในแต่ละคุม้ มีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง ปฏิบติัให้เป็น
ตวัอย่างก่อนท่ีจะสั่งให้ชาวบา้นปฏิบติัตาม  ไม่ยึดอ านาจอยู่ท่ีผูน้ าหรือคณะกรรมการ แต่จะให้
ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เพื่อใหค้วามรู้สึกเป็นเจา้ของ จะท าใหกิ้จกรรมนั้นออกมาดี 
เป็นท่ีน่าพอใจ ชาวบา้นมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในผูน้ า ท าให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรม มีความรักความสามคัคี มีความเอ้ืออารียต่์อกนั อยู่กบัแบบญาติพี่นอ้ง  มีการนอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั และด าเนินการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบา้นตวัเอง และท่ีสาธารณะของ
หมู่บา้น คดัแยกขยะ มีกิจกรรมเกิดขึ้นในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง รวมกลุ่มกนัท าอาชีพเสริม เพิ่มรายได ้
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ท าให้เกิดการออมเพิ่มขึ้ น จึงเกิดกองทุนต่างๆในชุมชน มีเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบ้ียต ่า และมีสวสัดิการให้กบัสมาชิกและชาวบา้น  นอกจากความเขม้แข็งในชุมชน
แลว้ยงัมีหน่วยงานภาคี ภาครัฐเขา้มาช่วยส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงติดตามการขบัเคล่ือน ปัญหา
อุปสรรค พร้อมทั้งให้ค  าแนะน า รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  การไปศึกษาดูงาน 
และเปล่ียนเรียนรู้จากชุมชนอ่ืน  ๆ ภายนอกชุมชน ปัจจัยดังกล่าวท าให้ชุมชนมีความเข้มเข็ง 
พึ่งตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนอยู่เยน็ เป็นสุข   และสามารถปรับตัวได้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได ้ จึงน าไปสู่การไดรั้บรางวลัต่างๆมากมายจากหลายหน่วยงาน  
และไดรั้บโล่รางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมการคดัสรรหมู่บา้น “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดันครราชสีมา   
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 ถา้ผูน้ าไม่มีความเขม้แขง็ บริหารจดัการแบบไม่มีระบบ ผูน้ ายดึอ านาจไวแ้ต่ผูเ้ดียว หรือแต่
เฉพาะญาติพี่น้อง  พวกพ้อง  ไม่เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธา  ขาดความร่วมมือจากชาวบ้าน 
กิจกรรมไม่ได้ด าเนินการต่อเน่ือง หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมก็จะไม่เกิดผล จะรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ  หมู่บา้นจะไม่สามารถขบัเคล่ือนและพฒันาให้เขม้แข็ง และไม่ไดรั้บรางวลั
ต่างๆ ดงันั้นปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนและการพฒันาหมู่บา้น และน าไปสู่
การคดัสรรหมู่บา้น “ อยูเ่ยน็ เป็นสุข” ดีเด่นระดบัจงัหวดั และรางวลัต่างๆจากหน่วยงาน 
 

7.3  ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี เขา้มาส่งเสริมให้ชุมชน 

มีการน าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นเทคโนโลยีภูมิปัญญาชาวบา้น กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์  และควรมีการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ เพื่อลดค่าใชจ่้ายและลด
เวลาการท างาน รวมถึงประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการในพื้นท่ีให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

2)   จากการศึกษา พบว่าในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการพฒันา
ตนเอง ก็มีความส าคญั จะพฒันาใครเขา ตอ้งพฒันาท่ีตวัเราก่อน ดงันั้น จึงควรส่งเสริมการพฒันา
ตนเองของคนในชุมชนโดยจดัให้มีการประชุมฝึกอบรมความรู้ดา้นต่าง  ๆ และจดัเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ข่าวสารร่วมกนั 

 
7.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ควรจะมีการท าวิจยัชุมชนท่ีไดรั้บการคดัสรรในพื้นท่ีต่างๆ เช่น บริบท
ชุมชนเมือง เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขบัเคล่ือนและแนวทางพฒันาหมู่บา้น หาจุดแตกต่างใน
ดา้นบริบทและวิธีการบริหารจดัการของแต่ละชุมชน 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อชมรมผู้สูงอายทุี่ก่อให้เกดิความยั่งยืน  
กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน 

จังหวดันครราชสีมา 
 

       มาลินี  ฝ่ายเคนา43 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ 

ท่ีประสบผลส าเร็จและท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืนของชมรมสูงอายุต าบลนากลางโดยเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประธานชมรมผูสู้งอายุและสมาชิก นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลและเจ้าหน้าท่ี ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจ้าหน้าท่ีรวม 12 คน
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบเก็บขอ้มูลและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณดว้ยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ขอ้มูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืนในด้านบริบท
ชุมชน ประกอบดว้ย ความสามคัคี ความผูกพนัช่วยเหลือกนั ความพร้อมในดา้นเศรษฐกิจ และการ
ใหค้วามเช่ือถือ ดา้นกระบวนการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การมีรูปแบบการด าเนินงานมีโครงสร้าง
ของชมรม มีการก าหนดวตัถุประสงค์การด าเนินงาน มีระเบียบขอ้บงัคบั คณะกรรมการบริหารมี
การวางแผนด าเนินงาน มีการติดตามประเมินผลและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดา้นบทบาท
ผูน้ า มีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การมอบหมายงาน การสั่งการ การประสานงานการติดตาม 
การใหค้  าปรึกษา การจดัหางบประมาณ การส่ือสารและการบริหารจดัการ ผูน้ ามีภาวะความเป็นผูน้ า 
มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา ปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ เล็งเห็นผลประโยชน์ของผูสู้งอายุเป็นหลกั  
ดา้นเจา้หน้าท่ีมีการประสานงานและการด าเนินการจดักิจกรรมส่วนสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุมี
ความสามคัคี มีส่วนร่วม มีการร่วมคิด ร่วมประเมินและร่วมรับผลประโยชน์ 
  
ค าส าคัญ:  ชมรมผูสู้งอาย,ุ ความยัง่ยนื 
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Abstract 
 
This Study Aims to Study The Success Factors and Effecting Sustainability in Naklang 

Sub-district Elderly Club. The Study by Using Qualitative Research. The Data was Collected by 
Interviews with President and Member of Elderly Club, Executives and Officials of Sub-district 
Administrative Organization, Director and Officials of Tambon Health Promoting Hospital, Total 
are 12 People. Research Tools for Collecting Data were Data Collection Form and Interviews. 
Quantitative Data were Analyzed to Find The Percentage, Mean. Qualitative Data were Analyzed 
by Content Analysis. The Study Results Indicated of Factors Effecting Sustainability Elderly Club. 
The Context of Community was Included with The Unity, Attachment, Economic Status and 
Credibility. The Operational was Included with Guidelines, Elderly Club Structure, Operation 
Objective, Regulation, Operation Plan, Monitoring and Evaluation, and Network Cooperation. The 
Leadership Role was Included with Policy Formulation, Planning, Assignment, Command, 
Coordination, Monitoring, Counseling, Budget Procurement, Communication and Management. 
The Leader Who had Leadership, Ethic, Volunteer Spirit, Worked with a Sacrifice and Focused on 
Benefits of The Elderly Mainly. The Officials was Included with Coordination and Operation 
Activity. The Member of Elderly Club was Included with The Unity, Participatory, Think Together, 
Evaluation and Receive Benefits. 

 
Keywords:  Elderly Club, Sustainability 
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1.  บทน า 
 
ในปี 2018 ทั้งโลกมีประชากรทั้งหมด 7,633 ลา้นคนและมีประชากรสูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป 990 

ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด ตามการคาดประมาณของสหประชาชาติ
ประชากรผูสู้งอายุในโลกจะมีจ านวนครบ 1,000 ลา้นคนในตน้ปี 2019 ส่วนในประเทศไทยพบว่า
ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ลา้นคน เป็นผูสู้งอายุ 12 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 18 
ของประชากรทั้งหมดและในปี 2564 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายถึุงร้อยละ 20 ซ่ึงเรา
จะเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสู้งอายุไทย , 2561 ) ท าให้เกิดปัญหาหลัก ๆ 3 ประการได้แก่ ประการแรกคือปัญหาสุขภาพ
เน่ืองจากเม่ือมีอายุมากขึ้นสุขภาพจะเร่ิมเส่ือมโทรมลงเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ ประการท่ีสองคือปัญหา
ดา้นเศรษฐกิจสัดส่วนผูสู้งอายุมากขึ้นขณะท่ีมีวยัท างานเท่าเดิมหรือลดลงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การผลิตท าให้การผลิตและก าลงัแรงงานนอ้ยลง ซ่ึงการผลิตลดนอ้ยลงแรงงานลดลงจะส่งผลท าให้
ค่าแรงสูงขึ้นหรือเกิดการขาดแคลนแรงงาน และประการท่ีสามคือปัญหาทางสังคมซ่ึงมีความส าคญั
ถึงแมว้า่ผูสู้งอายใุนสังคมไทยจะไดรั้บการเคารพนบัถือจากลูกหลาน แต่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่สนใจ
และไม่สามารถพฒันาความรู้เพิ่มเติมให้ทนัยุคสมยั จึงท าให้ถูกมองว่าเป็นบุคคลลา้หลงัหรือไม่
ทนัสมยัในสายตาของลูกหลานท าใหมี้ปัญหาในการเขา้สังคม (สิริวลัล์ิ พฤกษาอุดมชยั, 2559) 

ส าหรับการรวมกลุ่มในรูปแบบของชมรมผูสู้งอายุเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถมาแกไ้ขปัญหา
ผูสู้งอายุได้เกือบทุกด้าน เพราะเม่ือผูสู้งอายุมารวมตวักันจะมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ
พูดคุยกนั จะช่วยแกปั้ญหาความซึมเศร้าของผูสู้งอายท่ีุตอ้งอยู่อยา่งโดดเด่ียวในบา้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถา้ชมรมผูสู้งอายุมีกิจกรรมให้ท าร่วมกนัอย่างหลากหลายก็จะท าให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น 
เช่น กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ กิจกรรมนนัทนาการ หรือการประกอบอาชีพใหม่ใหก้บัผูสู้งอายุ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผูสู้งอายุก็จะเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่การ
ประสบความส าเร็จของการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ อีกอย่างหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของชมรม
ผูสู้งอายุท่ีประสบผลส าเร็จคือการส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของผูสู้งอายุในการท่ีจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผูสู้งอายุด้วยกันกับบุคคลทุกวยั  โดยมุ่งเน้นให้ผูสู้งอายุเป็นหลกัของการพฒันา  เปล่ียน
สภาพจากผูร้อรับเป็นผูค้ิดผูท้  าและรับผลประโยชน์เอง  ท าให้ผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้มีคุณค่าศกัด์ิศรีและ
เป็นภูมิปัญญาของสังคม ซ่ึงกิจกรรมหน่ึงท่ีถือว่ามีความจ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการ
พฒันานั่นคือ การจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
(พรรณธิภา บุญพิทกัษ,์ 2548) 
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ดงันั้นจากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ การรวมกลุ่มของผูสู้งอายุเป็น
ชมรมผูสู้งอายใุนพื้นท่ีต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน
เพื่อใหช้มรมผูสู้งอายสุามารถด าเนินการขบัเคล่ือนไปอยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลท่ีดีต่อคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุ ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืนของชมรมผูสู้งอายุต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวดั
นครราชสีมา เพื่อจะได้น าแนวคิด หลกัการ แนวทาง รูปแบบการด าเนินกิจกรรม  ตลอดจนการ
บริหารของชมรมและผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชมรมผูสู้งอายุ ไปใช้พฒันา
ปรับปรุง เสนอแนะการด าเนินงานแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และชมรมท่ีเก่ียวข้องในการ
สนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาเครือข่ายชมรมผูสู้งอายุแห่งอ่ืน ๆ ให้สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานของชมรมต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุท่ีประสบผลส าเร็จและท่ี

ก่อใหเ้กิดความยัง่ยนื กรณีศึกษาชมรมผูสู้งอายตุ าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
 

3.  ค าถามการวิจัย 
 
ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุท่ีประสบผลส าเร็จและท่ีก่อให้เกิด

ความยัง่ยนืในชมรมผูสู้งอายตุ าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
  

4.  ขอบเขตการศึกษา 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน กรณีศึกษาชมรมผูสู้งอายุ

ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 
4.1  ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 
พื้นท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือชมรมผูสู้งอายุต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึง

เป็นชมรมผูสู้งอายท่ีุผา่นการประเมินชมรมผูสู้งอายคุุณภาพ ประสบผลส าเร็จและมีความยัง่ยนื 
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4.2  ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงบริบทพื้นท่ีของชมรมผูสู้งอายุท่ีประสบผลส าเร็จ และปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายท่ีุประสบผลส าเร็จและท่ีก่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 
4.3  ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1)  ผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกับชมรมผูสู้งอายุ ได้แก่ ประธานชมรมผูสู้งอายุ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 คน 

2)  ผูส้นบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานผูสู้งอายุ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 2 คน 

3)  สมาชิกชมรมผูสู้งอายใุนพื้นท่ีต าบล จ านวน 7 คน 
 

4.4  ขอบเขตเชิงเวลา 
ด าเนินการศึกษาเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 รวม

ระยะเวลา 3 เดือนโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 

5.  การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.1  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

ชมรมผูสู้งอายุ หมายถึง การรวมกลุ่มของผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง และวยัท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-59 ปี ใหมี้ไม่เกิน 
1 ใน 4 ของสมาชิกท่ีมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป โดยมีวตัถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเป็นชมรมเพื่อให้
สมาชิกมาพบปะสังสรรค์และด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นและ
เพื่อให้เกิดความคุ ้นเคย รักใคร่มีความสามัคคี ความเบิกบาน หายเหงาและเกิดความสุข โดยมี
กิจกรรมท่ีส าคญั คือ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
กิจกรรมเสริมรายได ้กิจกรรมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินภูมิปัญญา กิจกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสวสัดิการชุมชนและอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของสมาชิก  ซ่ึง
การก่อตั้งชมรมผูสู้งอาย ุมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1)  การก่อตั้ง ชมรมผูสู้งอายุควรเกิดขึ้นในหมู่บา้นหรือชุมชน มีท่ีตั้งชดัเจนและเกิด
ความร่วมมือของสมาชิกสูงอายใุนชุมชนเอง 
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2)  สถานท่ี ในการจดัตั้งชมรมไม่จ าเป็นตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ อาจจะเป็นศาลาวดั ศาลา
ประชาคมหรือโรงเรียน โรงพยาบาล แต่ตอ้งมีความมัน่คงและถาวร 

3)  ดา้นสมาชิก ชมรมควรมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 30-100 คน เพื่อให้ผูสู้งอายุไดดู้แล
กนัอยา่งทัว่ถึงโดยมีกลุ่มผูสู้งอายแุละกลุ่มวยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกนั 

4)  ด้านกรรมการ ต้องมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกท่ีพร้อมเสียสละท างานเพื่อ
ส่วนรวม และมีความเขม้แขง็ในการด าเนินงาน (สมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย, 2556) 

 
5.2  โครงสร้างชมรมผู้สูงอายุ 
โครงสร้างชมรมผูสู้งอายุตามคู่มือชมรมผูสู้งอายุของสมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (2548) ในการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุจะตอ้ง
มีระเบียบของการอยู่ร่วมกนัมีการก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของชมรมบทบาทหนา้ท่ีของความ
เป็นสมาชิกและกรรมการชมรมร่วมกนัโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกโดยมีโครงสร้างการด าเนินงาน
ประกอบดว้ย 

1)  คณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผูน้ าท่ีเป็นทางการ มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
มีบท บาทบริหารจัดการชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถด ารงอยู่ได้ โดย
คณะกรรมการในต าแหน่งต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดซ่ึงโครงสร้างหลกัๆ
ของชมรมผูสู้ง อายุ ประกอบดว้ยประธานท าหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้ชมรมในการบริหารกิจกรรมชมรม 
รองประธานท าหน้าท่ีช่วยประธานบริหาร เลขานุการท าหน้าท่ีเก่ียวกับงานธุรการตลอดจนท า
หน้าท่ีเลขานุการในการประชุมต่างๆ เหรัญญิกท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของชมรม และ
กรรมการมีหนา้ท่ีช่วย เหลือคณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ใหส้ามารถท างานกิจกรรมต่างๆ ในชมรม 

2)  สมาชิกชมรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการประสบความส าเร็จหรือการด ารงอยู่
ของชมรม ทั้งน้ีสมาชิกชมรมต้องมีความรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลส าคัญของชมรมท าให้เกิดความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากชมรม 

 
5.3  กจิกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นหัวใจของชมรมผูสู้งอายุเป็นขอ้บ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน

กิจกรรมชมรมผูสู้งอายุควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายสอดคล้องตามความตอ้งการของ
สมาชิกด าเนินการโดยชมรมผูสู้งอายุหรือท่ีร่วมด าเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  ๆ การ
ด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุจะด าเนินไปอยา่งย ัง่ยืนการประสานงานและความร่วมมือกบัองคภ์าคี
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคประชาชน ภาคเอกชนภาคธุรกิจท่ีอยู่ในชุมชนท่ีชมรมผูสู้งอายุตั้งอยู่ เป็น
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กิจกรรมท่ีชมรมควรด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเคร่ืองมือต่าง ๆ หรือการสนับสนุนดา้น
องคค์วามรู้และบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงองคก์รเหล่าน้ีจะเป็นตวัสนบัสนุนการบริหารงานและกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอายุให้เกิดความส าเร็จตามแผนงานท่ีวางไวซ่ึ้งชมรมผูสู้งอายุควรมีภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ 
ดงัน้ี โดยการด าเนินงานร่วมกบัเครือข่ายจะก่อให้เกิดผลดีต่อการสนับสนุนการท างานของชมรม
ผูสู้งอายใุหข้บัเคล่ือนไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนืมากยิง่ขึ้น 

ชมรมผูสู้งอายุท่ีเขม้แข็ง หมายถึงชมรมผูสู้งอายุท่ีมีความโดดเด่น บริหารงานโดยผูสู้งอายุ
เพื่อผูสู้งอายุและสังคม ไม่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยบริหารงานดว้ยความโปร่งใส
ยุติธรรมตามขอ้บงัคบัในการบริหารชมรมมีกิจกรรมการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจนสามารถมี
สมาชิกเพิ่มจ านวนมากขึ้ น สามารถขยายขอบเขตจนเป็นท่ีรู้จักได้รับการยอมรับจากชุมชน
หน่วยงานภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืน ๆ จากภายนอกอีกทั้งไดรั้บการยอมรับจากชมรมผูสู้งอายุ
ในระดับเดียวกันว่าเป็นชมรมผูสู้งอายุท่ีมีความเขม้แข็งในด้านการด าเนินงานโดยเห็นได้ในเชิง
ประจกัษจ์ากการไดรั้บรางวลัเช่นชมรมผูสู้งอายุดีเด่น ผูน้ าดีเด่นซ่ึงจะมีความโดดเด่นในเร่ืองผูน้ า 
ความสามคัคีของสมาชิกในชมรมและมีการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่ายในระดบัต่างๆอยา่งต่อเน่ือง
เป็นชมรมผูสู้งอายท่ีุพึ่งพาตนเองได ้สามารถช่วยเหลือสมาชิกและผูอ่ื้นได ้

 
5.4  ภาวะผู้น าและการใช้ภาวะผู้น า 
ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ ในลกัษณะหรือมีทกัษะ 6 

ประการ ดงัต่อไปน้ี 
1)  ผูน้ ามีพลงัขบัเคล่ือนสู่การบรรลุความส าเร็จ เป็นผูน้ าท่ีให้ความส าคญักบัการลง

มือปฏิบติัดว้ยความปรารถนาท่ีตอ้งการบรรลุความส าเร็จ จะเกิดความพึงพอใจต่อเม่ือไดท้ างานท่ีทา้
ทายจนบรรลุความส าเร็จ จึงมีความทะเยอ ทะยานสูงกว่าบุคคลทัว่ไป เป็นผูท่ี้มีพลงัในการท างาน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองยาวนาน มีพลงักาย พลงัใจและอารมณ์ความรู้สึกเหนือบุคคลทัว่ไป เป็นคนท่ีไม่ย่อ
ทอ้แต่มุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ทั้งปวงเหนือกวา่บุคคลโดยทัว่ไป 

2)  ผูน้ ามีแรงจูงใจท่ีตอ้งการ “น า” เป็นผูน้ าท่ีตอ้งการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น ผูน้ าพอใจท่ี
จะอยู่ในสถานะท่ีมีบทบาทในการใช้ภาวะผูน้ ามากกว่าการเป็นผูต้าม มีความปรารถนาท่ีจะ
รับผิดชอบต่อการใช้อ านาจและหน้าท่ีซ่ึงมาจากบุคลิกภาพ 5 ประการ ซ่ึงได้แก่ 1) การกล้า
แสดงออก(Extraversion) 2) การมีความคิดสอดคลอ้งคลอ้ยตาม (Agreeableness) 3) ความมีสติมี
ความ อ่อนไหวต่อความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีอยู่ตลอดเวลา (Conscientiousness) 4) การมีความมัน่คง
ทางอารมณ์ (Emotion Stability) และ 5) การเปิดกว้างยอมรับการเปล่ียนแปลง (Openness to 
Experience) ซ่ึงบุคลิกดงักล่าวเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะหล่อหลอมใหผู้น้ ามีแรงจูงใจท่ีตอ้งการน าผูอ่ื้น
(ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน, 2551) 
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3)  ผูน้ ามีความซ่ือตรงและมีความซ่ือสัตย ์เป็นผูน้ าท่ีไดรั้บความเล่ือมใสและศทัธา
จากผูต้าม ถึงแมว้า่ผูบ้ริหารจะมีต าแหน่งซ่ึงมีอิทธิพลจากการมีอ านาจหนา้ท่ีรองรับ แต่ถา้เม่ือใดเป็น
ท่ีประจกัษ์ชดัว่าขาดความซ่ือสัตย ์ก็ยากท่ีจะท าหน้าท่ีผูน้ าเพื่อบริหารงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้
ส าเร็จลุล่วงได ้

4)  ผูน้ ามีความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูน้ า
สามารถตดัสินใจอย่างมีประสิทธิผล และท าให้ผูอ่ื้นเกิดความไวว้างใจในตวัผูน้ าดว้ย ถา้ปราศจาก
ความเช่ือมั่นและไวว้างใจต่อผูน้ าแลว้ ผูต้ามก็จะลังเลใจและไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกบัผูน้ า การขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ของผูน้ าก็ยากท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิได้ 

5)  ผูน้ ามีสติปัญญาและมีความเฉลียวฉลาด การมีสติปัญญาและเฉลียวฉลาดท าให้
ผูน้ าสามารถตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ผูน้ าต้องตัดสินใจก าหนดทิศทางและ
กระบวน การขบัเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จได้อย่างถูกตอ้ง ผูต้ามจึงจะเช่ือมัน่และให้ความร่วมมือ
คุณลกัษณะความเป็นผูมี้สติปัญญาและมีความเฉลียวฉลาดจึงมีความส าคญัมากส าหรับการเป็นผูน้ า 

6)  ผูน้ าตอ้งรู้พนัธกิจ ผูน้ าตอ้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัองคก์ารและภารกิจขององค์การท่ี
ตนเองรับผิดชอบเป็นอยา่งดี กล่าวคือ ถา้เป็นผูน้ าในภาคธุรกิจ ผูน้ าตอ้งทราบขอ้มูลรายละเอียดของ
บริษทัท่ีตนเองบริหารอย่างทะลุปรุโปร่ง ตลอดจนต้องรู้ข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่ีบริษัท
ประกอบกิจการอยู่ภายใตภ้าคอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี ในกรณีของผูน้ าภาคราชการผูน้ าตอ้ง
ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนพนัธกิจขององคก์ารท่ีตนเองตอ้งด าเนินการให้
บรรลุอยา่งถ่องแท ้จึงจะสามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จได ้(ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน, 2558) 

 
5.5  ทฤษฎีแนวทาง - เป้าหมายของเฮ้าส์ (House’s Path – Goal Theory)  
แนวคิดของทฤษฎีแนวทาง - เป้าหมายของเฮา้ส์ (House’s Path – Goal Theory) อธิบายว่า

พฤติกรรมผูน้ าจะไดรั้บการยอมรับจากพนกังานถา้พนกังานเลง็เห็นว่าผูน้ าเป็นผูท่ี้ท าให้พนกังานมี
ความพึงพอใจในการท างานหรือจะช่วยใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในอนาคตนอกจากน้ีพฤติกรรม 
ผูน้ ายงัสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนกังานเกิดความตอ้งการความพึงพอใจภายใตส้ถานการณ์ ท่ีตอ้ง
ท างานให้บรรลุผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลได ้และผูน้ ายงัสามารถให้ค  าแนะน า  (Coaching) 
ให้แนวทาง (Guidance) ให้การสนบัสนุน(Support) และให้รางวลั (Rewards) แก่พนกังานไดเ้ท่าท่ี
จ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิผลในการท างาน โดยทฤษฎีแนวทาง-เป้าหมายของเฮ้าส์ 
ก าหนดใหผู้น้ ามีพฤติกรรม 4 แบบ ดงัน้ี 
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1)  ผูน้ าแบบสั่งการ (Directive Leader) มีพฤติกรรมคลา้ยกบัผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมการ
ท างานตามระบบโครงสร้าง (Initiating Structure) ผูน้ าจะแจง้เป้าหมายตามคาดหวงั แจง้แผนการ
ท างาน และก าหนดแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายใหพ้นกังานทราบอยา่งชดัเจน 

2)  ผูน้ าแบบให้การสนับสนุน (Supportive Leader) มีพฤติกรรมคล้ายกับผูน้ าท่ีมี
พฤติกรรมให้คุณค่าต่อมนุษย ์(Consideration) และมีลกัษณะท่ีเป็นมิตรกบัพนกังานให้ความสนใจ
ต่อความตอ้งการของพนกังาน 

3)  ผูน้ าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (Participative leader) ผูน้ าจะสอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานก่อนแล้วน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อ
ตดัสินใจต่อไป 

4)  ผูน้ าแบบเนน้ความส าเร็จตามเป้าหมาย (Achievement-Oriented Leader) เป็นผูน้ า
ท่ีชอบตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและคาดหวงัใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานในระดบัสูง ๆ 

ในทศันะของ Robert House ผูน้ าสามารถเลือกใชรู้ปแบบภาวะผูน้ าไดท้ั้ง 4 แบบ ทั้งน้ีแลว้ 
แต่สถานการณ์ ทฤษฎีแนวทาง - เป้าหมายของเฮ้าส์จึงค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมากทั้งน้ีมีปัจจัย
สถานการณ์ท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบภาวะผูน้ าและผลสัมฤทธ์ิการท างาน 2 ปัจจยัได้แก่ (1) 
ปัจจยัแวดลอ้ม (Environment) ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูน้ าไดแ้ก่ โครงสร้างของงาน (Task 
Structure) ระบบอ านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการ (Formal Authority System) และกลุ่มพนกังาน (Work 
Group) (2) ปัจจยัลกัษณะบุคคลของพนักงานแต่ละคน(Personal Characteristics of The Subordinate)
ไดแ้ก่ ความเช่ือเร่ืองการควบคุมตนเอง (Locus of Control) ประสบการณ์ (Experiences) และความ 
สามารถในการรับรู้ (Perceived Ability) ซ่ึงทั้งสองปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบภาวะผูน้ าและ
ผลสัมฤทธ์ิการท างาน 

 
5.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผูว้ิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ประกอบใน

การศึกษาปัจจยั เพื่ออธิบายให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน ตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 
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                             ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืนกรณีศึกษา ชมรมผูสู้งอายุ

ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริบทชุมชน การด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ บทบาทของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชมรมผูสู้งอายุ บทบาทของผูส้นับสนุนและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ ท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
อยา่งย ัง่ยนืของชมรมผูสู้งอาย ุซ่ึงผูวิ้จยัก าหนดแนวทางการวิจยัและมีระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

6.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเลือกแบบเจาะจงจากชมรมผูสู้งอายุในจงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและมีความยัง่ยืน จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ ชมรม
ผูสู้งอายุต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้
ข้อมูลประธานชมรมผู ้สูงอายุและสมาชิก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้า ท่ี  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจา้หนา้ท่ี รวม 12 คน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยัง่ยนืของชมรมผูสู้งอายุ 
 
1. บริบทชุมชน ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปและขอ้มูล
พื้นฐานของชุมชน 
2. กระบวนการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ 
3. บทบาทของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรม
ผูสู้งอายไุดแ้ก่ ทกัษะและพฤติกรรมของผูน้ า 
4. บทบาทของผูส้นบัสนุนและสมาชิกชมรม
ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความเช่ือ ประสบการณ์และ
ความสามารถ 

ผลการด าเนินงานของชมรม
ผูสู้งอายท่ีุมีความยัง่ยนื 
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6.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบเก็บขอ้มูลบริบทชุมชนและแบบสัมภาษณ์
ประกอบดว้ยขอ้มูลกระบวนการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ บทบาทของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรม
ผูสู้งอายแุละบทบาทของผูส้นบัสนุนและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ 

6.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนศึกษาจากเอกสาร 
แฟ้มขอ้มูลชุมชน ฐานขอ้มูลต าบล สัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูน้ าในชุมชน และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดย
ใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ ในพื้นท่ีชมรมผูสู้งอายตุ าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

6.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนขอ้มูล
เชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์เน้ือหา 

 
7.  ผลการศึกษา 

 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน กรณีศึกษาชมรมผูสู้งอายุ

ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา น าเสนอเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
7.1  ข้อมูลบริบทชุมชน 
ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา เป็นต าบลหน่ึงใน 11 ต าบลของอ าเภอ สูง

เนิน จงัหวดันครราชสีมา ปัจจุบนัแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น มีจ านวน 2,412 หลงัคาเรือน 
ประชากรตามฐานขอ้มูลจ านวน 6,741 คน และมีประชากรจากต่างพื้นท่ีท่ีมารับจา้งท างานในโรง 
งานอุตสาหกรรมและพกัอาศยัในหอพกั ห้องเช่าอีกประมาณ 15,000 คน ไดรั้บการยกฐานะเป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง เม่ือปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
สูงเนินประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 33,063 ไร่ หรือ 52.90 ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือ
ติดต่อกบัเขตเทศบาลต าบลกุดจิกและองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดจิก ทิศใตติ้ดต่อกบัเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ทิศตะวนัออกติดต่อกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกรวด และ
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลสูงเนิน พื้นท่ีทางเหนือเป็นท่ีราบลุ่ม ทางทิศใต้
เป็นท่ีราบสูงสลบัพื้นท่ีนา ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบสูงสลบัท่ีลุ่ม ทิศตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่เป็นท่ี
ราบสูงท าไร่สลบักบัท่ีนา มีล าห้วยไหลผ่านจากทิศใตสู่้ทิศเหนือ คือล าห้วยยางและล าห้วยมะเกลือ
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายท านาไดปี้ละ 1 คร้ัง ลกัษณะอากาศร้อนแห้งแลง้ แหล่งน ้าท่ีใชใ้นการ
อุปโภคและบริโภคมาจากน ้าฝนท่ีเก็บกกัไวต้ามล าหว้ย บ่อน ้า และการขดุเจาะน ้าบาดาล 

ประวติัของหมู่บา้นเดิมตั้งอยูต่รงโบสถเ์ก่า ผูน้ าก่อตั้งหมู่บา้นช่ือนายนา ช่ือบา้นเก่าปัจจุบนั
คือบา้นนาใหญ่และบา้นกลางปัจจุบนัคือบา้นนากลาง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร 
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กรรมและรับจา้ง มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นท่ีจ านวนมาก ประชาชนมีความพร้อมในดา้น
ฐานะครอบครัวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานในการส่ือสาร
ยกเวน้บา้นห้วยตะคร้อ บา้นหนองบอนและบา้นบุตาตอ้งใชภ้าษาโคราชในการส่ือสาร ประชาชน
ส่วนใหญ่ถา้เป็นกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ดั้งเดิมจะรู้จกักนัหมดเป็นเครือญาติมีการไปมาหาสู่กันตลอด 
โดยสกุลคนดั้งเดิมนามสกุลจะลงทา้ยดว้ยค าว่า “สูงเนิน” มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่บา้นนาใหญ่หมู่ท่ี 2 เดิมเรียกวา่ “สถานีอนามยับา้นนาใหญ่” อาคารดั้งเดิมนั้นสร้างดว้ย “ทุน
ผูกพนัของคนในชุมชน” ซ่ึงประชาชนในชุมชนให้ความเช่ือถือในการเขา้รับบริการมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั 

 
7.2  กระบวนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมผูสู้งอายุต าบลนากลางก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2548 โดยมีคุณพ่อประหลาด 

จบัสูงเนิน อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 บา้นนาใหญ่เป็นประธานชมรมผูสู้งอายุต าบลนากลางคนแรก 
แกนน าในการก่อตั้งคือคุณหมออุดม อดีตหัวหนา้สถานีอนามยับา้นนาใหญ่และคุณหมอกา้นอดีต
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง มีสมาชิกเร่ิมแรกจ านวน 57 คน ชมรม
ผูสู้งอายุต าบลนากลางมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีโครงสร้างของชมรม มีการคดัเลือก
ประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม มีการแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา มีการก าหนดวตัถุประ 
สงค์ในการด าเนินงาน มีระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนด าเนิน 
งานอย่างสม ่าเสมอทุกเดือน การด าเนินงานและจดักิจกรรมเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บ
ความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์ในการท างาน มีความใส่ใจ ทุ่มเทเสียสละโอบออ้มอารี 
ซ่ือสัตย์ โปร่งใส ไม่มีอคติในการท างาน ได้รับการยอมรับ มีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้า
ตดัสินใจ มีทกัษะการส่ือสารและประสานงานกับภาคีเครือข่าย สมาชิกชมรมมีความสามคัคีให้
ความร่วมมือในการด าเนินงาน จึงท าให้การด าเนินงานของชมรมประสบผลส าเร็จมีความเขม้แข็ง
ทั้งในส่วนผูน้ า สมาชิก และการจดักิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยไดรั้บโล่รางวลัและใบประกาศ
ชมรมผูสู้งอายุดีเด่นระดบัจงัหวดั และระดบัเขตจากกรมอนามยัจ านวน 3 รางวลั ปัจจุบนัมีสมาชิก 
จ านวน 854 คน 

 
7.3  บทบาทของผู้น าท่ีเกีย่วข้องกบัชมรมผู้สูงอายุ 
ประธานชมรมผูสู้งอายุมีกระบวนการท างาน โดยวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของชมรม มี

การด าเนินงานตามแผนงานและจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกและมีการประ 
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เมินผลงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย ซ่ึงประธานตอ้งมีทกัษะการวางแผน การมอบ 
หมายงานใหผู้รั้บผิดชอบ การสั่งการ การประสานงาน การติดตามการท างาน การใหค้  าปรึกษาและ
หาแนวทางแกไ้ขปัญหา ใหมี้การด าเนินงานตามระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม ส่วนในดา้นพฤติกรรม
ส่วนบุคคลนั้น ประธานตอ้งมีใจรักในการท างานเพื่อส่วนรวม มีความรู้ มีแรงจูงใจมีความเสียสละ 
มีความเช่ือมัน่ในการท างาน และไดรั้บความไวว้างใจจากสมาชิกของชมรม 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูท่ี้ให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและการบริหาร
จดัการในการช่วยเหลือการจดักิจกรรมของชมรม โดยตอ้งมีทกัษะในการวางแผน การก าหนด
นโยบาย การสั่งการ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและประสานงานเครือข่ายสร้างการมีส่วน
ร่วมในการท างาน ส่วนในด้านพฤติกรรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์
แนวคิดในการท างานช่วยเหลือสังคม กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ มีการปรึกษารับฟังความคิดเห็น และ
พร้อมใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอาย ุ  

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นผูท่ี้มีทักษะการให้ค  าปรึกษา การ
ส่ือสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน และการประสาน งานเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วม ในการ
สนับสนุนกิจกรรมชมรม ส่วนดา้นพฤติกรรมจะเป็นผูมี้อุดมการณ์ในการสนับสนุนการท างาน มี
เป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จโดยการมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย และการท างานมีความยืดหยุน่
สามารถปรับไดต้ามสถานการณ์ 

 
7.4  บทบาทของผู้สนับสนุนและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
ผูส้นบัสนุนท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนา

ใหญ่ เป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการประสานงานเพื่อจดักิจกรรมร่วมกบัชมรม
ผูสู้งอายุและองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง โดยบทบาทไดท้ าหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายสั่งการ
จากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาใหญ่ ส่วนผูส้นบัสนุนท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีรับ ผิด
ชอบงานผูสู้งอายุองคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลางนั้น มีความรู้และประสบการณ์ในการประสานงาน 
การวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกบัชมรมผูสู้งอายุโดยท าหน้าท่ีเช่ือมประสานภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ 
ซ่ึงโดยบทบาทไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สมาชิกชมรม
ผูสู้งอายุต าบลนากลาง มีเหตุผลในดา้นความเช่ือว่าในการท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเพราะจะไดพ้บปะ
พูดคุยกบัผูสู้งอายุดว้ยกนัไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมท่ีจดัขึ้น ไม่ตอ้งซึมเศร้า ไม่สร้างปัญหาให้
ลูกหลาน “ร่ืนเริง ร่าเริง ไดย้ิ้มไดห้ัวเราะ” โดยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก สมาชิกมีความสามคัคี 
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและสิทธิประโยชน์ ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั มีการเสนอแนะแนวทาง ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมประเมินและร่วมรับผลประโยชน์ ในดา้นประสบการณ์สมาชิกมีความเห็นว่าชมรม
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ผูสู้งอายุประสบความส าเร็จมีความยัง่ยืนไดจ้นถึงทุกวนัน้ีเพราะมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง มีการบริหารงาน
อย่างถูกตอ้ง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์โปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม ใน
ดา้นความสามารถสมาชิกเห็นว่าประธานเป็นผูมี้ความรู้ มีวิสัยทศัน์ในการท างาน มีความเสียสละ
เพื่องานของชมรมผูสู้งอายุ สามารถส่ือสารขอ้มูลให้กบัสมาชิกไดดี้ ไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก
เป็นอย่างมาก และคณะกรรมการชมรมมีความเขม้แข็งเป็นทีมเดียวกนั และมีท่ีปรึกษาชมรมท่ีมา
จากภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีต าบลเขา้มาช่วยในการด าเนินการและการจดักิจกรรมของชมรมอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ดงันั้นความส าเร็จของชมรมผูสู้งอายจึุงเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 

 

8.  สรุปอภิปรายผล 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน กรณีศึกษาชมรมผูสู้งอายุ

ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยัง่ยืนของชมรมผูสู้งอายุ 
สรุปอภิปรายผลดงัน้ี 

8.1  ดา้นบริบทชุมชน พบวา่ประชาชนในชุมชนมีประวติัศาสตร์การรวมกลุ่มจดัตั้งหมู่บา้น
ร่วมกนัจึงท าให้มีความสามคัคีกนัเป็นอย่างดีในสังคม มีการอยู่แบบเครือญาติจึงมีความผูกพนัช่วย 
เหลือซ่ึงกนัและกนั ครอบครัวและระบบเครือญาติของประชาชนในต าบลนากลางส่วนใหญ่ถา้เป็น
กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ดั้งเดิมจะรู้จกักนัหมดมีการไปมาหาสู่กนัตลอด มีความพร้อมในดา้นเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ประชาชนให้ความเช่ือถือและผูกพนักบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาตั้งแต่
อดีตซ่ึงส่งผลให้มีความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ดังนั้นจากบริบทของชุมชน
ต าบลนากลางดงักล่าว จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของจุฑาพร ค ามณี (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีท าให้ชมรมผูสู้งอายปุระสบความส าเร็จสู่
การเป็นชมรมท่ีเขม้แข็ง พบว่าปัจจยัความส าเร็จของชมรมผูสู้งอายุประกอบดว้ย 4 ดา้นประกอบ 
ดว้ยดา้นผูน้ าชมรมมากท่ีสุด ส่วนดา้นความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชมรม ดา้นกระบวน 
การด าเนินงานตามระเบียบขอ้บงัคบั และดา้นความสามารถในการประสานงานกบัเครือข่ายอยู่ใน
ระดับมาก และในเร่ืองความสามคัคีของสมาชิกในชมรมก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะผลกัดันให้ชมรม
ประสบความส าเร็จได ้เพราะหากทุกคนมีความรักความสามคัคีกนัแลว้ไม่ว่าจะท ากิจการใด ๆ ก็จะ
ไดรั้บความร่วมมือและประสบผลส าเร็จ 

8.2  ด้านกระบวนการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ  พบว่าชมรมผูสู้งอายุมีรูปแบบการ 
ด าเนินงานท่ีชดัเจน มีโครงสร้างการบริหารชมรมซ่ึงมีการคดัเลือกประธานและคณะกรรมการมาท า
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หนา้ท่ีในต าแหน่งต่าง ๆ มีการแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา มีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการด าเนิน 
งาน มีระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม คณะกรรมการมีการประชุมกนัสม ่าเสมอทุกเดือน มีแผนการ
ด าเนินงานและการจดักิจกรรมท่ีก าหนดไวช้ดัเจน ไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากภาคีเครือข่ายใน
พื้นท่ี ชมรมมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อชมรมผูสู้งอายุท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยนื สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑาพร ค ามณี (2558) ซ่ึง
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีท าให้ชมรมผูสู้งอายุประสบความส าเร็จสู่การเป็นชมรมท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงพบว่า การ
บริหารงานของชมรมผูสู้งอายุ มีการก าหนดไว ้7 ประเด็นไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการผ่านการคดัเลือก
และมีการก าหนดหนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 2) มีแผนภูมิโครงสร้างของคณะกรรมการ แสดงให้
เห็นในท่ีชัดเจน 3) มีข้อบังคับและประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร 4) มีการประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร 5) มีการก าหนดวตัถุประสงค์การด าเนินงานท่ีชัดเจน  6) การจดัท าแผนการจดั
กิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 7) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อ
คณะกรรมการ ส่งผลใหช้มรมมีความเขม้แขง็ในการบริหารงาน  

8.3  บทบาทของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าประธานชมรมมีทกัษะการวางแผน การมอบหมาย
งาน การสั่งการ การประสานงาน การติดตามการท างาน การให้ค  าปรึกษา การแกไ้ขปัญหา มีการ
ด าเนินงานตามระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม ส่วนในดา้นพฤติกรรมส่วนบุคคลนั้น มีใจรักในการ
ท างานเพื่อส่วนรวม มีความรู้ มีแรงจูงใจ มีความเสียสละ มีความเช่ือมัน่ และไดรั้บความไวว้างใจ
จากสมาชิก ส่วนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและการบริหาร
จดัการ มีทกัษะในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การสั่งการ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
และประสานงานเครือข่าย ในดา้นพฤติกรรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอุดมการณ์ กลา้คิด 
กลา้ตดัสินใจ  มีการปรึกษารับฟังความคิดเห็น ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผู ้
ท่ีมีทกัษะการให้ค  าปรึกษา การส่ือสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน และการประสานงานส่วน
ดา้นพฤติกรรมจะตอ้งเป็นผูมี้อุดมการณ์ในการสนับสนุนการท างาน มี เป้าหมายในการท างานให้
ส าเร็จโดยการมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาพร ค ามณี (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีท าให้
ชมรมผูสู้งอายุประสบความส าเร็จสู่การเป็นชมรมท่ีเขม้แข็ง พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ดา้นผูน้ าชมรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผลการศึกษาของ สิริวลัล์ิ พฤกษาอุดมชยั 
(2559) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุต าบลดอนแฝก จังหวดั
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่าด้านผูน้ าชมรม มีภาวะความเป็นผูน้ า มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา 
ปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ เลง็เห็นผลประโยชน์ของผูสู้งอายเุป็น 

8.4  บทบาทของผูส้นับสนุนและสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ พบว่าเจ้าหน้าท่ีเป็นผูท่ี้มีความ 
สามารถและมีประสบการณ์ในการประสานงาน การวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกบัชมรมผูสู้งอายุ  
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ในส่วนสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก สมาชิกมีความสามคัคี มีการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมประเมินและร่วมรับผลประโยชน์  ในดา้นประสบการณ์สมาชิกมีความเห็นว่าชมรม
ผูสู้งอายุประสบความส าเร็จมีความยัง่ยืนไดจ้นถึงทุกวนัน้ีเพราะมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง มีการบริหารงาน
อย่างถูกตอ้ง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม 
ส่วนในดา้นความสามารถประธานเป็นผูมี้ความรู้ มีวิสัยทศัน์ มีความเสียสละเพื่องานของชมรม
ผูสู้งอายุ สามารถส่ือสารขอ้มูลให้กบัสมาชิกไดดี้ และไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก สอดคลอ้งกบั 
การศึกษาของจุฑาพร ค ามณี  (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีท าให้ชมรมผูสู้งอายุประสบความส าเร็จสู่การ
เป็นชมรมท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงพบว่าปัจจยัความส าเร็จของชมรมผูสู้งอายุ สมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ผูน้ าชมรม มีความสามารถ ชมรมพึ่งพาตนเองได ้มีกระบวนการด าเนินงานตามระเบียบขอ้บงัคบั 
และมีความสามารถในการประสานงานกบัเครือข่าย 
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การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในธุรกจิรถโดยสาร 
ประจ าทางกรณีศึกษา บริษัทเดนิรถทัวร์หมวด 2  

ในจังหวดันครราชสีมา 
 

เศรษฐพันธ์ วงศ์เบญจรัตน์44 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในธุรกิจ
รถโดยสารประจ าทาง กรณีศึกษา บริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมา เป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาระดับความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในบริษทัเดินรถทัวร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมา ตลอดจน
การศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในบริษทัเดินรถทวัร์
หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้น
คุณภาพชีวิตในการท างาน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทัเดินรถทวัร์ หมวด 2 ใน
จงัหวดันครราชสีมาทั้ง 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั นครชยั 21 จ ากดั บริษทั แอร์โคราชพฒันา จ ากดั และ 
บริษทั ราชสีมาทวัร์ จ ากัด รวมทั้งส้ิน 139 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS โดยสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในธุรกิจรถโดยสารประจ า
ทาง กรณีศึกษา บริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมานั้นมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลให้ระดับความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
ระดบัการศึกษาสถานภาพสมรส  และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน แต่ท่ีไม่มีผลให้ความผูกพนัแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศ และ ต าแหน่งงาน ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความ

 
44

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ผูกพนัต่อองค์การ ได้แก่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และประสบการณ์ในงาน แต่ท่ีไม่มีอิทธิพลคือ 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
 
ค าส าคัญ:  ความผกูพนัต่อองคก์าร รถโดยสารประจ าทาง รถทวัร์หมวด 2 
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1.  บทน า 
  

การขนส่งสาธารณะเป็นบริการคมนาคมขนส่งผูโ้ดยสารท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึง
และใชบ้ริการได ้ระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของทุกประเทศไม่
ว่าจะเป็นระบบขนส่งทางบก ทางน ้ า หรือทางอากาศ ดังนั้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะท่ีมี
ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสมกบัค่าครองชีพของประชาชนจึงเป็นหน้าท่ี
หน่ึงท่ีส าคญัของภาครัฐ การขนส่งสาธารณะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทยคือการ
ขนส่งทางถนนโดยรถโดยสารประจ าทางไม่ว่าจะเป็นรถตู ้รถเมล์ รถทวัร์ หรือรถสองแถว โดย
กรมการขนส่งทางบกไดแ้บ่งหมวดหมู่ของรถโดยสารประจ าทางออกเป็น 4 หมวดตามเส้นทางการ
เดินรถ (กรมการขนส่งทางบก, 2559) ดงัน้ี รถโดยสารหมวด 1 หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจ า
ทางซ่ึงมีระยะทางส่วนใหญ่อยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานคร รถโดยสารหมวด 2 หมายถึง เส้นทางรถ
โดยสารประจ าทางซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้จากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ และไปส้ินสุดเส้นทางในจงัหวดัต่าง ๆ 
ในส่วนภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ เป็นตน้ รถโดยสารหมวด 3 
หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจ าทางซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้ในจงัหวดัหน่ึง และไปส้ินสุดเส้นทางในอีก
จงัหวดัหน่ึงเฉพาะในส่วนภูมิภาค โดยระหว่างกลางเส้นทางอาจจะผ่านเขตจงัหวดัต่าง ๆ จงัหวดั
เดียวหรือหลายจงัหวดัก็ได ้เช่น สระบุรี - หล่มสัก หรือ เชียงใหม่ - ตาก เป็นตน้ รถโดยสารหมวด 4 
หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจ าทาง ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นทางสายหลกั และเส้นทางสายยอ่ย ซ่ึง
แยกไปยงัหมู่บา้นหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ ระหว่างจุดตน้ทางและปลายทางอยู่รอบเขตกรุงเทพฯ 
โดยรวมทั้งรถเมลเ์ลก็ในซอยหรือรถสองแถวดว้ย  
 กรมการขนส่งทางบกไดมี้การมอบหมายเส้นทางให้แก่องคก์ารเอกชน และรัฐวิสาหกิจใน
รูปของสัมปทานเส้นทาง เม่ือองค์การใดสามารถประมูลสัมปทานเส้นทางใด ๆ ไดก้็ตอ้งด าเนิน
ธุรกิจให้ไดม้าตรฐานตามเป้าหมายและนโยบายท่ีทางกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม
ไดป้ระกาศไว ้ซ่ึงการพฒันาคุณภาพการด าเนินงานขององคก์ารให้ไดต้ามมาตรฐานนั้นจ าเป็นตอ้ง
พฒันาศกัยภาพของพนกังานผูป้ฏิบติังานในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพท่ีดี ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งให้
ความส าคญัเป็นพิเศษในการดูแลทุกขสุ์ข และความพึงพอใจของพนกังานในการท างาน (บุญอนนัต ์
พินยัทรัพย,์ 2561: 6) เพราะหากสามารถสร้างความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารใหเ้กิดแก่พนกังานไดแ้ลว้ 
ย่อมท าให้กระบวนการบริหารและกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถท าไดง้่าย ส่งผลให้
การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ในจงัหวดันครราชสีมามีองคก์ารเอกชน
ท่ีเป็นบริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 (เส้นทาง นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) อยู่ 3 บริษทั โดยทั้ง 3 บริษทัน้ี
ต่างก็เป็นองคก์ารท่ีกรมการขนส่งทางบกใหค้วามส าคญัเน่ืองจากเส้นทางเดินรถทวัร์เส้นทางน้ีเป็น
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เส้นทางท่ีมีประชาชนมาใช้บริการต่อวนัเป็นจ านวนมาก แต่สถานการณ์ปัจจุบนัพบว่าพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในบริษทัเหล่าน้ีมีอตัราการลาออกหรือเปล่ียนงานท่ีค่อนขา้งสูงท าใหก้ระบวนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์นั้ นเกิดได้ยาก การสร้างมาตรฐานการบริการและการด าเนินงานจึงมีปัญหา 
การศึกษาถึงความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ในการพฒันาการ
ท างานขององคก์ารให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแกปั้ญหาต่าง ๆในดา้นทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้สามารถรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดึงดูดบุคลากรใหม่ ๆ และสามารถวางแผนพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูใ่หมี้คุณภาพท่ี
ดียิง่ขึ้นต่อไปได ้
 

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  

2.1 เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในบริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 ใน
จงัหวดันครราชสีมา 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในบริษทั
เดินรถทวัร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมา 
 

3.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปรวบรวมปัจจยัท่ี
คาดว่ามีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในธุรกิจรถโดยสารประจ าทาง 
โดยประกอบไปด้วยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรอิสระ แบ่งได้เป็น 2 ปัจจยั ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน และต าแหน่งงาน) และ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นประสบการณ์ในงาน) ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
ความผกูพนัต่อองคก์าร 

จากตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามขา้งตน้ สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดงัน้ี 
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  ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ พนักงานท่ี
ปฏิบติังานในบริษทัเดินรถทวัร์ หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมาทั้ง 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั นครชยั 
21 จ ากดั บริษทั แอร์โคราชพฒันา จ ากดั และ บริษทั ราชสีมาทวัร์ จ ากดั รวมทั้งส้ิน 139 คน (ส ารวจ 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) โดยจะใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเน่ืองจาก
เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีขนาดเลก็มาก โดยในการศึกษาคร้ังน้ีนั้นมีขอ้จ ากดัเกิดขึ้น เน่ืองจากการศึกษา
กลุ่มตวัอย่างคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในช่วงตน้เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการระบาดของเช้ือโควิด-19 อย่างรุนแรง ซ่ึงการระบาดของเช้ือโควิด-19 นั้นส่งผล
ใหธุ้รกิจรถโดยสารประจ าทางทั้งสามบริษทัไดรั้บผลกระทบจนท าใหไ้ม่สามารถประกอบธุรกิจได ้
จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท าให้ทั้งสามบริษทัหยุดประกอบกิจการชัว่คราวไปตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา และจะหยดุจนกวา่สถานการณ์นั้นเร่ิมกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ อีกทั้งไดมี้ค าสั่งให้

ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
 

- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
- ต าแหน่งงาน 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

- ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
- ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
- ประสบการณ์ในงาน 
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พนกังานเกือบทั้งหมดหยดุงานและแยกยา้ยกลบัภูมิล าเนาเป็นการชัว่คราว จ านวนประชากรทั้งหมด
ท่ีสามารถส ารวจและเก็บขอ้มูลไดจึ้งลดลงมาจาก 1 ,274 คน (ส ารวจ ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2563) เหลือเพียง 139 คน จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้จ านวนประชากรลดลงอย่างมาก การเก็บ
ขอ้มูลจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือประชากรท่ีเหลือทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม โดยค าถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะ
สอบถามลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นการให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเขียน
เคร่ืองหมาย  ให้ตรงกบัสถานะผูต้อบตามความเป็นจริงในปัจจุบนั มีจ านวนขอ้ค าถามรวม 6 ขอ้ 
โดยเป็นการเก็บขอ้มูลตวัแปรอิสระปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลทั้งหมด และในส่วนท่ี 2 
จะสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ ประสบการณ์ในงาน และเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นการใช้มาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบตามระดบัความรู้สึกของผูต้อบ 5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถามรวม 21 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามน้ีมี
ค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา (Cronbach's Alpha Reliability) เท่ากับ 0.858 เม่ือ
รวบรวมขอ้มูลมาได้แลว้ จะน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลและจดัท า
ตารางวิเคราะห์เพื่อสรุปขอ้มูลและรายงานผล โดยสถิติท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F-Test T-Test สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

4.  ผลการศึกษา 
  

4.1  ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
 เม่ือพิจารณาจ านวนพนกังานตามเพศพบวา่พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงใน
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 50.36 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.64 และเม่ือจ าแนก
ตามอายุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.73 รองลงมาคือมี
อาย ุ26 - 35 ปีคิดเป็นร้อยละ 29.50 และส่วนนอ้ยท่ีมีอาย ุ18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.19 

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 45.32 รองลงมาคือมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 34.53 และมีส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี 
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คิดเป็นร้อยละ 3.60 และเม่ือพิจารณาตามสถานภาพสมรสของพนกังานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและสถานภาพโสดใกลเ้คียงกัน โดยมีสถานภาพสมรสอยู่ท่ีร้อยละ 
47.48 และมีสถานภาพโสดอยู่ท่ีร้อยละ 46.76 และจ านวนเล็กน้อยมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู ่โดยมีร้อยละ 5.76 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.60 รองลงมาคือ มีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 0-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.09 และมีส่วนนอ้ยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 4-6 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 7.19 นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาตามต าแหน่งงานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 69.78 รองลงมาคือมีต าแหน่งงานเป็น
หัวหน้าแผนก คิดเป็นร้อยละ 17.27 และมีส่วนน้อยท่ีมีต าแหน่งงานเป็นระดบัผูจ้ดัการขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 5.04 แสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.1 

 
4.2  ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 ในด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบว่าพนักงานในบริษทัส่วนใหญ่มีการรับรู้ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ในดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 
พบวา่พนกังานบริษทัมีการรับรู้ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และในดา้นประสบการณ์ในการท างาน พบว่า
พนักงานบริษทัมีการรับรู้ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตการท างานด้านประสบการณ์ในการท างานใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 
 

4.3  ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์การ 
พนักงานบริษทัมีระดับความผูกพนัต่อองค์การในอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.37 
 
4.4   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ข้อ สมมติฐานการวิจัย สรุป 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพนัต่อองค์การท่ี
แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนัจะ
มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุตกต่างกนัจะ
มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 1.3 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 1.4 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส
แตกต่างกนัจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 1.6 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน
แตกต่างกนัจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมีอทิธิพลต่อต่อความผูกพนัต่อองค์การ  
สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานดา้น
ประสบการณ์ในการท างาน มีอิทธิพลต่อต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติั มีอิทธิพลต่อต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นผลตอบแทน
และสวสัดิการ มีอิทธิพลต่อต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

ปฏิเสธ 
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5.  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

5.1  ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดพ้บวา่กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัเดิน
รถทวัร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมาทั้งสามบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั นครชยั 21 จ ากดั บริษทั แอร์
โคราชพฒันา จ ากดั และ บริษทั ราชสีมาทวัร์ จ ากดั รวมทั้งส้ิน 139 คน ประกอบไปดว้ยเพศชาย 69 
คน และเพศหญิง 70 คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.73 ส่วนมากมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ ปวส. จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.32 
กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีจ านวนคนท่ีมีสถานภาพโสดใกลเ้คียงกนักบัสถานภาพสมรส โดยมีสถานภาพโสด 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76 และสถานภาพสมรส จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.48 มีคน
ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในช่วง 11 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 และมีคน
อยูใ่นต าแหน่งปฏิบติัการเยอะท่ีสุดทั้งส้ิน 97 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.78 
 
 5.2  ข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 ในส่วนน้ีจะอภิปรายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยผล
การวิเคราะห์ท่ีไดส้ามารถแยกอภิปรายผลเป็น 3 ปัจจยัยอ่ยไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าพนกังานท่ีท างาน
ในบริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมานั้นมีความเห็นในเชิงเห็นดว้ยทั้งในประเด็น
เร่ืองทัศนคติและความภูมิใจต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ และความมั่นคงและน่าเช่ือถือของ
องคก์าร อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีพนกังานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีอายุงานมากกวา่ 
11 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน การท่ีพนกังานท างานในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงโดยไม่ยา้ย
ไปท างานท่ีอ่ืนเป็นเวลานานขนาดน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารนั้น ๆ รวมไป
ถึงทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงท าให้การท างานมีความสุข อีกทั้งอาจเกิดจากการท่ีพนักงานมี
ความเช่ือมัน่อย่างมากในองค์การว่าเป็นองค์การท่ีดี มีบรรษทัภิบาล เป็นองค์การขนาดใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสียง บุคคลทัว่ไปรู้จกัเป็นอย่างดี ซ่ึงเม่ือพิจารณาบริษทัรถทวัร์ทั้งสามบริษทัน้ีแลว้พบว่าต่างก็
เป็นองคก์ารท่ีประชาชนในจงัหวดันครราชสีมารู้จกั ถึงแมจ้ะไม่เคยโดยสารรถของบริษทัเหล่าน้ีก็
ตาม เน่ืองจากเส้นทางเดินรถน้ีเป็นเส้นทางท่ีมีคนเดินทางเยอะเป็นอนัดบัตน้ ๆของจงัหวดั และทาง
กรมการขนส่งทางบกให้ความส าคัญ จึงได้มีช่ือออกทางส่ือต่าง ๆบ้างเป็นคร้ังคราว ช่วยให้
ประชาชนทัว่ไปรับรู้และรู้จกัไดง้่าย 
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 ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานได้แสดง
ความเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งในเร่ืองของการท างานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ือ
ศึกษาถึงการท างานท่ีตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบับุคคลอ่ืนทั้งภายนอกและภายในองคก์าร โดย
มีผูเ้ห็นดว้ยอย่างยิ่งร้อยละ 52.52 และเห็นดว้ยร้อยละ 40.29 เน่ืองจากธุรกิจรถโดยสารประจ าทาง
เป็นธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยภาครัฐ ดังนั้นแนวทางต่าง ๆในการด าเนินธุรกิจจึงถูกตี
กรอบก าหนดด้วยกฎระเบียบและกฎหมาย และดว้ยกฎต่าง ๆ  เหล่าน้ีเองท่ีท าให้ตอ้งมีการติดต่อ
ประสานงานกบัทางภาครัฐอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานนั้นราบร่ืน และถูกตอ้ง ประเด็นท่ี
พนักงานแสดงความเห็นด้วยรองลงมาก็คือเร่ืองของการท่ีต้องท างานเป็นทีมและตอ้งใช้ทักษะ
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนัในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ เน่ืองจากทั้งสามบริษทัต่างก็
เป็นองคก์ารท่ีท างานภาคบริการ จ าเป็นตอ้งใชค้นในการท างาน ท าให้จ านวนพนกังานท่ีท างานใน
บริษทัเหล่าน้ีมีจ านวนมาก การด าเนินงานจึงหลีกเลียงไม่ไดท่ี้ตอ้งเกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัในองคก์าร 
เกิดการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อีกทั้งบางต าแหน่งงานจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นในการท างาน เช่น 
พนกังานขบัรถ นอกจากตอ้งมีทกัษะในการขบัขี่รถโดยสารขนาดใหญ่แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งมีความรู้
และทกัษะงานช่างรถเบ้ืองตน้ในการสังเกตุ ตรวจสอบ และการซ่อมแซมรถในกรณีท่ีรถเกิดปัญหา
ระหว่างทางไดด้ว้ย เพื่อท่ีว่าหากปัญหามีขนาดเล็กก็สามารถใชว้ิจารณญาณของตอนในการแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองตน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที อีกทั้งตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของการดูแลรักษารถเบ้ืองตน้เช่นกนั
เพื่อให้รถมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ช่วยให้องค์การประหยดัค่าใช้จ่ายทางอ้อม และสามารถ
ด าเนินงานไดร้าบล่ืนขึ้นดว้ย ในขณะเดียวกนั ความเห็นเร่ืองของความคาดหวงัในความกา้วหน้า
ของงาน และอิสระในการท างานต่างก็มีความเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยลงมาเน่ืองจากโครงสร้างองคก์าร
ของบริษทัเหล่าน้ีมีการควบคุมอตัราก าลงัไวท้ั้งหมดตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการขึ้นไปว่ามีสัดส่วนและ
จ านวนเท่าใด ส่งผลให้การเล่ือนต าแหน่งนั้นเกิดไดย้ากหากคนท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีสูงกว่าปัจจุบนั
ยงัคงท างานอยู่ และในการท างานภาคบริการนั้นจ าเป็นตอ้งสร้างมาตรฐานในการบริการ ส่งผลให้
เกิดการก าหนดวิธีการท างานท่ีค่อนขา้งตายตวั พนกังานจึงขาดอิสระในการท างานบางอยา่งไป และ
ยงัท าให้การก ากับดูแลงานของผูบ้ ังคับบัญชาสามารถท าได้ง่ายและใกล้ชิดขึ้ น จนอาจท าให้
พนกังานรู้สึกไม่สบายใจวา่ถูกผูบ้งัคบับญัชาควบคุมใกลชิ้ดเกินไป 
 ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าพนกังานส่วนใหญ่
เห็นดว้ยในเร่ืองการท่ีไดรั้บค่าจา้งและสวสัดิการเหมาะสมกบัภาระงานท่ีปฏิบติั อีกทั้งยงัเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว สาเหตุอาจมาจากการท่ีทั้งสามบริษทัด าเนินกิจการ
แข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้ และพนกังานท่ีท างานในธุรกิจรถโดยสารนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะขาดแคลนใน
อนาคต การพยายามท่ีจะจูงใจพนกังานเดิมให้ยงัคงท างานอยู่โดยไม่ยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน หรือดึงดูด
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พนักงานจากบริษทัอ่ืนให้ยา้ยเขา้มาท างานกับบริษทัของตนดว้ยผลตอบแทนท่ีจูงใจ จึงส่งผลให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆท่ีพนกังานไดรั้บอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
 
 5.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
 สามารถแยกอภิปรายผลเป็น 6 ปัจจยัยอ่ยไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นเพศ จากผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึง
สรุปได้ว่า พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราวรรณ หาดทรายทอง (2539) ท่ีไดศึ้กษาความผกูพนัของพนกังาน
ท่ีมีต่อการประปานครหลวงและได้ผลการวิจยัว่า เพศไม่มีผลท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ
แตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นอาย ุจากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1.2 พบวา่ ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึง
สรุปไดว้่า พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพนัต่อองค์การท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533) ท่ีไดศึ้กษาความผูกพนั
ของขา้ราชการในองคก์ารของขา้ราชการส านกังานปลดัส านกันายรัฐมนตรี และสรายทุธ ปฏิมาประกร 
(2541) ท่ีได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานในโรงงานผลิตน ้ าอดัลม โดยไดผ้ลการศึกษาว่า อายขุองพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1.3 พบว่า ยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้จึงสรุปไดว้่า พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนกัวิจยัคนใดเลย 
 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1.4 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงสรุปไดว้่า พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมี
ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนภาเพ็ญ โหมาศวิน 
(2533) ท่ีไดศึ้กษาความผูกพนัของขา้ราชการในองค์การของขา้ราชการส านักงานปลดัส านักนาย
รัฐมนตรี โดยไดผ้ลการศึกษาวา่ สถานภาพสมรสส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1.5 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงสรุปไดว้า่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั
จะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนภาเพญ็ โหมาศวิน 
(2533) ท่ีไดศึ้กษาความผูกพนัของขา้ราชการในองค์การของขา้ราชการส านักงานปลดัส านักนาย
รัฐมนตรี โดยได้ผลการศึกษาว่า ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานของพนักงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร 
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 ปัจจยัดา้นต าแหน่งงาน จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1.6 พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้จึงสรุปได้ว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเชิดชยั คงวฒันกุล (2530) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัพยากรณ์ท่ี
มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของปลดัอ าเภอ โดยไดผ้ลการศึกษาว่า ต าแหน่งงานไม่มีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 
 
 5.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ จากผลการทดสอบ
สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 พบว่ายอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการ
ท างานดา้นประสบการณ์ในการท างาน มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของโสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533) ท่ีไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นประสบการณ์ในการท างาน 
ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่องคก์ารมีความน่าเช่ือถือสามารถพึ่งพาได ้และทศันคติท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและ
องคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติักบัความผูกพนัต่อองค์การ จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ย่อยท่ี 2.2 พบว่ายอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมชยั 
แกว้ละเอียด (2531) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองคก์ารของกองสารวตัรนกัเรียน กรม
พลศึกษา พบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ความมีอิสระใน
การท างาน ความหลากหลายของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น และความคาดหวงัใน
ความกา้วหนา้นั้นมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร 
 ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวสัดิการกับความผูกพนัต่อองค์การ จากผลการทดสอบ
สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 พบว่าปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ จึงสรุปไดว้่า ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี
พนักงานไดรั้บมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนกัวิจยัคนใดเลย 
 
 5.5  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ถึงแมผ้ลการศึกษาจะวิเคราะห์มาไดว้่า พนกังานท่ีท างานในบริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 ใน
จงัหวดันครราชสีมา มีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก แต่ก็มีปัจจยั
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บางอย่างท่ีไม่ไดบ้่งช้ีผลไปในทิศเดียวกนัอย่างชดัเจน ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อ
ปรับปรุงใหค้วามผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารดียิง่ขึ้น ดงัน้ี 
  1)  ส่งเสริมอิสระในการท างานให้มากขึ้น เน่ืองจากในการท างานให้ไดม้าตรฐาน 
แต่ละบริษัทก็มีการก าหนดวิธีการท างานท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้ว ผูบ้ ังคับบัญชาจึงควร
ปรับเปล่ียนบทบาทจากการเป็นคนท่ีคอยควบคุมการท างาน กลายมาเป็นคนท่ีคอยตรวจสอบและ
ช้ีแนะให้พนักงานมองเห็นขอ้ผิดพลาดเพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้และแกไ้ข ท าให้พนักงานรู้สึกถูกกดดนั
นอ้ยลง และรู้สึกมีอิสระในการท างานมากขึ้น 
  2)  ยกระดบัพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ แต่ไม่สามารถเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น
ต่อไปไดเ้น่ืองจากต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาถูกบรรจุเต็มอตัราแลว้ โดยการเพิ่มหน้าท่ีและต าแหน่ง
พิเศษอ่ืน ๆให้แก่พนักงานคนนั้น เช่น เป็นพนักงานระดับปฏิบติัการแต่เพิ่มหน้าท่ีในการเป็นผู ้
ฝึกสอนงานพนกังานใหม่ โดยมอบอ านาจในการปฏิบติังานผูส้อน และใหผ้ลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่าง
เหมาะสม เป็นการช่วยเพิ่มความรู้สึกของพนักงานว่าองค์การเห็นคุณค่า นอกจากน้ียงัเป็นการ
เสริมสร้างทกัษะในการท างานดา้นเพิ่มเติม ตลอดจนช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบัระบบการเรียนรู้งาน
ของพนกังานใหม่ใหดี้ยิง่ขึ้นอีกดว้ย 
 
 5.6  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1)  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้จ านวน
ประชากรลดลงอยา่งมาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงอาจไม่สามารถใชแ้ทนประชากรได้
อย่างแทจ้ริง ผลการศึกษาท่ีไดอ้าจไม่ตรงกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี
ท าการศึกษาในช่วงท่ีภาวะการณ์ในการด าเนินกิจการไม่ปกติ ทั้ง 3 บริษทัท่ีศึกษาในคร้ังน้ีต่างก็มี
การประกาศใช้นโยบายท่ีมีผลกระทบต่อพนักงานโดยตรงทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเลย์ออฟ 
หรือลดเงินเดือน ซ่ึงอาจส่งผลให้ค  าตอบท่ีเก็บจากพนักงานกลุ่มตวัอย่างนั้นผิดเพี้ยนไปจากภาวะ
ปกติ หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาในช่วงภาวะปกติ มีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง
เพื่อใหผ้ลการศึกษานั้นถูกตอ้งตามความเป็นจริงและแม่นย  ามากขึ้น 
  2)  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบริษัทเดินรถทัวร์หมวด 2 ในจังหวัด
นครราชสีมาเท่านั้น ซ่ึงความเป็นจริงยงัมีบริษทัรถทวัร์ในจงัหวดันครราชสีมาอีกจ านวนมากท่ีเดิน
รถในหมวด 1, 3 และ 4 ในการศึกษาคร้ังหน้าจึงอาจศึกษาในระดับท่ีใหญ่ขึ้น ครอบคลุมรถทุก
หมวด เพื่อให้ทราบผลแลว้น ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของรถทวัร์หมวด 2 จะท าให้เห็น
แนวโนม้ของตลาดแรงงานในธุรกิจรถโดยสารในภาพรวมว่าเหมือนกนัหรือแตกต่างกนักบัเฉพาะ
หมวด 2 อยา่งไร 
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  3)  การศึกษาในคร้ังหน้าอาจท าการวิเคราะห์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้ด้วยการแตก
รายละเอียดของตวัแปรอิสระให้ยอ่ยลงมาอีกได ้เช่น ตวัแปรดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั สามารถแยก
เป็นตัวแปรย่อยได้อีก ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน หลากหลายของงาน งานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และความคาดหวงัในความกา้วหนา้ แลว้ท าการวิเคราะห์ผลกบัตวัแปรย่อยน้ีที
ละตวั จะท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีละเอียดยิง่ขึ้น 
  4)  การศึกษาคร้ังหนา้ควรคน้หาตวัแปรท่ีอาจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารให้
มากขึ้น เช่น การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากกวา่น้ี 
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6.  บทสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ในบริษัทเดินรถทวัรห์มวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมา 

เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานในบริษทัเดินรถทวัร์หมวด 2 ในจงัหวดันครราชสีมา 

ผลการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1) หากมกีารศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาในช่วง
ภาวะปกติ มีการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง
เพื่อใหผ้ลการศึกษานัน้ถกูตอ้งและแม่นย ามาก
ขึน้ 

2) ศึกษาในระดบัท่ีใหญ่ขึน้ ครอบคลมุรถทกุ
หมวด จะท าใหเ้ห็นแนวโนม้ของตลาดแรงงานใน
ธุรกิจรถโดยสารในภาพรวมวา่เหมือนกนัหรือ
แตกต่างกนักบัเฉพาะหมวด 2 อย่างไร 

3) ควรคน้หาตวัแปรท่ีอาจส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารใหม้ากขึน้ เช่น การเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นตน้  

 

พนกังานบริษัทมีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร
ในอยู่ในระดบัมาก 

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน
บคุคลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

- ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคการท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงานเท่านั้น 

- ปัจจยัดา้นเพศและต าแหน่งงาน ไมม่ีผล 

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นคณุภาพชีวิตใน
การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน และ
ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิเท่านั้น 

- ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการไมม่ี
อิทธิพล  

ขอ้เสนอแนะในเชงินโยบาย 

1) ผูบ้งัคบับญัชาควรปรบัเปล่ียนบทบาทจากการ
เป็นคนท่ีคอยควบคมุการท างาน กลายมาเป็นคนท่ี
คอยตรวจสอบและชีแ้นะใหพ้นกังานมองเห็น
ขอ้ผิดพลาดเพื่อท่ีจะไดเ้รียนรูแ้ละแกไ้ข ท าให้
พนกังานรูส้กึถกูกดดนันอ้ยลง และรูส้กึมีอสิระใน
การท างานมากขึน้ 

2)  ยกระดบัพนกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถ แต่
ไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ต่อไปได ้โดยการ
เพิ่มหนา้ท่ีและต าแหน่งพิเศษอื่น ๆใหแ้ก่พนกังาน
คนนัน้ เป็นการช่วยเพิ่มความรูส้กึของพนกังานว่า
องคก์ารเห็นคณุค่า  
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ปัจจัยที่ท ำให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำของรำชกำร กรณีศึกษำ  
บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงในจังหวดับุรีรัมย์ 

 
จักรพันธ์ อิทธิประภากุล45 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้งานก่อสร้างล่าชา้ของราชการ กรณีศึกษา บริษทั
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความล่าชา้ และส่งผลกระทบกบังานก่อสร้างของงานราชการ 2) เพื่อศึกษาเป็นขอ้มูลและแนวทาง 
ส าหรับหน่วยงานราชการในการน าไปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้างของ
งานราชการ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลท าใหง้านก่อสร้างล่าชา้ของงานราชการมากท่ีสุด ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดับุรีรัมย์ 
จ านวน 282 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
test และ One-way ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารงานก่อสร้าง (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ดา้นเงินทุน (x̅ =3.53) 2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ท่ีมีผลต่อความล่าช้า
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม (x̅ =3.73) และ 3) ปัจจัยท่ีส่งผลท าให้งานก่อสร้างล่าช้าของงาน
ราชการมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (x̅ =3.73) เน่ืองจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น 
ฝนตกหนัก หรือ อากาศร้อนผิดปกติท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อความล่าชา้และ
ความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างตามมา 
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Factors Cause Government Construction Delays Case Study 
Construction Company In Buriram Province 

 
Chakkraphan Itthipraphakul46 

 

Abstract 
 

Independent study on factors that is factors that cause government construction delays case 
study construction company in Buriram Province. The objective of study is 1) Study factors cause 
delay and affecting construction of government.  2)  Study as information and guidelines for 
government agencies in improving problems of delays occurring in construction of government. 
And 3) Study the most factors that cause government construction delays. The data collection using 
questionnaires from 282 construction contractors in Buriram Province. The data were analyzed by 
statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. 

The result of the research shows that is 1)  Construction management factors (5M)  that 
cause government construction delays. In general is at a medium level. And the aspect that has the 
highest average value is capital (x̅ = 3.53). 2) PESTEL Analysis that cause government construction 
delays. In general is at a medium level. And the aspect with the highest mean was the environment 
(x̅ = 3.73). And 3) Factors most that cause government construction delays. Is the environment (x̅ 
= 3.73) Due to climate abnormalities such as heavy rain or unusually hot weather, causing barriers 
to work resulting in delays and continuity in operations of construction business accordingly. 
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1.  บทน ำ 
 
ในปัจจุบนัการบริหารงานก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ ของราชการ ไดท้ าการก าหนดวาง

แผนการปฏิบัติ การควบคุมโครงการในงานก่อสร้าง พร้อมทั้ งขั้นตอนการด าเนินงานตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการวา่จา้งต่าง ๆ (Terms of Reference; TOR) ไวโ้ดยชดัเจน ท าใหก้ารบริหาร
โครงการของราชการ สามารถด าเนินงานแลว้เสร็จก่อนเวลาท่ีก าหนด หรืออาจเป็นไปได้ท่ีการ
ก่อสร้างโครงการอาจแล้วเสร็จล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดไว ้ทั้ งน้ี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
ประกอบด้วย วสัดุและอุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) บุคคลากร (Man) เคร่ืองจกัรในการ
ก่อสร้าง (Machine) ขั้นตอนการบริหารงาน (Management) และอ่ืน ๆ (ภูชิต โพนทนั, 2555) โดยแต่
ละองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน หากบริหารส่วนใดส่วนหน่ึงลม้เหลวก็จะส่งผล
กระทบต่อส่วนอ่ืน ๆ ไปดว้ยและอาจจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั 

ความล่าช้าในงานก่อสร้างเป็นช่วงเวลาของงานก่อสร้างบางส่วนท่ีขยายออกไปเน่ืองจาก
การท่ีมีส่ิงท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้น (Bramble  & Callahan, 2010) ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างของ
ราชการ ย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่ีต้องเพิ่มขึ้น บุคลากรในบริษทัสูญเสีย
ก าลงัใจในการท างานท าให้สูญเสียความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งในงานก่อสร้าง และกระทบ
ต่อผูมี้ส่วนร่วมทุกกลุ่ม เช่น เจา้หนา้ท่ีของหน่วยราชการ พนกังานของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เพราะ
จะมีปัญหาดา้นการขาดความเช่ือถือและอาจมีการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหาย เขา้มา เก่ียวขอ้งดว้ย
ผลท่ีตามมาจากปัญหาดงักล่าว คือ บริษทัผูรั้บเหมามีการทิ้งงาน เน่ืองจากการขาดทุน (เจน จ าลอง
ราช, 2556) 

จากหลายปัจจยัท่ีเกิดขึ้นกบังานก่อสร้างส่วนราชการ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดความล่าช้า
ต่อโครงการก่อสร้างของราชการ ซ่ึงนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายท่ีท างานร่วมกนัในโครงการ
แลว้ ยงัท าให้สถานท่ีของรัฐเล่ือนการใช้ตวัอาคารออกไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ จากสาเหตุนั้น
ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความล่าช้าโครงการก่อสร้างของราชการท่ีจะสามารถน าแนวทาง
ป้องกนัหรือลดการเกิดความล่าชา้จากการก่อสร้างได ้และยงัช่วยเร่ืองการควบคุมค่าใชจ่้ายของผูรั้บ
เหมาะก่อสร้าง หรือหวัหนา้ผูรั้บเหมาใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดและยงัท าใหก้ารก่อสร้างแลว้
เสร็จตามหมดก าหนดการท่ีวางไว ้

ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาสาเหตุของปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง (Construction Delay) ของ
ราชการ ซ่ึงส่งผลถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ และส่งผลกระทบกบังานก่อสร้างของงานราชการ
เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการวางแผนการท างานในงานก่อสร้างท่ีดี และบริหารงานก่อสร้างไม่ให้เกิด
ความล่าชา้ และสามารถเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาในโครงการก่อสร้างของราชการไดอ้ยา่งเหมาะสม
ในอนาคต 
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2.  ค ำถำมกำรวิจัย 
 
1)  ปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง (5M) ไดแ้ก่ มนุษย ์(Man) วสัดุและอุปกรณ์ (Material) 

เงินทุน (Money) เคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง (Management) มี
ความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้งานก่อสร้างของงานราชการหรือไม่ 

2)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมือง (Political) 
ดา้นเศรษฐกิจ (Economics) ปัจจยัดา้นสังคม (Social) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technology) ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม (Environment) และปัจจยัดา้นกฎหมาย (Law หรือ Legal) มีความสัมพนัธ์กบัความ
ล่าชา้งานก่อสร้างของงานราชการหรือไม่ 

3)  ปัจจยัท่ีมีผลท าใหง้านก่อสร้างล่าชา้ของงานราชการท่ีมากท่ีสุด คือ ปัจจยัใด 

 
3.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบกับงานก่อสร้างของงาน

ราชการ  
2)  เพื่อศึกษาเป็นขอ้มูลและแนวทาง ส าหรับหน่วยงานราชการในการน าไปปรับปรุง

แกไ้ขปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้างของงานราชการ 
3)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลท าใหง้านก่อสร้างล่าชา้ของงานราชการมากท่ีสุด 
 

4.  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

4.1  ขอบเขตกำรศึกษำ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจยัความล่าช้าในการปฏิบติังานของ

ราชการ ประกอบด้วย การบริหารงานก่อสร้าง หรือ 5M ประกอบด้วย มนุษย์ (Man) วสัดุและ
อุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) เคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง 
(Management) และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ประกอบดว้ย ดา้นการเมือง 
(Political) ดา้นเศรษฐกิจ (Economics) ดา้นสังคม (Social) ดา้นเทคโนโลยี (Technology) และดา้น
สภาพแวดลอ้ม (Environment) ซ่ึงสามารถน ามาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังานของราชการมากท่ีสุด 
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4.2  ขอบเขตประชำกรท่ีศึกษำ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดับุรีรัมยมี์ทั้งหมด 954 บริษทั

ท่ียงัด าเนินกิจการอยูผู่ว้ิจยัไดค้ดัเลือกตวัแทนบริษทัละ 1 คนเป็นจ านวน 282 คน 
 
4.3  ขอบเขตตัวแปร 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การบริหารงานก่อสร้าง หรือ 5M ประกอบดว้ย มนุษย ์(Man) วสัดุและ

อุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) เคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง 
(Management) และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ประกอบดว้ย ดา้นการเมือง 
(Political) ดา้นเศรษฐกิจ (Economics) ดา้นสังคม (Social) ดา้นเทคโนโลยี (Technology) และดา้น
สภาพแวดลอ้ม (Environment)  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ งานก่อสร้างล่าชา้ของงานราชการ 
 
4.4  ขอบเขตสถำนท่ี 
บริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดับุรีรัมย ์

 

5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
1) ท าให้หน่วยงานราชการ บริษทัผูรั้บเหมาทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในงาน

ก่อสร้าง  
2)  ท าให้หน่วยงานราชการ บริษทัผูรั้บเหมาทราบถึงแนวทางแก้ไขความล่าช้าในงาน

ก่อสร้าง 
3)  ท าใหห้น่วยงานราชการ บริษทัผูรั้บเหมาทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของปัจจยัท่ีท าให้

เกิดความล่าชา้ในงานก่อสร้าง โดยสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการท างานในงานก่อสร้างให้ดี
และมีประสิทธิภายได ้ให้เหมาะสมกบังานท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยคลึง
กนัของภาครัฐและภาคเอกชน 
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6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 
6.1  กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย  
จากการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการ กรณีศึกษา บริษทัรับเหมา

ก่อสร้างในจงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปรอิสระ คือ การบริหารงานก่อสร้าง หรือ 5M จาก
แนวคิดของ ภูชิต โพนทัน (2555) ซ่ึงประกอบด้วย มนุษย์ (Man) วสัดุและอุปกรณ์ (Material)  
เงินทุน (Money) เคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง (Management) และ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) จากแนวคิดของ ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2548) ซ่ึง
ประกอบด้วย ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านสังคม (Social) ด้าน
เทคโนโลยี (Technology) และดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) และตวัแปรตาม คือ งานก่อสร้าง
ล่าชา้ของงานราชการ 

 
6.2  กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวดั

บุรีรัมย ์โดยหาขอ้มูลจาก กรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดับุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 
282 คน 

 

6.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง 

การท างานระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน โดยค าถามเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ 
(Checklist) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลบริษทัท่ีท างานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทของ
สถานประกอบการทุนจดทะเบียน และระยะเวลาด าเนินกิจการโดยค าถามเป็นแบบสอบถาม
เลือกตอบ (Checklist) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัผลกระทบจากปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ โดยค าถามเป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีมีค าตอบให้เลือกแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวความคิดของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) เพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
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6.4  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง

การท างานระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลบริษทัท่ีท างานของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ประเภทของ
สถานประกอบการทุนจดทะเบียนระยะเวลาด าเนินกิจการ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัผลกระทบจากปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าช้า ของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ เน่ืองจากตวัแปรเพศเป็นตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มเท่านั้น จึงใชก้ารวิเคราะห์
สถิติที ส าหรับตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระ (t-test) และตวัแปรอาย ุต าแหน่งการท างาน ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน เป็นตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 

ส่วนท่ี 5 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการบริการงานก่อสร้าง (5M) และปัจจยัดา้น
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้าง
งานราชการ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Enter 
 

7.  ผลกำรศึกษำ 

 

ตำรำงท่ี 1  ปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงาน 
                  ราชการ รายดา้น 
 

ปัจจัยกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง (5M) M S.D ระดับ 

ดา้นมนุษย ์(Man)  2.92 0.751 ปานกลาง 

ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ (Material)  2.87 0.775 ปานกลาง 

ดา้นเงินทุน (Money)  3.53 0.870 มาก 
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ตำรำงท่ี 1  (ต่อ) 

 

   

ปัจจัยกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง (5M) M S.D ระดับ 

ดา้นเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (Machine)  2.98 .0751 ปานกลาง 

ดา้นขั้นตอนการก่อสร้าง (Management)  2.99 0.801 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.654 ปานกลาง 

  

จากตารางท่ี 1 ปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.06 และเม่ือพิจารณา
จ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นเงินทุน (X̅=3.53) อยู่ในระดบัมาก และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ (X̅=2.87) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 2  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ  
                  รายดา้น 
    

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก M S.D ระดับ 

ดา้นการเมือง (Political)  2.80 0.693 ปานกลาง 

ดา้นเศรษฐกิจ (Economics)  2.75 0.780 ปานกลาง 

ดา้นสังคม (Social)  3.51 0.779 มาก 

ดา้นเทคโนโลย ี(Technology)  2.33 0.850 นอ้ย 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment)  3.73 0.879 มาก 

ดา้นกฎหมาย (Law หรือ Legal)  2.11 0.747 นอ้ย 

รวม 2.87 0.788 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 และเม่ือพิจารณา
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จ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (X̅=3.73) อยู่ในระดบั
มากและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นกฎหมาย (X̅=2.11) อยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 3  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นเพศกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงาน 
                  ราชการโดยใชส้ถิติ t-test 
 

                                                         เพศ n X̅ S.D t p ผลเปรียบเทียบ 

ปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง (5M) ชาย 244 3.07 0.212 -0.381 .296 ไม่แตกต่าง 

หญิง 38 3.08 0.179    

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ชาย 244 2.81 0.209 -0.107 1.65 ไม่แตกต่าง 

หญิง 38 2.82 0.164    
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความแปรปรวนของปัจจัยด้านเพศท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้ นจึงไม่ฝ่าฝืน
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ จึงไดด้ าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ t-test ส าหรับ
ความแปรปรวนเท่ากนั โดยผลพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อความล่าชา้ของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
 
ตำรำงท่ี 4  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นอายกุบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของงานรับเหมาก่อสร้าง 
                  งานราชการโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

                                                  อาย ุ n X̅ S.D F p ผลเปรียบเทียบ 

ปัจจยัการบริหารงาน 

ก่อสร้าง (5M) 

ต ่ากว่า 30 ปี 40 3.05 0.16 0.761 0.517 ไม่แตกต่าง 

31-40 ปี 49 3.08 0.23    

 41-50 ปี 132 3.09 0.22    

 50 ปีขึ้นไป 61 3.05 0.20    

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

ต ่ากว่า 30 ปี 40 2.74 0.22 2.690 0.047 ไม่แตกต่าง 

31-40 ปี 49 2.82 0.19    

 41-50 ปี 132 2.84 0.20    

 50 ปีขึ้นไป 61 2.80 0.20    
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ความแปรปรวนของปัจจัยด้านอายุท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้ นจึงไม่ฝ่าฝืน
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ จึงไดด้ าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อความล่าช้า
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตำรำงท่ี 5  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นต าแหน่งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของงานรับเหมา 
                  ก่อสร้างงานราชการโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
                                          ต าแหน่ง n X̅ S.D F p ผลเปรียบเทียบ 

ปัจจยัการ

บริหารงาน 

ก่อสร้าง (5M) 

ผูจ้ดัการ 16 3.13 .268 0.660 0.557 ไม่แตกต่าง 

วิศวกร

โครงการ 
146 3.07 .210 

   

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
31 3.05 .190 

   

 อ่ืนๆ 89 3.08 .201    

ปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

ผูจ้ดัการ 16 2.90 .257 1.880 0.133 ไม่แตกต่าง 

วิศวกร

โครงการ 
146 2.80 .198 

   

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
31 2.77 .198 

   

 อ่ืน ๆ 89 2.84 .200    

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ความแปรปรวนของปัจจยัดา้นต าแหน่งท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงาน

รับเหมาก่อสร้างงานราชการไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้ นจึงไม่ฝ่าฝืน
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ จึงไดด้ าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีต าแหน่งต่างกนัมีผลต่อความ
ล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตำรำงท่ี 6  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นระดบัการศึกษากบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของงานรับเหมา 
                 ก่อสร้างงานราชการโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
                                ระดบั

การศึกษา 

n X̅ S.D F p ผลเปรียบเทียบ 

ปัจจยัการ

บริหารงาน 

ก่อสร้าง (5M) 

ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
80 3.06 .222 0.711 0.492 ไม่แตกต่าง 

ปริญญาตรี 182 3.09 .208    

 สูงกวา่

ปริญญาตรี 
20 3.04 .152    

ปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
80 2.83 .203 0.437 0.647 ไม่แตกต่าง 

ปริญญาตรี 182 2.82 .205    

 สูงกวา่

ปริญญาตรี 
20 2.79 .196    

  
จากตารางท่ี 6 พบว่า ความแปรปรวนของปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีผลต่อความล่าช้า

ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึงไม่ฝ่าฝืน
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ จึงไดด้ าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อ
ความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตำรำงท่ี 7  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้  
                  ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
                  (One-way ANOVA) 
 
             ประสบการณ์ในการท างาน n X̅ S.D F p ผลเปรียบเทียบ 

ปัจจยัการบริหารงาน 

ก่อสร้าง (5M) 

ต ่ากวา่ 6 ปี 39 3.04 .162 2.779 0.042* แตกต่างกนั 

6-10 ปี 85 3.13 .237    

 11-15 ปี 97 3.06 .197    

 16-20 ปี 61 3.05 .199    

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก 

ต ่ากวา่ 6 ปี 39 2.74 .218 3.275 0.022* แตกต่างกนั 

6-10 ปี 85 2.86 .190    

 11-15 ปี 97 2.82 .204    

 16-20 ปี 61 2.80 .200    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ความแปรปรวนของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานท่ีมีผลต่อ
ความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้นจึง
ไม่ฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ จึงไดด้ าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนัมีผลต่อความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 603 

 

ตำรำงท่ี 8  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานกบัปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง   
                  (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการรายคู่ LHD 
 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน X̅ 
ต ่ากวา่ 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 

3.04 3.13 3.06 3.05 

ต ่ากวา่ 6 ปี 3.04 - -.081* -.013 -.011 

6-10 ปี 3.13  - .074* .076* 

11-15 ปี 3.06   - .002 

16-20 ปี 3.05    - 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า 6 ปี มีการ

บริหารงานก่อสร้างน้อยกว่าผู ้ประกอบการ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี  และ 
ผู ้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มีการบริหารงานก่อสร้างมากกว่า
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี กับ ประสบการณ์ในการท างาน16-20 ปี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในช่วง
อ่ืนๆมีการบริหารงานก่อสร้างไม่แตกต่างกนั 

 
ตำรำงท่ี 9  การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
                  ท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการรายคู่ LHD 
 
ประสบการณ์ในการ

ท างาน X̅ 
ต ่ากวา่ 6 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 

2.74 2.86 2.82 2.80 

ต ่ากวา่ 6 ปี 2.74 - -.119* -.076* -.060 

6-10 ปี 2.86  - .043 .059 

11-15 ปี 2.82   - -.016 

16-20 ปี 2.80    - 
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จากตารางท่ี 9 พบว่า ผู ้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ ากว่า 6 ปี มี
สภาพแวดล้อมภายนอกน้อยกว่าผู ้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี กับ 
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะ
ท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานในช่วงอ่ืนๆมีสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่แตกต่างกนั 
 
ตำรำงท่ี 10  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการบริการงานก่อสร้าง (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงาน 

                    รับเหมาก่อสร้าง  

 
ปัจจยัดา้นการบริการงานก่อสร้าง 

(5M) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant)  1.125 .092 
 

12.282 .000* 

ดา้นมนุษย ์(X1)  .074 .016 .184 4.724 .000* 

ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ (X2)  .076 .014 .207 5.532 .000* 

ดา้นเงินทุน (X3)  .190 .013 .577 14.751 .000* 

ดา้นเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (X4)  .113 .016 .269 7.208 .000* 

ดา้นขั้นตอนการก่อสร้าง (X5)  .119 .015 .305 8.167 .000* 

R= .789 R2 = .508 Adj. R2 = .615  S.E. = 1.0096  F= 90.8045  Sig. = .000*  

 
จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผลการวิเคราะห์มีค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั 

0.789 ค่าสัมประสิทธ์ิความล่าชา้ (R2) เท่ากบั 0.508 ค่าสัมประสิทธ์ิความล่าชา้ท่ีปรับแลว้ (Adj. R2) 
เท่ากับ 0.615 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในความล่าช้า (Standard Error) เท่ากับ 1.0096 
แสดงว่า ปัจจยัดา้นการบริการงานก่อสร้าง (5M) ในดา้นเงินทุน (X3) ดา้นขั้นตอนการก่อสร้าง (X5) 
ดา้นเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (X4) ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ (X2)  และ ดา้นมนุษย ์(X1) เป็นตวัแปรท่ีมี
ผลการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวไดว้่า ความเป็นได้
ของการตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านการบริการงานก่อสร้าง(5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ ตัวแปรทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพนัธ์กับความล่าช้าของงานรับเหมา
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ก่อสร้างงานราชการได ้ร้อยละ 50.80 โดยพบปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้าง
งานราชการมากท่ีสุด คือ ดา้นเงินทุน (X3) (Beta = .190) 

 
ตำรำงท่ี 11  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ท่ีมีผลต่อ 

                    ความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้าง 

  

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 

(PESTEL Analysis) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant)  1.036 .073 
 

14.273 .000* 

ดา้นการเมือง (X6)  .097 .012 .263 8.296 .000* 

ดา้นเศรษฐกิจ (X7)  .099 .010 .298 9.444 .000* 

ดา้นสังคม (X8)  .089 .014 .207 6.522 .000* 

ดา้นเทคโนโลย ี(X9)  .093 .008 .343 11.018 .000* 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม (X10)  .167 .009 .586 18.768 .000* 

ดา้นกฎหมาย (X11)  .111 .013 .276 8.740 .000* 

R= .857 R2 = .734 Adj. R2 = .728 S.E. = .085 F= 126.663 Sig. = .000*  

 
จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผลการวิเคราะห์มีค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั 

0.857 ค่าสัมประสิทธ์ิความล่าชา้ (R2) เท่ากบั 0.734 ค่าสัมประสิทธ์ิความล่าชา้ท่ีปรับแลว้ (Adj. R2) 
เท่ากบั 0.728 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในความล่าชา้ (Standard Error) เท่ากบั .085 

แสดงว่าปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ในด้านสภาพแวดล้อม 
(X10) ดา้นกฎหมาย (X11) ดา้นเศรษฐกิจ (X7) ดา้นการเมือง (X6) ดา้นเทคโนโลย ี(X9) และดา้นสังคม 
(X8)   เป็นตวัแปรท่ีมีผลการเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าว
ไดว้่า ความเป็นไดข้องการตั้งสมมติฐานว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) 
ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ตวัแปรทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพนัธ์กบั
ความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการได ้ร้อยละ 73.40 โดยพบปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (X10) (Beta = .167) 
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8.  บทวิพำกษ์ 
 
1)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารงานก่อสร้าง (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงาน

รับเหมาก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถจ าแนกรายดา้น คือ ดา้น
มนุษย ์(Man) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ราย
ขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แรงงานมีประสบการณ์ท างานดอ้ยประสิทธิภาพ ท าให้ตอ้งมีการ
แกไ้ขปรับปรุงงานเพิ่มเติม (X̅=3.33) เน่ืองจากคนงานของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยงัไม่มี
ความช านาญ และการควบคุมในการปฏิบติังานยงัไม่มีความเคร่งครัดมากเท่าท่ีควร ท าให้งานละ
หลวมจนเกิดช่องว่างของระบบการปฏิบติังานท่ีขาดความต่อเน่ืองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วุฒิพงศ์ อ่อนศรีสมบติั (2556) ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างอาคารในด้านแรงงาน คือ การแรงงานก่อสร้างท่ีมีไม่เพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 

ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ (Material) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 
โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การขาดแคลน
ของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน (X̅=3.23)  แสดงใหเ้ห็นวา่ ในการก่อสร้างโครงการของรัฐมีการ
ก่อสร้างตามงบประมาณ ท าใหโ้ครงการมีการอนุมติัก่อสร้างพร้อมกนั ท าใหก้ารน าวสัดุอุปกรณ์มา
ใชใ้นการก่อสร้างเกิดการขาดแคล่ง หรือผลิตไม่ทนั ท าใหง้านเกิดความเสียหาย หรือลา้ชา้ได ้ท าให้
ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะตอ้งใช้เวลาในการรอวสัดุอุปกรณ์เพื่อท่ีจะด าเนินงานได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูชิต โพนทนั (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัของความล่าช้าในงาน
ก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอตัโนมติั : กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ พบว่า ตวั
ผูรั้บเหมาหลกัเองมีสาเหตุความล่าช้า ด้านการจดัการวสัดุ (Material) อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยสาเหตุความล่าช้าจากวสัดุส่งมาล่าช้าวสัดุผิดขนาดไม่รู้คุณภาพรถปูนส่งไม่ตรง
เวลาวสัดุเสียหายส้ินเปลืองจากการท างาน และวสัดุบางอยา่งหาไม่ไดข้าดตลาด เป็นตน้ 

ดา้นเงินทุน (Money) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรายขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลางถึงระดบัมาก รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัผูรั้บเหมาขาด
สภาพคล่อง (X̅=3.79) เน่ืองจากการอนุมติัโครงการมีตน้ทุนของโครงการไม่เพียงพอต่องาน จึงท า
ให้ตอ้งมีการของงบประมาณใหม่ ส่งผลต่อการบริหารจดัการไม่เป็นไปตามก าหนดและงานเกิด
ความลา้ชา้ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนาภทัร เชยสุข (2559)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความล่าชา้ของงานรับเหมาติดตั้งกระจก – อะลูมิเนียมในโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์พบว่า 
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ปัจจยัทางด้านการเงินผูต้อบแบบสอบถามมีระดับผลกระทบต่อปัจจยัภายในความล่าช้า ปัจจัย
ทางดา้นการเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ขั้นตอนการจ่ายเงินงวดของผูว้า่จา้งล่าชา้ 

ดา้นเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง (Machine) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ยอ่ย
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ วนัท่ีก่อสร้างไม่สามารถน า
เคร่ืองจกัรเขา้ท างานได ้(X̅=3.31)  แสดงใหเ้ห็นวา่ การก่อสร้างจริงสถานท่ีในการท่ีจะน าเคร่ืองจกัร
เขา้ท างานอาจจะมีพื้นท่ีไม่เพียงพอ หรือพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยกบัเคร่ืองจกัร ท าให้เกิดปัญหาท่ีจะน า
เคร่ืองจกัรเขา้ปฏิบติังาน ผูป้ระกอบการจะตอ้งแกปั้ญหาและเกิดความเสียเวลาในการปฏิบติังานต่อ
ไดอี้ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ พรรษมล เทียนพูด และอภิชาต ประสิทธ์ิสม (2561) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ในการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษา : 
โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของส านักงานชลประทานท่ี 9 พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
ล่าช้า ดา้นเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือขาดการ
บ ารุงรักษาท าใหเ้สียบ่อยคร้ัง 

ดา้นขั้นตอนการก่อสร้าง (Management) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ย่อย
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ แบบก่อสร้างไม่เหมาะสมและ
ถูกตอ้ง (X̅=3.15) แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการรับงานโครงการก่อสร้าง
ตามข้อตกลง เม่ือถึงการปฏิบัติงานจริงไม่มีการท างานตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้จึงท าให้การ
ปฏิบติังานเกิดความเสียหายและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
วงศกร วศินธรรม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าช้าของผูรั้บเหมาในงานก่อสร้าง
อาคาร พบว่า ปัจจยัดา้นดา้นขั้นตอนการก่อสร้างโครงการท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง
อาคาร อยู่ในระดบัปานกลาง คือไดแ้ก่ ตวัแปรการเปล่ียนแปลงวิธีการก่อสร้างหรือขั้นตอนการ
ก่อสร้าง และความบกพร่องและความไม่ชดัเจนของสัญญา 

2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถจ าแนกรายดา้น คือ ดา้นการเมือง 
(Political) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง รายขอ้
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการคอรัปชัน่ (Corruption) ของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ (X̅=2.83) แสดงให้
เห็นว่า การบริการจดัการเก่ียวกบัการก่อสร้างผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดมี้ส่วนไดเ้สียกบั
โครงการ จึงท าใหโ้ครงการมีผลกระทบการแทรกแซงทางการเมืองในงานก่อสร้างและเป็นช่องว่าง
ให้เกิดการการคอรัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฐัสุดา วนัดี (2561) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีท าให้โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าช้าส าหรับ
ผูรั้บเหมาไทย  พบว่า  ดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม และกฎหมาย อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
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การร้องเรียนจากชุมชนท่ีมีการแทรกแซงของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการก่อสร้าง และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมคัร ตน้โลห์ และ ณรงค ์เหลืองบุตรนาค  (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหา 
ปัจจยัและการปรับปรุงงานก่อสร้างท่ีล่าช้าของงานราชการ พบว่า ปัจจยัความล่าช้าท่ีเกิดจากดา้น
การเมือง ซ่ึงมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย การถูกแทรกแซงจากนกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน และการถูกแทรกแซงจากนกัการเมืองระดบัประเทศ 

ดา้นเศรษฐกิจ (Economics) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต ่า (X̅=2.82) 
เน่ืองจากในปัจจุบนัเศรษฐกิจมีการผนัผวน ท าให้โครงการมีการจดัสรรงบประมาณไม่ตรงตามท่ี
ก าหนดไว ้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแบบแผน ทั้งแรงงานและผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เกิดปัญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจดว้ย ท าให้แรงงานตอ้งการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต ่าจากการ
ท างานล่วงเวลาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พัฐสุดา วนัดี (2561)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้
โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าชา้ส าหรับผูรั้บเหมาไทย พบวา่ ดา้นเศรษฐกิจ 
และการเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เจา้ของงานจ่ายเงินค่าก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมาตามก าหนด
และมีการจ่ายเงินค่าท างานล่วงเวลากบัแรงงาน 

ดา้นสังคม (Social) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลางถึงระดบัมาก รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการขดัแยง้กบัผูอ้ยู่อาศยับริเวณรอบ
โครงการ (X̅=3.30)เน่ืองดว้ยความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่มี
การประสานงานกนัระหว่างการปฏิบติังาน จึงท าให้โครงการเกิดความเสียหาย และประชาชนรอบ
ขา้งไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากการก่อสร้างโดยไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงก็ส่งผลท าให้เกิด
การขดัแยง้กนัในชุมชนอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมคัร ตน้โลห์ และ ณรงค ์เหลืองบุตร
นาค (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหา ปัจจยัและการปรับปรุงงานก่อสร้างท่ีล่าชา้ของงานราชการ พบวา่ 
ปัจจยัความล่าชา้ท่ีเกิดจากทางดา้นสังคม  ซ่ึงมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย 
คดัคา้นหรือการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้าง 

ดา้นเทคโนโลยี (Technology) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ระบบท่ีใช้ในการค านวณงานดา้นวิศวกรรม (X̅=2.45) เน่ืองดว้ยในการน าเทคโนโลยีเขา้มามีส่วน
ในการก่อสร้างยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ทนัสมยั ท าให้การปฏิบติังานเกิดปัญหาบ่อย ผูป้ระกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างไดด้ าเนินการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและช่วยให้การท างานรวดเร็วมาก
ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จิรเดช เศรษฐกัมพู นาถ สุขศีล (2562) ได้ศึกษาเร่ือง สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาจงัหวดันครพนม พบว่า 
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สาเหตุความล่าชา้ของกลุ่มตวัอยา่งโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครพนม
ในดา้นดา้นเทคโนโลย ี โดยพิจารณาจากการประเมินค่าระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรายขอ้ย่อยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก
หนกั หรือ อากาศร้อนผิดปกติ เป็นตน้ (X̅=3.80) แสดงให้เห็นว่า ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นจะมี
อุปสรรคมากมายในการกีดขวางการท างาน ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะตอ้งมีการ
รับมือในการแกไ้ขเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั วงศกร วศิน
ธรรม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ของผูรั้บเหมาในงานก่อสร้างอาคาร พบว่า 
ปัจจยัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มโครงการท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร อยู่ในระดบั
มาก คือ ตวัแปรการเกิดภยัธรรมชาติ และ ตวัแปรความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ 

ดา้นกฎหมาย (Law หรือ Legal)ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยรายขอ้ยอ่ยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบันอ้ย รายขอ้ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีการรองรับกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานก่อสร้าง เช่น กฎหมายเก่ียวกบัรถบรรทุก เป็นตน้ (X̅=2.32) เน่ืองจากระเบียบขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบั
การรับเหมาก่อสร้างมีมาตรฐาน และการรองรับสิทธิต่างๆ เอ้ือต่อผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยอมรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั จิรเดช เศรษฐกมัพู นาถ สุขศีล (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ
ล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาจงัหวดันครพนม พบว่า สาเหตุความล่าชา้
ของกลุ่มตวัอย่างโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครพนมในดา้นกฎหมาย  
โดยพิจารณาจากการประเมินค่าระดบัความเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

3)  จากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ ของ
งานรับเหมาก่อสร้างงานราชการพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีผลต่อความล่าชา้ของ
งานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เน่ืองจากเพศชายและ
เพศหญิงไม่มีความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้ในการปฏิบติังาน และท าให้เพศชายและเพศหญิงไม่เป็น
ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อตวัแปรตามไดน้ัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วงศกร วศินธรรม, (2559) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าช้าของผูรั้บเหมาในงานก่อสร้างอาคาร พบว่า ปัจจยัเพศท่ี
ต่างกนัส่งผลต่อความล่าชา้ของผูรั้บเหมาในงานก่อสร้างอาคาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีอายุท่ีต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในส่วน
ราชการมีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีวางแผนไวต้ามค าสั่งในการปฏิบติังานของแต่ละหนา้ท่ี อายุจึง
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ไม่ส่งผลต่อความล่าช้าในการปฏิบติังานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรษมล เทียนพูด และ
อภิชาต ประสิทธ์ิสม (2561) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของส านักงาน
ชลประทานท่ี 9 พบวา่ ปัจจยัอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารชลประทานไม่แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีต าแหน่งท่ีต่างกนัมีผลต่อความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เน่ืองจากหนา้ท่ีงานของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในส่วนราชการไม่มีผลต่อต าแหน่งงานในการปฏิบติังาน จึงท าให้ต าแหน่งไม่
ส่งผลต่อความล่าช้าในการปฏิบติังานได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พรรษมล เทียนพูด และ
อภิชาต ประสิทธ์ิสม (2561) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของส านักงาน
ชลประทานท่ี 9 พบว่าปัจจยัต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการด า เนินงาน
โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานไม่แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 เน่ืองจากระดับการศึกษาเป็น
ปัจจยัท่ีไม่ส่งเสริมกบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในส่วนราชการ และไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ี
ขึ้นกบัระดบัการศึกษาในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายไดน้ัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วงศกร วศินธรรม (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าช้าของผูรั้บเหมาในงานก่อสร้าง
อาคาร พบว่า ปัจจยัทางการศึกษาท่ีต่างกนัส่งผลต่อความล่าชา้ของผูรั้บเหมาในงานก่อสร้างอาคาร 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนัมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 เน่ืองจากการท างานจะ
ส าเร็จไดต้อ้งอาศยัประสบการณ์ในการปฏิบติังานและความช านาญ ซ่ึงท าใหปั้จจยัประสบการณ์ใน
การท างานส่งผลต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในส่วน
ราชการได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฐัสุดา วนัดี (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้โครงการ
ก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าชา้ส าหรับผูรั้บเหมาไทย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีผลต่อท าให้โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความ
ล่าชา้ส าหรับผูรั้บเหมาไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4)  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง (5M) กบัปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอก (PESTEL) ท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการพบว่าความสัมพนัธ์



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 611 

 

ระหวา่งปัจจยัดา้นการบริการงานก่อสร้าง (5M) กบัความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ 
ตวัแปรทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพนัธ์กบัความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการได้ ร้อยละ 
50.80 โดยพบปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการมากท่ีสุด คือ ด้าน
เงินทุน (X3) (Beta = .190) ได้อย่างมีนัยส าคญัท่ี .05 แสดงให้เห็นว่า การรับเหมาก่อสร้างมีการ
ปฏิบัติงานต่อเน่ืองต้องระบบการจัดสรรมีเงินทุนหรืองบประมาณท่ีแบ่งจ่ายท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงใน
ปัจจุบนับางโครงการของทางราชการมีการก าหนดวนัจ่ายไดไ้ม่ตรงกบัท่ีก าหนดไว ้จึงท าใหร้ะบบท่ี
เกิดจากการอนุมติังบประมาณของรัฐล่าชา้ ส่งผลถึงการปฏิบติังานของผูรั้บเหมาเกิดปัญหาไดม้าก
ท่ีสุด คือ ก็ปัญหาดา้นเงินทุน นัน่เอง ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฐัสุดา วนัดี (2561) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าชา้ส าหรับผูรั้บเหมาไทย 
พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูงโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r =.835) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) กบัความล่าชา้ของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการ ตวัแปรทั้ง 6 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้ของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการได ้ร้อยละ 73.40 โดยพบปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ
มากท่ีสุด คือดา้นสภาพแวดลอ้ม (X10) (Beta = .167) ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัท่ี .05 แสดงให้เห็นว่า ใน
การปฏิบติังานของผูรั้บเหมาก่อสร้างนั้นจะมีการระยะการปฏิบติังานท่ียาวนาน สภาพภูมิอากาศ
หรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ จึงส่งผลต่อการปฏิบติังานของแรงงานได ้และเกิดปัญหาความล่าชา้ของ
การปฏิบติังานได ้ท าให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างไม่สามารถหลีกเล่ียงกบัผลกระทบในดา้นน้ีได ้จึงไดแ้ต่
วางแผนรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุทยั พรหมมี (2557)ได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีความรุนแรงซ่ึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5 อนัดบั
แรกคือ 1) ความล่าช้าจากสถานท่ีก่อสร้างและสภาพแวดลอ้มแสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ของ
ความรุนแรงดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

9.  บทสรุป 

 
จากผลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีท าให้งานก่อสร้างล่าช้าของราชการ กรณีศึกษา บริษทั

รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถสรุปประเดนส าคญัไวว้่า ปัจจยัการบริหารงานก่อสร้าง 
(5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการได้แก่ ปัจจัยด้านเงินทุน ปัจจัย
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สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และ ปัจจยัท่ีส่งผลท าให้งานก่อสร้างล่าชา้ของงานราชการ
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนกั 
หรือ อากาศร้อนผิดปกติท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบติังานส่งผลต่อความล่าชา้และความต่อเน่ือง
ในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างตามมา 
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ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพกับัดเจ็ทโฮเทล 
ในอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

 
อรอนงค์  สหะสันติสุข47 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกับดัเจ็ท

โฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) ศึกษาปัจจยัและ
แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใช้บริการบดัเจ็ทโฮเทล 2) ศึกษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัเพื่อปรับปรุงการบริหารองค์การให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล 3) เสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจท่ีเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา
ซ่ึงมีจ านวน 172 คน โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลจาการวิจยัพบว่า ก) ระดบัการจดัการความรู้ดา้นพฤติกรรมของผูเ้ขา้พกั โดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ข) การจดัการความรู้ดา้นบุคลากรในองคก์ารบดัเจ็ทโฮเทล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค) การ
จดัการความรู้ท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของบัดเจ็ทโฮเทลโดยมีผลการ
วิเคราะห์การจดัการความรู้ท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของบดัเจ็ทโฮเทลราย
ดา้น แบ่งเป็น 6 ดา้น โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

 
47

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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1.  บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เน่ืองจากห้องพกัสไตล์บดัเจ็ทโฮเทลมีจ านวนมาก ทั้งผูป้ระกอบการรายเก่าและรายใหม่ 

ดังนั้ นตลาดการเข้าพักในบัดเจ็ทโฮเทลจึงขยายตัวมากขึ้ นกว่าเดิมอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหต้รงตามเป้าหมายกลุ่มลูกคา้อยา่งแทจ้ริง น าไป
สู้การพฒันาและการยกระดับการบริหารในบดัเจ็ทโฮเทลเพื่อคุณภาพสูงสุดท่ีจะมอบให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ในสภาวะปัญหาปัจจุบนั คือ มีการแข่งขนัสูงมาก ในกลุ่มธุรกิจบดัเจ็ทโฮเทลทั้งรายเก่าและ
รายใหม่ และบางท่ีมีการจดัการการบริการไม่ดี ไม่มีมาตรฐาน จึงท าการศึกษาปัจจยัและแรงจูงใจท่ี
ส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล 
 ในส่วนของการศึกษาผูว้ิจยัตอ้งการวิจยัเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
ในการแข่งขนัอยา่งมากขึ้นโดยศึกษาจากขอ้มูลและสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ้ึงสถิติเหล่าน้ีมกัจะขึ้นอยู่
กบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีผนัผวนอยูต่ลอดเวลา และจากส่ิงท่ีกล่าวมานั้น 
 ปัจจุบนัท่ีพกัเหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูงมาก ดงันั้น การแข่งขนัในธุรกิจท่ีพกัจึง
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีผนัแปรดว้ยเช่นกนัท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะ
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความนิยมในการเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการวางกลยทุธ์ทางการตลาดและมุ่งสู่การพฒันาท่ีพกัประเภทน้ีให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) ศึกษาปัจจัยและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาใช้
บริการบดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัเพื่อปรับปรุงการบริหารองคก์าร
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3) เสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจท่ีเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 
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3.  ค าถามวิจัย 

 
1) ปัจจยัและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของบดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดนครราชสีมา 
2) ปัญหาผูป้ระกอบการธุรกิจบดัเจ็ทโฮเทลตอ้งประสบคืออะไร สาเหตุมาจากส่ิงใด 

 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดพฒันากลยุทธ์การตลาดและพฒันาท่ี
พกัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตามสภาพ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั 

2) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถจะน าไปพฒันาต่อยอดในการสร้างแรงจูงใจให้ตรงกบั
ความนิยมของปัจจยัและมีผลต่อผูม้าใชบ้ริการ 

3) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในความตอ้งการของผูเ้ขา้พกัและไดป้รับปรุงการ
บริหารจดัการองคก์ารบดัเจ็ทโฮเทล 
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเฉพาะเจาะจง ผูท่ี้เขา้พกับดั
เจ็ทโฮเทล (Customer) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 172 ชุดท าการสอบถามใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  (Self-administered 
Questionnaire) แลว้เอาผลมาวิเคราะห์และแปลความหมาย 

 

6.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูเ้ขา้พกัโฮเทลเป็นประจ า และ ผูเ้ขา้พกัโฮเทลอ่ืนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยก าหนดตวัอย่างใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane, 1973: 1250 อา้งถึงใน 
ยทุธ ไกยวรรณ, 2552: 79) 
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   n =   
 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

รูปภาพ  สูตรยามาเน่ 
 

ก าหนดใหข้นาดประชากร (N) เท่ากบั 300 คน 
 ก าหนดใหค้วามคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้(e) เท่ากบั 0.05 

จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ (n) เท่ากบั 171.24 เพราะฉะนั้น ตวัอย่างท่ีใช่วิจยั
เท่ากบัประมาณ 172 คน ในการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 

7.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ใชแ้บบสอบถามแบ่ง 2 ตอน คือ 
ตอน 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยับุคคล ค าถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ 
ตอน 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้พกั ค าถามประกอบดว้ย การหาความรู้ท่ี

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล การเขา้พกักบัเพื่อน การเขา้พกักบัครอบครัว การพกั
เด่ียวโดยล าพงั เพื่อการจดัการความรู้เป็นระบบประมวลและกลัน่กรองความรู้ แลกเปล่ียน และการ
เรียนรู้ 
 

8.  การแปลความหมายคะแนน 
 
 คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามตอนท่ี 2, 3 และ 4 การจดัการความรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เขา้พกัตามเกณฑข์องเบสท ์ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 76) 
 
 
 
 
 

   N 
1+Ne2 
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ตารางท่ี 1  การแปลความหมายคะแนน 
 

คะแนน ความหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 มีระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

9.  การเกบ็รวบรวมช้อมูล 
 

ท าการศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลโดย 

1) แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนโดยหารจ านวนออกมาใหเ้ท่าๆกนั 
2) แบบสอบถาม 1 ส่วน ถามท่ีบดัเจ็ทโฮเทลท่ีมีผูเ้ขา้พกัเดิม (ลูกคา้เก่า) 
3) เอาแบบสอบถาม 2 ส่วนไปถาม 2 ท่ีของบดัเจ็ทโฮเทลในอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 
4) เอาแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล คือ การ

ตอบแบบสอบถามครบถว้นทุกขอ้ 
 

10.  สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
1) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistic) 

ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
2) วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้

สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
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3) วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดว้ย
การวิเคราะห์และการทดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
 

11.  ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูพ้กับดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 31 – 50 ปี รายได ้10,000 – 30,000 บาทต่อเดือน อาชีพนกังานบริษทั และยงั
พบว่า ก) ระดบัการจดัการความรู้ดา้นพฤติกรรมของผูเ้ขา้พกั โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก แบ่งเป็น
ระดบัมากท่ีสุดจ านวน 5 ขอ้ และระดบัมากจ านวน 2 ขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 1) 
พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวคนเดียว 2) การเขา้พกัเพื่อสัมมนาท่ีจดัในบดัเจ็ทโฮเทล 3) พกับดัเจ็ท
โฮเทลเม่ือท่องเท่ียวกบัครอบครัว 4) พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวกบักลุ่มเพื่ อนฝูง 5) การเขา้พกั
เพื่อศึกษาดูงานท่ีจดัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 6) การเขา้พกัเพื่อสัมมนาแมส้ัมมนาจดั
ท่ีอ่ืน 7) การเขา้พกัเพื่อศึกษาดูงานท่ีจดันอกเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ข) การจดัการ
ความรู้ดา้นบุคลากรในองคก์ารบดัเจ็ทโฮเทล อยู่ในระดบัมากท่ีสุดั้ง 4 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมาไป
น้อย จะไดแ้ก่ 1) ความเป็นมิตรของผูใ้ห้บริการ 2) ความรวดเร็วในการให้บริการ 3) ความมีน ้ าใจ
เอ้ืออารี (Service mind) ของผูใ้หบ้ริการ 4) ความสามารถในการส่ือภาษา ค) การจดัการความรู้ท่ีเป็น
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของบดัเจ็ทโฮเทลโดยมีผลการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ท่ีเป็นแรงจูงใขท่ีสงผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของบดัเจ็ทโฮเทลรายดา้น แบ่งเป็น 6 ดา้น 
โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 5 ขอ้ คือ 1) ดา้นความสะอาด 2) ดา้นการ
บริหารจดัการ 3) ดา้นาราคา 4) ดา้นการออกแบบท่ีพกั 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่ีพกั และระดบั
มาก 1 ขอ้ คือ 6) ดา้นการเดินทางสะดวก โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 

รายการ X bar S.D. ระดับความคิดเห็น 

การเข้าพกัเพ่ือท่องเท่ียวพกัผ่อน 
พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวคนเดียว 4.4269 0.5611 มากท่ีสุด 
พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวกบัครอบครัว 4.32749 0.62903 มากท่ีสุด 
พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวกบักลุ่มเพื่อนฝงู 4.23977 0.71398 มากท่ีสุด 

รวม 4.33587 0.63470 มาก 
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รายการ X bar S.D. ระดับความคิดเห็น 

การเข้าพกัเพ่ือสัมมนา 
การเขา้พกัเพื่อสัมมนาท่ีจดัในบดัเจ็ทโฮเทล 4.34503 0.59552 มากท่ีสุด 
การเขา้พกัเพื่อสัมมนาแมส้ัมมนาจะจดัท่ีอ่ืน 3.7076 0.82142 มาก 

รวม 3.71646 0.70847 มาก 
การเข้าพกัเพ่ือศึกษาดูงาน 
การเขา้พกัเพื่อศึกษาดูงานท่ีจดัในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครราชสีมา 4.23977 0.64513 มากท่ีสุด 
การเขา้พกัเพื่อศึกษาดูงานท่ีจดันอกเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครราชสีมา 3.65497 1.45225 มาก 

รวม 3.94287 1.04869 มาก 
การออกแบบท่ีพกั 
การออกแบบอาคารท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4.34503 0.67816 มากท่ีสุด 
การตกแต่งอาคารท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4.30409 0.67619 มากท่ีสุด 
ขนาดห้องพกัโดยรวม 4.29825 0.67447 มากท่ีสุด 
ขนาดห้องนอน 4.27485 0.69283 มากท่ีสุด 
ขนาดห้องน ้า 4.51462 0.52266 มากท่ีสุด 

รวม 4.34527 0.654841 มาก 
ความสะอาด 
ความสะอาดโดยรอบอาคารท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4.52047 0.51115 มากท่ีสุด 
ความสะอาดโดยรวมท่ีพกับดัเจด้โฮเทล 4.53216 0.49896 มากท่ีสุด 
สภาพความสะอาดหอ้งนอน 4.53801 0.49855 มากท่ีสุด 
สภาพความสะอาดหอ้งน ้า 4.49708 0.53393 มากท่ีสุด 

รวม 4.52761 0.51048 มาก 
การบริหารจัดการ 
อาหารเชา้ฟรี 4.56725 0.51853 มากท่ีสุด 
อินเทอร์เน็ตฟรี 4.52047 0.56547 มากท่ีสุด 
ส่วนลดพิเศษในการเขา้พกั 4.52047 0.51115 มากท่ีสุด 
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รายการ X bar S.D. ระดับความคิดเห็น 

สะสมแตม้ผูพ้กัในแต่ละคร้ังเพื่อเป้นส่วนลด
เพิ่มเติม 4.52047 0.53354 มากท่ีสุด 
ช่ือเสียงในการบริหารจดัการหอ้งพกั 4.52632 0.49931 มากท่ีสุด 
ความปลอดภยั 4.50877 0.5228 มากท่ีสุด 
มีกิจกรรมหลากหลายในท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4.29825 0.66574 มากท่ีสุด 
กิจกรรมจดัขึ้นในบดัเจ็ทโฮเทลตามเทศกาล 4.34503 0.68673 มากท่ีสุด 
จดักิจกรรมท่ีแปลกใหม่ 4.45614 0.60418 มากท่ีสุด 
จดักิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมของจงัหวดั
นครราชสีมา 4.50877 0.53386 มากท่ีสุด 
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 4.50292 0.54477 มากท่ีสุด 
จดัใหมี้การจองห้องพกัผา่นอินเทอร์เน็ต 4.52047 0.52247 มากท่ีสุด 
ความสะดวกในการจองหอ้งพกั 4.52632 0.51088 มากท่ีสุด 
ความสะดวกในการจ่ายค่าท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4.51462 0.52266 มากท่ีสุด 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.47953 0.57572 มากท่ีสุด 
ความเป็นมิตรของผูใ้หบ้ริการ 4.52047 0.51115 มากท่ีสุด 
ความมีน ้าใจเอ้ืออารี(service mind)ของผู ้
ใหบ้ริการ 4.46199 0.51015 มากท่ีสุด 
ความสามารถในการส่ือภาษา 4.21637 1.16728 มากท่ีสุด 

รวม 4.49781 0.55481 มาก 
สภาพแวดล้อมโดยรวม 
เสียงไม่ดงั เงียบสงบ 4.22222 1.16868 มากท่ีสุด 
บรรยากาศโล่งสบาย 4.21637 1.16728 มากท่ีสุด 
ใกลแ้หล่ง Shopping และศูนยอ์าหาร 4.23977 1.12694 มากท่ีสุด 
อยูใ่จกลางเมือง 4.36257 0.619 มากท่ีสุด 

รวม 4.26157 1.02187 มาก 
ราคา 
ความคุม้ค่าของราคาท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4.45614 0.62324 มากท่ีสุด 
ค่าบริการส่งเสริมต่างๆอยูใ่นเกณฑร์าคาถูก 4.48538 0.59586 มากท่ีสุด 

รวม 4.47912 0.61244 มาก 
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รายการ X bar S.D. ระดับความคิดเห็น 

การเดินทางสะดวก  
การเดินทางมาท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทลสะดวก 4.25731 0.78240 มากท่ีสุด 
สถานท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทลอยูใ่กลส้ถานนีขนส่ง 3.88304 0.80081 มาก 
สถานท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทลอยูใ่กล่ท่ีท่องเท่ียว 4.2807 0.71134 มากท่ีสุด 
มีบริการเรียก แทก็ซ่ี 24 ชัง่โมง 3.89474 0.80243 มาก 

รวม 4.07894 0.77424 มาก 
 

จากผลการศึกษาวิจยั ปัจจยัและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล
ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา คร้ังน้ีพบว่า อาหารเชา้ฟรีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจท่ีส่งผล
ต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในดา้นการบริหารการจดัการของบดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา คือ มีคะแนนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.57 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดในทุกค่าเฉล่ีย
และอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีผลล าดบัรองลงมา คือสภาพความสะอาด
ของห้องนอน อยู่ท่ี 4.54 มีคะแนนค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี 2 และอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ส่วนความสะอาดโดยรวมของท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล ความสะอาดโยรอบอาคาร บริการอินเตอร์เน็ตฟรี 
ช่ือเสียงในการบริหารการจัดการห้องพักได้รวดเร็ว  อีกทั้ งการจับจองห้องพักผ่านบริการ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงความสะดวกในการจบัจองห้องพกัและความสะดวกในการจ่ายค่าท่ีพกั  ความ
เป็นมิตรของผูใ้ห้บริการ ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นมีคะแนนค่าเฉล่ียสูง และมีผลต่อแรงจูงใจท่ี
ส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ในส่วนของการจดัการความรู้ท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกับดัเจ็ทโฮ
เทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมานั้น การเขา้พกัเพื่อท่องเท่ียวพกัผ่อนจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.33 การเขา้พกัเพื่อสัมมนาจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 การเขา้พกัเพื่อศึกษาดูงานจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.94 
การออกแบบท่ีพกัจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.34 ความสะอาดจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 การบริหารจดัการจะมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.49 สภาพแวดลอ้มโดยรวมจะมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.26 ดา้นราคาจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.48 และ
ดา้นการเดินทางสะดวกการจะมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.08 

โดยเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นจากคะแนนค่าเฉล่ียพบว่า ปัจจยัและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความ
นิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล ใหค้วามส าคญัในดา้นความสะอาดมากท่ีสุดเป็นอนัดบั
หน่ึง และให้ความส าคญัในด้านการบริหารการจดัการเป็นอนัดับสอง ดา้นของราคา ดา้นความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองค์การ ดา้นการออกแบบท่ีพกั ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่ีพกั ดา้น
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พฤติกรรมของผูเ้ข้าพัก ด้านการเดินทางสะดวก โดยเรียงจากคะแนนค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 
ตามล าดบั 

 

12.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

ผลการศึกษาการการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัหลายส่วนส่งผลต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความ
นิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาอาหารเชา้ฟรีเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในด้านการบริหารการจดัการของบดัเจ็ท
โฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาสูงท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีผลล าดบัรองลงมา คือสภาพ
ความสะอาดของห้องนอน ส่วนความสะอาดโดยรวมของท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล ความสะอาดโยรอบ
อาคาร บริการอินเตอร์เน็ตฟรี ช่ือเสียงในการบริหารการจดัการห้องพกัได้รวดเร็ว อีกทั้งการจบัจอง
ห้องพกัผ่านบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงความสะดวกในการจบัจองห้องพกัและความสะดวกในการ
จ่ายค่าท่ีพกั ความเป็นมิตรของผูใ้ห้บริการ ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ มีผลต่อแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความ
นิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาตามล าดบั 

ปัจจยัต่อมาคือการเขา้พกัเพื่อท่องเท่ียวพกัผ่อน การเขา้พกัเพื่อสัมมนา การเขา้พกัเพื่อศึกษา
ดูงาน การออกแบบท่ีพกั ความสะอาด การบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้มโดยรวม ราคา และการ
เดินทางสะดวก 

โดยเม่ือพิจารณาพบว่า ปัจจยัและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกั
บดัเจ็ทโฮเทล ให้ความส าคญัในดา้นความสะอาดมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง และให้ความส าคญัใน
ดา้นการบริหารการจดัการเป็นอนัดบัสอง ดา้นของราคา ดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
องคก์าร ดา้นการออกแบบท่ีพกั ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่ีพกั ดา้นพฤติกรรมของผูเ้ขา้พกั ดา้นการ
เดินทางสะดวก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ตามล าดบั 

เน่ืองดว้ยการศึกษาวิจยัในเร่ืองบดัเจ็ทโฮเทลในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมายงัไม่มี
การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมาก่อน มีเพียงงานท่ีใกล้เคียงท่ีสุดเท่านั้น ซ่ึงเป็นการเขา้พกัโรงแรมราคา
ประหยดัเช่นกนั แต่เป็นลกัษณะโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ล ่าสัน เลิศกูลประหยดั (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและแรงจูงใจส าหรับการเขา้พกั
ท่ีโฮสเทลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมของผูเ้ขา้พกัโฮสเทลท่ีเขา้พกัหลายคร้ัง
ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่นั้ น จะจองผ่าน OTA คือ Overseas Travel Agency เว็บไซต์  
www.booking.com มากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั STATISTIC BRAIN พี่ส ารวจในปี 2017 ระบุไวว้่า
เวบ็ไซต ์www.booking.com น้ี เป็นท่ีนิยมในการหาขอ้มูลเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดในโลกและรอง

http://www.booking.com/
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มาคือ Facebook และนักท่องเท่ียว Backpacker สมยัใหม่มองหาท่ีท่องเท่ียวและพกัโฮสเทล โดย
ผ่านหนังสือไกด์น าเท่ียวใช้แผนท่ีและใช้อินเตอร์เน็ต (งานเขียน Nash, Thyne, & Davies, 2006) 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจะเดินทางมากับเพื่อน  รองลงมาคือมากับครอบครัวและญาติ  
นักท่องเท่ียวหลายคนมกัจะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวคนเดียวล าพงัซ่ึงเป็นท่ีนิยมและเป็นกลุ่มท่ี
น่าสนใจ 

กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชอบท าระหว่างเขา้พกัมากท่ีสุด คือ การเขา้ร่วมงานสังสรรค์ หรือ
งานเล้ียงท่ีถูกจดักิจกรรมขึ้น 
 การเขา้พกัในเขตกรุงเทพมหานครค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.07 ใน 1 ปี ซ่ึงนบัไดว้า่เขา้พกัมากกวา่สอง
คร้ังต่อปี และค่าเฉล่ียในการเขา้พกัต่อคร้ังใช้ค่าใช้จ่ายท่ี 20.25 ดอลลาร์สหรัฐและค่าเฉล่ียของ
ระยะเวลาท่ีเขา้พกัต่อคร้ังคืออยู่ท่ี 2.71 หรือสามวนัโดยประมาณและจะเป็นการท่องเท่ียวพกัผ่อน
ในจงัหวดักรุงเทพมหานครอยา่งเดียว 

งานวิจยัของ สุรางคนา จามรสวสัด์ิ (2557) พบวา่ผูเ้ขา้พกัโฮสเทลในกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่มาพร้อมเพื่อน และค่าเฉล่ียของการเขา้พกัต่อหน่ึงคร้ังคือ สองคืน ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น 
การเขา้พกัเคา้โฮสเทลเฉล่ียราคาต่อหน่ึงคืนจะมากกว่า 500 บาท ความสะอาดของท่ีพกัมีอิทธิพล
มากท่ีสุดในการเลือกเข้าพักซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจในลักษณะทางกายภาพ  ส่วนการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตฟรีมีอิทธิพลแรงจูงใจในการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 

งานวิจยัของ ณัฐกรณ์ เหลืองพิพฒัน์ (2555) และงานวิจยัของ ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ (2552) 
ไดท้ างานวิจยัจดักลุ่มแรงจูงใจใหม่ในการเขา้พกัโฮสเทลแบ่งเป็น 8 กลุ่มคือ โฆษณาส่วนลด การ
บริหารและส่ิงปลูกสร้าง การตอ้นรับบริการและการส่ือ บรรยากาศห้องพกัและราคา ท่ีตั้งและ
สภาพแวดลอ้ม จดักิจกรรมเช่ือมสัมพนัธ์ ขนาดหอ้ง อาหารเชา้ฟรี  

งานวิจยัของ ไพศาล ทองค า (2551) ไดท้ างานวิจยัดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อผูเ้ขา้พกัโฮสเทลเป็น
ระยะเวลายาวนานขึ้น พบวา่การบริหารจดัการส่ิงปลูกสร้างและการจดักิจกรรมเชิงปฏิสัมพนัธ์ ส่วน
การเรียนรู้ภายในจิตใจต่อการพฒันาส่วนลด และการให้บริการอาหารเชา้ฟรีมีผลต่อความถ่ีในการ
เขา้พกั 

งานวิจยัของ Jo – Anne Hecht and David Martin (2006) ไดท้ าการวิจยัส่ิงส าคญัท่ีสุดในการ
ตดัสินใจเขา้พกัของคนท่ีเลือกพกัประเภทโฮสเทลและนักท่องเท่ียวประเภท Backpacker พบว่า
แนวคิดท่ี ส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจมี 5 เร่ือง คือ ความสะอาด ท่ีตั้ง การบริการส่วนบุคคล ความ
ปลอดภยั และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น อินเตอร์เน็ตฟรี เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญใหบ้ริการ 

โดยภาพรวมจากผลงานวิจยั คือ ให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัการให้บริการอาหาร
เชา้ฟรี มีกิจกรรมพบปะสังสรรคต์อนช่วงเยน็ จดักิจกรรมมารับประทานอาหารร่วมกนัเพื่อส่งผลต่อ
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ระยะเวลาท่ีพกันานขึ้น และเช่ือมมิตรภาพความคุน้เคย เพื่อท่ีผูเ้ขา้พกัเก่าจะกลบัมาใชบ้ริการในภาย
ภาคหน้าและเพิ่มผูเ้ขา้พกัใหม่มากขึ้น โดยให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการและส่ิงปลูกสร้าง 
ความสะอาด รวมถึงการบริการอยา่งดีเยีย่มท่ีผูใ้ชบ้ริการเขา้พกัรู้สึกถึงมิตรภาพความเป็นกนัเอง 

วชัรพงศ์ รติสุพิมล (2562) ได้ท าวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ธุรกิจโฮสเทลใน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ในเร่ืองโครงการการตลาดและการแข่งขนั ผลการวิจยัพบว่ามี 3 พฤติกรรมการ
แข่งขนัทางดา้นราคา และดา้นท่ีไม่ใช่ราคาของโฮสเทลในพื้นท่ีเขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เน่ือง
ดว้ยราคาท่ีพกัไม่แตกต่างกนัมากนกั และแต่ละแห่งมีบริการท่ีคลา้ยคลึงกนัจึงสามารถทดแทนกนั
ได ้ราคาปรับขึ้นลงไดต้ามฤดูกาลท่องเท่ียว ส่วนลดท่ีมี 

จะปรากฏตามเว็บไซต์การท่องเท่ียวและการจองท่ีพกัโฮสเทล โดย โฮสเทลในพื้นท่ี
เดียวกนัราคาไม่แตกต่างกนัมาก ดงันั้นจึงใชก้ลยทุธ์อ่ืนในการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ดา้นราคาคือการสร้าง
เอกลกัษณ์ใหแ้ก่โฮสเทล และการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ดา้นการแข่งขนัทางราคานั้น พบวา่มี 3 รูปแบบคือ 

1) การแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ ในท่ีน้ีคือมุ่งเนน้ไปท่ีการออกแบบและการตกแต่ง
ภายในถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัโดยตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ให้โฮสเทลไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง  หรือ
บรรยากาศในโฮสเทล อีกทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกตอ้งพร้อม เช่น อาหารว่าง การให้สัญญาณ 
Wi-Fi เคร่ืองซกัผา้ รวมทั้งบริการท่ีดีเป็นมิตรจากพนกังาน 

2) ช่องทางการส ารองท่ีพกัของผูใ้ช้บริการโฮสเทลผ่านสองช่องทางหลกัคือ 
OTAS เว็บไซต์การให้จองท่ีพกัและ Facebook รูปประกอบการตอ้งท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถท่ีจะ
ส ารองท่ีพกัผา่นทุกเวบ็ไซต ์

3) ตามส่งเสริมการขายผ่านการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์เช่นการใช้  
Blogger หรือเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางส่งผา่นขอ้มูลจากโฮสเทลไปสู่ผูใ้ชบ้ริการ 

กลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จท่ีผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงคือ การเขา้ถึงไดง้่ายของท าเล
ท่ีตั้ง เช่น แสดงท่ีตั้งให้ชดัเจนในแผนท่ีโดยเฉพาะท่ีตั้งในซอย และความสะดวกและง่ายในการเขา้
ส ารองท่ีพกั 

ผู ้ประกอบการโฮสเทลใน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐ
สนับสนุนหลายทาง เช่น การอบรมทางด้านกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนด
อาคารประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 การสนบัสนุนทางดา้นเงินทุนและอยากให้ภาครัฐส่งเสริม
ธุรกิจใหก้ารแข่งขนัเป็นธรรมเน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นรายยอ่ย 

งานวิจยัของ Chuthongkam (2016) ไดท้ าการวิจยัในแง่ของพฤติกรรมการแข่งขนัในธุรกิจ
โฮสเทลพบว่าเป็นธุรกิจท่ีมีอิสระในการบริหารและการออกแบบการปรับเปล่ียนรูปแบบ และการ
ตกแต่งภายในเป็นไปตามท่ีผูป้ระกอบการชอบ บริหารจดัการง่าย ใช้บุคลากรในการด าเนินงาน
ภายในธุรกิจนอ้ย 
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งานวิจยัของ Pawan (2016) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดท่ีตั้งของโฮสเทล 
ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านการขนส่งท่ีสะดวกและปัจจัยด้านสถานท่ีท่องเท่ียว  ส่งผลต่อ
นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกพกัโฮสเทลและท าเลท่ีดีส าหรับการสร้างท่ีพกัประเภทโฮสเทล พบว่าเขตราช
เทวีเป็นท าเลท่ีดี เหมาะส าหรับการท าท่ีพกัประเภทโฮสเทล ใกลก้ับการขนส่งสาธารณะหลาย
ประเภท ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียว และแหล่งการคา้มากมาย 
 จากงานวิจยัพบวา่โครงสร้างอาคารโฮสเทลหลายแห่งมีปัญหา เน่ืองจากถูกดดัแปลงอาคาร
พานิชยเ์ก่ามาเป็นโฮเทล และมีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษามาก โฮสเทลแต่ละท่ีอยูใ่กลก้นัมาก ท าให้
มีการแข่งขนัสูง มีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดกนั ในขณะเดียวกนัธุรกิจโฮสเทลในเขตราชเทวีถือวา่
มีโอกาสเติบโตขึ้นอีกในอนาคต เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่นิยมการท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากขึ้น 
อีกทั้งกระแสการท่องเท่ียวแบบประหยดัก าลงัเป็นท่ีนิยมและก าลังเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองในประเทศไทย จึงท าให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่สนใจธุรกิจโฮสเทลมากขึ้น ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการรายเดิมควรลดตน้ทุนในการด าเนินงาน แต่ยงัคงคุณภาพในการใหบ้ริการไม่ให้ลดลง 
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และผูป้ระกอบการควรพฒันาในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองผูเ้ขา้พกัให้หลากหลายมากขึ้น เช่น หารจดัโปรแกรมการสอนท าอาหารไทยภายในโฮส
เทล การจดัการแนะน าหรือ การจดักิจกรรมไปเท่ียวสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง โดยโฮสเทลยดัเอง ให้
เหมือนกบัวา่ก าลงัไปเท่ียวกบัเพื่อน 
 การปรับตวัของพนกังาน ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการโฮสเมลให้เขา้ใจถึงความหลากหลายขอ
ผูเ้ข้าพัก เช่น อุปนิสัย วฒันธรรม ภาษา และสังคมของแต่ละชาติ และภาครัฐควรมีส่วนช่วย
สนบัสนุนธุรกิจโฮสเทลทั้งทางดา้นปรับปรุงดา้นกฎหมาย อบรมดา้นกฎหมาย สนบัสนุนทางการ
เงินส าหรับผูป้ระกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่ธุรกิจโฮสเทล ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มนกัท่องเท่ียวใหม้ากขึ้น 

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีไดก้บัผลการศึกต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ พบว่ามีคาม
สอดคลอ้งกนั เช่น จากผลการศึกษาพบวา่ อาหารเชา้ฟรีมีผลต่อแรงจูงใจในการเขขา้พกัของผูเ้ขา้พกั
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพศาล ทองค า, 2551 
ได้ท างานวิจัยด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อผูเ้ข้าพักโฮสเทลเป็นระยะเวลายาวนานขึ้ น ซ่ึงพบว่าการ
ใหบ้ริการอาหารเชา้ฟรีมีผลต่อความถี่ในการเขา้พกั เป็นตน้ 
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13.  บทสรุป 
 
 13.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าพกั 
 กลุ่มตวัอยา่งคือผูเ้ขา้พกับดัเจ็ทโฮเทลในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย อาย ุ31 – 50 ปี รายได ้10,000 – 30,000 บาทต่อเดือน อาชีพพนกังานบริษทั 
 
 13.2  การจัดการความรู้ด้านพฤติกรรมการเข้าพกัของผู้ใช้บริการบัดเจ็ทโฮเทล 
 ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการจดัการความรู้
ดา้นพฤติกรรมของผูเ้ขา้พกั ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ ผลการศึกษา
ดา้นน้ีโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 5 ขอ้ และระดบัมาก 2 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย จะไดแ้ก่ 1) พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวคนเดียว 2) การเขา้พกัเพื่อสัมมนาท่ีจดั
ในบดัเจ็ทโฮเทล 3) พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวกบัครอบครัว 4)การเขา้พกัเพื่อศึกษาดูงานท่ีจดั
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 5) พกับดัเจ็ทโฮเทลเม่ือท่องเท่ียวกบักลุ่มเพื่อนฝงู 6) การเขา้
พกัเพื่อสัมมนาแม่สัมมนาจดัท่ีอ่ืน 7) การเขา้พกัเพื่อศึกษาดูงานท่ีจดันอกเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา 
 
 13.3  การจัดการความรู้ด้านบุคลากรในองค์การบัดเจ็ทโฮเทล 
 ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการจดัการความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองคก์ารตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 4 ขอ้ เม่ือเรียงล าดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) 
ความเป็นมิตรของผูใ้ห้บริการ 2) ความรวดเร็วในการให้บริการ 3) ความมีน ้ าใจเอ้ืออารี (Service 
Mind) ของผูใ้หบ้ริการ 4) ความสามารถในการส่ือภาษา 
 
 13.4  การจัดการความรู้ท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพกัของบัดเจ็ทโฮเทล 
 ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในการเขา้พกับดัเจ็ทโฮเทล โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น และตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า ผลการศึกษาดา้นน้ีโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 5 ขอ้ และระดบัมาก 1 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย จะไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความสะอาด 2) ดา้นการบริหารจดัการ 3) ดา้นราคา 4) ดา้นการออกแบบท่ีพกั 5) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
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ของท่ีพกั 6) ดา้นการเดินทางสะดวก โดยมีผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้ท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผล
ต่อความนิยมในการเขา้พกัของบดัเจ็ทโฮเทลรายดา้น ไดด้งัน้ี 

1) ด้านความสะอาด ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในด้านความสะอาด  ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 
ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย จะไดแ้ก่ 1) สภาพความสะอาดหอ้งนอน 2) ความสะอาดโดยรวม
ท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 3) ความสะอาดโดยรอบอาคารท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4) สภาพความสะอาดหอ้งน ้า 

2) ด้านการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในดา้นการบริหารจดัการ 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทั้ง 14 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย จะไดแ้ก่ 1) อาหารเช้าฟรี 2) ช่ือเสียงในการบริหาร
จดัการหอ้งพกั 3) ความสะดวกในการจองห้องพกั 4) ส่วนลดพิเศษในการเขา้พกั 5) จดัใหมี้การจอง
ห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต  6) สะสมแต้มผู ้พักในแต่ละคร้ังเพื่อเป็นส่วนลดเพิ่มเติม 7) 
อินเทอร์เน็ตฟรี 8) ความปลอดภยั 9) ความสะดวกในการจ่ายค่าท่ีพกับทัเจ็ดโฮเทล 10) จดักิจกรรม
เก่ียวกบัวฒันธรรมของจงัหวดันครราชสีมา 11) โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 12) จดักิจกรรมท่ีแปลก
ใหม่ 13) กิจกรรมจดัขึ้นในบดัเจ็ทโฮเทลตามเทศกาล 14) มีกิจกรรมหลากหลายในท่ีพกับดัเจ็ทโฮ
เทล 

3) ด้านราคา ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในด้านราคา  ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 ข้อ เม่ือ
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย จะไดแ้ก่ 1) ความคุม้ค่าของราคาท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 2) ค่าบริการเสริม
ต่างๆ อยูใ่นเกณฑร์าคาถูก  

4) ด้านการออกแบบท่ีพัก ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในดา้นการออกแบบท่ีพกั  
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทั้ง 5 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย จะไดแ้ก่ 1) ขนาดห้องนอน 2) การออกแบบอาคารท่ี
พกับดัเจ็ทโฮเทล 3) การตกแต่งอาคารท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทล 4) ขนาดหอ้งพกัโดยรวม 5) ขนาดหอ้งน ้า 

5) ด้านสภาพแวดล้อมของท่ีพัก ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของท่ีพกั ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยอยูใ่น
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ระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย จะไดแ้ก่ 1) อยู่ใจกลางเมือง 2) ใกลแ้หล่ง 
Shopping และศูนยอ์าหาร 3) เสียงไม่ดงั เงียบสงบ 4) บรรยากาศโล่งสบาย 

6) ด้านการเดินทางสะดวก ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความนิยมในการเขา้พกัของผูเ้ขา้พกัในดา้นการเดินทางสะดวก 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า ผลการศึกษาดา้นน้ีโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ และระดบัมาก 2 ขอ้ เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย จะไดแ้ก่ 1) 
สถานท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทลอยูใ่กลท่ี้ท่องเท่ียว 2) การเดินทางมาท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทลสะดวก 3) มีบริการ
เรียกแทก็ซ่ี 24 ชัว่โมง 4) สถานท่ีพกับดัเจ็ทโฮเทลอยูใ่กลส้ถานีขนส่ง 
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การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว 
ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนในอ าเภอวงัน ้าเขียว จังหวดันครราชสีมา 

 
ภาณิชา เขม็บุบผา48 

 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเปรียบเทียบ
รายรับกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน ในอ าเภอวงัน ้ า
เขียว จังหวดันครราชสีมา การศึกษาน้ีเป็นแบบส ารวจและศึกษาข้อมูลยอ้นหลัง โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากทะเบียนประวติัของแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามท่ีมารับบริการท่ีแผนกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะ
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเงินบญัชี ไดแ้ก่ รายรับจากการขึ้น
ทะเบียน รายรับจากการตรวจสุขภาพ รายรับจากการใช้บริการในแต่ละคร้ังท่ีตอ้งช าระ 30 บาท 
ส่วนดา้นค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวม ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน และค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อคร้ัง รวมถึงด้านการรับบริการ ได้แก่ ขอ้มูลของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดท่ีมารับบริการ 
จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นจริงของแรงงานต่าง
ดา้วท่ีขึ้นทะเบียนและรายไดท่ี้ไดจ้ากบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว  
 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2561 จ านวนทั้งหมด 
852 คน โดยเป็นแรงงานต่างดา้ว 607 คน และผูติ้ดตาม 245 คน ส่วนปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 
851 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 607 คน และผูติ้ดตาม 244 คน แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา 
รองลงมาเป็นชาวเมียนมาและชาวลาว โดยสัดส่วนแรงงานเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนใกลเ้คียง
กนั แรงงานส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 16 - 30 ปี ในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับ 800,735 บาท และ
ในปีงบประมาณ 2562 มีรายรับรวม 799,277 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ใน
ปีงบประมาณ 2561 มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้ว จ านวน 208,121 บาท ซ่ึง
ค่าใชจ่้ายถูกใชไ้ปเพียงร้อยละ 25.99 ยงัคงมีรายไดเ้หลือในกองทุนประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว
อยูอี่กร้อยละ 74.01 จากรายไดท้ั้งหมด และปีงบประมาณ 2562 มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของ
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แรงงานต่างดา้ว จ านวน 190,572 บาท ค่าใชจ่้ายถูกใชไ้ปเพียงร้อยละ 23.84 ยงัคงมีรายไดเ้หลือใน
กองทุนประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วอยู่อีกร้อยละ 76.16 จากรายไดท้ั้งหมด ส่วนการใช้บริการ
สุขภาพ พบว่า มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการด้านสุขภาพทั้งหมด 1,086 คน ซ่ึงในจ านวนของ
ผูรั้บบริการทั้งหมด มีจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนเพียง 292 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89 ส่วน
ปีงบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างดา้วมาใชบ้ริการดา้นสุขภาพทั้งหมด 577 คน ซ่ึงมีจ านวนแรงงาน
ต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนเพียง 217 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกมัพูชา และ
เป็นเพศหญิง  
 จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนในอ าเภอวงั
น ้าเขียว พบวา่ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังของแรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียน
ท่ีมารับบริการใกลเ้คียงกนั คือ 300.32 บาท และ 292.74 บาท ตามล าดบั ส่วนค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน
ของแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนท่ีมารับบริการ ปีงบประมาณ 2562 มากกวา่ ปีงบประมาณ 2561 คือ 
878.21 บาทต่อคน และ 712.74 บาทต่อคน ตามล าดบั ส่วนร้อยละของผูม้ารับบริการต่อผูข้ึ้นทะเบียน
ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จากร้อยละ 34.27 เป็นร้อยละ 25.50 โดย
เฉล่ียแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่จะมารับบริการคนละประมาณ 2-3 คร้ัง เม่ือคิดค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อ
คนแลว้พบว่าสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร เน่ืองจากการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกกฎหมายนั้น จะเป็นการช่วยลดความเส่ียงด้านงบประมาณของการท าประกัน
สุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว หากพิจารณางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของผูป่้วยนอก ใน
ปีงบประมาณ 2561 ท่ีมีรายรับ 800,735 บาท และปีงบประมาณ 2562 ท่ีมีรายรับ 799,277 บาท แต่มี
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 25.19  และร้อยละ 23.84 ของรายรับทั้งหมดตามล าดบั 
ท าใหโ้รงพยาบาลวงัน ้าเขียวมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการบริหารจดัการได ้
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้ในการวางแผน และจดัท ามาตรการใน
การการจดัการงบประมาณในการให้บริการด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว โดยอาจมีกองทุน
ชดเชยค่าบริการ มีการก าหนดอตัราค่าบริการร่วมจ่ายเฉพาะโรค โดยเฉพาะโรคท่ีตอ้งรักษาต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน เพื่อลดภาระงบประมาณของโรงพยาบาล ทั้งน้ีควรด าเนินการไปพร้อมกับการ
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกดว้ย  อีกทั้งสามารถใชข้อ้มูลในการวางแผนการตรวจสุขภาพและการประกนั
สุขภาพ เพื่อพิจารณาอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสม สิทธิประโยชน์ในการคุม้ครองแรงงานต่างด้าว 
และการช่วยเหลือดา้นงบประมาณกรณีท่ีโรงพยาบาลประสบปัญหา และท่ีส าคญัสามารถน าขอ้มูล
ไปใช้เพื่อผลกัดนัให้เกิดการบงัคบัดา้นกฎหมายอย่างเขม้งวด ให้แรงงานต่างดา้วท่ีเดินทางเขา้มา
ท างานในประเทศไทย ตอ้งขึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งภายหลงัการเปิดเสรีอาเซียน 
 
ค าส าคัญ:  ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การขึ้นทะเบียน แรงงานต่างดา้ว 
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An Analysis of Medical Expenses of Registered Migrant Workers in 
Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province 

 
Panicha Khembubpha49 

 

Abstract 
 
 The objective of this study was to analyze the medical expenses and comparing incomes 
and medical expenses of registered migrant workers in Wang Nam Khiao District, Nakhon 
Ratchasima Province.  This study is a survey and study the previous data by collecting data on 
migrant workers and followers who come to the outpatient department, Wang Nam Khiao hospital 
in the fiscal year 2018 and year 2019.  Data analysis was done using descriptive statistics such as 
percentage and mean.  Financial analysis, namely Revenue from registration, Income from health 
examination and Income from each use of the service must be paid 30 baht.  Expenses related to 
medical expenses, Average cost per person and the average cost per visit.  Including services, 
including information of all migrant workers who come to receive services. After that, compare the 
medical expenses with the income from the migrant worker health insurance card.  
 The results showed that 852 registered migrant workers in fiscal year 2018, In which there 
are 607 migrant workers and 245 followers.  As for the fiscal year 2019, there are 851 people, 607 
migrant workers and 244 followers.  Most of the workers are Cambodians.  Followed by Myanmar 
and Laos.  The proportion of male and female workers are approximately the same.  Most workers 
are between 16 -  30 years old.  In the fiscal year 2018, revenue was 800,735 baht and in the fiscal 
year 2019 was 799,277 baht.  As for medical expenses of migrant workers in the fiscal year 2018 
amounted to 208,121 baht, in which the expense was used only 25.99 percent of the total income. 
And the fiscal year 2019, the medical expenses of migrant workers in the amount of 190,572 baht, 
the expense was used only 23.84 percent of the total income.  Regarding the use of health services 
in fiscal year 2018, it was found that a total of 1,086 migrant workers. In which the total number of 

 
49
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service recipients there are only 292 registered migrant workers (26.89 percent) .  As for the fiscal 
year 2019, there are 577 migrant workers using health services, of which only 217 registered 
migrant (37.61 percent). Most of them are Cambodian workers. And is female. 
 From the analysis of the medical expenses of registered migrant workers in Wang Nam 
Khiao District, the fiscal years 2018 and 2019 was found that the average cost per visit of registered 
migrant workers who come to receive similar services is 300.32 baht and 292.74 baht respectively. 
The average expense per person of registered migrant workers coming to service in the fiscal year 
2019 more than the fiscal year 2018 is 878. 21 baht and 712. 74 baht per person respectively. 
Percentage of service users to all registrants for the fiscal year 2019 reduced from 34.27 percent in 
the fiscal year 2018 to 25.50 percent.  On average, most migrant workers will come to receive 
service for 2-3 times per person.  When calculating the average total cost per person, it was found 
that it was higher than the allocated budget.  But from the promotion of legally registered migrant 
workers Will help reduce the budget risk of health insurance for migrant workers.  If considering 
the budget with 800,735 baht and 799,277 baht of income but the medical expenses are 25.19% 
and 23.84% of the total income respectively Causing Wang Nam Khiao Hospital to have sufficient 
budget for management. 
  Suggestions in this study can be used in planning and establish measures to manage the 
budget for health services of migrant workers. Which may have a compensation fund, a joint service 
fee rate specified for the disease, especially diseases that require continuous treatment for a long 
time to reduce the hospital's budget burden.  This should be done along with proactive health 
promotion as well.  Can also use the information in planning for health examination and health 
insurance to consider the appropriate service charge and benefits for migrant Workers protection 
and budget assistance in the event that the hospital encounters a problem.  And more importantly, 
can use the information to push for strict law enforcement allowing migrant workers to come to 
work in Thailand must be registered correctly after ASEAN liberalization. 
  
Keyword:  Medical expenses, Registration, Foreign workers 
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1.  บทน า                    
  
 เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
มากขึ้น อีกทั้งเร่ืองของโครงสร้างประชากรท่ีมีจ านวนผูสู้งอายุมากขึ้น วยัแรงงานลดลง ภาค
เศรษฐกิจยงัคงใชแ้รงงานทกัษะนอ้ย แรงงานไทยเลือกงาน ส่งผลใหมี้ความตอ้งการดา้นแรงงานสูง
มากขึ้น แรงงานภายในประเทศมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ เช่น ดา้นการเกษตร การ
ก่อสร้าง การประมง เป็นตน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งหาแรงงานมาทดแทน จึงเกิดการยา้ย
ถ่ินฐานของแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงมีลกัษณะเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศหน่ึงสู่อีกประเทศหน่ึงโดย
อาจจะเป็นทั้งแรงงานในประเทศ หรือแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว กัมพูชา 
เมียนมา และเวียดนามอีกทั้งการจัดตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 เพื่อ
ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ บริการ การ
ลงทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี แรงงานต่างดา้วจึงอพยพเขา้สู่ประเทศ
ไทยมากยิ่งขึ้น การอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
เน่ืองจากยงัไม่มีมาตรการในการควบคุมท่ีดีพอ ท าให้เกิดผลกระทบในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นสาธารณสุข 
 เม่ือกล่าวถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผลกระทบทางด้าน
สาธารณสุข แรงงานต่างดา้วบางส่วนเป็นพาหะของโรคใหม่ ๆ ในประเทศไทย แมว้่าแรงงานต่าง
ด้าวท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพและค้นหาโรคจากหน่วยงาน
สาธารณสุขของจงัหวดัและไดรั้บบตัรประกนัสุขภาพ แต่ก็มีจ านวนน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบั
กลุ่มแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน สร้างปัญหาและผลกระทบทางดา้นสาธารณสุข
ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 โดยไดอ้อกมาตรการและ
แนวทางการด าเนินงานการตรวจสุขภาพและประกนัสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างดา้ว เพื่อให้
สถานพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยบริการท่ี
ให้บริการดา้นสุขภาพแก่แรงงานต่างดา้ว/คนต่างดา้ว และผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้วไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซ่ึงค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสุขภาพส าหรับการขึ้นทะเบียนและท าประกนัสุขภาพต่างดา้ว และผูติ้ดตามแรงงานต่าง
ด้าว จะแบ่งค่าประกันสุขภาพออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การส่งเงินค่าประกนัสุขภาพให้กองทุน
ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ และค่าบริการทางการ
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แพทยก์รณีค่าใชจ่้ายสูง ค่าบริการยาตา้นไวรัส และอ่ืน ๆ ต่อราย 2) การส่งเงินค่าประกนัสุขภาพให้
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ และจ่ายเป็น
กองทุนกลางเพื่อชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทยผ์ูป่้วยใน (IPD) เพื่อจดัสรรให้หน่วยบริการท่ี
ใหบ้ริการผูป่้วยแรงงานต่างดา้ว และ 3) เงินค่าประกนัสุขภาพส าหรับหน่วยบริการ เม่ือแรงงานต่าง
ด้าวหรือผู ้ติดตามท่ีท าการขึ้ นทะเบียนได้รับการเจ็บป่วย ก็จะเข้าใช้บริการสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลภายในจงัหวดันครราชสีมาแบบผูป่้วยนอกให้ช าระ 30 บาทต่อคร้ัง โรงพยาบาลบาง
แห่งอาจมีภาวะขาดทุนอยู่แลว้จึงเป็นการเพิ่มความเส่ียงท่ีจะประสบปัญหาทางการเงินเพิ่มขึ้นได ้
เน่ืองจากงบประมาณต่อหวัท่ีนอ้ยเกินไป 

 อ าเภอวงัน ้ าเขียวถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนกั จึงท าให้มี
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลมาเท่ียวเป็นระยะ โดยอ าเภอวงัน ้ าเขียวมีทั้งรีสอร์ต โฮมสเตย ์แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตรมากมาย รวมไปถึงการก่อสร้างถนนหนทางเพื่อการคมนาคม อีกทั้งระยะห่างจากชายแดน
เพื่อนบา้นไม่ไดไ้กลมากนกั ท าให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
ค่าแรงท่ีต ่าและความสามารถในการท างานหนักของแรงงานเหล่าน้ี ภายหลังจากการจัดตั้ ง
ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โรงพยาบาลวงัน ้ าเขียวมี
แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 852 คน และปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 851 คน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้ งหมดคิดเป็นจ านวนเงิน 208,121 และ 
190,572 บาท ตามล าดบั นอกจากนั้นยงัพบว่ามีแรงงานต่างดา้วจ านวนมากท่ีเขา้มาท างานอย่างผิด
กฎหมาย ท าให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายท่ีสูง
พอสมควร แรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได ้จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ
เรียกเก็บไดจ้ากแรงงานต่างดา้วท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2560–2562 มีมูลค่าถึง 22,865 
บาท ในอนาคตอาจมีการอพยพยา้ยถ่ินฐานของแรงงานต่างดา้วเขา้สู่พื้นท่ีอ าเภอวงัน ้ าเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกดว้ย 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1)   เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับการขึ้ น
ทะเบียน ในอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 

2)   เพื่อเปรียบเทียบรายรับกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บ
การขึ้นทะเบียน ในอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
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3.  ค าถามการวิจัย 
 

 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว มีผลต่อรายรับและรายจ่ายในการ
รักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วอยา่งไร 
 รัฐบาลควรมีนโยบายอย่างไร ในการแกปั้ญหาดา้นงบประมาณในส่วนท่ีโรงพยาบาลไม่
สามารถเรียกเก็บได ้และควรก าหนดอตัราค่าประกนัสุขภาพอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 
 

4.  ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ แรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนและมารับบริการท่ีโรงพยาบาลวงัน ้ า
เขียว อ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวขึ้ นทะเบียน จะศึกษาเฉพาะค่า
รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก เน่ืองจากรายรับของการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกเป็นการเหมาจ่ายให้
โรงพยาบาลบริหารจดัการเอง ซ่ึงจะรวมตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ์ส่ิงก่อสร้าง ค่าบริหาร
จดัการและตน้ทุนการพฒันา ส่วนค่ารักษาพยาบาลแบบผูป่้วยในนั้น จะมีการเบิกจ่ายตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups: DRG) อยู่แลว้ โดยช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา คือ ขอ้มูล
ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 
 

5.  ระเบียบวิธีวิจัยและการเกบ็ข้อมูล 
 
 การศึกษาน้ีเป็นแบบส ารวจและศึกษาข้อมูลยอ้นหลัง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ทะเบียนประวติัของแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามท่ีมารับบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลวงั
น ้ าเขียว ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2562 (ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 
2562) 
 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามท่ีขึ้นทะเบียน ซ่ึงมารับบริการแบบ
ผู ้ป่วยนอกท่ีโรงพยาบาลวังน ้ า เขียว ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง  30 กันยายน 2562 
(ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูล ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการมา
รับบริการ ขอ้มูลการวินิจฉัยของแพทย ์ขอ้มูลค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล และแบบสัมภาษณ์
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บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู ้อ  านวยการโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลวงัน ้าเขียว นายจา้ง และแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียน  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ี
ไดจ้ากฐานขอ้มูล HOSxP ของโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว โดยเก็บขอ้มูลเฉพาะแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้น
ทะเบียน และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิจากขอ้มูลบัญชีและการเงิน ซ่ึงเป็นบัญชีเกณฑ์เงินสด (Cash 
Basis) ท่ีไดรั้บโอนค่าประกนัสุขภาพของศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จจาก
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา และท่ีไดรั้บจากแรงงานต่างดา้วท่ีจ่ายค่าประกนัสุขภาพ
โดยตรงท่ีโรงพยาบาล 
 เม่ือได้ข้อมูลแล้วจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ีมาจาก
คอมพิวเตอร์ โดยกระบวนการท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) และการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล (Data Validation) ดงัน้ี 

1)   การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) ท าการตรวจสอบ และจดัการแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งหรือตดัทิ้งไป ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้สามารถน ามา
วิเคราะห์ได ้เช่น มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ตอ้งตรวจสอบซ ้ าจากเวชระเบียนเน่ืองจากมีโอกาสค่อนขา้ง
น้อยท่ีจะเป็นไปได้และไม่ได้อยู่ในวยัแรงงานท่ีจะขึ้นทะเบียน ค่ารักษาพยาบาลหากเกินคร้ังละ 
1,000 บาท อาจมีความผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูลเน่ืองจากการรักษาแบบผูป่้วยนอก ส่วนมากจะ
เป็นการเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงค่ารักษาพยาบาลไม่สูงมาก ตอ้งน าเวชระเบียนมาตรวจสอบซ ้ าเช่นกนั 
เป็นตน้ 

2)   การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (Data Validation) มีการสุ่มขอ้มูลมาร้อยละ 
10 เพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยน าเวช
ระเบียนผูป่้วยมาเทียบกบัฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ไดแ้ก่ เพศ อายุ การวินิจฉัย หัตถการ ค่าบริการรังสี
วิทยา ค่าบริการทางหอ้งปฏิบติัการ เวชภณัฑ ์ยาท่ีผูป่้วยไดรั้บและค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

  ดา้นเงินบญัชี ไดแ้ก่ รายรับจากการขึ้นทะเบียน รายรับจากการตรวจสุขภาพ รายรับจากการ
ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังท่ีตอ้งช าระ 30 บาท ของทั้งแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตาม 
 ดา้นค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมและแยกเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์
ของกรมบญัชีกลาง ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังของทั้งแรงงานต่างด้าวและ
ผูติ้ดตาม 

  ดา้นการรับบริการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของแรงงานต่างดา้วทั้งหมดท่ีมารับการรักษาโดยเป็นทั้ง
คนท่ีขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน และขอ้มูลของแรงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนท่ีมารับบริการจริง 
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จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นจริงของ
แรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนและรายไดท่ี้ไดจ้ากบตัรประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 

 

6.  ผลการศึกษา 
 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วในอ าเภอ
วงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จึงน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของแรงงานต่างด้าวท่ีขึน้ทะเบียนท่ีอ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการรวบรวมข้อมูลของแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว จังหวดั
นครราชสีมา พบว่าในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนของแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนทั้งหมด 852 
คน ประกอบไปดว้ยแรงงานจาก 3 สัญชาติ ไดแ้ก่ เมียนมา 169 คน กมัพูชา 540 คน และลาว 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.83, 63.38 และ 16.79 ตามล าดับ ส่วนปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนของ
แรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนทั้งหมด 851 คน ประกอบไปดว้ยเมียนมา 176 คน กมัพูชา 563 คน 
และลาว 112 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68, 66.16 และ 13.16 ตามล าดบั  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีจ านวน
แรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนจ านวนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่เป็นสัญชาติกัมพูชา 
ประมาณร้อยละ 60 โดยแรงงานต่างด้าวกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย ท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 16-30 ปี 
จ านวน 284 และ 279 คน ตามล าดบัดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนท่ีอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดั 
                  นครราชสีมา 
 

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียน     

ทั้งหมด (คน) 852 100.00 851 100.00 

   แรงงานต่างดา้ว 607 71.24 607 71.33 

   ผูติ้ดตาม 245 28.76 244 28.67 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

    

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สัญชาติ (คน)     

   เมียนมา 169 19.83 176 20.68 

   กมัพูชา 540 63.38 563 66.16 

   ลาว 143 16.79 112 13.16 

เพศ (คน)     

   ชาย 447 52.46 439 51.59 

   หญิง 405 47.54 412 48.41 

อาย ุ(คน)     

   0 – 7 ปี 245 28.76 244 28.67 

   8 – 15 ปี 12 1.40 18 2.11 

   16 – 30 ปี 284 33.33 279 32.79 

   31 – 45 ปี 256 30.05 264 31.02 

   46 – 60 ปี 55 6.46 46 5.41 

   60 ปี ขึ้นไป - - - - 

 
2. รายรับและค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ขึน้ทะเบียน 

 ในส่วนของรายรับ การขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างดา้วจะท าให้มีรายรับจากแรงงานต่าง
ดา้ว ไดแ้ก่ ค่าประกนัสุขภาพ และค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตาม โดยคิดเฉพาะ
เงินท่ีไดรั้บจดัสรรส าหรับหน่วยบริการ รวมถึงรายไดท่ี้ไดจ้ากการมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลคร้ังละ 
30 บาท โดยในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,945 บาท และรายรับท่ีได้
จากการใช้บริการผูป่้วยนอก คร้ังละ 30 บาท จ านวน 20,790 บาท รวมเป็น 800,735 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,747 บาท รายรับท่ีไดจ้ากการใช้บริการ
ผูป่้วยนอก คร้ังละ 30 บาท จ านวน 19,530 บาท รวมเป็น 799,277 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก พบว่าในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้ว จ านวน 208,121บาท และ 190,572 บาท ตามล าดบั ดงัตาราง
ท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงรายรับเฉพาะท่ีไดรั้บการจดัสรรในการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกและค่าใชจ่้าย 
                  ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียน 
 

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

รายรับจากแรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียน  (บาท)   

      ค่าประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 427,935 427,935 

      ค่าประกนัสุขภาพผูติ้ดตาม 48,510 48,312 

      ค่าตรวจสุขภาพ 303,500 303,500 

      ค่าบริการคร้ังละ 30 บาท 20,790 19,530 

รวมรายรับทั้งหมด (บาท) 800,735 799,277 

ค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล (บาท) 208,121 190,572 

คงเหลือ (บาท) 592,614 608,705 

 
3.  การใช้บริการด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในแผนกผู้ป่วยนอก 
ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่มีแรงงานต่างดา้วมาใชบ้ริการดา้นสุขภาพทั้งหมดเป็นจ านวน 

1,086 คน ซ่ึงในจ านวนของผูรั้บบริการทั้งหมดน้ี มีจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนเพียงแค่ 
292 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89 ส่วนปีงบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างดา้วมาใช้บริการดา้นสุขภาพ
ทั้งหมดเป็นจ านวน 577 คน ซ่ึงเป็นแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนเพียง 217 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 
โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกมัพูชา รองลงมาเป็นเมียนมา และลาว ดงัตารางท่ี 3  

จากตารางท่ี 4 จะพบว่าแรงงานต่างด้าวท่ีมารับบริการทั้ งปีงบประมาณ 2561 และ
ปีงบประมาณ 2562 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีจ านวน 178 และ 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.96 และร้อยละ 64.06 มีจ านวนคร้ังการมารับบริการอยูท่ี่ 430 คร้ังและ 377 คร้ัง ตามล าดบั 
ซ่ึงจะพบวา่กลุ่มอายุท่ีมีการใชบ้ริการดา้นสุขภาพมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ16-30 ปี 
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนแรงงานต่างดา้วแยกตามสัญชาติ ท่ีมารับบริการดา้นสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 
                  วงัน ้าเขียว 
 

สัญชาต ิ
 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนคนท่ี
ขึน้ทะเบียน 

(คน) 

ร้อยละ จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนคนท่ี
ขึน้ทะเบียน 

(คน) 

ร้อยละ 

เมียนมา 226 57 25.22 132 42 31.82 

กมัพูชา 652 172 26.38 329 130 39.51 

ลาว 208 63 30.29 116 45 38.79 

รวม 1,086 292 26.89 577 217 37.61 

 
ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนแรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียนท่ีมารับบริการดา้นสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 
                  วงัน ้าเขียว 
 

ข้อมูล 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

คน ร้อยละ คร้ัง ร้อยละ คน ร้อยละ คร้ัง ร้อยละ 

เพศ         
    ชาย 114 39.04 263 37.95 78 35.94 274 40.09 

    หญิง 178 60.96 430 62.05 139 64.06 377 57.91 
อาย ุ         

    0 -7 ปี 35 11.99 185 26.70 37 17.05 116 17.82 
    7 – 15 ปี  8 2.74 8 1.15 5 2.30 7 1.08 
    16 -30 ปี 127 43.49 284 40.98 102 47.00 286 43.93 
    31- 45 ปี 94 32.19 156 22.51 54 24.89 194 29.80 

    46 - 60 ปี 28 9.59 60 8.66 19 8.76 48 7.37 
    60 ปี ขึ้นไป - - - - - - - - 

ท้ังหมด 292 100.0 693 100.0 217 100.0 651 100.0 
 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 644 

 

4.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว 
 ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงานต่างด้าวท่ีขึ้ นทะเบียน จะแบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ต่าง ๆ ตามหมวดค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ปีงบประมาณ 2561 มีค่าใชจ่้ายรวม 208,121บาท โดยหมวดค่ารักษาพยาบาลท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ไดแ้ก่ 
ค่ายาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลโดยตรง และค่าบริการ
ทางการพยาบาล ส่วนปีงบประมาณ 2562 มีค่าใชจ่้ายรวม 190,572 บาท ส่วนหมวดค่ารักษาพยาบาล
ท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงในปีงบประมาณ 2562 ไดแ้ก่ ค่ายาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ค่าบริการทางทนัตกรรม 
และค่าบริการทางการพยาบาล  ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียน 
 

หมวดค่ารักษาพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2561  ปีงบประมาณ 2562 

คน คร้ัง บาท  คน คร้ัง บาท 

ค่าตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ 1 1 1,000  - - - 

ค่าตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวิทยา 11 27 17,550  5 12 10,800 

ค่าตรวจวินิจฉยัและรักษาทางรังสีวิทยา 10 17 5,525  8 15 5,130 

ค่าท าหตัถการ และวิสัญญี 12 33 8,250  6 29 7,750 

ค่าบริการทางกายภาพบ าบดัและทางเวชกรรมฟ้ืนฟู 1 1 240  3 3 800 

ค่าบริการทางการพยาบาล 42 112  28,000  29 108 27,000 

ค่าบริการทางทนัตกรรม 8 17 25,160  7 17 28,650 
ค่าบริการฝังเขม็ และค่าบริการการให้การบ าบดัของ
ผูป้ระกอบโรคศิลปะอืน่ 2 4 2,900 

 
2 2 1,450 

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 3 3 600  1 1 200 
ค่าบริการอื่น ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล
โดยตรง 37 225 33,750 

 
28 195 26,700 

ค่าใบรับรองแพทย ์ 3 3 150  1 1 50 

ค่ายานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 9 12 2,153  5 7 1,042 

ค่ายาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 137 207 76,684  112 241 72,125 

ค่ารถส่งต่อ - - -  - - - 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
    

 

   

หมวดค่ารักษาพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2561  ปีงบประมาณ 2562 

คน คร้ัง บาท  คน คร้ัง บาท 

ค่าเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา 6 16 851  4 8 529 

ค่าอุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 10 15 5,308  6 12 8,346 

รวม 292 693 208,121  217 651 190,572 

 
จะเห็นไดว้่า จากการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียน

ในอ าเภอวงัน ้าเขียว พบวา่ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังของแรงงานต่างดา้ว
ขึ้นทะเบียนท่ีมารับบริการใกลเ้คียงกนั คือ 300.32 บาท และ 292.74 บาท ตามล าดบั ส่วนค่าใช้จ่าย
เฉล่ียต่อคนของแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้ นทะเบียนท่ีมารับบริการ ปีงบประมาณ 2562 มากกว่า 
ปีงบประมาณ 2561 คือ 878.21 บาทต่อคน และ 712.74 บาทต่อคน ตามล าดบั ส่วนร้อยละของผูม้า
รับบริการต่อผูข้ึ้นทะเบียนทั้งหมด ปีงบประมาณ 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จากร้อยละ 
34.27 เป็นร้อยละ 25.50 ดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  แสดงค่าใชจ่้ายและการมารับบริการของแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียน 
 

ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
ค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อคร้ัง (บาท) 300.32 292.74 

ค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อคนท่ีมารับบริการ (บาท) 712.74 878.21 

ค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อคนท่ีขึ้นทะเบียนทั้งหมด (บาท)  244.27 223.94 

ร้อยละของผูม้ารับบริการต่อผูข้ึ้นทะเบียนทั้งหมด 34.27 25.50 

 
5.  ความคิดเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกบัการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวและอตัราค่าบริการใน

การท าประกนัสุขภาพของแรงงานต่างด้าว 

5.1  จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังน ้าเขียว 
จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้ววา่  
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การขึ้นทะเบียนน้ีก็เป็นเหมือนเงินสวสัดิการ เป็นเงินกองทุนของแรงงานต่างดา้ว 
ซ่ึงก็คิดวา่มีขอ้ดีเหมือนกบัสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของคนไทย ท่ีท าใหอ้ย่าง
น้อยแรงงานต่างดา้วก็มีหลกัประกนัว่า เขาจะไดรั้บการรักษา โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
จ่ายเงินเตม็อตัรา มีสิทธิในเร่ืองของการดูแล และการรักษาให ้ส่วนในมุมมองของ
การเป็นสถานพยาบาลก็มีขอ้ดี คือ ไดเ้งินมากอ้นหน่ึงเพื่อเป็นเงินกองทุนในการ
บริหารจัดการ อย่างน้อยถ้าขาดทุน หรือถึ งจะไม่ได้ก าไรแต่ก็ย ังจะได้ค่า
รักษาพยาบาลในส่วนน้ีคืนมาใชใ้นการบริหารจดัการดว้ย ดีกวา่การท่ีไม่มีกองทุน
เลย แลว้ใหแ้รงงานต่างดา้วช าระเงินเอง ซ่ึงถา้เจอคนไขท่ี้มีศกัยภาพในการจ่ายมนั
ก็ไม่มีปัญหา แต่แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างาน มารับจา้งก็อาจจะไม่ไดมี้เงินมาก
ขนาดนั้น มีศกัยภาพในการจ่ายไม่เพียงพอ ก็อาจจะเป็นภาระใหแ้ก่โรงพยาบาลได ้
ซ่ึงทางโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธการรักษาได้อยู่แล้วตามหลัก
มนุษยธรรม ก็ถือวา่ดีแลว้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการตั้งกองทุนน้ี 

ส่วนข้อเสียของการจัดตั้ งกองทุนน้ี โดยส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เป็น
ขอ้เสียโดยตรงแต่มองวา่เป็นขอ้เสียท่ีเกิดจากระบบมากกวา่ ท่ีเราไม่สามารถท าให้
แรงงานต่างด้าวมาขึ้ นทะเบียนได้ทั้ งหมด 100% แต่ถ้าแรงงานต่างด้าวมาขึ้ น
ทะเบียนทั้งหมด ก็ไม่น่าจะท าให้โรงพยาบาลขาดทุนในส่วนน้ี เพราะทุกคนก็
ไม่ได้มีความจ าเป็นต้องมารับการรักษาทุกคนอยู่แลว้ ส่วนมุมมองด้านการใช้
ทรัพยากรนั้น ถา้มองวา่เป็นการเสียทรัพยากรหรือไม่ ก็ส่วนหน่ึง แต่ก็ไดข้อ้ดีของ
การน ามาขึ้นทะเบียน อย่างนอ้ยระบบน้ีก็ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับในเร่ืองของการดูแล
แรงงานต่างด้าวและช่วยตรวจจับ ตรวจสอบโรคติดต่อบางอย่าง ท าให้วาง
แผนการจดัการต่อได้ เน่ืองจากเราเป็นผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพ เราก็จ าเป็นตอ้ง
มองในเร่ืองของหลกัมนุษยธรรม จ าเป็นตอ้งดูแลให้ดีเม่ือเขามารับการรักษาแลว้ 
เช่น ในส่วนของการขึ้นทะเบียน ก็มีเร่ืองของการตรวจสุขภาพดว้ย ถา้เราขาดส่วน
น้ีไป เร่ืองของการดูแลระบบสุขภาพ เร่ืองโรคติดต่อจะมีปัญหาท่ีอาจจะแพร่เช้ือ
ให้คนไทยตามมาทีหลังได้ อย่างน้อยการน ามาเข้าสู่ระบบสุขภาพก็ได้ตรวจ
สุขภาพเร่ืองโรคติดต่อให้เขา ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการ ถ้าพบว่า
แรงงานต่างดา้วมีโรคติดต่อท่ีเป็นขอ้หา้ม ก็จ าเป็นตอ้งเชิญเขากลบัไป 
 ส่วนในเร่ืองความเหมาะสมของอตัราค่าขึ้นทะเบียน น่าจะตอ้งไปดูขอ้มูล
ของรายรับรายจ่าย ถา้ตามบริบทของโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียวเองก็ยงัไม่ไดติ้ดลบ 
แต่ไม่แน่ใจในขอ้มูลของท่ีอ่ืน แต่ถา้ถามว่าอยากให้เพิ่มหรือไม่ ก็อยากได ้อยาก
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ไดทุ้นท่ีเอาไวดู้แลในส่วนน้ีมากขึ้น เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าในปีนั้น ๆ จะมีแรงงาน
ต่างด้าวมาใช้บริการเยอะแค่ไหน ถา้เราสามารถเรียกเก็บได้มากกว่า และมีทุน
มากกวา่ก็คงดี แต่ตอ้งมองวา่ทางนายจา้งและแรงงานต่างดา้วเอง มีศกัยภาพในการ
จ่ายมากน้อยแค่ไหนด้วย ถ้าสามารถท าให้เกิดความสมดุลได้ทั้ ง 2 ฝ่าย คือ
โรงพยาบาลเองก็ไม่ขาดทุนและนายจ้างเองก็ไม่เป็นภาระมากเกินไปก็ถือว่ามี
ความเหมาะสมอยู ่

 
 เม่ือถามถึงส่วนท่ีไม่สามารถเรียกเก็บไดจ้ากการคา้งช าระค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างดา้วท่ี
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน ท่ีมีจ านวนกว่า 2 หม่ืนบาทนั้น ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวงัน ้าเขียวไดแ้สดงความ
คิดเห็นวา่  
 

คงต้องมีเร่ืองของการติดตามลูกหน้ี ซ่ึงท าการติดตามลูกหน้ีทั้ งคนไทยและ
แรงงานต่างดา้วทุกคนท่ีท าอยู ่ท่ีเราพยายามตามเรียกเก็บใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่ถา้ถาม
ว่าเราจ าเป็นตอ้งยอมให้เขาติดหน้ีหรือไม่ ก็จ าเป็นเพราะหลกัมนุษยธรรม ยงัไงก็
ตอ้งให้การรักษาตามความเหมาะสม ส่วนเร่ืองการเรียกเก็บก็เป็นเร่ืองท่ีตามมา ท่ี
ท าไดดี้ก็คือ ระบบการทวงหน้ี แต่จากการท่ีมีนโยบายการติดตามทวงหน้ีก็พบว่า 
ยอดหน้ีของทุกกองทุนทั้งคนไทยทั้งแรงงานต่างดา้วเองก็มีแนวโนม้ท่ีลดลง ซ่ึงก็
หลีกเล่ียงไม่ได ้
 
5.2  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกบัการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าว และ

รับผิดชอบด้านรายรับและค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าว  
 จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ศูนยป์ระกนัสุขภาพ โรงพยาบาลวงัน ้าเขียว ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ 
 

ขอ้ดีและขอ้เสียของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้ว คือ ผูรั้บบริการหรือแรงงาน
ต่างด้าวเขาจะสามารถถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลและด้านสุขภาพ  เม่ือมี
ความเจ็บป่วยสามารถเขา้รับบริการได้ ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่มีการขึ้นทะเบียน  
เม่ือเจ็บป่วยก็ไม่กลา้เขา้รับการรักษา เน่ืองจากกลวัในเร่ืองของกฎหมาย การเขา้
เมืองผิดกฎหมายและค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้น แต่ในเร่ืองของการขึ้นทะเบียนมีราคาท่ี
อาจจะสูงส าหรับผูรั้บบริการ ซ่ึงนายจา้งบางรายออกค่าใชจ่้ายให้กบัแรงงานก่อน
แล้วมีหักค่าแรงทีหลัง ท าให้นายจ้างต้องเก็บเอกสารในการยืนยนัการการขึ้น
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ทะเบียนการรักษาไว้เพื่อป้องกันการหนีหายของแรงงานต่างด้าว เม่ือมีการ
เจ็บป่วยบางรายจึงไม่มีเอกสารมายืนยนัท าให้เรียกเก็บค่าบริการจากแรงงานต่าง
ดา้วเหล่านั้น 

-  เม่ือมีการขึ้นทะเบียนบริการหลกัประกนัสุขภาพของแรงงาน นายจา้ง
จะไม่ตอ้งรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้น แต่จะมีในกรณีท่ีนายจา้งออก
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนใหแ้รงงานก่อน แลว้ภายหลงัแรงงานหนี
หายท าให้นายจ้างสูญเสียเงิน ท าให้นายจ้างบางคนไม่กลา้น าแรงงานมาตรวจ
สุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนอีก  

-  หน่วยงานมีขอ้มูลกลุ่มแรงงานต่างดา้ว ท าให้บริการดา้นสุขภาพทั้งใน
เร่ืองป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูไดอ้ยา่งครอบคลุม เหมาะสม รวมทั้งในกลุ่มของผูติ้ดตาม
จะไดรั้บวคัซีนไดต้ามกลุ่มวยั หน่วยงานไม่เกิดการสูญเสียค่าบริการรักษาพยาบาล 
แต่จากกรณีท่ีแรงงานต่างดา้วไม่ขึ้นทะเบียนหลกัประกนัสุขภาพเขา้รับการรักษามี
ค่าใช้จ่ายสูงแต่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนายจ้างก็ไม่รับผิดชอบท าให้โรงพยาบาล
สูญเสียรายได ้ขอ้ดีของหน่วยงานในกลุ่มแรงงานท่ีมีการขึ้นทะเบียนเขา้รับการ
รักษาพยาบาล หน่วยงานจะไดรั้บค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการเรียกเก็บไป
ตามหน่วยงานท่ีก าหนด แต่ในกรณีท่ีแรงงานท่ีขึ้นทะเบียนนอกเขตเขา้รับบริการ
จะตอ้งมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงินสด ซ่ึงแรงงานต่างดา้วไม่สามารถช าระได ้

ส่วนในเร่ืองของความเหมาะสมของอตัราค่าบริการตรวจสุขภาพและท า
ประกนัสุขภาพนั้น จริง ๆ แลว้อตัราค่าตรวจทางห้องปฏิบติักานยงัมีส่วนต่างกนั
อยู่ โดยค่าตรวจสุขภาพท่ีเก็บไดค้ือ 500 บาทต่อราย ทั้งท่ีอตัราค่าตรวจจริงอยู่ท่ี  
1,150 บาท ท าใหห้น่วยงานตอ้งรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

-  ในกรณีท่ีมีการเข้ารับบริการ หน่วยงานจะสามารถเรียกเก็บจาก
หน่วยงานท่ีก าหนดไดเ้ตม็จ านวนจริง 

-  เม่ือส้ินปีงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขจะมีการคืนเงินค่าใชจ่้ายสูง
ใหก้บัหน่วยบริการ อาจท าใหเ้กิดรายไดแ้ก่หน่วยงานได ้
 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีศูนยป์ระกันสุขภาพ โรงพยาบาลวงัน ้ าเขียวท่ีรับผิดชอบงาน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 
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การขึ้นทะเบียนแรงงานตา่งดา้วนั้นมีขอ้ดี คือ ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายใหแ้ก่นายจา้ง
ได ้หากแรงงานต่างดา้วมารับบริการท่ีโรงพยาบาลก็จะเสียค่าใช้จ่ายแค่ 30 บาท 
ท าให้นายจา้งไม่ตอ้งช าระเงินเต็มจ านวนซ่ึงบางคร้ังการรักษาอาจจะมีค่าใชจ่้ายท่ี
สูงพอสมควร และยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลได้ เน่ืองจากรายรับท่ี
ไดจ้ากการขึ้นทะเบียนแลว้จดัเก็บเป็นกองทุนเพื่อใช้ในการบริหารจดัการนั้นมี
จ านวนมากพอสมควร สามารถน ามาใชใ้นการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วท่ีมา
รับบริการได ้ซ่ึงโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว มีแรงงานต่างดา้วมารับบริการเป็นจ านวน
น้อย ท าให้ยงัมีเงินกองทุนในการบริหารจดัการเหลือพอสมควร จึงไม่เป็นภาระ
แก่โรงพยาบาลมากเกินไป ส่วนขอ้เสียนั้นมองว่าค่าใช้จ่ายจริงท่ีใช้ในการขึ้น
ทะเบียน เช่น ค่าบริการตรวจสุขภาพ ท่ีคิดค่าบริการ 500 บาท แต่ในความจริงแลว้
ค่าตรวจสุขภาพจริงมีค่าใชจ่้ายสูงกว่านั้น และความเส่ียงของนายจา้งในเร่ืองของ
การท่ีลูกจ้างเปล่ียนนายจ้างบ่อย ๆ ซ่ึงนายจ้างบางคนได้ออกค่าขึ้นทะเบียนให้ 
แลว้ค่อยหักเงินส่วนน้ีออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือน แต่ลูกจา้งบางคนไดห้นีไป 
หรือเปล่ียนนายจา้ง ท าใหน้ายจา้งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไป 

ส่วนในเร่ืองของความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ คิดวา่ในตอนน้ีนั้นยงั
มีความเหมาะสมอยู่ ในเร่ืองของการลดภาระค่าใชจ่้ายของทั้งโรงพยาบาลและตวั
นายจา้งเอง ไม่เป็นภาระของเขามากเกินไป เน่ืองจากนายจา้งเองก็มีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนอ่ืน ๆ อีก แต่อาจจะไม่เหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้น
จริง แต่หากน ามาคิดเฉล่ียแลว้ ก็ยงัคิดวา่มีความเหมาะสมอยู่ 

 
5.3  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายจ้างเกีย่วกบัการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
 

 นายจา้งคนท่ี 1 ใหค้วามเห็นวา่  
 

ในฐานะนายจ้างเห็นด้วยกับราคาน้ี เพราะถ้าลูกจ้างป่วยก็เข้ารับการรักษาตาม
สวสัดิการท่ีมี แต่ก็เหมือนเป็นการผลกัภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัทางรัฐดว้ย ซ่ึงเงินจ านวน 
2,100 บาทก็เหมือนจ่ายค่าประกนัรายปีใหก้บัแรงงานต่างดา้ว 

  ส่วนความเหมาะสมของราคา 2,100 บาท ก็ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ คงตอ้งลองหาขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม 
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 นายจา้งคนท่ี 2 ใหค้วามเห็นวา่  
 

คิดว่าการขึ้ นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีความส าคัญ เพราะจะได้ระบุตัวตนของ
แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยได ้เพราะถา้ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนก็เหมือนเป็น
คนเถ่ือน ลกัลอบหนีเขา้เมืองมาท างาน แลว้ถา้สมมติเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมา
ก็จะล าบาก เพราะไม่สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ย วา่เป็นใคร มาจากไหน ก็อาจจะส่งผล
เสียตามมาได ้
 ส่วนเร่ืองความเหมาะสมของอัตราค่าบริการท าประกันสุขภาพนั้น คิดว่า
อาจจะน้อยไป เน่ืองจากถา้เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แลว้ ระบบการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยถือว่าดีและสามารถเขา้ถึงได้ง่ายกว่าประเทศอ่ืน ๆ มาก และถา้เกิดมี
แรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมืองมากขึ้น อาจจะท าให้เสียค่ารักษาพยาบาลเป็น
จ านวนมากได ้คิดวา่ค่าบริการท าประสุขภาพน่าจะเพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อปีได ้เฉล่ียก็
เดือนละ 250 บาทน่าจะเหมาะสมกว่า ไม่เพิ่มภาระดา้นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาล
มากเกินไป 

 
 นายจา้งคนท่ี 3 ใหค้วามเห็นวา่  
 

ในมุมมองของนายจา้งก็คิดว่าเห็นดว้ยกบัการท่ีมีหลกัประกนัสุขภาพของแรงงานต่าง
ดา้วเหมือนกบัคนไทย ส่วนเร่ืองค่าขึ้นทะเบียนคงตอ้งให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบท าการศึกษา และประมาณค่าลงทะเบียนให้อยู่ในจุดก่ึงกลางเพื่อให้เป็น
ภาระแก่นายจา้งใหน้อ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีหน่วยสุขภาพก็ขาดทุนนอ้ยท่ีสุดเช่นกนั ท่ีจริงก็
อาจจะแบ่งนายจา้งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ึงก็จะมองว่าเป็นการลด
ภาระของนายจา้งเอง เช่นเดียวกบัระบบประกนัสังคมเพราะหากลูกจา้งต่างดา้วเจ็บป่วย 
ก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของนายจา้งไป ส่วนนายจา้งท่ีไม่มีธรรมาภิ
บาลก็จะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระของตัวเอง เพราะก็ไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของ
ลูกจา้งต่างดา้วเท่าท่ีควร 
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5.4  จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวท่ีท าประกนัสุขภาพ 
 จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้ว จ านวน 3 คน ถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวนั้น ทั้ ง 3 คนให้ค  าตอบเหมือนกันคือ คนจัดการพามาขึ้นทะเบียนคือนายจ้าง 
นายจ้างเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยท่ีตนก็ไม่รู้รายละเอียดใด ๆ ไม่ได้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ รู้เพียงแค่ว่าในการมารับบริการท่ีโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว ตนจะเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลคร้ังละ 30 บาทเท่านั้น ส่วนสิทธิประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บนั้นไม่ไดท้ราบถึงเร่ืองน้ีแต่
อย่างใด ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการมารับบริการบางคร้ังก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้จะส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลอยา่งไร จึงจ าเป็นตอ้งใหน้ายจา้ง หรือเพื่อนร่วมงานคนไทยพามา 
 

7.  บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

การอภิปรายผลการศึกษาน้ี จะประกอบไปดว้ย 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การใช้บริการดา้น
สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้ว และความคิดเห็นส่วนบุคคลเก่ียวกับ
ค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้ว 
 

1.  การใช้บริการด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา เป็นเพศชายและเพศ

หญิงในจ านวนเท่า ๆ กนั ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระว่าง 16-30 ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวยัแรงงานท่ีเขา้มาท างาน
ในประเทศไทย โดยพบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีสัญชาติกมัพูชา เน่ืองจากอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา มีพื้นท่ีท่ีอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศกมัพูชามากนัก การเดินทางสะดวกท าให้มี
แรงงานชาวกัมพูชาเป็นจ านวนมากกว่าสัญชาติอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาข้อมูลการมารับ
บริการของแรงงานต่างดา้วท่ีโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยองท่ีพบวา่แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่เป็น
ชาวกมัพูชา จ านวนเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั โดยมีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี ส่วนแรงงานต่าง
ดา้วท่ีขึ้นทะเบียนท่ีมารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในปีงบประมาณ 2561 มีแรงงานต่างดา้ว
เพศหญิงมารับบริการ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 60.96 มารับบริการทั้ งหมด 430 คร้ัง ส่วน
ปีงบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวเพศหญิงมารับบริการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 64.06 มารับ
บริการทั้งหมด 377 คร้ัง สอดคลอ้งกบัการศึกษาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
แรงงานต่างดา้ว อ าเภอเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแกว้ท่ีพบว่าแรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียนท่ีมารับบริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมารับบริการมากกว่าเพศชายทั้งจ านวนคนและจ านวนคร้ัง และมีอายุระหว่าง 
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16 - 30 ปี และการศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกบัชาวกมัพูชาท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา มี
ผูรั้บบริการเป็นเพศหญิงร้อยละ 65.1 และผูรั้บบริการอายเุฉล่ีย 29.7 ปี 

ส่วนในเร่ืองของการใชบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีโรงพยาบาลวงัน ้าเขียวนั้นพบวา่ ปีงบประมาณ 
2561 มีแรงงานต่างดา้วมาใชบ้ริการทั้งหมด 1,086 คน แต่ในจ านวนน้ีเป็นคนท่ีขึ้นทะเบียนเพียงแค่ 
292 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89 และปีงบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างดา้วมาใช้บริการทั้งหมด 577 
คน แต่ในจ านวนน้ีเป็นคนท่ีขึ้ นทะเบียนเพียงแค่ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 สอดคล้องกับ
การศึกษาขอ้มูลการมารับบริการของแรงงานต่างดา้วท่ีโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยองท่ีพบว่ามี
จ านวนผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิช าระเป็นเงินซ่ึงเป็นผูป่้วยในกลุ่มท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน มากกว่าสิทธิประกนั
สุขภาพท่ีเป็นผูป่้วยกลุ่มท่ีขึ้นทะเบียนแลว้ และมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในชุมชนท่ีพบ
แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามจ านวนมากท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน ท าให้ทราบว่ายงัมีแรงงานต่างดา้วอีก
เป็นจ านวนมากท่ีหลบหนีเขา้เมืองอย่างผิดกฎหมาย และยงัไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซ่ึงสาเหตุในการ
หลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ไดข้ึ้นทะเบียนตอ้งท าการศึกษาหาสาเหตุต่อไป และถา้หาก
แรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีไดรั้บการเจ็บป่วย ท าให้ตอ้งมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล แต่แรงงานต่าง
ดา้วอาจมีความสามารถในการจ่ายไม่เพียงพอ จะท าให้โรงพยาบาลขาดแคลนรายได ้และอาจเกิด
เป็นภาระดา้นค่าใชจ่้ายแก่โรงพยาบาลตามมาได ้โดยค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกเก็บไดจ้ากแรงงาน
ต่างดา้วท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2560–2562 มีมูลค่าถึง 22,865 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาสถานการณ์การให้บริการดา้นสุขภาพแก่ชาวกมัพูชาท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ในจงัหวดั
สระแกว้ จนัทบุรี และตราด ระหว่างปีพ.ศ. 2533-2555 พบว่ามีทั้งปริมาณของคนและจ านวนคร้ัง
ของการใชบ้ริการดา้นสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละโรงพยาบาลมีการให้บริการผูป่้วยนอกมากกว่า
ผูป่้วยใน และเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการไดต้ ่ากวา่ค่าใชจ่้ายจริง ส่งผลใหแ้ต่ละโรงพยาบาล
ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 
 

2.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว 
 ดา้นรายรับในการขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างดา้ว รายรับจากแรงงานต่างด้าวได้จากค่า
ประกนัสุขภาพ และค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและผูติ้ดตาม โดยคิดเฉพาะเงินท่ีได้รับ
จดัสรรส าหรับหน่วยบริการ รวมถึงรายไดท่ี้ไดจ้ากการมาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลคร้ังละ 30 บาท 
โดยในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,945 บาท และรายรับท่ีไดจ้ากการ
ใช้บริการผู ้ป่วยนอก คร้ังละ 30 บาท จ านวน 20,790 บาท รวมเป็น 800,735 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,747 บาท รายรับท่ีไดจ้ากการใช้บริการ
ผูป่้วยนอก คร้ังละ 30 บาท จ านวน 19,530 บาท รวมเป็น 799,277 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
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รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก พบว่าในปีงบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
แรงงานต่างดา้ว จ านวน 208,121 บาท จะเห็นไดว้่าค่าใชจ่้ายถูกใชไ้ปเพียงร้อยละ 25.99 จากรายได้
ทั้งหมด ยงัคงมีรายไดเ้หลือในกองทุนประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วอยู่อีก 592,614 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.01 และปีงบประมาณ 2562 มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้ว จ านวน 
190,572 บาท ค่าใช้จ่ายถูกใช้ไปเพียงร้อยละ 23.84 ยงัคงมีรายไดเ้หลือในกองทุนประกนัสุขภาพ
แรงงานต่างดา้วอยูอี่ก 608,705 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16 จากรายไดท้ั้งหมด 
 ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียน พบวา่ ปีงบประมาณ 2561 
มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการจ านวน 292 คน จ านวน 693 คร้ัง คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลเฉล่ียต่อคนของแรงงานต่างดา้ว 712.74 บาท โดยหมวดค่ารักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่าย
สูง ไดแ้ก่ ค่ายาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลโดยตรง และ
ค่าบริการทางการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการจ านวน 217 คน 
จ านวน 651 คร้ัง คิดเป็นค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเฉล่ียต่อคนของแรงงานต่างดา้ว 878.21 บาท 
หมวดค่ารักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงในปีงบประมาณ 2562 ไดแ้ก่ ค่ายาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
ค่าบริการทางทนัตกรรม และค่าบริการทางการพยาบาล จะเห็นไดว้่าค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล
เฉล่ียต่อคนของแรงงานต่างดา้วในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2561 ซ่ึงสูง
กว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียของผูป่้วยต่างด้าวท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลแกลงในปีงบประมาณ 2550 มี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 393.70 บาทต่อคน และสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียของผูป่้วยต่างด้าวท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ในปีงบประมาณ 2558 ท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 552.50 บาทต่อคน ซ่ึงค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาลเฉล่ียต่อคนของแรงงานต่างดา้วของอ าเภอวงัน ้ าเขียวสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับ
การจดัสรรต่อคนของการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (705 บาทต่อคน) ส่วนค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง
ของแรงงานต่างด้าวขึ้ นทะเบียนท่ีมารับบริการใกล้เคียงกัน คือ 300.32 บาท และ 292.74 บาท 
ตามล าดับ โดยเฉล่ียแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะมารับบริการคนละประมาณ 2-3 คร้ัง เม่ือคิด
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรวมต่อคนแลว้ก็สูงกว่างบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรต่อคนของการรักษาพยาบาล
แบบผูป่้วยนอกเช่นกนั ดงันั้นจึงควรมีมาตรการในการจดัการงบประมาณส าหรับผูป่้วยแรงงานต่าง
ดา้ว โดยเฉพาะผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาอย่างต่อเน่ืองและตอ้งรักษาเป็นระยะ
เวลานาน รวมถึงผูป่้วยกลุ่มโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น มีกองทุนชดเชยค่าบริการ มีการก าหนดอตัรา
ค่าบริการร่วมจ่ายเฉพาะโรค เพื่อลดภาระงบประมาณของโรงพยาบาล ทั้งน้ีควรด าเนินการไปพร้อม
กบัการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เช่น ใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการวางแผนครอบครัว และการ
ป้องกนัโรคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
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3.   ความคิดเห็นส่วนบุคคลเกีย่วกบัการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวและอตัราค่าบริการใน
การท าประกนัสุขภาพของแรงงานต่างด้าว 
3.1  จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลวงัน ้าเขียว  
ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว หัวหนา้ศูนยป์ระกนัสุขภาพ และ เจา้หนา้ท่ี

ศูนยป์ระกนัสุขภาพ ทั้งหมดมีความเห็นคลา้ยๆกนั คือ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้วมีขอ้ดีคือ ท า
ให้แรงงานต่างดา้วมีหลกัประกนั สามารถถึงบริการดา้นการรักษาพยาบาลและดา้นสุขภาพ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งจ่ายเงินเต็มอตัรา หากแรงงานต่างดา้วมารับบริการท่ีโรงพยาบาลก็จะเสียค่าใชจ่้ายแค่ 30 
บาท ซ่ึงทางโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธการรักษาไดอ้ยู่แลว้ตามหลกัมนุษยธรรม และ
การขึ้นทะเบียน ก็มีประโยชน์ในเร่ืองของการคดักรองเร่ืองโรคติดต่อดว้ย อาจจะแพร่เช้ือให้คน
ไทยได ้อย่างนอ้ยการมีระบบสุขภาพก็ท าให้แรงงานต่างดา้วไดต้รวจสุขภาพละเอียดขึ้น และถึงแม้
แรงงานต่างด้าวจะไม่มีศกัยภาพในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ก็ตอ้งมีเร่ืองของการติดตามลูกหน้ี
ต่อไป 

ส่วนข้อเสีย อาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียโดยตรงแต่มองว่าเป็นข้อเสียท่ีเกิดจากระบบ
มากกว่า ท่ีไม่สามารถท าใหแ้รงงานต่างดา้วมาขึ้นทะเบียนไดท้ั้งหมด 100% กรณีท่ีแรงงานต่างดา้ว
ไม่ขึ้นทะเบียนเขา้รับการรักษามีค่าใช้จ่ายสูงแต่ไม่สามารถจ่ายได้ นายจ้างก็ไม่รับผิดชอบท าให้
โรงพยาบาลสูญเสียรายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการตรวจสุขภาพจริงสูงกว่ารายรับท่ีไดจ้ากการขึ้น
ทะเบียน 

ส่วนในเร่ืองของความเหมาะสมของอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพและท าประกัน
สุขภาพนั้น จะพบว่าอตัราค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการยงัมีส่วนต่างกนัอยู ่โดยค่าตรวจสุขภาพท่ีเก็บ
ไดค้ือ 500 บาทต่อราย ทั้งท่ีอตัราค่าตรวจจริง  1,150 บาท ท าใหห้น่วยงานตอ้งรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
แต่ในขณะน้ีโรงพยาบาลวงัน ้าเขียวเองก็ยงัไม่ไดมี้การติดลบ ดงันั้นถา้สามารถท าใหเ้กิดความสมดุล
ได้ทั้ ง 2 ฝ่าย คือโรงพยาบาลเองก็ไม่ขาดทุนและนายจ้างเองก็ไม่เป็นภาระมากเกินไปก็ถือว่า
เหมาะสมอยู ่ 

3.2 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายจา้งเก่ียวกบัการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 
และค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  

นายจ้างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การท่ีมีหลกัประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
เหมือนกบัคนไทยเป็นเร่ืองท่ีดี การขึ้นทะเบียนก็สามารถระบุตวัตนของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาอยู่
ในประเทศไทยได ้ซ่ึงในเร่ืองของอตัราค่าบริการนั้น ยงัไม่แน่ใจวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ ตอ้งให้
เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท าการศึกษา และประมาณค่าลงทะเบียนให้อยู่ในจุดก่ึงกลาง
เพื่อใหเ้ป็นภาระแก่นายจา้งใหน้อ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีหน่วยสุขภาพก็ขาดทุนนอ้ยท่ีสุดเช่นกนั 
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3.3  จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วท่ีท าประกนัสุขภาพ 
จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้ว จ านวน 3 คน พบว่า แรงงานต่างดา้วไม่ไดมี้อ านาจ

ในการตัดสินใจ นายจ้างคือคนจัดการ พามาขึ้นทะเบียน โดยนายจ้างเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้
ทั้ งหมด และแรงงานต่างด้าวเองก็ไม่ รู้รายละเอียดใด ๆ รู้เพียงแค่ว่าในการมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว ตนจะเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลคร้ังละ 30 บาทเท่านั้น ซ่ึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการมารับบริการ คือ ไม่เขา้ใจ พูดภาษาไทยไดไ้ม่มาก และไม่รู้จะส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลอย่างไร จึงจ าเป็นตอ้งให้นายจา้ง หรือเพื่อนร่วมงานคนไทยพามา หรือมีล่ามช่วยแปล 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของ วรวิทย ์มิตรทอง โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัการเขา้ถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร พบว่า แรงงานต่างดา้วไดรั้บสิทธิการ
บริการสาธารณสุขคล้ายกับคนไทยท่ีมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และปัญหาหน่ึงของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  คือการขาดแคลนบุคลากรท่ีช่วยในการบริการ เช่น ล่าม เป็นตน้ 
 

8.  บทสรุป  
 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีแรงงานต่างดา้วมาใชบ้ริการดา้นสุขภาพทั้งหมด 1,086 คน 
ซ่ึงในจ านวนของผูรั้บบริการทั้งหมด มีจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนเพียง 292 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.89 ส่วนปีงบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างดา้วมาใช้บริการดา้นสุขภาพทั้งหมด 577 คน 
ซ่ึงมีจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีขึ้นทะเบียนเพียง 217 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 โดยส่วนใหญ่เป็น
แรงงานชาวกมัพูชา รองลงมาเป็นเมียนมา และลาว ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แรงงานต่างดา้วท่ีมารับบริการยงั
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนอีกเป็นจ านวนมาก และเน่ืองจากการส่งเสริมให้แรงงานต่างดา้วขึ้นทะเบียนอยา่ง
ถูกกฎหมายนั้น จะเป็นการช่วยลดความเส่ียงด้านงบประมาณของการท าประกันสุขภาพให้กับ
แรงงานต่างดา้ว หากพิจารณางบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรของผูป่้วยนอก ในปีงบประมาณ 2561 
ท่ีมีรายรับ 800,735 บาท และปีงบประมาณ 2562 ท่ีมีรายรับ 799,277 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 25.19 และร้อยละ  23.84 ของรายรับทั้ งหมดตามล าดับ ท าให้
โรงพยาบาลวงัน ้ าเขียวมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการบริหารจดัการได ้แต่อยา่งไรก็ตามภายหลงั
การเปิดเสรีการคา้อาเซียน อาจท าให้แรงงานต่างดา้วเขา้มารับจา้งท างานในประเทศไทยมากขึ้น ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ียากจนและมีสุขภาพท่ีไม่ดีนกั ท าให้ตอ้งเขา้รับบริการดา้นสุขภาพจากโรงพยาบาลมาก
ขึ้น ภาระดา้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็จะสูงขึ้นได ้และควรตอ้งเฝ้าระวงัโรคท่ีตอ้งรักษา
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน รวมถึงโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงดว้ย 
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จากสถิติของงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใน
ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้วจ านวน 21,324 และ 
4,369 คน ตามล าดบัซ่ึงจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีขึ้นทะเบียนของอ าเภอวงัน ้ าเขียว คิดเป็นร้อยละ 4 
และร้อยละ 19.48 ตามล าดับ โดยโรงพยาบาลวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง ไม่มีพื้นท่ีติดต่อกบัเขตชายแดน แต่มีระยะทางไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบา้น
มากนกั แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม และงานบริการ โดยแรงงานต่างดา้วท่ีมา
รับบริการดา้นสุขภาพจะเป็นวยัท างานเป็นหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ขอ้มูล
การมารับบริการและค่าใช้จ่ายในการศึกษาน้ีจึงอาจน าไปใช้เป็นตัวแทนของพื้นท่ีในลักษณะ
เดียวกนัได ้
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การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ ีพรหมพริิยะ 

 
ปาจรีย์ พิพัฒน์อนนัต์50 

 

บทคัดย่อ 
  

การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบติังานรักษาความสะอาดให้มี
ประสิทธิภาพ  ของพนักงานท าความสะอาด เพื่อศึกษาแนวทางและปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 
และจะท าให้การท างานนั้นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ของพนักงานท าความปฏิบติังานนั้นมีหลายดา้น 
เช่น สภาพการท างาน สวสัดิการต่างๆ  ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับัญชา การมีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการท างาน ท่ีจะส่งผลต่อการบริหารงานของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ การวิจยั
คร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ Quantitative Reseach ส ารวจความคิดเห็นจากพนกังานท าความสะอาด 
ตั้งแต่ระดบัพนกังาน หวัหนา้พนกังาน และผูจ้ดัการแผนก โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
กบัประชากรจ านวน 150 คน โดย วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (�̅�)  และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการการวิจยัพบวา่ ปัญหาการปฏิบติังานท าความสะอาดให้มีประสิทธิภาพของพนกังาน
ท าความสะอาด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะ เกิดขึ้นจากประเด็น รายได้ค่าตอบแทนของ
พนักงานท าความสะอาด ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของ
ผลการวิจยัเป็นจ านวนมากกท่ีสุด  ท าใหเ้กิดเป็นปัญหามากท่ีสุด  เพราะท าใหพ้นกังานคิดท่ีจะตอ้งมี
การเปล่ียนงาน ตอ้งเปล่ียนบริษทั เพื่อให้ไดผ้ลค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว และมีบริษทัเขา้มาด าเนินงานแย่งชิงตวัพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถในการท างาน
ไปอีกดว้ย โดยภาพรวมของผลการวิจยั การปฏิบติังานท าความสะอาดของพนกังาน ถึงจะมีอายุการ
ท างานเป็นระยะเวลานาน หรือมีประสบการณ์การท างานมากเท่าไร ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหม
พิริยะ ตอ้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้พนักงานเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน แสดงถึงความเอาใจใส่กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่ในองคก์าร และมีการ
เพิ่มพูนความรู้ และพฒันาทกัษะการท างาน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความคิด แนวทางการ

 
50

 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดันครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ปฏิบติังาน โดยเพิ่มการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ การปฏิบติังานอย่างไรให้เกิดความ
ปลอดภยั ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั  การฝึกอบรมพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและงาน
ท าความสะอาด การท างานเป็นทีม ความมีสามคัคี การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อการบริการ และ
การให้ความส าคัญกับทศันคติของพนักงาน   ท่ีเหมาะสมและสามารถน ้ าความรู้ท่ีได้มาพัฒนา
ตนเองและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะไดท้ าใหไ้ปสู่การบริการงานท าความสะอาด 
ใหอ้งคก์ารมากยิง่ขึ้น 
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Abstract 
 

The purpose of this independent study is to investigate problems hindering efficient 
cleaning as well as create guidelines and work incentives for cleaners such as working conditions, 
fringe benefits along with relationships with supervisors and information technology support 
systems to promote efficiency and examine its impact on management at P Phrompiliya Limited 
Partnership. This is a quantitative research using questionnaires completed by 150 cleaners at all 
level including employees, supervisors and department managers. Information gathered were 
analyzed using percentages (%), averages (�̅�) and standard deviations (S.D.) 

This study found the main problem hindering efficient cleaning at P Phrompiliya Limited 
Partnership is remuneration with 96.67 per cent of cleaners receiving an average monthly 
remuneration of less than 10,000 baht. This also caused additional problems as employees felt they 
had to apply for jobs at other companies to earn a higher salary which is sufficient for their living 
expenses. Furthermore, competitors have poached skilled and knowledgeable employees. P 
Phrompiliya Limited Partnership must motivate employees regardless of employment duration and 
experience to boost morale, drive and employee recognition by educating employees with new 
knowledge and skills. The organization could provide training sessions to develop suitable skills 
relating to their work and tasks such as occupational safety, teamwork, unity, good service 
interaction and employee attitudes. Employees could use new knowledge and skills for self-
improvement and work efficiency for the organization. 
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1.  บทน า 
 

1.1  ความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทย มีองคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าส่วนราชการส่วนรัฐวิสาหกิจ ส่วนเอกชน ส่วนโรงแรม 

และอ่ืนๆ ซ่ึงองค์กรต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีความตอ้งการ
พนกังานท าความสะอาดท่ีจะเขา้มาบริการงานท าความสะอาด ในปัจจุบนัก่อให้เกิดบริษทัท่ีเปิดมา
เพื่อรองรับในการบริการงานดา้นท าความสะอาด ดงันั้น การบริการงานท าความสะอาด พนกังานท า
ความสะอาดจะต้องปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน โรงแรม และอ่ืน ๆ งานบริการรักษาความสะอาดจะต้องมีการพัฒนา ตัวบุคลากร คือ 
พนกังานท าความสะอาด  

ปัจจุบนั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ ประสบปัญหาพนกังานท าความสะอาดท่ีจะตอ้ง
ไปปฏิบติังานรักษาความสะอาดนั้น ยงัไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัมีการดึงตวัพนักงานท าความ
สะอาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ ท าให้พนักงานท าความสะอาดท่ีจะปฏิบติังานรักษา
ความสะอาดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งพนักงานท าความสะอาด ยงัไม่มีทกัษะ ความรู้ 
ความช านาญ ของงานท าความสะอาด พนักงานท าความสะอาดเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการ
ให้บริการงานท าความสะอาดและวิธีการท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการบริการงานท าความสะอาดท่ีมี
คุณภาพคือการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานท าความสะอาด ให้เป็นบุคคลากรท่ีมีทกัษะ มีความรู้
ความสามารถและมีใจรักในงานบริการอย่างแทจ้ริงมีจิตสานึกในการบริการและมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน มีความเพียรพยายามปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

การท่ีพนักงานท าความสะอาด มีแรงจูงใจในการท างาน และจะท าให้การท างานนั้น
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอาจจะเกิดจากปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท า
ความปฏิบติังานนั้นมีหลายดา้นเช่นสภาพการทางานสวสัดิการความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาการมี
ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างานเป็นตน้ 

การศึกษา เร่ืองน้ี ผูวิ้จยั ตอ้งการศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน
ท าความสะอาดซ่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหม
พิริยะ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปทั้งน้ีเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรของประเทศไทยให้มี
คุณภาพให้งานการบริการรักษาความสะอาดไดรั้บการพฒันาอย่างมีศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการท างานท่ีพนักงานท าความสะอาดมีการพฒันา ทกัษะ ความรู้ 
ความช านาญและมีความรับผิดชอบในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพ อีกทนัยงั
สามารถท่ีจะไปสามารถแข่งขนั และพนักงานท าความสะอาด ยงัมีความก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้น งาน
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บริการรักษาความสะอาด ถือว่าเป็นงานท่ีกระบวนการและขั้นตอนท่ีหลากหลายตามมาตรฐานใน
การปฏิบติัของภายในองคก์รต่าง ๆ พนกังานท าความสะอาด จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ การใช้
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ในการท าความสะอาดและมีความรู้ในการใช้ผลิตภณัฑน์ ้ ายาท าความ
สะอาด สารเคมี ในการท าความสะอาด และสามารถคิดค านวณวสัดุส้ินเปลืองได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดมีความเขา้ใจในการปฏิบติังาน มีใจรักในงานบริการท าความสะอาด มี
ทกัษะในการ และเทคนิคของงานท าความสะอาด ซ่ึงตอ้งสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของ
พนกังานท าความสะอาด ให้เกิดความผูกพนัของงานท่ีปฏิบติั และตอ้งสร้างการรักในองคก์รท่ีไป
ปฏิบติัการ  
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
1.2.1  ปัญหาการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท าความสะอาด เพราะสาเหตุอะไร 
1.2.2  ปัญหาของการปฏิบติังานพนกังานท าความสะอาดเกิดจากดา้นใด ประกอบดว้ย

ปัญหาอะไรบา้ง 
1.2.3  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานบริการรักษาความสะอาดของพนักงานท าความ

สะอาด 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด 

1.3.2   เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด 

1.3.3   เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
ท าความสะอาด 

 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อให้ได้ข้อมูลการการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะจึงศึกษาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ  
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
2.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitaive Research) ดว้ยการส ารวจความคิดเห็นจาก 

พนกังานท าความสะอาด เพื่อประเมินระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานและประเมินแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงาน ว่ามีปัญหา อุปสรรค การปฏิบติังาน พร้อมทั้งมีขอ้เสนอแนะในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาของบคุลากร อย่างพนักงานท าความสะอาดให้มี
ศกัยภาพเพิ่มมากขึ้น จะประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคลเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดของค าถาม
ทั้งหมด 7 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนกฝ่าย 
ประสบการณ์การท างาน รายได ้อายงุาน 

ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการในการปฏิบติังาน กับคุณภาพชีวิตของการท างาน ท่ีจะท าให้
พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยก าหนดค าถามจ านวน  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ
นโยบายและการบริหารงานในองคก์าร ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ความมัน่ในชีวิตในการท างาน ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับในการท างาน ความ
รับผิดชอบของงานท่ีท าความกา้วหนา้ในอาชีพ 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร เป็นพนักงานท าความสะอาดทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหม

พิริยะ ปี พ.ศ.2563 จ านวน 150 คน (ขอ้มูลเดือน เมษายน 2563) 
2) กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 150 คน ใช้วิธีก าหนดขนาดโดยสูตรการ าคนวนหาขนาด

ตวัอยา่งของทาโรยาเมแน่ (Yamane, 1973 อา้งถึงใน ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
 

  n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 แทนค่า   150 =  

150

1+150(0.05)2
 

   
เม่ือ  n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

   N = ประชากรทั้งหมด 
   e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้(ท่ีระดบั 5%) 
  

เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 150 คน ใน
การใชแ้บบสอบถาม เพื่อประเมินวิเคราะห์การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
- ดา้นการให้บริการ 
- ดา้นการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จ 
- ดา้นความพึงพอใจการปฏิบติังานดา้น
ท างานสะอาด 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
- ผลตอบแทน 

- ลกัษณะการท างาน 

- ความส าเร็จ 

- การจดัการ 

ขอ้มูลทัว่ไป 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- แผนก/ฝ่าย 
- ประสบการณ์การท างาน 
- รายได ้
- อายงุาน 
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2.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิ ธีการส ารวจจากแบบสอบถาม ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 150 ชุด ให้กับพนักงานท าความสะอาด ในการตอบค าถาม และรวบรวมขอ้มูลให้ครบ
เรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจยัจะตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จและสมบูรณ์ครบถว้น ก็จะน าขอ้มูลของ
แบบสอบถามมาประมวลผล เพื่อท่ีจะหาข้อสรูป ปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของ
พนักงานท าความสะอาดและปัจจัยด้านแรงจูงใจ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ท่ีมีผลต่อการให้บริการงานท าความสะอาด โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎีและแบบสอบถาม 
แบ่งออกไดเ้ป็นส่วน ดงัน้ี  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จ านวน 9 ขอ้ ของ
พนกังานท าความสะอาด ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม เก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการท าความ
สะอาดและการใช้วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการท าความสะอาด  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามให้
ผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ การใช้น ้ ายาเคมีภณัฑ์ในการท าความสะอาด 
จ านวน 10 ขอ้  ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค าถามปลายเปิด 

ลกัษณะค าถามท่ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เป็นการประเมินความคิดเห็น โดยเป็นลกัษณะค าถาม
แบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนในระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั (Likert) คือ ระดบัท่ี 1 หมายถึง  
มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามนอ้ยท่ีสุด  ระดบัท่ี 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามนอ้ย ระดบัท่ี 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามระดบัปานกลาง ระดบัท่ี 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อขอ้
ค าถามมาก ระดบัท่ี 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามมากท่ีสุด เกณฑก์ารตดัสินใจและเกณฑ์
การพิจารณา 

ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานท าความสะอาด ใช้
วิธีอิงเกณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัและใช้แบบมาตรส่วนประมาณค่ามี 5 ระดบั  ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่  1.00 – 1.50  คือ มีระดบัประสิทธิภาพ / แรงจูงใจระดบัต ่ามาก ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.51 – 2.50  คือ 
มีระดบัประสิทธิภาพ / แรงจูงใจระดบัต ่า ค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.51 – 3.50  คือ มีระดบัประสิทธิภาพ / 
แรงจูงใจระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.51 – 4.50  คือ มีระดบัประสิทธิภาพ / แรงจูงใจระดบัสูง
ค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.51 – 5.00  คือ มีระดบัประสิทธิภาพ / แรงจูงใจระดบัสูงมาก 

 
2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัใชว้ตัถุประสงคข์องการวิจยัในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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1)  เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของพนักงานท าความสะอาด ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ โดยน าผลขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1- 4 มาประมวลดว้ยโปร
แกร Microsoft Excel และแสดงผลในรูปของตาราง ใช้ร้อยละ (%) วิเคราะห์สัดส่วนร้อยละของ
ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท าความสะอาด  ใชค้่าเฉล่ีย (�̅�) วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
ของพนกังานท าความสะอาด  ใชค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะห์ค่าเบ่ียงเบนของระดบั
ความคิดเห็นของพนักงานท าความสะอาด ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 5 (ค าถาม
ปลายเปิด) วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

2)   เพื่อศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานท าความ
สะอาด 

น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในเร่ือง การปฏิบติังานให้มีประสิทธิของ
พนักงานท าความสะอาด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะ ด้านการท างานท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  โดยวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น
ท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็นนั้น
ต่อไป ของพนกังานท าความสะอาด และน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในเร่ืองจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนักงานท าความสะอาด ได้แก่ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ลกัษณะการ
ท างานท่ีไดป้ฏิบติังาน ความประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานของงานท่ีไดป้ฏิบติั และดา้นการ
จัดการในแต่ละด้านว่ามีประเด็นใดท่ีมีแรงจูงใจอยู่ในระดับต ่าท่ีสุด เพื่อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในประเด็นนั้นต่อไปเช่นเดียวกนั 

 

3.  ผลการวิจัย 

 
การศึกษาปัญหาการปฏิบติังานรักษาความสะอาดให้มีประสิทธิภาพของพนกังานท าความ

สะอาดเพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรของงานบริการท าความสะอาด กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี 
พรหมพิริยะ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ให้มีคุณภาพของงานการบริการรักษาความสะอาด
ไดรั้บการพฒันาอย่างมีศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการท างานได้
วิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท าความสะอาด 
ส่วนท่ี 2 ผลกรวิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความสะอาดและ

การใชว้สัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการท าความสะอาด 
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ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความสามารถการใชน้ ้ ายาเคมีภณัฑใ์นกรท า
ความสะอาด 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ของพนกังานท าความสะอาด 
 
3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของพนักงานท าความสะอาด 
ผูศึ้กษาก าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ใช ้ N แทน  จ านวนประชากรของพนกังานท าความสะอาด 
 ใช ้ (�̅�) แทน ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของพนกังานท าความสะอาด 
 ใช ้ (S.D.) แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพนกังานท าความสะอาด 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท าความสะอาด จะจ าแนกจากจ านวนพนกังานท่ี
ปฏิบติังานตามแต่ละจุดท่ีลงปฎิบติังานประจ า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน  ระยะเวลาใน
กรท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน ผูต้อบแบบสอบถามจ านว 150 คน ท าให้
สามารถในการประเมินและวิเคราะห์การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพของพนกังานท าความสะอาด 
ดงัน้ี 

1) ประชากรท่ีระหว่าง เพศชาย ร้อยละ 11.33 เพศหญิง 88.67 ซ่ึงแสดงว่า การ
ปฏิบติังานท าความสะอาดส่วนใหญ่จะเป็น เพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

2) อายุของพนกังานท่ีท างานจะเร่ิมตั้งอายุ 20 ปี ไปถึง อายุ 55 ปี ผลการวิเคราะห์จะ
ไดเ้ห็นว่า ช่วงระยะอายุของพนักงานท าความสะอาด ท่ีปฏิบติังานมากท่ีสุด ช่วงอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 
53.34 รองลงมาล าดบัท่ี 2 ช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 24.00 รองลงมาล าดบั ช่วงอายุ 40-55 ปี ร้อยละ 
19.33 และล าดบัสุดทา้ย ช่วงอาย ุ20 ปี ร้อยละ 3.33 

3) ในระดบัการศึกษาท่ีปฏิบติังานห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ ในการวิจยันั้น
ได้ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษาพนักงานท าความสะอาดท่ีปฏิบัติงานมากท่ีสุด ต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 73.33 รองลงต ่ากว่าหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ร้อยละ 16.67 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 8.00 ปริญญาตรี ร้อยละ 2.00 

4) ในแผนกท าความสะอาด มีแยกออกมากอยู่ 3 ต าแหน่ง ผลการวิเคราะห์ จะได้
ต าแหน่งของงานพนกังานท าความสะอาดมากท่ีสุด ร้อยละ 98.00 หัวหนา้พนกังานท าความสะอาด
ร้อยละ 1.33 ผูจ้ดัการแผนกท าความสะอาด ร้อยละ 0.67 

5) การปฏิบติังานท าความสะอาด ท่ีจะท าให้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กบัระยะเวลา
ในการท างาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาในการท างานท่ีมากท่ีสุด ระยะเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี 
เดือน ร้อยละ 60.00 รองลงมาระยะเวลาในการท างาน ตั้งแต่ 3-5 ปี ร้อยละ 21.33 ระยะเวลาในการ
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ท างานตั้งแต่ 1-3 ปี ร้อยละ 8.67 ระยะเวลาในการท างานตั้งแต่ 1-12 เดือน ร้อยละ 5.33 และ
ระยะเวลาในการท างานท่ีนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.67 

6) รายได้เฉล่ียต่อเดือน ทางผูว้ิจัยพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีพนักงานท าความ
สะอาด  มากท่ีสุด รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 96.67 รองลงมา รายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 15,000 
บาท ร้อยละ 2.67 รายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาท ร้อยละ 0.66 

7) ประสบการณ์การท างานของพนักงานท าความสะอาด ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ประสบการณ์การท างานการท างานท่ีมากท่ีสุด มีประสบการณ์มากท่ีสุด ร้อยละ 59.33 ประสบการณ์
ปานกลาง ร้อยละ 24.67 ประสบการณ์มาก ร้อยละ 12.67 ประสบการณ์มากท่ีสุด ร้อยละ 3.33 

 
สรุปข้อมูลโดยภาพรวม 

 
ข้อมูล        ร้อยละ 

เพศหญิงท่ีปฏิบติังานท าความสะอาด      88.67 
อายขุองพนกังานมากท่ีสุดช่วง 30-40 ปี      53.34 
ระดบัการศึกษาจะต ่ากวา่กวาหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้   73.33 
ต าแหน่งงานพนกังานท าความสะอาด      98.00 
ระยะเวลาการปฏิบติังานมากท่ีสุด 5-10 ปี      60.00 
รายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท       96.67 
ประสบการณ์การท างานจะมากท่ีสุด      59. 

 
3.2  ผลกรวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแรงจุงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั พี พรหมพิริยะ ไดจ้ าแนกดงัน้ี ค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายและบริหารงานในองคก์ร 
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นใจในชีวิตในการท างาน 
ความส าเร็จในการท างาน การได้ยอมรับในการท างาน ความรับผิดชอบของงานท่ีท า และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพการท างาน ปรากฏผลตามตารางท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท า           
                  ความสะอาด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ 
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน (�̅�) S.D. ระดับแรงจูงใจ 

1. 1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1.1 รายไดต้่อเดือนนอ้ยไม่เพียงต่อการใชจ้่าย 
1.2 สวสัดีการสิทธิค่ารักษาพยาบาล  
1.3 มีเงินโบนสั ประจ าปี 
1.4 มีวนัหยดุประจ าปี 
1.5 มีการจ่ายค่าชดเชย 

2. 2. นโยบายและบริหารงานในองค์การ 
2.1 มีความเป็นธรรมและเสมอภาคภายในองคก์าร 
2.2 มีกฎเกณฑแ์ละระเบียบในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
2.3 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อองคก์รและหน่วยงานท่ีไดไ้ปปฏิบติังาน 

3. 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ 
3.1 มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและพนักงาน
ท าความสะอาด 
3.2 มีการติดต่อส่ือสาร ท่ีดี ทั้งกิริยวาจา  ท่ีใชใ้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์าร 
3.3 มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในองคก์าร เพ่ือให้เกิดความรักความผูกพนั
ในองคก์าร 

4. 4. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4.1 ระยะเวลาในการท างาน ไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั 
4.2 สภาพท่ีท างานมีอากาศปลอดโปร่ง มีมีมลพิษ ในท่ีท างาน 
4.3 มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีสะดวกในการปฏิบติังานและ เพียงพอต่อ
การใชง้าน 

5. 5. ความมั่นใจในชีวิตในการท างาน 
5.1 พนกังานมีความรู้สึกดีและมีความมัน่ใจในองคก์าร 
5.2 มีการทดสอบและและส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกฝน  ท่ีจะเพ่ิมทกัษะ
ของการปฏิบติังาน 

6. 6. ความส าเร็จในการท างาน 
6.1พนกังานมีความรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ีปฏิบติัไดส้ าเร็จ 
6.2 พนักงานสามารถป้องกนัปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในงานท่ีปฏิบติัทั้งใน
องคก์ารหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีไปปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
7.  

   

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน (�̅�) S.D. ระดับแรงจูงใจ 

6.3 พนักงานสามารถแกไ้ขปัญหาของงานท่ีเกิดปัญหาไดท้นัทีและ
รวดเร็ว 

8. 7. การได้ยอมรับในการท างาน 
7.1 พนักงานไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานใน
องคก์ารหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีไปปฏิบติังาน 
7.2 ได้รับการยกย่องชมเชยพนักงาน ท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.3 มีการให้ก าลงัใจและรางวลั แก่พนักงาน เพ่ือเป็นการสร้างขวญั
และก าลงัใจ 

9. 8. ความรับผิดชอบของงานที่ท า 
8.1 พนักงานยอมรับงานใหม่ ไดเ้สมอและน าไปปฏิบติัตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 
8.2 พนกังานมีความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 

10. 9. ความก้าวหน้าในอาชีพการท างาน 
9.1 มีโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงานโดยได้เ ล่ือน
ต าแหน่ง  

11. 9.2  มีโอกาสไดป้รับอตัราเงินเดือน โบนสั 
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จากตาราง ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะ ด้าน

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ในประเด็นยอ่ยต่าง ๆ เช่น รายไดต้่อเดือนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย 
จะอยู่ในระดับแรงจูงใจท่ีต ่ ามาก โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ( �̅�= 1.13) สวัสดิการสิทธิค่า
รักษาพยาบาลอยู่ในระดบัท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) มีเงินโบนสัประจ าปีอยู่ในระดบัแรงจูงใจท่ีต ่า
มาก ท่ีระดบั (�̅�= 1.28 ) มีวนัหยุดประจ าปีอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) มีการจ่ายค่าชดเชย
ในกรณีท่ีโดนพกังานอยูใ่นระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) ดา้นนโยบายและบริหารงานใน
องคก์าร พบว่าประเด็นของความเป็นธรรมและเสมอภายในองค์การ กฎเกณฑแ์ละระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อองค์การ และหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงาน เพื่อให้เ กิด
ประสิทธิภาพนั้นจะ อยู่ในระดับท่ีสูงมาก ท่ีระดับ (�̅�= 5) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ 
ประเด็นท่ีพนักงานมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างผู ้บังคับบัญชาและพนักงาน มีการ
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ติดต่อส่ือสารท่ีดี ทั้งกิริยาวาจาท่ีจะใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์ มีการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่ภายในองคก์าร 
ใหเ้กิดความรับความผกูพนั พบวา่อยูใ่นระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน พนักงานท าความสะอาดปฏิบติังานเป็นระยะเวลาไม่เกิด 8 ชัว่โมง สภาพแวดลอ้ม
และสถานท่ีปฏิบติังานมีอากาศปลอดโปร่ง ไม่มีส่ิงรบกวนอย่างมลพิษ และวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ มีความสะดวกและมีความพร้อมในการปฏิบติังาน เพียงพ่อต่อการใช้งาน พบว่าอยู่ใน
ระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) ดา้นความมัน่ใจในชีวิตในการท างาน ประเด็นท่ีส่งผลต่อ
ความรู้สึกดีและมีความมัน่ใจในการองคก์าร ท่ีมีการท าทดสอบและมีการส่งเสริมความรู้ ให้มีการ
ฝึกฝน ทกัษะต่าง ๆ ของการปฏิบติังาน พบว่าอยู่ในระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ประเด็นท่ีพนกังานมีความรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ีปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 
การสามารถป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในงานท่ีปฏิบัติทั้ งในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีไป
ปฏิบติังาน พนักงานท าความสะอาดสามารถแก้ไขปัญหาของงานท่ีเกิดขึ้นได้ทนัทีและรวดเร็ว 
พบว่าระดับความพึงพอใจท่ีสูงมาก อยู่ในระดับแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดับ (�̅�= 5) ด้านการได้
ยอมรับในการท างาน ประเด็นพนักงานไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานใน
องค์การหรือหน่วยต่าง ๆ ท่ีไปปฏิบติังาน ไดรั้บการยกย่องชมเชย ของงานท่ีปฏิบติั โดยมีการให้
ก าลงัใจและรางวลัแก่พนกัานท าความสะอาด เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ท าใหพ้บวา่ อยูใ่น
ระดับแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดับ (�̅�= 5) ด้านความรับผิดชอบของงานท่ีปฏิบติั ประเด็นน้ีพบว่า
พนักงานยอมรับงานใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้สมอ และน าไปปฏิบติัตามให้ส าเร็จลุล่วง ตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี ผลว่าอยู่ในระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดบั (�̅�= 5) ดา้นความกา้วหนา้
ในอาชีพการท างาน ประเด็นน้ีพบวา่ พนกังานมีโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน โดยได้
เล่ือนต าแหน่ง และมีการปรับอตัราเงินเดือน เงินโบนสั ท าใหอ้ยูใ่นระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก ท่ีระดบั 
(�̅�= 5) 
 

3.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าความสะอาดและการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการท าความสะอาด 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าความสะอาดและการใชว้สัดุอปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ จ าแนก
จาก ความรู้ ความเขา้ใจ ในขั้นตอนของการท าความสะอาดวิธีการท าความสะอาดพื้น ความรู้ความ
เจา้ใจในการขั้นตอนของการท าความสะอาดวิธีการท าความสะอาดห้องน ้ า ความรู้ความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการท าความสะอาดวิธีการท าความสะอาดกระจก ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนของการท า
ความสะอาดวิธีการท าความสะอาดบนท่ีสูง ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนของการท าความะสอ
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วิธีการท าความสะอาดวิธีการขดัลา้งพื้นและเคลือบเงาพื้นใหม่ ความเขา้ใจในการเลือกใช้วสัดุ 
อุปกรณ์ให้ถูกตอ้งกบัการใชง้านตามพื้นท่ีของการท าความสะอาด พนกังานมีความรู้ และทกัษะใน
การท าความสะอาด พนกังานมีเทคนิคและวิธีการท าความสะอาด มีความรู้และทกัษะในการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการท าความสะอาด และพนกังานไดศึ้กษาเรียนรู้ เทคนิคเพิ่มเติมในการวิธีการท าความ
สะอาด  ปรากฏผลตามตารางท่ี 2  ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท า 
                  ความสะอาด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ 
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน �̅� S.D. ระดับความรู้ ความเข้าใจ
การท าความสอาด 

- - ความรู้ ความเขา้ใจ ในขั้นตอนของการท าความสะอาด
วิธีการท าความสะอาดพ้ืน  

- - ความรู้ความเจา้ใจในการขั้นตอนของการท าความสะอาด
วิธีการท าความสะอาดห้องน ้า  

- - ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการท าความสะอาดวิธีการ
ท าความสะอาดกระจก  

- - ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนของการท าความสะอาดวิธ่
การท าความสะอาดบนท่ีสูง  

- - ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนของการท าความะสอวิธีการ
ท าความสะอาดวิธีการขดัลา้งพ้ืนและเคลือบเงาพ้ืนใหม่  

- - มีความเขา้ใจในการเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์ ให้ถูกตอ้งกบั
การใชง้านในแต่ละพ้ืนท่ี 

- - พนกังานมีความรู้ และทกัษะในการท าความสะอาด 
- - พนกังานมีเทคนิคและวิธีการในการท าความสะอาด 

5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
5 

0 
 
0 
 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

- - ความเขา้ใจในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ให้ถูกตอ้งกบัการ
การชง้านตามพ้ืนท่ีของการท าความสะอาด 

- - พนกังานไดศึ้กษาเรียนรู้ เทคนิคเพ่ิมเติมในการวิธีการท า
ความสะอาด 

5 
 
5 

0 
 
0 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

รวม 5 0  

 
จากตารางท่ี 4.3 ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ การใช้วสัดุอุปกรณ์และการท าความสะอาดใน

การปฏิบติังานของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั (�̅�= 5) จากผลการ
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วิเคราะห์ เห็นได้ว่า พนักงานท าความสะอาดท่ีได้ส ารวจจากแบบตอบสอบถาม มีความรู้ ความ
เขา้ใจในขั้นตอนการท าความสะอาด อาทิเช่น มีความรู้ ความเขา้ รู้ขั้นตอนและวิธีการท าความ
สะอาดห้องน ้ ามีความรู้ ความเขา้ รู้ขั้นตอนและวิธีการท าความสะอาดพื้น มีความรู้ ความเขา้ รู้
ขั้นตอนและวิธีการท าความสะอาดกระจก มีความรู้ ความเขา้ รู้ขั้นตอนและวิธีการท าความสะอาด
บนท่ีสูง มีความรู้ ความเขา้ รู้ขั้นตอนและวิธีการท าความสะอาดการขดัลา้งพื้นและเคลือบเงาพื้น
ใหม่ มีความรู้ ในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการการใชง้านในแต่ละพื้นท่ี แต่ละหน้า
งานท่ีปฏิบติั พนักงานมีเทคนิค ขั้นตอนวิธีการท าความสะอาด และได้ศึกษาหาความรู้ เทคนิค
เพิ่มเติม มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก ถึงอย่างไร ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพริยะ 
จะตอ้งเพิ่มนโยบายเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้ไปสู่ระดบัมาตรฐานยิ่งขึ้น 
เพื่อสู่ระดบัการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ 

 
3.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถการใช้น ้ายาเคมีภัณฑ์ในการท า

ความสะอาด 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความสามารถการใช้น ้ ายาเคมีภณัฑ์ในการท าความ

สะอาดของพนกังานท าความสะอาด ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ ไดจ้ าแนกดงัน้ี ค่าตอบแทน
และสวสัดิการ นโยบายและบริหารงานในองค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์าร สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ความมัน่ใจในชีวิตในการท างาน ความส าเร็จในการท างาน การไดย้อมรับในการ
ท างาน ความรับผิดชอบของงานท่ีท า และความกา้วหนา้ในอาชีพการท างาน ปรากฏผลตามตารางท่ี 3 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานท า 
                  ความสะอาด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ 
 
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน �̅� S.D. ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ผลิตภัณฑ์น ้ายาเคมีภัณฑ์ 
- - มีความรู้ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการท า

ความสะอาด 
- - เขา้ใจ ขั้นตอน ส่วนผสมในการใช้น ้ ายาเคมีภณัฑ์อยู่ใน

ระดบัใด 
- - ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ น ้ ายาเช็คสแตนเส ท่ีใชส้ าหรับ

งานท าความสะอาด 

5 
 
5 
 
5 

 

0 
 
0 
 
0 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน �̅� S.D. ระดับความรู้ ความเข้าใจ
ผลิตภัณฑ์น ้ายาเคมีภัณฑ์ 

- - ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ น ้ ายาเช็คพ้ืนประจ าวนั ท่ีใช้
ส าหรับงานท าความสะอาด 

- - ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ น ้ ายาเช็คดบักล่ินและฆ่าเช้ือ ท่ี
ใชส้ าหรับงานท าความสะอาด 

- - ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ น ้ ายาปัดเงาพ้ืน ท่ีใช้ส าหรับ
งานท าความสะอาด 

- - ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ น ้ ายาเช็คกระจก ท่ีใช้ส าหรับ
งานท าความสะอาด 

- - ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ สบู่เหลวล้างมือท่ีใช้ส าหรับ
งานท าความสะอาด 

- - ผลิตภณัฑน์ ้ายาเคมีภณัฑ ์น ้ายาดนัฝุ่ น ท่ีใชส้ าหรับงานท า
ความสะอาด 
- ผลิตภณัฑ์น ้ ายาเคมีภณัฑ์ น ้ ายาล๊อกแว๊กซ์และเคลือบเงา
พ้ืนท่ีใชส้ าหรับงานท าความสะอาด 
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5 
 

4.60 
 
5 
 
5 
 

4.96 
 

4.13 
 

0 
 
0 
 

1.02 
 
0 
 
0 
 

0.20 
 

1.15 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.87 0.24 มาก 

 
จากตาราง พนกังานท าความสะอาด มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ผลิตภณัฑน์ ้ ายาเคมีภณัฑ์

ท าความสะอาดในการปฏิบติังานของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั 
(�̅�= 4.87) จากผลการวิเคราะห์ เห็นไดว้า่ ความรู้ ความเขา้ใจในการท าความสะอาดของพนกังานท า
ความสะอาด มีความรู้มากท่ีสุด เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงท าให้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X= 5) ของผลิตภณัฑ์
น ้ ายาเคมีภณัฑต่์าง เช่น ผลิตภณัฑน์ ้ ายาเช็ดพื้นประจ าวนั ผลิตภณัฑน์ ้ ายาเช็คสแตนเลส ผลิตภณัฑ์
น ้ ายาดับกล่ินและฆ่าเช้ือ ผลิตภัณฑ์น ้ ายาเช็คกระจก และผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ แต่จะมี
ผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ รองลงมาคือผลิตภณัฑน์ ้ ายาดนัฝุ่ น มีความรู้ ความเขา้ใจ
มาก อยูใ่นระดบั (�̅�= 4.96) ผลิตภณัฑน์ ้ายาปัดเงาพื้น พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจมา อยูใ่นระดบั 
(�̅�= 4.60) และผลิตภณัฑ์น ้ ายาล๊อกแว๊กซ์และเคลือบเงาพื้น มีความรู้ความเขา้ใจมาก อยู่ในระดบั 
(�̅�= 4.13) 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการส ารวจจาก
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แบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจ านวน 150 ชุด ในการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชแ้บบสอบถามจากพนกังานท าความสะอาดท่ีปฏิบติังานจริง ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ซ่ึงเป็นพนักงานท่ีทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะ ไดท้ าการจดัส่งพนักงานไป
ปฏิบติังานประจ าตามจุดต่าง ๆ เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค การปฏิบติังานของพนกังานท า
ความสะอาดเพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานท าความสะอาด เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดโดยใช้
วิเคราะห์ขอ้มูล เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

4.  สรุป 

  
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั พบว่า การปฏิบติังานรักษาความสะอาดของพนกังานท า

ความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติั จากตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละ
ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท าความสะอาด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4  ค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท าความสะอาด 
 

ข้อมูลท่ัวไปของพนกังานท าความสะอาด จ านวน 
(N=150 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

เพศ 
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

อายุ 
- ต ากว่า 20 ปี 
- อาย ุ20-30 ปี 
- อาย ุ30-40 ปี 
- อาย ุ40-50 ปี 

ระดับการศึกษา 
- ต ่ากว่า หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
- ต ่ากว่า หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
- อนุปริญญา/ปวส. 
- ปริญญา 
-  

 
17 
133 

 
5 
36 
80 
29 

 
110 
25 
12 
3 

 

 
11.33 
88.67 

 
3.33 
24.00 
53.34 
19.33 

 
73.33 
16.67 
8.00 
2.00 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลท่ัวไปของพนกังานท าความสะอาด จ านวน 
(N=150 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

ต าแหน่ง / แผนก / ฝ่าย 
- พนกังานท าความสะอาด 
- หวัหนา้พนกังานท าความสะอาด 
- ผูจ้ดัการแผนกท าความสะอาด 

ระยะเวลาในการท างาน 
- 1 – 12 เดือน 
- 1 – 3 ปี 
- 3 – 5 ปี 
- 5 – 10 ปี 
- 10 ปีขึ้นไป 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท 
- รายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท 
- รายไดต้ั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป 

มีประสบการณ์การท างาน 
- 1 – 11 เดือน 
- 1 – 5 ปี 
- 5 – 10 ปี 

10 ปี ขึ้นไป 

 
147 
2 
1 
 
8 
13 
32 
90 
7 
 

145 
4 
1 
 
5 
19 
37 
89 

 
98.00 
1.33 
0.67 

 
5.33 
8.67 
21.33 
60.00 
4.67 

 
96.67 
2.67 
0.66 

 
3.33 
12.67 
24.67 
59.33 

 
พนกังานท าความสะอาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เพศหญิง ท างานมากกว่า เพศชาย ในการ

ท างานของพนกังานส่วนใหญ่จะมีอาย ุ30-40 ปี ทีท างานมากท่ีสุด และมีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท 
ต่อเดือน ซ่ึงการท างานจะท างานไม่เกิน 8 ชัว่โมง หยดุวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนันกัขติัฤกษ ์
 ส าหรับระดบัการศึกษาของพนกังานท าความสะอาดส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า 
หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นร้อยละ 73.33 และต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. เป็นร้อยละ 16.67 เพราะการศึกษาช่วยใหมี้การเรียนรู้ ทกัษะ ใหมี้ความสามารถในการท างาน  
และพนักงานท าความสะอาดท่ีปฏิบติังานท่ีจะท างานให้มีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์
การท างานและระยะเวลาการท างาน ตามตารางท่ี 4 เห็นไดว้า่ พนกังานท าความสะอาดประสบการณ์
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การท างานมากท่ีสุด ช่วงระยะ 10 ปีขึ้นไป  เป็นร้อยละ 59.33 จะอยู่ในช่วง ระยะเวลา 5-10 ปี เป็น
จ านวนร้อยละ 60  

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจ านวนประชากร ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดให้มี
ประสิทธิภาพของพนกังานท าความสะอาด ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ จ าแนกตามเพศ พบวา่
เพศหญิงปฏิบติังานมากกวา่เพศชาย เพราะเพศหญิง จะมีความถนดั มีวิธีปฏิบติังานท่ีแน่นอนชดัเจน 
มีความรู้ละเอียด มีเทคนิค มีความเข้าใจภารกิจและหน้าท่ีในความสามารถในการปฏิบัติงาน 
พนกังานแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบติังาน และมีผลส าเร็จไดดี้มากกวา่เพศชาย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากร ในประเด็นการจ าแนกอายุ การจ าแนกวุฒิการศึกษา การ
จ าแนกต าแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบติั  จ าแนกระยะเวลาในการท างาน จ าแนกการมีประสบการณ์การ
ท างาน   ของพนักงานท าความสะอาดห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ พบว่า การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้น อายกุ็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญั จะเห็นไดว้า่ ในการวิจยั จะพบพนกังานท่ีมีอายมุาก ท่ี 
30-40 ปี เป็นช่วงอายุท่ีท างานมากท่ีสุด เพราะ พนักงานท่ีมีอายุมาก จะมีความอดทนกับงานท่ี
ปฏิบติังานมากท่ีสุดมีความเขา้ใจกบังานท่ีปฏิบติัในการใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ท างานความสะอาด การใชน้ ้ ายาเคมีภณัฑใ์นการท าความสะอาด ช่วงอายุท่ี 30-40 ท่ีพบว่ามากท่ีสุด  
ไดป้ฏิบติังานเป็นระยะเวลานานส่งผลการปฏิบติังานเป็นเวลานานเท่าไร ผลการท างานก็จะมีความ
รับผิดชอบมากท่ีสุด ความสามารถก็มีมากท่ีสุด การปฏิบติังานพนักงานก็มีความกระตือรือร้น  มี
ความส าเร็จในงานท่ีปฏิบติั และไดป้ระสิทธิภาพมากกวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานเป็นระยะเวลาสั้น  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากร ในประเด็นการจ าแนกรายไดค้่าตอบแทนท่ีพนักงานท า
ความสะอาด มีผลต่อการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากการวิจยัพนกังานมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 ท าให้ทางหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะ จะต้องสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานใหพนกังานเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างขวญั และก าลงัใจในการปฏิบติังาน แสดงถึง
ความเอาใจใส่กบัพนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ในองค์การ และมีการเพิ่มพูนความรู้ และพฒันาทกัษะ
การท างาน เพื่อให้พนกังานไดรั้บความรู้ ความคิด แนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและสามารถ
น ้ าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาตนเองและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะไดท้ าให้ไปสู่การ
บริการงานท าความสะอาด ใหอ้งคก์ารมากยิง่ขึ้น 

แนวทางการพฒันาของพนกังานท าความสะอาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ จะ
เพิ่มการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ การปฏิบติังานอย่างไรให้เกิดความปลอดภยั ความรู้
ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั  การฝึกอบรมพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและงานท าความสะอาด 
การท างานเป็นทีม ความมีสามคัคี การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อการบริการ และการใหค้วามส าคญั
กับทศันคติของพนักงาน ในการให้บริการงานท าความสะอาดเพื่อให้ผลการปฏิบติังานท าความ
สะอาดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 
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5.  อภิปรายผล 
 

1) จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้านนโยบายและบริหารงานในองค์การ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นใจในชีวิตในการท างาน 
ความส าเร็จในการท างาน การได้ยอมรับในการท างาน ความรับผิดชอบของงานท่ีท า และ
ความกา้วหน้าในอาชีพการท างานอยู่ในระดบัแรงจูงใจท่ีสูงมาก แต่ก็ไดพ้บว่า มี 1 ประเด็นท่ีมีค่า
คะแนนของแรงจูงใจท่ีค่าต ่ามาก ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยเฉพาะประเด็นย่อย รายไดต้่อ
เดือนน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในประเด็นน้ีผูวิ้จยัมีความเห็นว่าเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึง
จุดมุ่งหมายในการท างานของพนักงานท าความสะอาดท่ีเน้นถึงความเป็นอยู่และการด าร งชีวิต
ประจ าวนั เป็นหลกั ดังนั้น รายได้จึงเป็นจุดหลกัของพนักงานท าความสะอาด และเม่ือผลของ
ค่าตอบแทนน้อย ก็เป็นผลท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรค การปฏิบัติงานของพนักงานท าความ
สะอาดดงันั้นผูวิ้จยั จึงตอ้งด าเนินการโดยมีการพฒันาระดบัรายไดข้องพนกังานท าความสะอาดเป็น
เป้าหลกัของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ และงานท าความสะอาด จะพบว่าการปฏิบติังานท า
ความสะอาดจะเป็นเพศหญิง ท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบติัมากท่ีสุด ซ่ึงงานท าความสะอาดยงัจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใช้เพศชายเพิ่มมากขึ้น เพราะการปฏิบติังานท าความสะอาด ท่ีตอ้งมีการขนวสัดุอุปกรณ์ท่ี
หนกั และการปฏิบติังานท าความสะอาดในท่ีสูงท่ีมีควาเส่ียง เพศหญิงไม่สมารถท่ีจะท าการท าความ
สะอาดในท่ีสูงได้ ก็ เ ป็นสาเหตุ ท่ีท าให้งานขาดประสิทธิภาพจึงท าให้เ กิดปัญหาบวกกับ
ประสบการณ์การท างานของพนกังานท่ีมีอายุนอ้ย บวกกบัระยะเวลาของการท างานไม่ก่ีปี ก็เป็นผล
ท าใหเ้กิดการท างานไม่มีประสิทธิผล และขาดประสิทธิภาพ 

2) จากวตัถุประสงค์ของการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานท า
ความสะอาดท าให้ทราบว่า ระดบัประสิทธิภาพของพนกังานท าความสะอาดมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการใช้อุปกรณ์และวสัดุต่างๆมีความรู้เข้าใจ ความเขา้ใจในตวัผลิตภัณฑ์น ้ ายาเคมีภัณฑ์ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานท าความสะอาด
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย = 5 ซ่ึงพนกังานมีความรู้ ทกัษะ เทคนิคต่าง ๆ และวิธีการในการท า
ความสะอาดดงันั้น ผูวิ้จยัพบวา่ ถึงแมว้า่พนกังานจะมีความรู้ ทกัษา และเทคนิคต่าง ๆ มากท่ีสุด แต่
ก็ยงัจะตอ้งเพิ่มทกัษาะ และการเรียนรู้เป็นประจ า และหลกัการการท าความสะอาด จะมีส่ิงแปลก
ใหม่อยู่เร่ือยๆ ขอ้เสนอแนะท่ีทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรม
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจ า ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบติั ซ่ึงใหมีการลงมือปฏิบติัได ้เนน้การ
ฝึกอบรมเร่ืองการบริการของงานท าความสะอาด และการดูแลเอาใจใส่พนกังาน อย่างใกลชิ้ดมาก
ขึ้น  ซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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3) จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาแนวทางการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
ท าความสะอาดผลการวิจัย ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะให้มีการสับเปล่ียน โยกยา้ย 
ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นของการท างาน 
และปรับเปล่ียนทศันคติการท างานว่าการท างานจะดา้นใดดา้นหน่ึงไม่ได ้ตอ้งมึการศึกษาและหา
ความรู้ และมีการฝึกอบรม เพิ่มเติมสร้างจุดแข็งของงานบริการท าความสะอาด และการบริการ
ลูกคา้ รักษาคุณภาพของงานท าความสะอาด 
 

6.  ข้อเสนแนะ 
 
6.1  ข้อเสนอแนะในเชิงนโนบาย 

1)   การก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยจากการศึกษาท่ีพบว่าพนักงานของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พ พรหมพิริยะ เป็นผูท่ี้จบการศึกษาไม่สูง และมีรายได้น้อย ดังนั้น ต้องท าการ
ทบทวนนโยบายในการปรับอตัราค่าตอบแทน เพื่อเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงาน อาจจะก าหนดให้สูงขึ้นโดยใช้มาตฐานการท างานท่ีมีประสบการณ์ และระยะเวลาการ
ท างาน เพื่อน ามาเป็นนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนตามความเหมาสะมต่อไป 

2)   การด าเนินงานของงานบริการของพนกังานท าความสะอาด ผูว้ิจยัจะท ากิจกรรมจึง
ควรค านึงถึงรูปของแบบฝึกอบรม และการเพิ่มเง่ือนไข แรงจูงให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานให้เกิด
ความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นในการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

3)   การพฒันาฝึกทกัษะ เทคนิคของงาน และการให้ความรู้ในการท าความสะอาดนั้น
ต้องได้รับความฝึกปฏิบัติจริง ๆ อาทิ เช่น วิธีการใช้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการท าความ
สะอาด และวิธีการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาเคมีภณัฑ ์ เป็นตน้ จึงจะท าให้มีการฝึกทกัษะท่ีสร้างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

4)   จดัใหมี้การอบรมพนกังานท าความสะอาด ในดา้นบุคลิกภาพ การเขา้ใจวฒันธรรม 
และการใหบ้ริการงานท าความสะอาดใหถู้กสุขลกัษณะและเกิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

5)   ก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการอนุรักษ์
พลงังานและทรัพยากรท่ีอยู่ใกลต้วั โดยพนกังานสามารถระดมความร่วมมือในการให้ความส าคญั
และปฏิบติัตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนัอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั
ในปัจจุบนัโดยเร่ิมตน้จากภายในองคก์ร ตลอดจนเกิดจิตส านึกท่ีดีในการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

6)   จากการศึกษาการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพของพนกังานท าความสะอาด ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ จะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อให้พนกังานมีความเขา้ใจในองคก์ร 
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มีความรักในองค์กร โดยการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เช่น การจดังานสังสรรค์ปีใหม่  
การจดัวนัเกิดให้กบัพนกังานในองคก์าร สร้างความสามคัคี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 

6.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
1)   ผูว้ิจยัจดัระบบโครงสร้างเพิ่มเติม โดยมีการประชุมวางแผนกนัมากขึ้นเพื่อแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและผูวิ้จยัควรวางแผนในการประสานงานในแผนกท าความสะอาดให้เป็น
ระบบ มีการแบ่งหน้า ท่ีความรับผิดชอบให้ตรงตามหน้าท่ี เพื่อจะได้มีการท าหน้า ท่ีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2)   ผูว้ิจยัควรมีการเปรียบเทียบผล ของการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ว่า
ก่อนการเรียน การฝึกทฤษฎีและปฏิบติัพนักงานมีความรู้มากน้อยอย่างไร และหลงัจากการเรียน
พนกังานท าความสะอาดมีความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ 

3)   ควรศึกษาเชิงส ารวจหาขอ้มูลจากหลาย ๆ ดา้นเพิ่มเติม เช่น การทดลองการคน้หา
ขอ้มูลของโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท าความสะอาด เพื่อจะไดส้ร้างและพฒันาการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนทกัษะใหต้รงกบัความตอ้งการของงานบริการท าความสะอาดใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

4)   ใหมี้การก ากบัดูแลและติดตามผลการปฏิบติังาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี พรหมพิริยะ
ไดจ้ดัให้มีผูจ้ดัการ หรือผูค้วบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ี ของพนกังานรักษาความ
สะอาด เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานรักษาความสะอาดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและการ
ประสานงานกับผูว้่าจ้าง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความบกพร่องในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงาน
รักษาความสะอาดประจ าหน่วยงานของผูว้่าจา้งส าหรับน ามาปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตรงกบัเจตนาของผูว้า่จา้ง 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกรณีศึกษา บมจ . 

ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดบัปัจจยัในการท างานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 2) เพื่อศึกษา
ระดบัประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยายงาน ภูมิภาค 116 3) 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการท างานของ  จ าแนกตามปัจจยัสวนบุคคล 4) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนัชีวิต ฝ่าย
ขยายงานภูมิภาค 116 โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ 9 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงานท่ี 1 ใช้ค  าถาม 4 ค าถาม ต าแหน่งงานท่ี 2 ใช้ค  าถาม 6 ค าถาม ต าแหน่งงานท่ี 3 ใช้
ค  าถาม 8 ค าถาม 
 ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 9 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 6 คน อายอุยู่
ระหวา่ง 25-50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ท าใหท้ราบภาพรวมของปัจจยัในการบริหารงาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ คือ 1) ปัจจยัดา้นอายขุองบุคลากรต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 2) ปัจจยัดา้น
การพฒันาความรู้ให้บุคลากรในองคใ์นการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  3) ปัจจยัการสร้าง
แรงจูงใจด้วยการแข่งขันมอบรางวลัต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  4) ปัจจัยด้านวฒันธรรม
องค์การต่อประสิทธิภาพปฏิบติังาน 5) ปัจจยัดา้นพฒันาบุคลากรในระบบพี่เล้ียงต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน 6) ปัจจยัการวดัประสิทธิภาพการท างานดว้ย KPI ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 7) 
ปัจจยัดา้นกระบวนการคดัเลือกบุคลากรเขา้ร่วมงานกบัองคก์ารต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  8) 
ปัจจยัดา้นสภาวะดา้นผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการภาคต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  ปัจจยัดงักล่าว
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคก์ารของกรณีศึกษา บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยาย
งานภูมิภาค 116 
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1.  บทน ำ 
  

ปัจจุบนัองค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี สามารถบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร ใหมี้ความรู้ ความสามารถ 
และมีความพร้อมท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้องค์กรด าเนินภารกิจต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เขา้มา
ปฏิบติังานและเม่ือคดัสรรให้บุคลากรเหล่าน้ีเขา้มาอยู่ในองคก์รแลว้ งานดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้ น และมี
ประสบการณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพ
ของบุคลากรนบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะน าองคก์รไปสู่เป้าหมายไดใ้นฐานะเป็นผูป้ฏิบติัท่ีมีคุณภาพ
ตวับุคลากรนั้นเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนระบบการ การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ี
องคก์รก าหนดนอกจากนั้นบุคลากร ยงัเป็นปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ียอมรับใน
สังคมอีกด้วย หน่วยงานแมว้่าจะไม่ได้เป็นองค์กรท่ีมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง ดังเช่นองค์กร
ธุรกิจ แต่การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีความจงรักภกัดีอยู่ภายใน
องค์กรนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อหน่วยงานเพราะบุคลากรเหล่านั้นเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน
องค์กรให้กา้วไปถึงจุดหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดง้่ายขึ้น และปัจจุบนัองค์กรธุรกิจได้มีการ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงอัตราก าลงัคนขององค์กรท่ีถูกจ ากัดลด
นอ้ยลง และการปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างาน ท าใหส้วสัดิการ และผลตอบแทน ท่ีไดรั้บนอ้ยลง
ปัญหาน้ี หากไม่เร่งแกไ้ขอย่างถูกตอ้ง จะท าให้การปฏิบติังานของบุคลากรไม่เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ตามตอ้งการ ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่งผลกระทบ เกรดของหน่วยงานและ
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั้งหลายไม่ว่าจะยุ่งยากมากน้อย
เพียงใดสามารถแกไ้ขให้ส าเร็จลงไดด้ว้ยทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
ให้ประสบความส าเร็จทั้งต่อตนเองและองค์กรดังนั้น องค์กรสมยัใหม่ท่ีมีความพร้อม จึงตอ้งมุ่ง
พฒันาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมกนั โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อผลงานท่ี
เพิ่มขึ้น รวมทั้งความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานให้เกิดความพอใจในการปฏิบติังานดว้ย จึงจะสามารถ
สร้างความส าเร็จในการท างานไดอ้ย่างแทจ้ริงประกอบของการบริหารขององค์กรต่าง  ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจยัส าคญัส าหรับการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสุด คือ บุคลากร 
หากองค์กรใดสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลในการท างานให้เกิดประโยชน์ไดสู้งสุดย่อมสร้าง
ความกา้วหนา้ใหก้บัองคก์ร ความตอ้งการทางใจก าลงัใจและความพึงพอใจ เป็นหวัใจส าคญัในการ
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สร้างเสริมประสิทธิภาพของงาน (สมคิด บางโม 2545, น. 41) และองค์กรสามารถสร้างความพึง
พอใจ หมายถึง ความพอใจในการปฏิบติังาน ทศันคติหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติั 
เม่ืองานนั้ นได้รับการ ตอบสนองทั้ งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ จึงท าให้เกิดความต้องการ
ปฏิบติังาน และเตม็ใจอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงาน  
 ส าหรับประสิทธิภาพในการท างาน เกิดจากความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรใน
องคก์รเช่นกนั ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้  างานดว้ย กล่าวได้
ว่าหากองคก์รใดบุคลากร ไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ก็อาจจะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลงาน
และการปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง และเป็นผลเสียต่อองคก์ร ท า
ให้งานเกิดความเสียหาย และท าให้เกิดปัญหาทาง วินยัไดอี้กดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์ร
มีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท างาน ก็ยอมส่งผลทางบวก ต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัเป็น
ส่ิงท่ีสะทอนถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร องค์กรนั้น ๆ หาก
หน่วยงานใดเห็นความส าคญัของประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดขึ้นกบับุคลากรใน หน่วยงาน
ของตน และมีความเขา้ใจในปัจจยั หรือองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่
เสมอ ว่า ความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างานนั้นสามารถเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ตามสภาพการณ์
หรือตามเวลา (ปรียา พร วงศอ์นุตรโรจน์ 2548, น. 142) 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ กล่าวคือการท่ี
องค์กรใดมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง ก็จะมีผลก าไรท่ีสูงตามไปด้วย ฉะนั้นผลการ
ปฏิบติังาน หรือการสร้างผลงาน ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ หรือบรรลุจุด
มุง้หมาย ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้จะตอ้ง พิจารณาจากคุณภาพของงาน ตอ้งมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับ
ของลูกดา้น ปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นตอ้งเป็นไปตาม เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือคาดหวงัไว ้เวลาท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานตอ้งอยู่ในหลกัการและมาตรฐาน และค่าใชจ่้ายตอ้งมี วิธีการบริหารให้มีค่าใช้จ่ายน้อย
ท่ีสุดส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัหลายๆ ดา้นดว้ยกนั ซ่ึงหากองคก์ร ใดให้ความส าคญั
เก่ียวกบัปัจจยัเหล่าน้ี ก็จะท าให้องคก์รนั้นประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (กนัตยา 
เพิ่มผล 2547, น. 33) การด าเนินงานขององค์กร ยอมขึ้ นอยู่กับประสิทธิภาพของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน ในองคก์รนั้น เพราะ “คน” มีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลว ต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร กล่าวคือ ถา้องค์กรมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพมากเท่าใด ยิ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุ วตัถุประสงค์มากเท่านั้น และในการปฏิบติังานด้วยดีหรือไม่ดีนั้น 
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งได้รับการตอบสนองความ ตอ้งการทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงหากผูป้ฏิบติังาน
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ยอมหมายถึง การปฏิบติังานจะมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลนั้นมีความส าคญัยิง่ และ
สามารถสร้าง ความเจริญเติบโตแก่บริษทั พร้อมทั้งรองรับแผนการผลิต ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื คือการท าให้
คนในองคก์ร ท างานดว้ย ความสุข และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 

1.2.1  เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัในการท างานของบุคลากร บมจ. ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยายงาน
ภูมิภาค 116  

1.2.2  เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่าย
ขยายงาน ภูมิภาค 116  

1.2.3  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บมจ.ไทย
ประกนัชีวิต ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116  

 

3.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1  ทราบถึงระดบัประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร บมจ. ไทยประกนัชีวิตฝ่าย
ขยายงาน ภูมิภาค 116  

1.3.2  ทราบถึงปัจจยัท่ีมีในการท างานของบุคลากร บมจ. ไทยประกนัชีวิตฝ่ายขยายงาน 
ภูมิภาค 116  

1.3.3  เขา้ใจถึงปัญหาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนั
ชีวิตฝ่ายขยายงาน ภูมิภาค 116  

 

4.  ขอบเขตกำรวิจัย 
 

ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญัอยา่งดงัน้ี 
1.4.1  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีทั้งหมด 3 ต าแหน่ง คือ ผูบ้ริหารหน่วย ผูบ้ริหารศูนย ์และผูจ้ดัการ

ภาค  
1.4.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีอายกุารท างานมากกวา่ 2 ปี มีพื้นท่ีอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

และส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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5.  นยิำมศัพท์เฉพำะ 
 
ฝ่ำยขยำยงำนภูมิภำค 116 =  บุคลากรฝ่ายขายบริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สาขา

อยธุยา 2 จ านวน  418 ท่าน ประกอบดว้ย  
-  ผูจ้ดัการฝ่ายขยายงานภูมิภาค  1 ท่าน 
-  ผูจ้ดัการภาค 12 ท่าน 
-  ผูบ้ริหารศูนย ์70 ท่าน 
-  ผูบ้ริหารหน่วย 113 ท่าน 
-  ตวัแทน 222 ท่าน 

ผู้บริหำรหน่วย = บุคลากรท่ีมีอายงุาน 6 เดือนขึ้นไปผา่นเกณฑผ์ลิตผลงานตามท่ีองคก์าร
ก าหนด 

ผู้บริหำรศูนย์ = บุคลากรท่ีมีอายงุาน 1 ปีขึ้นไปผา่นเกณฑผ์ลิตผลงานและการสร้าง
บุคลากรตามท่ีองคก์ารก าหนด 

ผู้จัดกำรภำค = บุคลากรท่ีมีอายงุาน 2 ปีขึ้นไปผา่นเกณฑผ์ลิตผลงานและการสร้างบุคลากร
ตามท่ีองคก์ารก าหนด  

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจยัน้ีในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนัชีวิต ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

7.  ประเภทกำรวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการท าวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูจ้ดัการภาค ผูบ้ริหารศนูย ์ผูบ้ริหารหน่วย ของ บมจ.ไทยประกนัชีวิต ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 
1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) 

จากผูใ้ห้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผูจ้ดัการภาค ผูบ้ริหารศูนย ์ผูบ้ริหารหน่วย การสัมภาษณ์มี
ลกัษณะคลา้ยกบัการใชแ้บบสอบถาม โดยก าหนดเป็นค าถามปลายเปิด  ค าถามต่าง ๆ ไดถู้กก าหนด
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เป็นแบบสัมภาษณ์ขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยค าถามท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ของละต าแหน่งจะแตกต่างกนัออกไป 

2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ และ 
สืบค้นข้อมูลจาก Internet ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อศึกษาถึง
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองค์กรในการบริหารจดัการให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จ รวมถึงปัญหา  
และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารในดา้นการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

8.   ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งต่าง ๆ โดย

ด าเนินกระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random) เน่ืองจาก
ผูศึ้กษามีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา การศึกษา จึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key 
Informant Interview) คือการสัมภาษณ์ โดยก าหนดตวัผูต้อบเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผูต้อบเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับ ความตอ้งการของผูศึ้กษา ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีเรียกว่า “ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั” อนัเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการพิจารณาเลือกตวัอยา่งดว้ยตนเองเพื่อท่ีจะได้
น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาด าเนินการประมวลผลขอ้มูล  อนัน าไปสู่ขอ้
คน้พบต่อไป กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 

1)  ผูจ้ดัการภาค จ านวน 3 คน 
2)  ผูบ้ริหารศูนย ์จ านวน 3 คน 
3)  ผูบ้ริหารหน่วย จ านวน 3 คน 
โดยหลกัเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งมีดงัน้ี 
1)  ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
2)  มีอายกุารท างานไม่ต ่ากวา่ 2 ปี 
3)  มีพื้นท่ีอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก ดงัน้ี 
1)  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีทั้งหมด 3 ต าแหน่ง คือ ผูบ้ริหารหน่วย ผูบ้ริหารศูนย ์และผูจ้ดัการ

ภาค  
2)  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีอายุการท างานมากกว่า 2 ปี มีพื้นท่ีอยู่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

และส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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9.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การศึกษาคร้ังน้ีไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นเอง 
โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเป็นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงการ
สัมภาษณ์โดยใชชุ้ดค าถามท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละต าแหน่ง ซ่ึงค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์มี
ดงัน้ี 

ระดับผู้บริหำรหน่วย 
1)  ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นอายขุองบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งไร 
2)  ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นการพฒันาความรู้ใหบุ้คลากรในองคก์ารสามารถสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานอยา่งไร 
3)  ท่านคิดว่าปัจจยัการสร้างแรงจูงใจดว้ยการแข่งขนั มอบรางวลั ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานอยา่งไร 
4)  คิดวา่ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารส่งผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังานอยา่งไร 
ระดับผู้บริหำรศูนย์ 
1)  ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นอายขุองบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งไร 
2)  ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นการพฒันาความรู้ใหบุ้คลากรในองคก์ารสามารถสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานอยา่งไร 
3)  ท่านคิดว่าปัจจยัการสร้างแรงจูงใจดว้ยการแข่งขนั มอบรางวลั ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานอยา่งไร 
4)  คิดวา่ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารส่งผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังานอยา่งไร 
5)  ท่านคิดว่าปัจจัยด้านพฒันาบุคลากรในระบบพี่เล้ียง (Mentoring system)  ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งไร 
6) ท่านคิดว่าปัจจยัการวดัประสิทธิภาพการท างานดว้ย   KPI  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานอยา่งไร 
ระดับผู้จัดกำรภำค 
1)  ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นอายขุองบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งไร 
2)  ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นการพฒันาความรู้ใหบุ้คลากรในองคก์ารสามารถสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานอยา่งไร 
3)  ท่านคิดว่าปัจจยัการสร้างแรงจูงใจดว้ยการแข่งขนั มอบรางวลั ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานอยา่งไร 
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4)  คิดวา่ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารส่งผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังานอยา่งไร 
5)  ท่านคิดว่าปัจจัยด้านพฒันาบุคลากรในระบบพี่เล้ียง (Mentoring system)  ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งไร 
6)  ท่านคิดว่าปัจจยัการวดัประสิทธิภาพการท างานดว้ย   KPI  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานอยา่งไร 
7)  ท่านคิดว่าปัจจยัด้านกระบวนการคดัเลือกบุคลากรเขา้ร่วมงานกับองค์การส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งไร 
8)  ท่านคิดว่าปัจจยัดา้นสภาวะดา้นผูน้ าในต าแหน่งผูจ้ดัการภาคส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังาน  
 

10.  วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2)  ก าหนดประเด็นในการสอบถาม 
3)  ก าหนดรูปแบบสอบถาม 
4)  สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบค าถามท่ีก าหนด 
5)  แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ของเน้ือหา (Content Validity) 
6)  น าผลจากขอ้ 5 มาปรับปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามฉบบัจริง 
7)  พิจารณาปรับขอ้ค าถามมีความชดัเจนมากยงิขึ้น 
8)  พิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 

 

11.  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ โดยใชว้ิธีด าเนินการศึกษา 2 วิธี คือ 
1)  วิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)ในการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างขึ้นไวล้่วงหนา้เรียบร้อย
แลว้ ซ่ึงเป็น การสอบถามแบบปลายเปิดและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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2)  วิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นการคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป
จากหนังสือ เอกสารวิชาการต่าง ๆ งานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง วารสาร บทความ และสืบคน้ขอ้มูลจาก 
Internet เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี  
 

12.  ผลกำรศึกษำ 
 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  (In-depth 
Interview) ท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) คือ ผูบ้ริหารใน บมจ.ไทยประกัน
ชีวิต สาขาอยุธยา 2 จ านวน 9 คน เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดบัปัจจยัในการท างานของบุคลากร  ศึกษา
ระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากร ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บมจ. 
ไทยประกนัชีวิต ฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116  สามารถสรุปเป็นประเด็นและสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนอำยุของบุคลำกรส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกนัชีวิต สาขาอยธุยา 2 ทั้ง  3 ต าแหน่งแบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) 
จ านวน 9 คน โดยผู ้วิจัยได้เ ร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ ง แต่วันท่ี 10 พฤษภาคม  2563 ถึง วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 9 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหารแต่ละ
คน จากการท่ีผูวิ้จัยได้ถามค าถามกับผูบ้ริหารทั้ ง 3 ต าแหน่งคือ ผูบ้ริหารหน่วย ผูบ้ริหารศูนย์ 
ผูจ้ ัดการภาคว่า  “ท่านคิดว่าปัจจัยด้านอายุของบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อย่างไร” ค าตอบท่ีผูว้ิจยัไดรั้บเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า เร่ืองอายุส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานอยา่งไร”  และค าตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ 

“ คิดว่า มีผลต่อการปฏิบติังานอยา่งยิง่ เพราะ ช่วงวยัท่ีต่างกนั อายุท่ีต่างกนั ทศันคติ ทกัษะ
ความรู้ความช านาญเช่ียวชาญก็ต่างกนั ดา้นทศันคติ ความทุ่มเท เพื่อความกา้วหน้า อาจจะต่างกนั 
บุคลากรท่ีอายนุอ้ย หรือ อายุไม่เกิน 45 ปี จะมีความมุ่งมัน่มีแรงจูงใจ ตั้งใจท่ีจะประสบความส าเร็จ 
ในหน้าท่ีการงาน ต้องการเป็นท่ียอมรับ จึง ทุ่มเท ให้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ แต่ บุคคลากรท่ีอายุมาก อาจจะท างานเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อความ
เพลิดเพลิน เป็นงานท่ีท าหลงัเกษียณจากงานประจ า ไม่หวงัผลลพัธ์เร่ืองความก้าวหน้า มากนัก 
ความเช่ียวชาญเร่ืองเคร่ืองมือ ในการปฏิบติังาน ต่างกนั เช่น ดา้นเทคโนโลยี บุคคลากรท่ีอายุมาก 
บางคร้ังเขา้ถึงเคร่ืองมือไดย้าก หรือตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้มากกว่า บุคลากรท่ีอายุนอ้ย หรือ บาง
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คนเห็นวา่มีความซบัซ้อน ยุง่ยาก จึงอาจปฏิเสธการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการท างานลดลง หรือ ไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่เตม็เมด็เต็มหน่วย แต่อีกส่วนหน่ึง บุคลากรท่ีอายมุาก และ
อายุงานมากก็จะมีความสุขุม รอบคอบ มีประสบการณ์การท างานสูง มีเทคนิคการท างานท่ี
หลากหลาย ซ่ึงบทเรียนเหล่าน้ีเม่ือเกิดการตกผลึก ก็สามารถถ่ายทอดให้กบับุคลากรรุ่นใหม่ได้” 
(นางสาวสวนีย ์ฉ ่าเฉลียว, ผูบ้ริหารหน่วย) 

“อายุมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ก็คือจะแยกเป็น 2 ประเด็น เป็น 2 ขอ้ก็คือ คนท่ีมี
อายุเยอะแสดงว่าเขาท างานมาก่อนหน้านั้น พูดง่าย ๆ คือเก็บเก่ียวประสบการณ์ ในการท างานมา
เยอะ ก็เลยมองในอีกแง่มุมหน่ึงว่า เขาอาจจะท างานไดดี้ เพราะว่าประสบการณ์ในการท างานคือ
ผา่นมาเยอะ ผา่นร้อนผ่านหนาวมาเยอะ แต่วา่ในขณะเดียวกนั คนท่ีมีอายเุยอะถา้เกิดวา่ไม่ไดพ้ฒันา
ตวัเอง ไม่ไดท่ี้จะพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จะสู้เด็กท่ีมีอายุนอ้ยกว่าไม่ได ้เด็กรุ่นใหม่ตอ้งยอมรับว่า
เด็กสมยัน้ีเก่ง แบบท่ีจบใหม่ ๆ น่ีคือเก่ง ความรู้คือดีมาก ความรู้รอบตวัก็ดี ความรู้ในดา้นวิชาการก็
ดีก็เก่ง เพราะฉะนั้ นการท่ีเขาจะได้เรียนรู้ เขาจะไปได้เร็ว การใช้เคร่ืองมือส่ือสารทางด้าน
เทคโนโลยี เขาจะเก่งกว่ารุ่นเก่า ฉะนั้นคนรุ่นเก่าอย่างตวัพี่เองเราก็ตอ้งพยายามจะพฒันา ไม่ว่าจะ
เป็นของไทยประกนั หรือวา่งานท่ีท าอยู่ท่ีบริษทั คือตอ้งเรียนรู้มนั หยดุท่ีจะเรียนรู้ไม่ไดไ้ม่อย่างนั้น
มนัก็จะสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ไดค้ล่ืนลูกใหม่ไล่คล่ืนลูกเก่ามาตลอด” (นางปาริชาติ คชายุทธ,ผูบ้ริหาร
หน่วย) 

“ในฐานะเด็กรุ่นใหม่มองว่าอายุมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานค่อนขา้งมาก อย่างเด็ก
รุ่นใหม่จะเรียนรู้เร็ว อยากจะประสบความส าเร็จเร็ว และค่อนขา้งเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี น่ีถือว่า
เป็นขอ้ดี แต่ในอีกดา้นหน่ึงคือเป็นวยัท่ีความอดทนต ่า ไม่ชอบอะไรแบบมีกฎเกณฑ ์ไม่เนน้วิธีการ
เนน้ท่ีผลลพัธ์มากกวา่” (นางสาวภทัรพร อคัรมหากิจ, ผูบ้ริหารหน่วย) 

“ดา้นอาย ุถา้เป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะเรียนรู้เร็ว มีไฟ สอนง่าย ในส่ิงท่ีไดรั้บ จดจ าแม่นย  า และ
ท าตามพี่เล้ียงได้เป็นอย่างดี คนท่ีมีอายุมากมีประสบการณ์ในการท างาน พวกน้ีจะเป็นพวกท่ี
ค่อนขา้งหัวด้ือหัวร้ัน คิดต่าง อาจจะมีขอ้โตแ้ยง้บา้ง หรืออาจจะไม่ค่อยเช่ือฟังพี่เล้ียงมาก เขามี
ประสบการณ์มาแลว้ มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ถา้พี่เล้ียงอายุนอ้ยกว่า แอบบ่นหรือมีทศันคติ เชิง
บวกนอ้ยกวา่เด็กรุ่นใหม่ ก็จะท าตามไดม้ากกวา่” (นางยศยา รัตนจนัท, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“ปัจจยัเร่ืองอายุมีผล เพราะมองว่า ณ ตอนน้ีเด็กท่ีเป็นคนรุ่นใหม่จะมีเป้าหมายท่ีชดัเจนท่ี
อยากจะประสบความส าเร็จ และอยากมีอิสระทางดา้นการท างานและการเงินมากกว่า แต่คนท่ีอายุ
มากขึ้นภาระทางดา้นครอบครัว ยิง่คนท่ีมีงานประจ าอยู่แลว้ แลว้ท างานน้ีเป็นพาร์ทไทม ์ก็จะมีเร่ือง
ภาระของงานประจ าเร่ืองครอบครัวหลายหลายอย่าง ซ่ึงเรามองว่าถา้เด็กท่ีเขา้มาแลว้อายยุงัไม่เยอะ
มากแลว้เขา้มาในธุรกิจน้ีแลว้ซึมซบักบัความหมายท่ีเด่นชดั เคา้น่าจะ ประสบความส าเร็จไดเ้ร็วกว่า
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ในแง่ของพลงัและอะไรหลายหลายอย่าง แต่พอคนอายมุาก ๆ ขึ้นพลงัผลกัดนัในเร่ืองของเป้าหมาย
จะนอ้ยกวา่ บางทีมนัผา่นอะไรหลายอยา่งผา่นทั้งเร่ืองดีและเร่ืองไม่ดี บางคร้ังเวลาท างานอาจจะคิด
มาก” (นายจ าลอง คชายทุธ, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“ในส่วนของอายุของบุคลากร แน่นอนว่าส่งผลเพราะว่าโลกยคุใหม่มนัเปล่ียนไปค่อนขา้ง
จะเร็วมาก ถา้มองในมุมเร่ืองประสิทธิภาพแต่ละช่วงอายุมีความคิดไม่เหมือนกนั และความช านาญ
หรือดา้นความรู้ต่าง ๆ ท่ีไม่เหมือนกนั ตอ้งบอกว่าคนท่ีมีอายุเยอะหน่อยก็จะคิดอีกแบบนึงท าอีก
แบบนึง ส่วนคนท่ีมีอายุอ่อนลงมานิดนึงก็คิดและท าอีกรูปแบบนึงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นปัจจยั
ดา้นบุคคลากรเก่ียวกบัเร่ืองอายุคืออาจจะตอ้งพิจารณาด้วยเหมือนกนั เร่ืองน้ีมีผลค่อนขา้งสูงใน
ปัจจุบนั” (นายชยัวฒัน์ ปัทมากร, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“ปัจจยัดา้นอายุของบุคลากรส่งผลอย่างมากต่อการท างาน ยกตวัอย่าง  ถา้เรามีวยัรุ่นเขา้มา
ในทีมช่วงอายุประมาณ 20 - 25 ปีแต่เราอายุระหว่าง 40-45 ปีคนสองกลุ่มน้ีจะมีลักษณะความ
คิดเห็น และมุมมองท่ีต่างกันออกไปโดยส้ินเชิง อายุระหว่าง 20-25 ปีชอบท าอะไรท่ีรวดเร็วไม่
ชกัชา้ ชอบเส่ียงชอบท่องโซเชียล เก่งเร่ืองเทคโนโลยี แต่อายุ 40-45 คนกลุ่มน้ีจะชอบท างานแบบมี
ขั้นตอน แบบแผน ไม่ชอบอะไรท่ีเปล่ียนแปลงมากมาย และไม่ชอบเส่ียง” (นางสาวขนิษฐา เท่ียง
ประเทศ, ผูจ้ดัการภาค) 

“ก็ส่งผล เพราะว่าถา้อายุน้อยความน่าเช่ือถือ ความอดทน แลว้ก็จะไม่พอกับแรงกดดัน 
แล้วก้ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ความรับผิดชอบก็น้อย จะท าก็ท าไม่อยากท าก็ไม่ท า ถ้าอายุมาก
เกินไป ความกระตือรือร้นก็น้อยไป ชอบท าอะไรเดิม ๆไม่พฒันา ยึดติดแต่รูปแบบเดิม ๆ อายุท่ี
เหมาะสมกบัอาชีพตวัแทน อายรุะหวา่ง 37-52 เป็นวยัท่ีก าลงัสร้างตวั มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล” 
(นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

“กลุ่มคนรุ่นใหม่มีฝัน มีไฟ เก่งเทคโนโลยี แต่ไม่ค่อยอดทน แต่คนอายุมากมีประสบการณ์ 
และความเก๋า จ าเป็นท่ีจะต้องน าทั้ งสองกลุ่มมาท างานร่วมกัน โดยใช้จุดแข็งแต่ละกลุ่มสร้าง
ความส าเร็จร่วมกนั” (นางสาวณิชาภทัร ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ให้บุคลำกรในองค์กำรสำมำรถสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกนัชีวิต สาขาอยธุยา 2 ทั้ง  3 ต าแหน่งแบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) 
จ านวน 9 คน โดยผู ้วิจัยได้เร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ ง แต่วันท่ี  10 พฤษภาคม  2563 ถึง วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 9 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหารแต่ละ
คน จากการท่ีผูวิ้จัยได้ถามค าถามกับผูบ้ริหารทั้ ง 3 ต าแหน่งคือ ผูบ้ริหารหน่วย ผูบ้ริหารศูนย์ 
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ผูจ้ัดการภาคว่า  “ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในองค์การสามารถสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งไรและค าตอบของผูวิ้จยัมีดงัน้ี 

“จากการพฒันานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพต่องานและองค์กร มีความคิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดในการท างาน1. การพฒันาความรู้ช่วยท าให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการ
หรือวิธีการท างานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยท าให้การท างานบรรลุ เป้าหมายท่ีวาง
ไวด้ว้ยวิธีการท่ีรวดเร็ว การพฒันาความรู้จะช่วยท าให้องค์กรมีความเจริญกา้วหน้า หรือพฒันาสู่
ความเป็นเลิศ เพราะบุคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศนั่นเอง ท าให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ ลดความ
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ประหยดัเวลา ทรัพยากร และก าลังคน อีกทั้งการพฒันาความรู้ช่วยท าให้
บุคลากรในองคก์รมีความสามารถเพื่อก าหนดกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ดว้ยวิธีการท างานท่ีเหมาะสม 
ลดปัญหาอุปสรรคและมีความสุขในการท างาน” (นางสาวสวนีย ์ฉ ่าเฉลียว, ผูบ้ริหารหน่วย) 

 “ความรู้ท่ีองคก์รมอบให้ อนัน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก ไม่ว่าท างานของไทยประกนั หรือของ
บริษทัหรือบริษทัควรท่ีจะพฒันาดา้นความรู้ความคิดใหก้บัพนกังาน เพื่อท่ีเขาจะสามารถน าตรงนั้น 
ไปใชใ้นการท างานได ้ท าให้งานมีประสิทธิภาพขึ้น ถา้เกิดว่ายกตวัอย่างว่า งานเราไม่มีความรู้เลย 
ท างานไม่ได ้ อย่างของไทยประกนัเวลาไปหาลูกคา้ซ่ึงลูกคา้ถามค าถามเรามา แล้วเราไม่รู้มนัจะไป
ต่อไม่ได ้บริษทัควรท่ีจะส่งเสริมมากเลย เร่ืองความรู้ จะไดมี้ ความรู้ ไม่ใหเ้ขาหยดุท่ีจะเรียนรู้ คิดวา่
นายบริษทัทุก ๆท่ี ทุก ๆองค์กรพยายามท่ีจะ เพิ่มเติมความรู้ให้กบัพนักงานแต่ว่า พนักงานจะรับ
อย่างไร จะส่งอย่างไรให้เขา จะให้เขารับความรู้ตรงไหน ไปใช้งานได้” (นางปาริชาติ คชายุทธ,
ผูบ้ริหารหน่วย) 

“ คิดว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก เพราะการพฒันาความรู้ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานดียิง่ขึ้น ท าใหเ้กิดประสิทธิผลดียิง่ขึ้น” (นางสาวภทัรพร อคัรมหากิจ, ผูบ้ริหารหน่วย) 

“การพฒันาการความรู้ของบุคลากร การเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บับุคลากรนั้น ๆ เขาเป็น
หน่วยงานหรือทีมของเรา ท่ีเราเอาความรู้ใหเ้ขา ท าใหเ้ขามีความกลวันอ้ยลงและเรามีความรู้มากพอ 
ในขณะท่ีจะอยู่ต่อหนา้ลูกคา้ ท าใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ ท่ีจะซ้ือสินคา้ของเรา อุดหนุน product ของ
เรา มัน่ใจวา่เราเป็นมืออาชีพจริง ๆ” (นางยศยา รัตนจนัท, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“รางวลัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน อยากท่ีจะท างานมากขึ้น แรงผลกัดนัด้าน
อารมณ์ ดา้นความรู้สึก ดา้นความสนใจ ท่ีจะดึงเขาให้ไปสู่เป้าหมายรางวลัท่ีตั้งไว ้การสร้างระดบั
ความพยายาม ในการท างานของคนนั้น ๆให้ไปถึงจุดหมายไดเ้ร็วกว่าท่ีเป็น” (นายจ าลอง คชายทุธ, 
ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“ เร่ืองความรู้ตรงน้ีส าคญัมาก ยิง่ธุรกิจประกนัชีวิตเน่ียความรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัซ่ึง ณ ปัจจุบนั
ตวัลูกคา้เองก็เรียนรู้ บางคร้ังเรียนรู้มากกวา่คนท่ีไปน าเสนออีก เพราะในโลกของปัจจุบนั ขอ้มูลมนั
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เขา้ถึงทุกคน ซ่ึงมองว่าการพฒันาบุคลากรในองคก์รส าคญัมาก ซ่ึงในการพฒันาในแต่ละองกรณ์ก็
คงคงมีอยูแ่ลว้ แต่ตวัท่ีส าคญัคงตอ้งไปดูว่าโฟกสัของฝ่ายขายแต่ละคนเขาโฟกสัไปทางไหนเรามอง
ว่าเราพฒันาเพื่อไปถึงตลาดกลุ่มบน แต่ตวัแทนฝ่ายขายบางคนไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้ถึงตลาดขา้งบน 
ซ่ึงเราพฒันาเร่ืองนั้นให้เขาไปก็คงไม่มีประโยชน์ต่อเขาสุดทา้ยตอ้งตรวจสอบทีมงานวา่ฝ่ายขายแต่
ละคนลูกคา้กลุ่มไหน เพื่อจะให้ความรู้ตรงกบัเขา ซ่ึงถา้เขาอยากเรียนเพิ่มเติมนั้นก็ได ้ซ่ึงจะดีกว่า
การเรียนบางเร่ืองไปแต่เคา้ไม่มีโอกาสไดใ้ชเ้ลย” (นายชยัวฒัน์ ปัทมากร, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“เน่ืองจากความเจริญตลอดจนเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การแข่งขนัสูง การพฒันา
ความรู้จึงเป็นเร่ืองส าคญัในการสร้างผลงาน และการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ
ทกัษะ ทศันคติ ตลอดจนแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพท่ีขึ้น 
ได้ผลตามวตัถุประสงค์ของหน่อยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ” (นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ , 
ผูจ้ดัการภาค) 

“การท างานใหป้ระสบความส าเร็จ บุคลากรจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนในสินคา้กระบวร
การขาย ระบบงานต่าง ๆ เพื่อใหท้ างานไดอ้ยา่งมัน่ใจ” (นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

“การท่ีเราเร่งพฒันาความรู้ให้บุคลากร ถือเป็นการลงทุนท่ีชาญฉลาด เพราะเม่ือบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถมากขึ้นในงานของเขา เขาก็จะได้เป็นก าลงัส าคัญในการท างาน ให้ธุรกิจ
สามารถขบัเคล่ือนต่อไปได”้ (นางสาวณิชาภทัร ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษำปัจจัยกำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรแข่งขันส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกนัชีวิต สาขาอยธุยา 2 ทั้ง  3 ต าแหน่งแบบ
เจาะลึก เ ป็นรายบุคคล  (In-depth interview) ซ่ึ ง เ ป็นบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลส าคัญ  (Key 
information) จ านวน 9 คน โดยผูว้ิจยัได้เร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ง แต่วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 9 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหาร
แต่ละคน จากการท่ีผูว้ิจยัไดถ้ามค าถามกบัผูบ้ริหารทั้ง 3 ต าแหน่งคือ ผูบ้ริหารหน่วย ผูบ้ริหารศูนย ์
ผูจ้ดัการภาคว่า “ท่านคิดว่าปัจจยัการสร้างแรงจูงใจดว้ยการแข่งขนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งไร” และค าตอบของผูวิ้จยัมีดงัน้ี 

“การมอบรางวลั จะช่วยสร้างแรงจูงใจ ท าให้กระตุ้นความอยากในการแข่งขัน ความ
ตอ้งการเอาชนะ ท าให้รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการท างานระดบัหน่ึง และอยากประสบ
ความส าเร็จให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรางวลัท่ีสูงขึ้น เป็นตน้ รางวลั ช่วยสร้างความรู้สึกท่ีดีกบับุคลากร 
เพราะจะความรู้สึกว่าองคก์รเล็งเห็นความส าคัญ ใส่ใจ ดูแล เม่ือบุคลากร แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ของตนเอง หรือเม่ือประสบความส าเร็จ องค์กรก็ยกย่อง เชิดชู ให้ก าลงัใจ บุคคลากรจะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร” (นางสาวสวนีย ์ฉ ่าเฉลียว, ผูบ้ริหารหน่วย) 
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“ถา้เกิดท างานแลว้พอเราท า มนัมีความตั้งใจ การท างาน แลว้พอท าไดถึ้งจุดจุดหน่ึง แลว้มี
รางวลั มีถว้ยรางวลัมีเงินรางวลั ค าชมเชย การเพิ่มก าลงัใจ เรียกว่าสร้างขวญัและก าลงัใจ มีแรงท่ี
อยากจะท า องคก์รแห่งคุณค่าของเรา เห็นว่าเราท าไดว้่าเรามีประโยชน์ เขามอบส่ิงน้ีให้เรารู้สึกว่า 
มนัเกิดความภาคภูมิใจ จะท าต่อไปค่ะ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีมากเลย” (นางปาริชาติ คชายุทธ, ผูบ้ริหาร
หน่วย) 

“การให้รางวัล เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างส าคัญ เพราะทุกคนล้วนแต่อยากได้รางวัลเป็น
ผลตอบแทน เม่ือท างานส าเร็จ” (นางสาวภทัรพร อคัรมหากิจ, ผูบ้ริหารหน่วย) 
  “มนัช่วยกระตุน้ สร้างความภาคภูมิใจให้กบัคนท่ีไดร้างวลั เป็นการกระตุน้คนอ่ืนไปดว้ย
ในตวั   ท าให้ท่ีไดร้างวลัเกิดความภาคภูมิใจและส่งผลในการผลิตผลงานท่ีดี” (นางยศยา รัตนจนัท, 
ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“รางวลัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน อยากท่ีจะท างานมากขึ้น แรงผลกัดนัด้าน
อารมณ์ ดา้นความรู้สึก ดา้นความสนใจ ท่ีจะดึงเขาให้ไปสู่เป้าหมายรางวลัท่ีตั้งไว ้การสร้างระดบั
ความพยายาม ในการท างานของคนนั้น ๆให้ไปถึงจุดหมายไดเ้ร็วกว่าท่ีเป็น” (นายจ าลอง คชายทุธ, 
ผูบ้ริหารศูนย)์ 

 “เรามองว่ามีประโยชน์ มันสามารถจูงใจเขาได้ ซ่ึงเขาท าได้แล้วมีรางวลั เพ ราะการ
ประกอบอาชีพเป้าหมายหลกัก็คือรายได้ พอมีรายได้เป็นปัจจยัพื้นฐานเสร็จแลว้เน่ีย เกียรติยศ
ช่ือเสียงอะไรก็จะตามม าซ่ึงเรามองว่าการมีเป้าหมายเร่ืองรางวลัซ่ึงเคา้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไป
แลว้แลว้เขาได ้เขาก็จะรู้สึกวา่ส่ิงท่ีเขาทุ่มเทลงไปมนัไดผ้ลจริง ถือวา่มีประโยชน์” (นายชยัวฒัน์ ปัท
มากร, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

‘‘ทุกองคก์รจะประสบปัญหาในบุคลากรท างานไม่เตม็ศกัยภาพ จึงตอ้งหาวิธสร้างแรงจุงใจ 
ด้วยการแข่งขนั และการให้รางวลัรูปแบบต่าง ๆ จะส่งผลให้บุคลากรเหล่านั้นท างานเต็มท่ีตาม
ความสามารถ เพื่อได้งานท่ีมีคุณภาพท่ีดีและปริมาณมากท่ีสุด” (นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ, 
ผูจ้ดัการภาค) 

“การแข่งขนั ทา้ทาย มอบรางวลั ท าให้บรรยากาศมีสีสัน และสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ทุกคน
ตอ้งดึงศกัยภาพตนเองออกมาใช ้มีการวางแผน ฝึกความเป็นนกัสู้ ท าให้ผลลพัธ์ขององคก์รเกิดขึ้น
ได”้ (นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

‘‘ตอ้งยอมรับวา่งานของเรา ตอ้งมีการแข่งขนั เพราะการแข่งขนัจะท าใหเ้ราพฒันาตวัเองอยู่
เสมอ ไม่หยุดตัวเองอยู่กับท่ี ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการท่ีฝ่ายขายรักการแข่งขัน จะท าให้เขาผูน้ั้ น
สามารถพิชิตรางวลัต่าง ๆ ให้กบัตวัเอง ให้กบัทีมของเขาได ้และการแข่งขนัถึงแมว้่าเขาหรือเราจะ
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ไม่ชน ะแต่ส่ิงส าคญัคือ มนัจะท าใหชี้วิตของคนๆนั้นไปในทางท่ีดีขึ้นทุก ๆวนั’’ (นางสาวณิชาภทัร 
ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 4 เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมองค์กำรส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกนัชีวิต สาขาอยธุยา 2 ทั้ง  2 ต าแหน่งแบบ
เจาะลึก เ ป็นรายบุคคล  (In-depth interview) ซ่ึ ง เ ป็นบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลส าคัญ  (Key 
information) จ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัได้เร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ง แต่วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 6 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหาร
แต่ละคน จากการท่ีผูวิ้จยัไดถ้ามค าถามกบัผูบ้ริหารทั้ง 2 ต าแหน่ง ผูบ้ริหารศูนย ์และผูจ้ดัการภาคว่า 
“ท่านคิดว่าปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอย่างไร ” และ
ค าตอบของผูวิ้จยัมีดงัน้ี 

‘‘วฒันธรรมเป็นค่านิยม ทศันคติแลว้ก็เป็นความคิด รวมกบัความเช่ือร่วมกนัขององค์กร 
ส่ิงท่ีสร้างเป้าหมายร่วมกนัขององค์กร จะไปวางแผนกลยุทธ์ วิธีการ หรือ ความส าเร็จร่วมกนัใน
องคก์ร” (นางยศยา รัตนจนัท, ผูบ้ริหารศูนย)์   

“วฒันธรรมองคก์รถือว่าส าคญัมาก เพราะทุกคนจ าเป็นตอ้งมีแนวความคิดท่ีจะตอ้งเดินไป
ในทางเดียวกนั รูปแบบในการคิด ในการท ามนัจะถูกสร้างเป็นรูปแบบ เป็นวฒันธรรม แลว้ทุกคน
จะไดเ้ดินไปในทางเดียวกนัหมด แต่มนัก็มีขอ้เสียคือเหมือนทฤษฎีลิงห้าตวัคือมนัอาจจะไม่ค่อยมี
อะไรแปลกใหม่ขึ้นมาในขณะท่ีโลกหมุนเร็วขึ้น แต่มองว่าจ าเป็นตอ้งมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วิสัยทศัน์ของบริษทัไดต้ั้งไว”้ (นายจ าลอง คชายทุธ, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“มีผลเป็นอย่างมาก มองว่าบางคนสบาย ๆ จะยงัไงก็ได้ แต่กติกาในแง่การท าธุรกิจ 
วฒันธรรมองคก์รบางคร้ังคือคุณตอ้งรักษาวินยันะ ตอ้งท าอะไรก็ไดท่ี้ท าไปแลว้คิดว่ามนัเป็นธุรกิจ
ของคุณ เร่ืองเวลาในการนดัหมายส าคญั อย่างเช่นการนดัประชุมควรตรงเวลา บางทีวฒันธรรมรอ
ก่อนเพื่อให้มาประชุมครบโดยพร้อมเพรียง เวลาท่ีเสียไปให้เรามองว่าเป็นการเสียหายทางธุรกิจ” 
(นายชยัวฒัน์ ปัทมากร, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

‘‘วัฒนธรรมองค์การ เป็นวิ ธีการงานคนกลุ่มหน่ึง ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็น
ขนบธรรมเนียม ท าใหร้วมตวักนัอยู่ร่วมกนัอย่างมีระเบียบ ตลอดจนค่านิยมติองใช ้ในการตดัสินใจ 
และวินิจฉัยสั่งการ ถือเป็นส่วนส าคญั ท่ีจะท าให้การท างานขององคก์รกา้วหนา้ เพื่อให้ไดรั้บความ
เช่ือถือภาพพจน์ท่ีดี อันน ามาซ่ึงช่ือเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร ” 
(นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ, ผูจ้ดัการภาค) 
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“วฒันธรรมองคก์รท่ีดีท าให้บุคลากรท่ีอยู่ร่วมกนัจ านวนมากท างานดว้ยความราบร่ืน  ลด
ปัญหาในดา้นขดัแยง้ในดา้นต่าง ๆ ทุก ๆคนจะรักและประสบในความส าเร็จเพื่อองคก์รท่ีอยู่ด้วย ” 
(นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

“วฒันธรรมองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรอย่างแน่นอน เพราะ
องคก์รจะพยายามปลูกฝังให้บุคลากรของตนนั้น ปฏิบติัตาม เช่น วฒันธรรมขององคก์รปลูกฝังให้
ฝ่ายขยายรักการแข่งขนั เพราะการแข่งขนัจะท าใหชี้วิตเราเปล่ียนแปลงไปตลอดกาล” (นางสาวณิชาภทัร 
ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 5 เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนพัฒนำบุคลำกรในระบบพี่เลีย้ง (Mentoring system) ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกนัชีวิต สาขาอยธุยา 2 ทั้ง  2 ต าแหน่งแบบ
เจาะลึก เ ป็นรายบุคคล  (In-depth interview) ซ่ึ ง เ ป็นบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลส าคัญ  (Key 
information) จ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัได้เร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ง แต่วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 6 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหาร
แต่ละคน จากการท่ีผูวิ้จยัไดถ้ามค าถามกบัผูบ้ริหารทั้ง 2 ต าแหน่งคือ ผูบ้ริหารศูนย ์และผูจ้ดัการภาค
วา่ “ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นพฒันาบุคลากรในระบบพี่เล้ียง (Mentoring system) ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานอยา่งไร” และค าตอบของผูวิ้จยัมีดงัน้ี 
 “การท่ีมีพี่เล้ียง ท าให้น้องท่ีร่วมงาน หรือคนท่ีจะส าเร็จเขาจะไปถึงจุดมุ่งหมายไดเ้ร็วขึ้น 
เพราะการมีพี่เล้ียงพานอ้งไปสู่ทิศทางลดัหาความส าเร็จ ถา้มีพี่เล้ียงท าให้นอ้งมัน่ใจมากขึ้น ใจท่ีจะ
ท างาน ว่าท่ีตวัเองมีท่ีปรึกษา มัน่ในการเขา้พบลูกคา้ มีความมุ่งมัน่มากขึ้นเพราะพี่จะช้ีน าให้น้อง
ไปสู่จุดมุ่งหมายไดเ้ร็วขึ้นก็คือ พี่เล้ียงและพี่เล้ียงจะเป็นพี่เล้ียงท่ีทศันคติคิดบวกแลว้ก็เป็นคนท่ีมี
ประสบการณ์ส าเร็จในงานนั้นนั้นแลว้ก็สร้างความเช่ือมัน่ให้น้องได้ มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะดึง
ศกัยภาพของน้องออกมาได ้ให้น้องไปถึงจุดมุ่งหมายไดเ้ร็วท่ีสุด” (นางยศยา รัตนจนัท, ผูบ้ริหาร
ศูนย)์ 

“มองว่าระบบพี่เล้ียงมีความจ าเป็น ก่อนจะมีระบบพี่เล้ียงก็ควรจะมีระบบคดักรองก่อนว่า
แต่ละคนมีโอกาสท่ีจะพฒันาไปไดไ้หม ถา้เห็นมองว่าระบบพี่เล้ียงมีความจ าเป็น ก่อนจะมีระบบพี่
เล้ียงก็ควรจะมีระบบคดักรองก่อนว่าแต่ละคนมีโอกาสท่ีจะพฒันาไปไดไ้หม ถา้เห็นแววก็น าระบบ
พี่เล้ียงเขา้ไปใช ้ตรงน้ีถือวา่ส าคญั ขึ้นอยูก่บัวา่ในการพฒันาบุคคลากรท่ีเรามีอยู่ใครมีโอกาส” (นาย
จ าลอง คชายทุธ, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“ส่งผลค่อนขา้งมาก ความรู้จ าเป็นตอ้งมี แต่การเนน้ในทางปฏิบติัส าคญัมากกวา่ในงานของ
เรา การท่ีเราจะสอนใครเราอาจจะสอนในเชิงทฤษฎี ในเชิงความรู้ แต่ตอ้งควบคู่กบัการปฏิบติัไป
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ดว้ย เราตอ้ง Learning by doing ยกกรณีศึกษาให้เขาเห็น และเป็นการถามตอบ ให้เชิงวิเคราะห์ ฝึก
แบบ On the job training  มีโอกาสก็ตอ้งพาเขาภาคสนามเพื่อให้เห็นว่าพี่เล้ียงท างานยงัไง หลงัจาก
ท่ีเราท าให้ดูแลว้ ก็ตอ้งลองให้น้องเล้ียงลองท าดู ฏค้ือฝึกให้เขาเจอลูกคา้ ซ่ึงพี่เล้ียงตอ้งพาเขาท า
การบา้นก่อนไปภาคสนาม ซ่ึงเขาจะอุ่นใจ กลบัมาคืออาจส าเร็จหรือไม่ส าเร็จไม่รู้ แต่นอ้งเล้ียงจะ
รู้สึกอุ่นใจ หลงัเสร็จก็ตอ้งประเมินตวัเองว่าหน้างานวนัน้ีเต็มสิบเราให้ตวัเองเท่าไร มีจุดพลาด
ตรงไหนบา้ง แลว้จุดไหนท่ีผิดพลาดมนัจะวกกลบัมาทฤษฎีทนัที แลว้ถือวา่เป็นการวางระบบให้กบั
นอ้งเล้ียงดว้ย เขาจะสามารถท างานไดด้ว้ยตวัเอง” (นายชยัวฒัน์ ปัทมากร, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“ระบบพี่เล้ียง ไดรั้บการพิสูจน์วา่ เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง และนิยมใหก้นัในหลายปี
ท่ีผา่นมา เน่ืองจากระบบพี่เล้ียงเป็นรูปแบบหน่ึงของการแลกเปล่ียนความรู้ มีจุดประสงคพ์ื้นฐานคือ
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ อย่างไม่เป็นทางการระหว่างพี่เล้ียงกบันอ้งใหม่ เพื่อไม่ให้นอ้งใหม่มีความรู้สี
กโดดเด่ียว เป็นการปกกนัการลาออกจากองค์กร ให้น้องใหม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการท างาน
เป็นจูงใจให้น้องใหม่ มีผลการปฏิบติังานท่ีและมีศกัยภาพท่ีจะท างานหนัก และทา้ทายมากขึ้น” 
(นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ, ผูจ้ดัการภาค) 

‘‘ระบบพี่เล้ียงจ าเป็นและส าคญัมาก เพราะตอ้งส่งต่อความส าเร็จประสบการณ์ของตน ท่ีจะ
คอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าแก่นอ้งใหม่ท่ีเขา้สู่อาชีพ จนเขามีความรู้ทศันคติ ทกัษะ นิสัยงานท่ีดี 
สามารถกา้วเดินในอาชีพน้ีไดอ้ยา่งมัน่ใจ” (นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

‘‘ตอบการพฒันาบุคลากรในระบบพี่เล้ียง ส่งผลต่อการท างานทีมอย่างมาก ท่ีจะท าให้
บุคลากรใหม่ท่ีเขา้มามีท่ีปรึกษาท่ีดี และมีคนคอยใหค้  าแนะน าท่ีดีในการท างาน ท าใหเ้ขาเหล่านั้นมี
ความมัน่ใจ และiรักในองคก์ร รักในอาชีพน้ี เขา้ใจในหลกัของอาชีพน้ีโดยแทจ้ริงและมีเปอร์เซ็นต์
สูงมากท่ีจะประสบความส าเร็จในงานดา้นน้ีโดยเลิกไปกลางทางเสียก่อน’’ (นางสาวณิชาภทัร ศกัด์ิ
พงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 6 เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนกำรวัดประสิทธิกำรท ำงำนด้วย KPI ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกนัชีวิต สาขาอยธุยา 2 ทั้ง  2 ต าแหน่งแบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) 
จ านวน 6 คน โดยผู ้วิจัยได้เร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ ง แต่วันท่ี  10 พฤษภาคม  2563 ถึง วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 6 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหารแต่ละ
คน จากการท่ีผูวิ้จยัไดถ้ามค าถามกบัผูบ้ริหารทั้ง 2 ต าแหน่งคือ ผูบ้ริหารศูนย ์และผูจ้ดัการภาคว่า 
“ท่านคิดว่าปัจจยัดา้นการวดัประสิทธิการท างานดว้ย KPI ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
อยา่งไร” และค าตอบของผูวิ้จยัมีดงัน้ี 



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 701 

 

‘‘KPI การวดัดชันีแห่งความส าเร็จ การวดัตวั คุณค่าของพนกังานคนนั้นประเมินผลออกมา
เป็นตวัเลขอยา่งชดัเจน จ านวนหรือเป็นปริมาณท่ีชดัเจน เป็นจ านวนหรือเป็นปริมาณท่ีชดัเจนแสดง
ให้เห็นถึงว่า พนักงานคนนั้นมีศกัยภาพเพียงใด เเละพนักงานคนนั้นนั้นประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายท่ีบริษทัวางไวใ้ห้หรือไม่ KPI ตวัน้ีจึงส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นองคก์ร” (นางยศยา รัตนจนัท, 
ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“KPI ถือวา่ส าคญัมาก เพราะมนัมองถึงส่ิงท่ีเขาจะได ้คือตวัเขาเองจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น มัน่คง
ในอาชีพ ตวัท่ีสองคือบริษทัก็จะได ้ก็คือทุก ๆ ตน้ปีบริษทัจะตอ้งตั้งเป้าหมายอยูแ่ลว้ตอ้งมีเบ้ียปีแรก
เขา้มาเท่าไรหรือจะตอ้งมีการรักษาลูกคา้เก่าเท่าไร ซ่ึงตวัน้ีมนัช้ีวดัได ้ซ่ึงถา้ท า KPI ออกมาไม่ดีก็บ่ง
บอกถึงผลของงานดว้ย” (นายจ าลอง คชายทุธ, ผูบ้ริหารศูนย)์ 

“KPI มนัค่อนขา้งจะเก่าแลว้ถา้เทียบกบั OKR แต่มนัก็มีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั KPI มนั
จะวดัว่าคุณเดินถูกตอ้งไหม เดินไดต้ามจุดท่ีวางไวไ้หม ตุถา้เป็น  OKR  คุณจะเดินท่าไหนไม่สนใจ
แต่ตอ้งเดินไปถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถือวา่ส าคญัระดบักลางๆ ” 

‘‘KPI ส่งผลให้ รู้ว่า  ตัวแทนนั้ นมีศักยภาพแค่ไหน หรือประสพความส า เ ร็จตาม
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม่ การท่ี KPI จะมีประสิทธิภาพท่ีดีหรือไม่นั้น ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กบัการ
ก าหนดตวัช้ีวดั หลกัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน ในขณะเดียวกนัตอ้งมองถึง
ความเป็นไปไดใ้นการบรรลุความส าเร็จท่ีเหมาะสม ตวัช้ีวดัท่ีดีไม่ควรยากหรือง่ายเกินไป เพราะ
เป้าหมายท่ีดูพิชิตไดน้ั้นจะท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีดีในการบรรลุเป้าหมาย ไม่ทอ้แท ้เบ่ือหน่าย กงัวล 
หรือเกิดความเครียดท่ีท าให้บรรลุผลในขณะเดียวกนัการกบัหนดตวัช้ีวดัท่ีมีมาตฐานสูงจนเกินไป 
อาจท าให้เกิดผลเสียในทางตรงกันขา้ม ไม่มีแรงจูงใจท่ีดี จะท าให้ทุกคนร่วมมือท างานให้บรรลุ
เป้าหมายยาก” (นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ, ผูจ้ดัการภาค) 

“การวดัผลดว้ย KPI จะท าใหรู้้ขีดความสามารถของบุคลากร จุดแขง็ จุดอ่อน การแกปั้ญหา
ต่าง ๆ และองกรค ์บุคลากร จะเติบโตไดก้็จะมาจากการวดัผลของ KPI” (นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, 
ผูจ้ดัการภาค) 

“การวดัผลประสิทธิภาพการท างานดว้ย KPI เป็นการวดัผลการท างานตวัเลข ซ่ึงจะมีความ
ชดัเจนและแม่นย  าท่ีสุดในการวดัผลงาน” (นางสาวณิชาภทัร ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 7 เ พ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนคัดเลือกบุคลำกรเข้ำร่วมงำนกับองค์กำรส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 แบบเจาะลึกเป็น
รายบุคคล (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) จ านวน 
3 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ง แต่วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563 ถึง วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
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จนครบทั้งหมด 3 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหารแต่ละคน จากการท่ีผูว้ิจยั
ได้ถามค าถามกับผูจ้ดัการภาคว่า  “ท่านคิดว่าปัจจยัด้านคดัเลือกบุคลากรเขา้ร่วมงานกับองค์การ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งไร” ค าตอบท่ีผูวิ้จยัมีดงัน้ี 

“กระบวนการสรรหาบุคลากรข้อส าคัญ เร่ิมตั้งแต่ การจูงใจ โน้มน้าว ชักชวน คนท่ีมี
คุณสมบติั ท่ีเหมาะสม ให้เขา้มาร่วมทีมงานในองค์ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามก าหนดเวลาท่ี
วางแผนก าลงัพลไวจ้ านวนท่ีตอ้งการ การไดค้นเก่ง คนดี และมีผลการปฏิบติังานจะท าให้องคก์ร
สามารถแข่งขนัเชิงธุรกิจได ้กระบวนการสรรหาน้ีจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จขององค์กร
ในยคุน้ี” (นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ, ผูจ้ดัการภาค) 

“กระบวนการคดัเลือกคนเขา้ร่วมงานเป็นด่านแรกท่ีส าคญัมาก ไดค้นดี คนท่ีเหมาะสมกบั
งาน จะท าให้คนแหละองคก์รประสบความส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ถา้ไดค้นท่ีไม่เหมาะสมเขา้ม า
จะเสียทั้ง เวลา เงิน และอีกหลายๆอยา่ง” (นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

“การคดัเลือกบุคลากรเป็นส่ิงส าคญัมากในการคดัเลือกบุคคลเขาท างาน เพราะตอ้งดูว่าคน
แบบน้ีลกัษณะไหนท่ีเขา้มาแลว้จะท าให้องค์กรพฒันา และขบัเคล่ือนต่อไปได้โดยตอ้งดูว่านิสัย 
และวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นเข้ากับองค์กรได้หรือไม่ และจะไม่สร้างปัญหาต่อไปในอนาคต” 
(นางสาวณิชาภทัร ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

ตอนท่ี 8 เพ่ือศึกษำปัจจัยด้ำนสภำวะผู้น ำส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร 
จากการท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 แบบเจาะลึกเป็น

รายบุคคล (In-depth Interview) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) จ านวน 
3 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมท าการสัมภาษณ์ตั้ง แต่วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2563 ถึง วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
จนครบทั้งหมด 3 คน ดว้ยเวลาท่ีแตกต่างกนั ตามความพร้อมของผูบ้ริหารแต่ละคน จากการท่ีผูว้ิจยั
ไดถ้ามค าถามกบัผูจ้ดัการภาคว่า “ท่านคิดว่าปัจจยัด้านสภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งไร” ค าตอบท่ีผูวิ้จยัมีดงัน้ี 

“ปัจจยัดา้นสภาวะผูน้ าจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายของทีม มีบรรทดัฐาน และค่านิยม
ของทีม รู้จกัสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริหารจดัการมีความสามารถในการปฏิบติัการสามารถ
อธิบายได ้เป็นตวัแทนของทีมได ้แสดงถึงสัญลกัษณ์ของทีม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ผูน้ า
สามารถพฒันาตนเองและพฒันาผูต้ามให้มีความแขง็แกร่งสามารถยืนอยู่ดว้ยตนเองอยา่งอิสระผูน้ า
ตอ้งให้ความไวว้างใจเช่ือถือผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นของใตผู้บ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ มีการ
ให้รางวลัตอบแทนเป็นการมัน่คงบริหารอย่างมีส่วนร่วมตั้งจุดประสงค์ร่วมกนั มีความประเมิน
ความก้าวหน้า มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางทั้งจากระดับบนลงล่างหรือในกลุ่มผูร่้วมงาน 
สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารได ้ทั้งในกลุ่มผูบ้ริหาร และในกลุ่มผูร่้วมงาน จะท าให้ผูน้ า



การน าเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพเิศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นท่ี 28 

 703 

 

ประสพความส าเร็จ และเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้น ซ่ึงความส าเร็จน้ีขึ้นกบัการมี
ส่วนร่วมมานอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา”(นางสาวขนิษฐา เท่ียงประเทศ, ผูจ้ดัการภาค) 

“ผูจ้ดัการภาคควรมีสภาวะผูน้ า เพราะเป็นต าแหน่งท่ีบริษทัให้ความไวว้างใจ ให้สร้างและ
บริหารบุคลากรซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีถาวะผูน้ าสูง เพื่อน าคนสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัทีมงานและน าพาไป
ประสบความส าเร็จร่วมกนั” (นายอิศธนชัญ ์ธญัวรจิโรจ, ผูจ้ดัการภาค) 

“การเป็นผูน้ าโดยเฉพาะในต าแหน่งผูจ้ดัการภาคยอ่มส่งผลต่อการท างานของทีม และมีผล
โดยตรงต่อองคก์ร ถา้ผูจ้ดัการภาคมีวิสัยทศัน์ ก็จะเล่ือนองคก์รใหเ้ติบโต และพฒันาธุรกิจต่อไปได้” 
(นางสาวณิชาภทัร ศกัด์ิพงษ,์ ผูจ้ดัการภาค) 

 

13.  สรุปผล 
 

บทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร กรณีศึกษา บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่าย
ขยายงานภูมิภาค 116 จะศึกษา ระดบัปัจจยัในการท างานของบุคลากร บมจ.ไทยประกนัชีวิตฝ่าย
ขยายงานภูมิภาค116 เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร บมจ.ไทยประกัน
ชีวิตฝ่ายขยายงานภูมิภาค116 โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้ง 3 ต าแหน่งของบมจ.ไทยประกนัชีวิต
สาขาอยธุยา 2 

 
1.  สรุปผลกำรศึกษำ 
ส่วนท่ี 1 ดา้นอาย ุส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานในหลายๆดา้น เพราะทุกช่วงอายจุะ

มีของดี จุดแข็งในแต่ละช่วงวยั ในการน าพาตวัเองไปประสบความส าเร็จ และทุกช่วงอายุก็จะมี
จุดอ่อน ตวัอย่างเช่น การใชเ้ทคโนโลยี เคร่ืองมือ การคิด การควบคุมอารมณ์ การแกปั้ญหา ดงันั้น
การท า swot wattrix จะท าใหเ้ห็นโอกาส จุดแขง็ และปัญญาขอ้บกพร่อง ของแต่ละวยัได ้ 

ส่วนท่ี 2 การพฒันา ความรู้ บุคลากรในองคก์าร สามารถสร้างบุคลากรเป็นประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานได ้เพราะการพฒันาบุคลากรเป็นหัวใจส าคญัในการพฒันาองคก์าร โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนัท่ีบุคลากรภาคส่วนงานในทุกองคก์าร ตอ้งมีการ Upskill, Reskill เพื่อปรับตวัให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปรงรวมถึงการแข็งขนัในทุก ๆดา้น ในการพฒันาบุคลากรอาจท าไดใ้นหลากหลาย
มิติ เช่น การฝึกอบรม ระบุพี่เล้ียง,ระบบโค้ชชิง,ระบบท่ีปรึกษา การบวนการต่าง ๆเหล่าน้ีเป็น
กระบวนการในการพฒันาบุคลากรเพื่อใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนท่ี 3 การสร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขัน มอบรางวลั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน อย่างมาก เพราะเป็นการดึงศกัยภาพของบุคลากรออกมาใชอ้ยา่งเต็มท่ี ดว้ยการจูงใจการ
ให้รางวัล ความหลัก ทฤษฎี star modal เพราะเม่ือเกิดการแข่งขัน จะเกิดการพัฒนา การคิด
สร้างสรรค ์การทุ่มเท ในการมุ่งสู่ การไดรั้บรางวลั เม่ือเกิดการไดรั้บรางวลั บุคลากรจะรู้สึกภูมิใจ 
รู้สึกมีคุณค่า และการรู้สึกมีคุณค่าจะท าใหเ้กิดการดึงเอาศกัยภาพมาใชเ้พื่อ ประโยชน์ขององคก์าร 

ส่วนท่ี 4 วฒันธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
เพราะเป็นการหลอมรวมและหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์การให้มีแนวทางท่ีสอดคล้อง 
เพื่อการบรรลุพนัธกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์าร วฒันธรรมองคก์ารท่ีสอดคลอ้งท่ีดีจะเป็นรากฐาน
ท่ีส าคญัในการท่ีองคก์ารจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ส่วนท่ี 5 การพฒันาบุคลากรในระบบพี่เล้ียง (Mentoring system)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เป็นส่ิงท่ีส าคัญ ท าให้บุคลากรเกิดความกล้า ความมั่นใจในการ
ปฏิบติังาน ส่งผลต่อการสร้างทกัษะท่ีดีในการปฏิบติังาน มีการสอนดูแลแบบใกลชิ้ด มีการท าให้ดู
เป็นตวัอย่าง จึงท าให้เกิดความผิดพลาดน้อย ระบบพี่เล้ียงยงัสร้างความรู้สึกท่ีดีให้กบับุคลากรเกิด
ความรัก ความผูกพนั ท าให้เกิดการเขา้ถึงและเขา้ใจกนัและกนั ก่อให้เกิดความรัก ความสามคัคีใน
องคก์ร 

ส่วนท่ี 6 การวดัประสิทธิภาพการท างานด้วย KPI ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ี
ส าคญั เพราะเป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการท างานดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์ารก าหนด KPI ท าให้เกิด
การพฒันางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพงาน รวมถึงท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ถา้สามารถบรรลุ KPI ท่ี
องคก์ารก าหนด ทั้งน้ี KPI ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือคอยจบัผิดในมุมมองของบุคคลากร
บางคนในองคก์าร ซ่ึงขาดความเขา้ใจในเร่ืองการวดัและมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 7 กระบวนการคดัเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ส่งผลเป็นอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน เพราะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นทรัพยสิ์นขององคก์าร แต่มีเฉพาะคนน้ี
ใช่เท่านั้น จากค ากล่าวน้ีท าให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนจะสร้างประโยชน์ให้กบัองคก์าร ฉะนั้น จึงตอ้งมี
กระบวนการสรรหา และคดัเลือกท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึกหลกัเกณฑ ์การคดัเลือกพิจารณาจาก 7 
Q คือ IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient), CQ (Creativity Quotient), MQ (Moral 
Quotient), PQ (Play Quotient), AQ (Adversity Quotient), SQ (Social Quotient)  

ส่วนท่ี 8 ภาวะผูน้ า ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานอย่างท่ีสุดในยุคปัจจุบนัองคก์ร
ตอ้งการคนท่ีมาท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารไม่วา่จะระดบัตน้ กลาง หรือสูง ท่ีมีภาวะผูน้ ามากกวา่มาใชอ้ านาจ
หนา้ท่ีสั่งการหรือบงัคบับญัชา เพราะมีเหตุการณ์มากมายในปัจจุบนัท่ีสะทอ้นให้เห็นแลว้วา่ การใช้
อ านาจตามหัวโขน ไม่สามารถกระตุน้จูงใจให้พนักงานในองค์กรทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ี หากแต่
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การเขา้ไปยึดกุมหัวใจให้เกิดความศรัทธาจะมีพลงัขบัเคล่ือนท่ีมากกว่า ท่ีส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้ง
สามารถส่ือสารให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ และเช่ือมโยงภาพย่อยไดอ้ย่างเป็นระบบ เห็นกลไก ความ
เช่ือมโยง และผลกระทบระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อขบัเคล่ือนผลลพัธ์สุดทา้ย หรือบรรลุ
เป้าหมายใหญ่ใหไ้ดใ้นท่ีสุด 

 
2.  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป  
จากการศึกษาท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษามานั้น เป็นการศึกษาเฉพาะเพียงกลุ่มขนาดเล็กของทางบ

มจ.ไทยประกนัชีวิต ขาอยธุยา  2 ท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดม้านั้นยงัไม่ตอบสนองตรงจุด แต่ก็ทราบถึง
แนวทางในการบริหารองคก์ารประกนัชีวิตมากยิง่ขึ้น 

ผูก้  าหนดนโยบายควรท าการศึกษาและแสวงหาปัจจยัท่ีมีผลในการสร้างประสิทธิภาพเขา้
มาปรับใช้กับพนักงานฝ่ายขายขององค์การ ในการก้าวเขา้สู่แบบดิจิตอลในอนาคต ในขณะนั้น
การศึกษาในส่วนต่อไป ควรดูจากสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก เพื่อประกอบการ
ท าการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความเท่ียงตรง และสามารถน ามาปรับใช้ในองค์การและพฒันา
รูปแบบการพฒันาบุคลากรใหดี้ยิง่ขึ้น 
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