การนาเสนอบทความผลงานการศึกษา
วิชาการค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000)
นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ปี การศึกษา 2562
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

คานา
การรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานบทความของนักศึก ษา โดยเฉพาะผลงานวิชาการของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
เป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้นาเอาความรู ้ที่ได้ศึกษามานั้นมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
ท าวิ จั ย แล้ ว ยัง ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การอภิ ป รายในประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ความรู ้ที่นกั ศึกษาได้ศึกษามา
ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเผยแพร่ ผลงานบทความของ
นั ก ศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด ท าหนั ง สื อรวบรวมบทความการท าวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาฉบั บ นี้ ขึ้ น โดย
มีวตั ถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงานการศึกษาและวิจยั ของนักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต ภาคพิ เศษ ศู นย์ก ารศึ ก ษา จังหวัดนครราชสี มา ในวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิ ส ระ
ปี การศึ กษา 2562 โดยมี หั วข้อของการศึ กษาวิ จัยที่ มี ความหลากหลายและน่ าสนใจเป็ นอย่ า งยิ่ ง
นอกจากนี้ ยังมีวตั ถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตของคณะ เพื่อกระตุน้
ให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ทางด้านรัฐประศาสน-ศาสตร์และ
การบริ หารการพัฒนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป
ด้วยการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ของนักศึกษา มี ขอ้ จากัดอันเนื่ องมาจากนักศึ กษาเป็ นนักวิจยั
เบื้ องต้นและด้วยระยะเวลาในการจัดท าการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระมี จ ากัด จึ งทาให้ผลการศึ ก ษา
ของนักศึกษาอาจมีขอ้ ผิดพลาดในบางจุ ด ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตอ้ งขออภัยมา ณ ที่น้ ี ดว้ ย
และทางคณะหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า หนังสื อรวบรวมบทความเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สารบัญ
หน้ า
คานา

ก.

สารบัญ

ข.

ผลการศึกษา วิชาการค้ นคว้าอิสระ (รศ.9000)

1.

โมเดลธุรกิจของความสาเร็จในวิสาหกิจขนาดย่ อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จงรั ก สุวรรณรั ตน์

1.

การพัฒนาคุณภาพการบริการของฝ่ ายทะเบียน กรณีศึกษา:
สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง
เบญญทิพย์ ทองผอม

29.

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี
ชนัญญู สุประเพียร
45.
โครงสร้ าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562 มีผลกระทบต่ อเจ้ าของผู้
ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทนงชาติ ประภาศิริ
77.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) ค
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
การศึกษาความสาเร็จของการปลูกป่ าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะอ่ างเก็บน้า
หมู่ที่ 2 ตาบลบ้ านใหม่ สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
สุมนวรรณ ชิ งชัย

108.

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการยอมรับในการทาธุรกรรมผ่ านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus
ของผู้ใช้ บริการในพื้นที่อาเภอสี ควิ้ จังหวัดนครราชสี มา
ธนภัค เกิดโพธิ์ คา
145.
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์
บนทางสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตารวจภูธรปากช่ อง
พันตารวจโทโยธิ น วรรณทวี

168.

การจัดการการเปลี่ยนแปลงกรณีเปลี่ยนระบบการรังวัดที่ดิน : กรณีศึกษาสานักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์
กฤษฎา สุโพธิ์
194.
การนาเสนอข้ อมูลข่ าวสารผ่ านเครื อข่ ายสื่ อสั งคมออนไลน์ ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา
“หนังสื อพิมพ์ ท้องถิ่นภูกระโดนนิวส์ ”
วรเดช เกิดโมลี

227.

ปัญหาในการจองสลากกินแบ่ งรัฐบาลของผู้จาหน่ ายรายย่ อย อาเภอสู งเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
ฐิ ติมา พยัคฆพงษ์

248.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) ง
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้ าราชการทุน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ร้ อยตารวจโทพงศ์ พันธุ์ จิ นโรจน์

267.

การเพิม่ พูนทักษะของเจ้ าหน้ าที่ทหาร ของหน่ วยยุทธวิธีประจาอาเภอ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พันเอกภาคภูมิ นภากาศ

285.

แนวทางการเพิม่ จานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่กรณีศึกษา
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา
อานนท์ มาลัยติด
307.
แนวทางการพัฒนาศักยภาพกานันผู้ใหญ่ บ้านในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
กรณีศึกษา อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
รั ชชานนท์ เชียรพิมาย
333.
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านนวัติวิถีให้ มีความเจริญแบบยั่งยืนกรณีศึกษา : บ้ านซับสมบูรณ์
อาเภอโนนสุ วรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ณรงค์ รักษ์ ศรี ยนั ต์
352.
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้ านท่ าหลวง หมู่ที่ 2
ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปุญญพัฒน์ บุญมาก
369.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) จ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง)
กรณีศึกษา: การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ภาคอาเภอปากช่ อง
“ต. ปากช่ อง ต. กลางดง ต. คลองม่วง”
มงคล พรมจันทึก

383.

การบริหารจัดการ และปัจจัยความสาเร็จของโครงการองค์ กรแห่ งความสุ ข
HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ภานุรุจ เข็มบุบผา

404.

ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ใน
ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ภพ สุประเพียร
421.
การศึกษาการดาเนินโครงการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
พงศธร คุ้มบัว

441.

เน็ตประชารัฐกับผลกระทบกับความเป็ นอยู่ของประชาชนในตาบลบัวทอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัชระ จันทร์ จินดา

468.

กรณีศึกษาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ของบุคลากรครู โรงเรียนราชสี มาวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา
ศลิษา บุตรศรี ภูมิ
494.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) ฉ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่ านระบบบริการข้ อมูล
ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสีมา
อัจฉรี ยา กรใหม่

512.

ปัจจัยที่มีผลต่ อกานขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็ นสุ ข” ดีเด่ นระดับจังหวัดนครราชสีมา
อนุธิดา หวังจุนกลาง

531.

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อชมรมผู้สูงอายุที่ก่อให้ เกิดความยั่งยืน กรณีศึกษา
ชมรมผู้สูงอายุตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสีมา
มาลินี ฝ่ ายเคนา

558.

การศึกษาความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานในธุรกิจรถโดยสารประจาทาง กรณีศึกษา
บริษัทเดินรถทัวร์ หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสีมา
เศรษฐพันธ์ วงศ์ เบญจรั ตน์
575.
ปัจจัยที่ทาให้ งานก่อสร้ างล่าช้ าของราชการ กรณีศึกษา บริษัทรับเหมาก่อสร้ าง
ในจังหวัดบุรีรัมย์
จักรพันธ์ อิทธิ ประภากุล

591.

ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่ อความนิยมในการเข้ าพักบัดเจ็ทโฮเทลในอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
อรอนงค์ สหะสันติสุข

614.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) ช
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการขึน้ ทะเบียน
ในอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ภาณิ ชา เข็มบุบผา
632.
การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดให้ มีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ
ปาจรี ย์ พิพัฒน์ อนันต์

658.

ปัจจัยที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรณีศึกษา บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116
ชยุต อัครมหากิจ

684.

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการค้นคว้าอิสระ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิชาการค้นคว้าอิสระ
กาหนดการการนาเสนอเผยแพร่ ผลงานการศึกษา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
จังหวัดนครราชสี มา รุ่ นที่ 28
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โมเดลธุรกิจของความสาเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จงรั ก สุวรรณรั ตน์ 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่ วมกับการสนทนากลุ่ม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อโมเดลธุ รกิจของความสาเร็ จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา โดยการศึกษาตามประเด็นความโดดเด่นของวิสาหกิจ
ขนาดย่อม โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อม สนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย
วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีการติดต่อค้าขาย ในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย
3 ประเทศ จานวน 6 คน ได้มาโดยการคัดเข้าจากการติดต่อค้าขายสิ นค้าในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 3
ประเทศ เครื่ องมือที่ใช้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปและแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษา พบว่า 1) ความโดด
เด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของสิ นค้า มาตรฐานของการผลิต การกากับติดตามมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจาหน่ายสู่ อาเซียน 2) โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา พบว่า สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบการวางแผนขยาย
ธุ รกิจทั้งพื้นที่ประกอบการและการส่ งต่อทายาทของผูก้ อบการ และ แบบการวางแผนแบบไม่ขยาย
ธุ รกิจ ทั้งนี้ ท้ งั สองแบบยังคงต้องดาเนิ นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ ก าหนด 3) การสนับ สนุ น ของหน่ ว ยงานรั ฐ ในเชิ งนโยบาย วิ ช าการ เงิ น ทุ น และ
การตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา พบว่า สามารถแบ่งออกเป็ น
2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 แบบพึงพารัฐบาล คือ ผูป้ ระกอบการที่พ่ึงพาหน่วยงานที่สนับสนุนจากรัฐบาล
เช่น นโยบายการพัฒนาสิ นค้า การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนเชิงวิชาการ และช่องทาง
การตลาดสาหรับการจาหน่ายสิ นค้า วิธีที่ 2 แบบไม่พึงพอรัฐบาล คือ ผูป้ ระกอบการได้ดาเนินการ
นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
1
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ธุ รกิจที่สืบทอดจากครอบครัว รู ปแบบการดาเนิ นการนี้ ไม่ได้อาศัยนโยบาย และงบประมาณของ
รัฐบาลในการสนับสนุ นดาเนิ นธุ รกิจ แต่อาศัยการสนับสนุ นเชิ งวิชาการและช่ องทางการตลาด
สาหรับการจาหน่ายสิ นค้าของรัฐบาล 4) ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ปัจจัยนาเข้า
ได้แก่ รายได้ คือ ผูป้ ระกอบการมี รายรับจากการประกอบธุ รกิ จสู งกว่ารายจ่าย รายจ่าย น้อยกว่า
รายรับ กระบวนการ ได้แก่ ดาเนิ นการจัดทาบัญชี รายรับบัญชี รายจ่าย การจัดการหนี้ สินจากการกู้
เงินลงทุน และการกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี และผลผลิต ได้แก่ หนี้ สิน คือ ผูป้ ระกอบการมี
ภาระหนี้สินลดลงและมีผลประกอบการเหลือออม
คาสาคัญ: โมเดลธุรกิจ วิสาหกิจขนาดย่อม 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

Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of Development
Administration.
2
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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. บทนา
เมื่อปี พ.ศ. 2550 หรื อปี ค.ศ. 2007 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ (บรู ไน กัมพูชา
อินโดนี เซี ย สปป.ลาว มาเลเซี ย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม และไทย)ได้ร่วมกันจัดทา
แผนการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น 2015 หรื อ ASEAN Economic Community Blueprint
(AEC Blueprint 2015) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินการด้านเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่การเป็ นประชาคม
อาเซี ย น ในปี พ.ศ. 2558 หรื อ ปี ค.ศ. 2015 ปั จ จุ บัน ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้เ ข้า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) อย่างเป็ นทางการเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็ นต้นมา ทั้งนี้ AEC Blueprint 2015 ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) การเป็ น
ตลาดและฐานการผลิ ตเดี ย วกัน (Single Market and Production Base) 2) การเป็ นภูมิ ภาคที่ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสู ง (Competitive Economic Region) 3) การเป็ นภูมิภาคที่มีพฒั นาการ
ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่ า เที ย มกัน (Equitable Economic Development) และ 4) การบู ร ณาการเข้า กับ
เศรษฐกิจโลก (Integration into the Global Economy) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินการ ใน
การประชุ ม สุ ด อาเซี ย น(ASEAN Summit) ครั้ งที่ 27 เมื่ อ วัน ที่ 21-22 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ผูน้ าอาเซี ยนทั้ง10ประเทศได้รับรองแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025 : AEC Blueprint 2025) เพื่อ
ก าหนดทิ ศ ทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซี ย น ในระยะ 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2568)
สาหรับ AEC Blueprint 2025 ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) การเป็ นเศรษฐกิจที่มีการรวมตัว
และเชื่อมโยงในระดับสู ง (A Highly Integrated and Cohesive Economy) 2) การมีความสามารถใน
การแข่ ง ขัน มี น วัต กรรม และมี พ ลวัต (A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN) 3)
ส่ งเสริ มการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขา (Enhancing Economic Connectivity
and Sectoral Integration) 4) ความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่ วน และมีประชาชน
เป็ นศู นย์ก ลาง (Resilient, Inclusive and People-Oriented, People-Centered ASEAN) และ 5) การ
เป็ นส่วนสาคัญของประชาคมโลก (Global ASEAN)
ภายใต้ AEC Blueprint 2015 และ AEC Blueprint 2025 มีแผนงานและมาตรการที่มี ความ
คล้ายคลึงกันมาก (หากแต่การแบ่งจัดกลุ่มที่แตกต่ างกัน) กล่าวคือ AEC Blueprint 2025 เป็ นการ
ดาเนินมาตรการต่อเนื่องและต่อยอดจาก AEC Blueprint 2015 จึงทาให้มาตรการส่วนใหญ่จาก AEC
Blueprint 2015 ได้ยกยอดมาดาเนิ นการต่อใน AEC Blueprint 2025 เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการที่เพิ่มเติมส่ วนใหญ่เป็ นมาตรการที่อยู่ในความสนใจของเวทีโลก
อาทิ มาตรการการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ อุปทานของโลก มาตรการการขับเคลื่อนการ
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เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การนานวัตกรรม การวิจยั และพัฒนา และ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ มาตรการธรรมาภิ บาล มาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืน มาตรการเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทของภาคเอกชนในอาเซี ยน มาตรากรความเป็ น
หุ้นส่ วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เป็ นต้น โดยมาตรการต่าง ๆ ของ AEC Blueprint 2015 ที่ได้
ยกยอดมาใน AEC Blueprint 2025 และมาตรการใหม่ ที่ ไ ด้เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น (เดชชัย กุ ล วงศ์ , 2559)
ประเทศสมาชิกส่ วนใหญ่ในประชาคมอาเซียนมีจุดเด่น 3 ประการ คือ เป็ นแหล่งอาหารของโลก มี
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความโดดเด่นด้านภาคบริ การ โดยเฉพาะบริ การที่เชื่อมโยงกับ
การท่ อ งเที่ ย ว ประชากรในอาเซี ย นซึ่ ง มี อ าชี พ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ การเกษตร การค้า และการ
ให้บริ การมีจานวนหลายร้อยล้านคน ในส่วนของไทย ก็ได้พยายามพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่เรี ยกว่า
Young and Smart Farmers ให้เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจด้านการเกษตรที่นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาช่วยให้สามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่มีมูลค่าสู งขึ้น รัฐบาลไทยตระหนักดีวา่ วิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย มีบทบาทสาคัญ ไม่เพียงแค่มิติเศรษฐกิจ แต่ยงั ครอบคลุมถึงมิติ
ด้านสังคม เพราะมีจานวนมาก และกระจายอยู่ทวั่ ทุกภูมิภาค หากสามารถดูแลให้ธุรกิจเหล่านี้ มี
ความมัน่ คงแข็งแกร่ งได้ ก็เท่ากับช่วยให้ประชาชนที่เป็ นเจ้าของและลูกจ้างมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน
เป็ นการช่วยลดความเหลื่อมล้ า อันเป็ นความท้าทายของประเทศไทยและอาเซียนในภาพรวม
ดัง นั้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษาโมเดลธุ ร กิ จ ของความส าเร็ จ ในวิ ส าหกิ จ ขนาดย่อ มระดับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
โดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ศึกษาโอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิ จขนาดย่อมและศึกษาการ
สนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อม
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มาผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดขนาดย่อม ในการนาไปปรับปรุ งและพัฒนาธุ รกิจ ให้มีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็ น
แนวทางให้กับ ผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจทั้ง รายเก่ า และรายใหม่ ที่ จะดาเนิ นการโมเดลธุ รกิ จ นี้
ต่อไป

2. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพเรื่ องโมเดลธุรกิจของความสาเร็ จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
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2.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
การดาเนินการวิจยั เรื่ องโมเดลธุรกิจของความสาเร็ จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึกษาภายใต้ทฤษฎีระบบ
ประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพื่อศึกษาความโดดเด่นของวิ สาหกิจขนาด
ย่อม โอกาสในการเติบ โตขยายวิส าหกิจขนาดย่อม และการสนับสนุ นของหน่ วยงานรั ฐในเชิ ง
นโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่ วมกับการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) จากผูป้ ระกอบการที่ ข้ ึนทะเบี ยนวิ สาหกิ จขนาดย่อมระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และมีการค้าขายระหว่างประเทศอาเซียน
ประชากรที่ ศึ ก ษา ผู ้ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key Informants) ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ
ผูป้ ระกอบการที่ข้ ึนทะเบียนวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสี มา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติของการจด
ทะเบียนและมีการติดต่อสาหรับการค้าขายระหว่างอาเซียน
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ร่ วมกับการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาโมเดลธุรกิจของ
ความส าเร็ จ ในวิ ส าหกิ จ ขนาดย่อ มระดับประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครราชสี มา จานวน 6 ราย
2.2 เครื่ องมือการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม โอกาสในการ
เติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อม การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และ
การตลาดของวิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ ม ปั จ จัย น าเข้า ได้แ ก่ รายได้ รายจ่ า ย และสถานทางสั ง คม
กระบวนการ ได้แก่ การจัดการหนี้สิน และผลผลิต ได้แก่ หนี้สินลดลง เป็ นอย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ที่ ละคนจนกว่าข้อมูลอิ่ มตัว นาผลจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้ อหา จากนั้น
ดาเนิ นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นาผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อ
ยืนยันผลการดาเนินการวิจยั
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ร่ วมกับการสนทนากลุ่มโดยดาเนิ นการวิเคราะห์เนื้ อหาจากการถอดเทปและการจดบันทึกร่ วมกับ
การตรวจสอบของผูป้ ระกอบการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

3. ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทัว่ ไป เพศชาย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 เพศหญิง จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 83.33 อายุ ระหว่าง 40 - 65 ปี (น้อยสุ ด 40 ปี มากสุ ด 65 ปี ) ระดับการศึกษา ต่าสุ ด ระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สู งสุ ดปริ ญญาโท สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 55,000 11,310,000 บาท/เดือน
2) ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า ความโดดเด่นของความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ
คือ คุณภาพของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ ได้แก่ คุณภาพของการคัดสรรค์วตั ถุดิบ คุณภาพของขั้นตอน
การผลิตและการปรุ งรส คุณภาพของมาตรฐานในการควบคุมและการกากับสิ นค้า ได้แก่ การทาน้ า
ซอส การชัง่ ตวง และการแพ็คเก็ตบรรจุ ที่ทนั สมัย มี การส่ งออกต่างประเทศ เช่ น เกาหลี ฟิ ลิ ปิน
นอเวย์ กัมพูชา เมียรมาร์ เป็ นต้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ง คือ คุณภาพของ
วัต ถุ ดิ บ ได้ แ ก่ รั ง ไหม ปลอดสารพิ ษ เน้ น สุ ข ภาพดี ข องลู ก ค้า มี ม าตรฐานและตรวจสอบ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และแบรน์ OTOP สาหรับการบินไทย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่ อม จ คือ กระบวนการ
ผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ครบวงจรได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า การออกแบบลายผ้าเน้นความเป็ นไทย
การฟอกย้อมเส้นไหม การทอผ้าไหมผ้าฝ้าย การทอผ้าไหม และผ้าฝ้ายแบบยกดอกสไตล์ผา้ ยก
ลาพูน การย้อมผ้าผืน และการพิมพ์ลายบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4 กล่าวว่า ความโดนเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ค คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ลวดลายแตกต่างร่ วมสมัย ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล ความเป็ นแฟชัน่ ร่ วมสมัยทุกวัน รางวัลการันตีคุณภาพระดับสากล
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 กล่าวว่า ความโดนเด่นของกิจขนาดย่อม ข คือ คุณภาพของเส้นหมี่ที่
เหนียวนุ่มและน้ าซอสทาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จุดเด่นของน้ าซอสคือ มี 3 รส เปรี้ ยว หวาน เค็ม
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 6 กล่าวว่า ความโดนเด่นของกิจขนาดย่อม ก คือ คุณภาพของการใช้
วัตถุดิบ ความเหนียวและนุ่มของเส้น การกากับและควบคุมคุณภาพแรงงานคนและเครื่ องจักร ความ
ชานาญในการปรุ งรสชาติ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ปรับปรุ งแก้ไขสม่าเสมอ
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จากคาถามความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั
สามารถวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาคื อ ความโดดเด่ น ของวิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มอ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครราชสี มา ประกอบด้วย คุณภาพของสิ นค้า มาตรฐานของการผลิต การกากับติดตามมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจาหน่ายสู่ อาเซียน แสดงเป็ นภาพประกอบดังนี้

คุณภาพของสิ นค้า

มาตรฐานของการผลิต

การกากับและติดตาม

ช่องทางการ
จาหน่ายสู่อาเซียน

ภาพที่ 1 ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
3) โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ค นที่ 1 กล่ า วว่า โอกาสในการเติ บ โตของวิส าหกิ จ ขนาดย่อ ม ฉ คื อ มี
แผนการขยายตลาดให้กบั ทุกกลุ่มอาชีพ ขยายช่องทางการจาหน่อยสิ นค้าทางออนไลน์ ขยายการ
ปรับปรุ งรสชาติสาหรับเด็ก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม ง คือ การขาย
สิ นค้าให้กับการบิน ไทย ในแบรน์ OTOP สิ นค้าการบินไทย และเป็ นที่รู้จกั ในต่างประเทศ เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา เกาหลี เป็ นต้น
ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ คนที่ 3 กล่าวว่า โอกาสในการเติ บโตของวิสาหกิจขนาดย่อม จ คือ การ
ออกแบบลวดลายของผ้าทอผสมผสานลายมัดหมี่เพื่อเพิ่มมูลค่า และการขยายแผนกตัดเย็บ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม ค คือ สามารถ
กาหนดราคาสิ นค้าตามคุณภาพงาน และสามารถสร้างมาตรฐานสิ นค้าระดับสากลสู่ การส่ งออก
ยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปุ่น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม ข คือ มีแผนการ
ขยายโรงงาน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 6 กล่าวว่า โอกาสในการเติบโตของของวิสาหกิจขนาดย่อม ก คือ การ
พัฒนารสชาติตามความต้องการของตลาดภายใต้การกากับของผูก้ าหนดอาหาร และการขยายพื้นที่
จาหน่ายต่างประเทศ
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จากค าถามโอกาสในการเติ บ โตขยายวิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มอ าเภอปั ก ธงชั ย จัง หวัด
นครราชสี มา ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์เนื้ อหา คือ โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ของผูป้ ระกอบการสามารถแยกออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ส่ วน
แรก คือ แบบการวางแผนขยายธุ รกิจทั้งพื้นที่ประกอบการและการส่ งต่อทายาทของผูก้ อบการ ส่วน
ที่ ส อง คื อ แบบการวางแผนแบบไม่ ข ยายธุ รกิ จ ทั้ง นี้ ท้ งั สองแบบยัง คงต้องดาเนิ นการควบคุ ม
คุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด แสดงเป็ นภาพประกอบ ดังนี้
แบบการวางแผนขยายธุรกิจ
- พื้นที่ประกอบการ
- งบประมาณ
- การส่งต่อทายาท

แบบไม่การวางแผนขยายธุรกิจ
- พื้นที่ประกอบการ
- งบประมาณ
- การส่งต่อทายาท

ผลิตภัณฑ์
- ดาเนินการควบคุมคุณภาพ
- การกากับมาตรฐานสิ นค้ามาตรฐาน

ภาพที่ 2 โอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
4) การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของ
วิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ
คื อ ด าเนิ น การธุ ร กิ จ ครอบครั ว ปฏิ เ สธการไดรั บ การสนับ สนุ น เชิ ง นโยบาย และเงิ น ทุ น จาก
ภาครัฐบาลแต่เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการ และการตลาดโดยการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าในสถานที่ต่าง ๆ
เช่น ออกบูท
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ง
คือ หน่ วยงานรั ฐบาลมีก ารสนับสนุ นเชิ งนโยบาย เงินทุนและช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้า ส่ วน
สถาบันการศึกษาสนับสนุนวิชาการ เช่น สนับสนุนการบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดทาตราสิ นค้า การอบรม
ระยะสั้น เช่น การพัฒนาสู ตร การพัฒนาอาคาร ความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพร โดยสนับสนุนจาก พัฒนา
ชุมชน ภาคอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นต้น
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ
คือ ดาเนิ นการธุ รกิจครอบครัว ปฏิเสธการไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และ
การตลาด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4 กล่าวว่า การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐของวิสาหกิจขนาดย่อม ค
คื อ หน่ ว ยงานรั ฐ บาลมี ก ารสนั บ สนุ น เชิ ง นโยบาย เงิ น ทุ น และช่ อ งทางการจ าห น่ า ยสิ น ค้า
ส่ วนสถาบันการศึกษาสนับสนุ นวิชาการ เช่ น สถาบันสิ่ งทอ, สสว., กรมส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, กรมหม่อนไหม ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ออกบูทสิ นค้า OTOP งานแฟร์
ต่าง ๆ และได้ไปนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ค นที่ 5 กล่ า วว่า การสนับ สนุ น ของหน่ ว ยงานของกิ จ ขนาดย่ อ ม ข คื อ
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลมี ก ารสนับ สนุ น เชิ ง นโยบาย เงิ น ทุ น และช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ส่ ว น
สถาบันการศึกษาสนับสนุนวิชาการ เช่น ส่ วนราชการ สถาบันอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ด้านองค์ความรู ้ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาจากกลุ่มแม่บา้ น การวิจยั และพัฒนา
การสนับสนุนการออกบูทนาเสนอสิ นค้า การจาหน่ายสิ นค้าต่างประเทศ เป็ นต้น
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ค นที่ 6 กล่ า วว่า การสนับ สนุ น ของหน่ ว ยงานของกิ จ ขนาดย่ อ ม ก คื อ
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลมี ก ารสนับ สนุ น เชิ ง นโยบาย เงิ น ทุ น และช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ส่ ว น
สถาบันการศึกษาสนับสนุนวิชาการ เช่น อุตสาหกรรมภาค 6 หอการค้าจังหวัดนครราชสี มา สถาบัน
อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็ นต้น
จากคาถามการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาด
ของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์เนื้ อหาคือ การ
สนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของวิสาหกิจขนาดย่อม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา สามารถแบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 แบบพึงพารัฐบาลคือ
ผูป้ ระกอบการที่ พ่ึ ง พาหน่ ว ยงานที่ ส นับ สนุ น จากรั ฐ บาล เช่ น นโยบายการพัฒ นาสิ น ค้า การ
สนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนเชิงวิชาการ และช่องทางการตลาดสาหรับการจาหน่ายสิ นค้า
วิธีที่ 2 แบบไม่พึงพอรัฐบาล คือ ผูป้ ระกอบการได้ดาเนินการธุรกิจที่สืบทอดจากครอบครัว รู ปแบบ
การดาเนิ นการนี้ ไม่ได้อาศัยนโยบาย และงบประมาณของรัฐบาลในการสนับสนุนดาเนิ นธุ รกิจ แต่
อาศัยการสนับสนุนเชิงวิชาการและช่องทางการตลาดสาหรับการจาหน่ายสิ นค้าของรัฐบาล แสดง
เป็ นภาพประกอบดังนี้
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แบบพึ่งพารัฐบาล

แบบไม่พ่งึ พารัฐบาล

- นโยบายการพัฒนาสิ นค้า
- การสนับสนุนงบประมาณ

- นโยบายการพัฒนาสิ นค้า
- การสนับสนุนงบประมาณ

การสนับสนุนจากรัฐบาล
- การสนับสนุนเชิงวิชาการ
- และช่องทางการตลาด
สาหรับการจาหน่ายสิ นค้า

ภาพที่ 3 การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของ
วิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา
5) ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ รายจ่าย กระบวนการ ได้แก่ การจัดการหนี้สิน และผลผลิต
ได้แก่ หนี้สิน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย
1. รายรับของวิสาหกิจขนาดย่อม ฉ เฉลี่ยต่อเดือน กาไรสุทธิประมาณ 200,000 บาท
2. รายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
กระบวนการ
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายรับ
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
3. การกูเ้ งินดาเนินการธุรกิจ
4. การกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี
ผลผลิต
1. รายได้เพิ่ม
2. ภาระหนี้สินลดลง
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ง
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย
1. รายรับของวิสาหกิจขนาดย่อม ง เฉลี่ยต่อเดือน 55000 บาท
2. รายจ่ายได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
ประมาณ 27500 บาทต่อเดือน
กระบวนการ
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายรับ
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
3. การกูเ้ งินดาเนินการธุรกิจ
4. การกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี
ผลผลิต
1. รายได้เพิ่ม
2. ภาระหนี้สินลดลง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 กล่าวว่า ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม จ
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย
1. รายรับของวิสาหกิจขนาดย่อม จ เฉลี่ยต่อเดือน 11,310,000 บาท
2. รายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
ประมาณ 1,150,000 บาทต่อเดือน
กระบวนการ
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายรับ
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
3. การกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี
ผลผลิต
1. รายได้เพิ่ม
2. ภาระหนี้สินลดลง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4 กล่าวว่า ความโดนเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อม ค
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย
1. รายรับของวิสาหกิจขนาดย่อม ค เฉลี่ยต่อเดือน 200,000 บาท
2. รายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน
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กระบวนการ
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายรับ
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
3. การกูเ้ งินดาเนินการธุรกิจ
4. การกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี
ผลผลิต
1. รายได้เพิ่ม
2. ภาระหนี้สินลดลง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 กล่าวว่า ความโดนเด่นของกิจขนาดย่อม ข
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย
1. รายรับของวิสาหกิจขนาดย่อม ข เฉลี่ยต่อเดือน 660,000 บาท
2. รายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
ประมาณ ไม่ระบุ บาทต่อเดือน
ดังคาที่กล่าวว่า “กาหนดไว้กาไรไม่มากเราใช้ลกั ษณะของ Volume เป็ นตัวหลัก”
“เช่นสิ นค้าเรากาไรซองละ 1 บาท เราพออยูไ่ ด้ และเราเน้นปริ มาณที่ผลิตออกไป”
กระบวนการ
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายรับ
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
3. ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ลาพระเพลิงงบประมาณ
4. การกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี
ผลผลิต
1. รายได้เพิ่ม
2. ภาระหนี้สินลดลง
ดังคาที่กล่าวว่า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 6 กล่าวว่า ความโดนเด่นของกิจขนาดย่อม ก
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย
1. รายรับของวิสาหกิจขนาดย่อม ก เฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาท
2. รายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
กระบวนการ
1. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายรับ
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2. ดาเนินการจัดทาบัญชีรายจ่าย
3. การกูเ้ งินดาเนินการธุรกิจจาก ธนาคารSME 3 ล้าน
4. การกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี
ผลผลิต
1. รายได้เพิ่ม
2. ภาระหนี้สินลดลง
จากคาถามปั จจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ รายจ่าย กระบวนการ ได้แก่ การจัดการหนี้ สิน และ
ผลผลิต ได้แก่ หนี้สิน ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์เนื้อหาคือ ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้คือ ผูป้ ระกอบการ
มี รายรั บ จากการประกอบธุ รกิ จสู งกว่ารายจ่ าย รายจ่ ายคือ ผูป้ ระกอบการมี รายจ่ าย เช่ น ค่าจ้าง
พนักงาน ค่าแก๊สหุ งต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น น้อยกว่ารายรับ กระบวนการ ได้แก่
การจัดการหนี้ สินคือ ผูป้ ระกอบการมีการจัดการหนี้ สิน โดยการดาเนิ นการจัดทาบัญชีรายรับบัญชี
รายจ่าย การจัดการหนี้ สินจากการกูเ้ งินลงทุน และการกากับ ดูแล และตรวจสอบบัญชี และผลผลิต
ได้แก่ หนี้ สิน คือ ผูป้ ระกอบการมี ภาระหนี้ สินลดลงและมีผลประกอบการเหลื อออม แสดงเป็ น
ภาพประกอบดังนี้
ปัจจัยนาเข้า
- รายได้เพิ่มขึ้น
- รายจ่ายลดลง

กระบวนการ
- การจัดทาบัญชีรายรับ
- การจัดการบัญชีรายจ่าย
- การจัดการหนี้สิน
- การกากับ ดูแล และ
ตรวจสอบบัญชี

ผลผลิต
- ภาระหนี้สินลดลง
- มีผลประกอบการ
เหลือออม

ข้อมูลย้อนกลับ
การทบทวนปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิต
ภาพที่ 4 ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสี มา
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จากผลการศึ ก ษาโมเดลธุ ร กิ จ ของความส าเร็ จ ในวิ ส าหกิ จ ขนาดย่อ มระดับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเขียนโมเดลธุ รกิ จของ
ความส าเร็ จ ในวิ ส าหกิ จ ขนาดย่อ มระดับประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครราชสี มา ดังนี้

ขั้นเตรี ยม

ขั้นผลิต

- คุณภาพวัตถุดิบ

- คุณภาพผลผลิต
- มาตรฐานผลผลิต
- ความต้องการของ
ลูกค้า
- การตลาด

- มาตรฐานวัตถุดิบ
- เกณฑ์ผลผลิต
- เครื่ องจักร

ผลิตภัณฑ์
- คุณภาพผลิตภัณฑ์
- แพ็กเกจจิ้น
- ตรงตามความ

ต้องการลูกค้า

การปรับปรุ ง
-

ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
นโยบายรัฐบาล
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การทบทวนการตลาด

การจาหน่าย
- การตลาด

ภายในประเทศ
- การตลาด
ต่างประเทศ

ภาพที่ 5 โมเดลธุรกิจของความสาเร็จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคม

4. บทวิพากษ์
1) ความโดดเด่นของวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ความ
โดดเด่นของวิสาหกิ จขนาดย่อมจากการได้สัมภาษณ์เชิ งลึกนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้ อหาและ
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นาไปสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย คุณภาพของสิ นค้า ได้แก่ วัตถุดิบที่นามาใช้ในการประกอบเพื่อ
แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการดาเนิ นการผลิตภัณฑ์ และการจัดแพกเกจจิ้นที่ทนั สมัยน่าสนใจ
มาตรฐานของการผลิต ดาเนินการตามมาตรฐานการผลิตภายใต้เกณฑ์ต่างๆขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการกากับมาตรฐาน ได้แก่ การกาหนดตามเกณฑ์การผลิตของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสี มา สานักงานป้องกันโรคที่ 9 นครราชสี มา ศูนย์วิจยั
หมอนไหม ศู นย์วิท ยาศาสตร์ เขต 6 และอุตสาหกรรมภาค 6 การก ากับติ ดตามมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ การดาเนินการภายใต้การกากับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการนาผลิตภัณฑ์นาไปตรวจ
เพื่อหาคุณภาพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหนังสื อตอบรับผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุ งตามผล
การตรวจเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนดของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจาหน่ายสู่ อาเซี ยน
ได้แก่ การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศผ่านทางช่องทางองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น บริ ษทั ร้านค้า
ห้างหุ ้นส่ วน เป็ นต้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพิ มพ์พิสุ ทธิ์ อ้วนล้ า ชมพูนุท โมราชาติ และ
กัญญา จึ ง วิมุ ติพ นั ธ์ (2560) ศึ ก ษาเรื่ องการพัฒนาศัก ยภาพการดาเนิ นงานกลุ่ มหนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อศึกษาศักยภาพการดาเนิ นงาน ปัญหาอุปสรรค เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จของ
กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และพฤติกรรมและความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนิ นงานของกลุ่มโอทอปสมุนไพรที่ประสบ
ความสาเร็ จจากทัว่ ประเทศ จานวน 33 คน และกรรมการกลุ่มโอทอปในจังหวัดอุบลราชธานี ที่
ประสบผลสาเร็จ จานวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และกรรมการกลุ่มโอ
ทอปที่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ 1 กลุ่ ม จ านวน 10 คน กลุ่ ม นี้ ใช้ก ารสนทนากลุ่ม เป็ นเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้ อหา
และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีจานวน 151 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การประเมินรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโอทอป ได้แก่ เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน จานวน 25
คน และตัวแทนกลุ่มเครื อข่ายโอทอป จานวน 5 คน รวม 30 คน ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพการ
ดาเนินงานกลุ่มโอทอป ที่ควรได้รับการพัฒนามี 4ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้านการ
บริ หารการผลิต ด้นการบริ หารการตลาด และด้านการบริ หารการเงิน ปั ญหาอุ ปสรรคที่สาคัญ คือ
กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพและพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไข
สู่ ความสาเร็ จคือกลุ่มโอทอปมีความรู ้การบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิตสิ นค้าโอทอปให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP - Good Manufacturing Practice)
และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคที่ ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบ 5 อัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นผูผ้ ลิตชุมชน ด้านกระบวนการผลิต ด้าน
ความเชื่อ และด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานให้มี ประสิ ทธิภาพ
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ด้วยการสร้างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพโดยใช้คู่มือฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน ที่
ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 บทนาและการขับเคลื่อนโครงการโอทอป ส่ วนที่ 2 ความรู ้เรื่ องสมุนไพร
และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์โอทอปประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ส่ วนที่3 การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโอทอป 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หาร
จัดการองค์กร ด้นการบริ หารการผลิต ด้านการบริ หารการตลาด และด้านการบริ หารการเงิน การ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มโอทอปที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพโดยใช้คู่มือการฝึ กอบรมที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเครื่ องมือและปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า
ศักยภาพด้านความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 สอดคล้องการศึกษาของเอกสิ ทธิ โอมณี (2558) ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ
ของกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ประเภทอาหารในจัง หวัด สตู ล วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ส่ วนใหญ่มีระยะการก่อตั้ง 45 ปี
จานวน 45 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า ระยะเวลาในการดาเนินงานกลุ่ม
มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นงานที่
ยาวนานจะทาให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น และเข้าใจว่าจะต้องทา
อย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซึ่งสังเกตได้ว่า กลุ่มอาชีพที่ประสบ
ความสาเร็ จจานวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นไปสอดคล้องกับงานวิจยั
ปนัดดคา สุ ขเกษม (2548) สัดส่ วนของเพศหญิงส่ วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-40 ปี จานวน 57 กลุ่ม
ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า จะเห็นได้ว่าสัดส่ วนที่มีความรู ้ความชานาญงาน และผ่านอุปสรรคมี
ความคิดความอ่านที่เป็ นผูใ้ หญ่ สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตพนธ์ ชุมเกต ศึกษาเรื่ องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยัง่ ยืนของชุมชน
ไทยมุสลิ ม อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผลิ ตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุ มชนนั้น ได้แก่
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหนังแพะ ชีสนมแพะแปรรู ป ผลิตภัณฑ์นมแปรรู ป งานศิลปหัตถกรรม เช่น
หมอนหนุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากเมล็ด กระถิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากหญ้า แฝก ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากรกบวบหอม
ผลิตภัณฑ์จากใบตะโก เป็ นตัน วัสดุส่วนใหญ่เป็ นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น สาหรับการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของหมู่บา้ นไทยมุสลิม อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยผสมผสานกับภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นนั้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้น ควรสื่ อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิ ตภัณฑ์ได้ ทาให้ผลิ ตภัณฑ์น้ ันดู มีคุณค่า มี มาตรฐาน มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเน้นเรื่ องราววิถีการดาเนิ นชีวิตของชาวบ้านไทยมุสลิมและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง จะท าให้เศรษฐกิ จของคนในชุ ม ชนแข็ง แรงขึ้ น นารายได้ใ ห้กับ ชาวบ้า นมากยิ่ง ขึ้ น ส าหรั บ
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แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมุสลิม สามารถบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนแรกคือ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ ประกอบด้วยการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา การ
รวมกลุ่ม และการเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ส่ วนที่สอง คือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
พิจารณาถึงทุนของชุมชนการสารวจตลาด และส่วนที่ 3 เป็ นการจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน และระบบการเรี ยนรู ้โดยมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นแกนกลาง
2) โอกาสในการเติ บโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี ม า
ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์เนื้ อหาโอกาสในการเติบโตขยายวิสาหกิจขนาดย่อมจากการได้สัมภาษณ์เชิง
ลึ ก น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและน าไปสนทนากลุ่ ม ได้แ ก่ โอกาสในการเติ บ โตขยาย
วิสาหกิจขนาดย่อมสามารถแยกออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ แบบที่ 1 แบบการขยายธุ รกิจ ได้แก่
การขยายพื้นที่ประกอบการ และการขยายส่ งต่อทายาทของผูก้ อบการ และ คือ แบบที่ 2 แบบไม่
ขยายธุ รกิจ ทั้งสองแบบยังคงยึดหลักดาเนิ นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด สอดคล้องผลการศึกษาของวนิดา แก้วเนตร (2545) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัย
ในการเลือกซื้ อสิ นถ้ าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบนของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษา
บ้านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลประชากรจานวน 32 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่สนใจในรู ปลักษณ์ผลิตกัณฑ์มากกว่าราคาสิ นค้าจากผล
การศึ ก ษาของงานวิ จัย เบื้ องต้น แสดงให้เห็ นถึ ง พฤติ ก รรมการบริ โภคสิ นค้า ที่ แตกต่ า งกันของ
ผูบ้ ริ โภค สังเกตเห็ นได้ว่าปั จจัยที่ สาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้ าของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
ปั จจัย พื้ นฐานของผูบ้ ริ โภคหรื อปั จจัย อันได้แก่ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลกับ ปั ญหาด้า นจิ ตวิ ท ยา ปั จจัย
ภายนอกอันประกอบปั จจัยทางสังคมและปั จจัยทางค้นการตลาด ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้องผลการศึกษาของเอกสิ ทธิ
โอมณี (2558) ปั จจัย แห่ ง ความส าเร็ จของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ชุ มชน ประเภทอาหารในจังหวัดสตู ล
วิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า
ส่ วนใหญ่มีประการก่อตั้ง 45 ปี จานวน 45 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า
ระยะเวลาในการดาเนินงานกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มที่
มีระยะเวลาในการดาเนินงานที่ยาวนานจะทาให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการทางาน
มากขึ้น และเข้าใจว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซึ่ ง
สังเกตได้ว่า กลุ่มอาชีพที่ประสบความสาเร็ จจานวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่ 3-4
ปี ขึ้นไปสอดคล้องกับงานวิจยั ปนัดดา สุ ขเกษม (2548) สัดส่ วนของเพศหญิงส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง
อายุ 31-40 ปี จานวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า จะเห็นได้ว่าสัดส่ วนที่มีความรู ้ความ
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ชานาญงาน และผ่านอุปสรรคมีความคิดความอ่านที่เป็ นผูใ้ หญ่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์
พิสุทธิ์ อ้วนล้ า ชมพูนุท โมราชาติ และกัญญา จึงวิมุติพนั ธ์ (2560) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาศักยภาพ
การดาเนิ นงานกลุ่มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อศึกษาศักยภาพการดาเนิ นงาน ปั ญหา
อุปสรรค เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จของกลุ่มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร และพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
ของกลุ่มโอทอปสมุนไพรที่ประสบความสาเร็ จจากทัว่ ประเทศ จานวน 33 คน และกรรมการกลุ่ม
โอทอปในจัง หวัดอุบ ลราชธานี ที่ประสบผลส าเร็ จ จานวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และกรรมการกลุ่มโอทอปที่ไม่ประสบความสาเร็ จ 1 กลุ่ม จานวน 10 คน กลุ่มนี้ใช้
การสนทนากลุ่ม เป็ นเครื่ องมื อ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ ไ ด้โดยใช้ค่าเฉลี่ ย เลขคณิ ตและส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและการวิ เคราะห์ เ นื้ อ หา และกลุ่ ม ตัวอย่า งในการศึ ก ษาความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค
มีจานวน 151 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโอทอป
ได้แก่ เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน จานวน 25 คน และตัวแทนกลุ่มเครื อข่ายโอทอป จานวน 5 คน รวม
30 คน ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพการดาเนิ นงานกลุ่มโอทอป ที่ควรได้รับการพัฒนามี 4 ด้าน คือ
ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้านการบริ หารการผลิต ด้นการบริ หารการตลาด และด้านการบริ หาร
การเงิน ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ คือ กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
และพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จคือกลุ่มโอทอปมีความรู ้การบริ หารจัดการกลุ่ม
การผลิตสิ นค้าโอทอปให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP
-Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบ 5 อัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นผูผ้ ลิตชุมชน
ด้านกระบวนการผลิต ด้านความเชื่อ และด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนิ นงานให้มีป ระสิ ทธิ ภาพด้วยการสร้างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพโดยใช้คู่มื อฝึ กอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน ที่ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 บทนาและการขับเคลื่อนโครงการโอทอป
ส่ วนที่ 2 ความรู ้เรื่ องสมุนไพรและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ส่ วนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโอทอป
4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้นการบริ หารการผลิต ด้านการบริ หารการตลาด และด้าน
การบริ หารการเงิน การประเมินศักยภาพของกลุ่มโอทอปที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพโดยใช้
คู่มือการฝึ กอบรมที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเครื่ องมือและปรับปรุ งตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า ศักยภาพด้านความรู ้ ความเข้าใจก่ อนและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารั บ การ
อบรมมี ค วามแตกต่า งอย่า งมีนัย สาคัญทางสถิติที่ .01 สอดคล้องการศึ ก ษาของเอกสิ ทธิ โอมณี
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(2558) ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลุ่ มผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัดสตูลวิเคราะห์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าส่ วนใหญ่มี
ระยะการก่อตั้ง 45 ปี จานวน 45 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพันธ์ พบวา ระยะเวลาใน
การดาเนินงานกลุ่มมีความสัมพันธ์ กบั ความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มที่มีระยะเวลา
ในการดาเนินงานที่ยาวนานจะทาให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น และ
เข้าใจว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซึ่ งสังเกตได้ว่า
กลุ่มอาชีพที่ประสบความสาเร็ จจานวนมากนั้นจะมี ระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นไป
สอดคล้องกับงานวิจยั ปนัดดา สุขเกษม (2548) สัดส่วนของเพศหญิงส่ วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-40 ปี
จานวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า จะเห็นได้ว่าสัดส่ วนที่มีความรู ้ความชานาญงาน
และผ่านอุปสรรคมีความคิดความอ่านที่เป็ นผูใ้ หญ่ สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตพันธ์ ชุมเกต
ศึกษาเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการจัดการชุ มชน
อย่างยัง่ ยืนของชุมชนไทยมุสลิม อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ น
ชุ มชนนั้น ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจากหนังแพะ ชี สนมแพะแปรรู ป ผลิตภัณฑ์นมแปรรู ป งาน
ศิลปหัตถกรรม เช่น หมอนหนุน ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกระถิน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จาก
รกบวบหอม ผลิตภัณฑ์จากใบตะโก เป็ นตัน วัสดุส่วนใหญ่เป็ นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น สาหรับการ
ออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าของหมู่บา้ นไทยมุสลิ ม อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดย
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้น ควรสื่ อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิด
มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้ ทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ดูมีคุณค่า มี
มาตรฐาน มีเอกลักษณ์ โดดเด่นเน้นเรื่ องราววิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้านไทยมุสลิมและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะทาให้เศรษฐกิจของคนในชุมชนแข็งแรงขึ้น นารายได้ให้กบั ชาวบ้านมากยิ่งขึ้น
สาหรับแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมุสลิม สามารถบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน ส่ วนแรกคือ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประกอบด้วยการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
การรวมกลุ่ม และการเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ส่ วนที่สอง คือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยพิจารณาถึงทุนของชุมชนการสารวจตลาด และส่ วนที่ 3 เป็ นการจัดการชุมชนเพื่อรองรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน และระบบการเรี ยนรู ้โดยมีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็ นแกนกลาง
3) การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาลในเชิงนโยบาย วิชาการ เงินทุน และการตลาดของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มอ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม า ผู ว้ ิ จัย สามารถวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาการ
สนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาล สามารถแบ่งออกเป็ น 2
แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 แบบพึงพารัฐบาล คือ ผูป้ ระกอบการที่พ่ึงพาหน่วยงานที่สนับสนุนจากรัฐบาล
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เช่น นโยบายการพัฒนาสิ นค้า การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนเชิงวิชาการ และช่องทาง
การตลาดสาหรับการจาหน่ายสิ นค้า แบบที่ 2 แบบไม่พึงพอรัฐบาล คือ ผูป้ ระกอบการได้ดาเนิ นการ
ธุ รกิจที่สืบทอดจากครอบครัว รู ปแบบการดาเนิ นการนี้ ไม่ได้อาศัยนโยบาย และงบประมาณของ
รัฐบาลในการสนับสนุ นดาเนิ นธุ รกิจ แต่อาศัยการสนับสนุ นเชิ งวิชาการและช่ องทางการตลาด
สาหรับการจาหน่ายสิ นค้าของรัฐบาล สอดคล้องผลลการศึกษาของพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า ชมพูนุท
โมราชาติ และกัญญา จึงวิมุติพนั ธ์ (2560) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาศักยภาพการดาเนิ นงานกลุ่มหนึ่ ง
ตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่ อศึ ก ษาศัก ยภาพการดาเนิ น งาน ปั ญหาอุปสรรค เงื่ อนไขสู่
ความสาเร็ จของกลุ่มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของกลุ่มโอทอปส
มุนไพรที่ประสบความสาเร็ จจากทัว่ ประเทศ จานวน 33 คน และกรรมการกลุ่มโอทอปในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ประสบผลสาเร็ จ จานวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
กรรมการกลุ่มโอทอปที่ไม่ประสบความสาเร็ จ 1 กลุ่ม จานวน 10 คน กลุ่มนี้ใช้การสนทนากลุ่มเป็ น
เครื่ องมือ วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เนื้อหา และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีจานวน 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการประเมิ นรู ปแบบการพัฒนาศัก ยภาพของกลุ่ม โอทอป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พฒ
ั นาชุ ม ชน
จานวน 25 คน และตัวแทนกลุ่ม เครื อข่ายโอทอป จานวน 5 คน รวม 30 คน ผลการวิจัย พบว่า
ศักยภาพการดาเนิ นงานกลุ่มโอทอป ที่ควรได้รับการพัฒนามี 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการ
องค์ก ร ด้า นการบริ หารการผลิ ต ด้นการบริ หารการตลาด และด้านการบริ หารการเงิ น ปั ญหา
อุปสรรคที่สาคัญ คือ กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและพึ่งพิง
หน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จคือกลุ่มโอทอปมีความรู ้การบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต
สิ นค้าโอทอปให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิ ตอาหาร (GMP-Good
Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์มี องค์ป ระกอบ 5 อัน ได้แก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ด้า นผู ผ้ ลิ ตชุ ม ชน ด้า น
กระบวนการผลิ ต ด้า นความเชื่ อ และด้านเทคโนโลยีใ นการผลิ ต และการพัฒ นาศั ก ยภาพการ
ดาเนิ นงานให้มีป ระสิ ทธิ ภาพด้วยการสร้างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพโดยใช้คู่มื อฝึ กอบรมให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น งาน ที่ ป ระกอบด้ว ย ส่ ว นที่ 1 บทน าและการขับ เคลื่ อ นโครงการ
โอทอป ส่ วนที่ 2 ความรู ้เรื่ องสมุ นไพรและสมุนไพรที่ ไม่ใช่ อาหารมาตรฐานสมุนไพรที่ ไ ม่ใ ช่
อาหารการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ส่ วนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่ม โอทอป 4 ด้า น คื อ ด้า นการบริ หารจัดการองค์กร ด้นการบริ หารการผลิต ด้านการบริ หาร
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การตลาด และด้านการบริ หารการเงิน การประเมินศักยภาพของกลุ่มโอทอปที่เข้าร่ วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพโดยใช้คู่มือการฝึ กอบรมที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเครื่ องมื อและ
ปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า ศักยภาพด้านความรู ้ ความเข้าใจก่ อนและหลังการ
อบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 สอดคล้องการศึกษาของ
เอกสิ ทธิ โอมณี (2558) ปัจจัยแห่งความสาเร็ จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัด
สตูลวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
พบว่าส่ วนใหญ่มีระยะการก่อตั้ง 45 ปี จานวน 45 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพันธ์
พบวา ระยะเวลาในการดาเนินงานกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ใน
กลุ่มที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานที่ยาวนานจะทาให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการ
ทางานมากขึ้น และเข้าใจว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการ
ซึ่ งสังเกตได้ว่า กลุ่มอาชีพที่ประสบความสาเร็ จจานวนมากนั้นจะมีระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่
3-4 ปี ขึ้นไปสอดคล้องกับงานวิจยั ปนัดดคา สุ ขเกษม (2548) สัดส่ วนของเพศหญิงส่ วนใหญ่อยู่
ระหว่างอายุ 31-40 ปี จานวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า จะเห็นได้วา่ สัดส่วนที่มีความรู ้
ความชานาญงาน และผ่านอุปสรรคมีความคิดความอ่านที่เป็ นผูใ้ หญ่
4) ปั จจัยนาเข้า ได้แก่ รายได้ รายจ่าย กระบวนการ ได้แก่ การจัดการหนี้ สิน และผลผลิต
ได้แก่ หนี้ สิน ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์เนื้ อหาปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต คือ ปั จจัยนาเข้า
ได้แ ก่ รายได้ คื อ ผู ป้ ระกอบการมี ร ายรั บ จากการประกอบธุ ร กิ จ สู ง กว่ า รายจ่ า ย รายจ่ า ย คื อ
ผูป้ ระกอบการมีรายจ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าแก๊สหุ งต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
น้อยกว่ารายรับ กระบวนการ ได้แก่ การจัดการหนี้ สิน คือ ผูป้ ระกอบการมีการจัดการหนี้ สิน โดย
การดาเนิ นการจัดทาบัญชีรายรับบัญชี รายจ่าย การจัดการหนี้ สินจากการกูเ้ งินลงทุน และการกากับ
ดูแล และตรวจสอบบัญชี และผลผลิต ได้แก่ หนี้สิน คือ ผูป้ ระกอบการมีภาระหนี้สินลดลงและมีผล
ประกอบการเหลือออม สอดคล้องผลการศึกษาของวนิดา แก้วเนตร (2545) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัย
ในการเลือกซื้ อสิ นถ้ าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบนของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษา
บ้านถวาย อาเภอหางคง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลประชากรจานวน 32 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่สนใจในรู ปลักษณ์ผลิตกัณฑ์มากกว่าราคาสิ นค้าจากผล
การศึ ก ษาของงานวิ จัย เบื้ องต้น แสดงให้เห็ นถึ ง พฤติ ก รรมการบริ โภคสิ นค้า ที่ แตกต่ า งกันของ
ผูบ้ ริ โภค สังเกตเห็ นได้ว่าปั จจัยที่ สาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้ าของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
ปั จจัย พื้ นฐานของผูบ้ ริ โภคหรื อปั จจัย อันได้แก่ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลกับ ปั ญหาด้า นจิ ตวิ ท ยา ปั จจัย
ภายนอกอันประกอบปั จจัยทางานสังคมและปั จจัยทางค้นการตลาด ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้องผลลการศึกษาของพิมพ์
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พิสุทธิ์ อ้วนล้ า ชมพูนุท โมราชาติ และกัญญา จึงวิมุติพนั ธ์ (2560) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาศักยภาพ
การดาเนิ นงานกลุ่มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) เพื่อศึกษาศักยภาพการดาเนิ นงาน ปั ญหา
อุปสรรค เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จของกลุ่มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร และพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
ของกลุ่มโอทอป สมุนไพรที่ประสบความสาเร็ จจากทัว่ ประเทศ จานวน 33 คน และกรรมการกลุ่ม
โอทอปในจัง หวัดอุบลราชธานี ที่ประสบผลส าเร็ จ จานวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และกรรมการกลุ่มโอทอปที่ไม่ประสบความสาเร็ จ 1 กลุ่ม จานวน 10 คน กลุ่มนี้ใช้
การสนทนากลุ่ม เป็ นเครื่ องมื อ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ ไ ด้โดยใช้ค่าเฉลี่ ย เลขคณิ ตและส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้ อหา และกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค มี
จานวน 151 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโอทอป
ได้แก่ เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน จานวน 25 คน และตัวแทนกลุ่มเครื อข่ายโอทอป จานวน 5 คน รวม
30 คน ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพการดาเนิ นงานกลุ่มโอทอป ที่ควรได้รับการพัฒนามี 4 ด้าน คือ
ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้านการบริ หารการผลิต ด้นการบริ หารการตลาด และด้านการบริ หาร
การเงิน ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ คือ กลุ่มโอทอปขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
และพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จคือกลุ่มโอทอปมีความรู ้การบริ หารจัดการกลุ่ม
การผลิ ตสิ นค้า โอทอปให้มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามหลัก เกณฑ์วิธี ก ารที่ ดีใ นการผลิ ตอาหาร
(GMP-Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์มีองค์ประกอบ 5 อัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นผูผ้ ลิ ต
ชุมชน ด้านกระบวนการผลิต ด้านความเชื่อ และด้านเทคโนโลยีในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพ
การดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพด้วยการสร้างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพโดยใช้คู่มือฝึ กอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน ที่ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 บทนาและการขับเคลื่อนโครงการโอทอป
ส่ วนที่ 2 ความรู ้เรื่ องสมุนไพรและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารมาตรฐานสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ส่ วนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโอทอป
4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้นการบริ หารการผลิต ด้านการบริ หารการตลาด และด้าน
การบริ หารการเงิน การประเมินศักยภาพของกลุ่มโอทอปที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพโดยใช้
คู่มือการฝึ กอบรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นและผ่านการตรวจคุณภาพเครื่ องมือและปรับปรุ งตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า ศักยภาพด้านความรู ้ ความเข้าใจก่ อนและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารั บ การ
อบรมมี ค วามแตกต่า งอย่า งมีนัย สาคัญทางสถิติที่ .01 สอดคล้องการศึ ก ษาของเอกสิ ทธิ โอมณี
(2558) ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจั งหวัดสตูลวิเคราะห์
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ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าส่ วนใหญ่มี
ระยะการก่อตั้ง 45 ปี จานวน 45 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 265 ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า ระยะเวลาใน
การดาเนินงานกลุ่มมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ในกลุ่มที่มีระยะเวลา
ในการดาเนินงานที่ยาวนานจะทาให้สมาชิกแต่ละคนสะสมประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น และ
เข้าใจว่าจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้กลุ่มของตนมีความอยู่รอดโดยไม่เลิกล่มกิจการซึ่ งสังเกตได้ว่า
กลุ่มอาชี พที่ประสบความสาเร็ จจานวนมากนั้นจะมี ระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นไป
สอดคล้องกับงานวิจยั ปนัดดคา สุ ขเกษม (2548) สัดส่ วนของเพศหญิงส่ วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 3140 ปี จานวน 57 กลุ่ม ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า จะเห็นได้ว่าสัดส่ วนที่มีความรู ้ความชานาญ
งาน และผ่านอุปสรรคมีความคิดความอ่านที่เป็ นผูใ้ หญ่

5. บทสรุป
การศึกษาโมเดลธุ รกิจของความสาเร็ จในวิสาหกิจขนาดย่อมระดับประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา สรุ ปได้ว่า การดาเนินกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมระดับ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นได้ป ระสบความสาเร็ จนั้นสามารถดาเนิ นการตามโมดล 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นเตรี ยมวัตถุดิบ ประเด็นสาคัญของขั้นตอนนี้ คือคุณภาพของวัตถุดิบที่ นามาผลิ ตได้ตาม
มาตรฐานเกณฑ์ก ารผลิ ตและเครื่ องจัก ร ขั้นผลิ ต ประเด็ นส าคัญของขั้นตอนนี้ คื อคุ ณภาพของ
ผลผลิต มาตรฐานของผลผลิต ความต้องการของลูกค้า และการตลาด ขั้นตอนผลิตภัณฑ์ ประเด็น
ส าคัญ ของขั้น ตอนนี้ คื อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ แพ็ก เกจจิ้ น และตรงตามความต้อ งการลู ก ค้า
ขั้นตอนการจาหน่ า ย ประเด็ นส าคัญของขั้นตอนนี้ คื อ การตลาดภายในประเทศและการตลาด
ต่างประเทศ และขั้นตอนสุ ดท้ายคือการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ประเด็นสาคัญของขั้นตอนนี้ คือ การ
ปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะจากลูกค้า การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ข้อเสนอแนะ เชิงวิชาการ และ
การทบทวนการตลาด ทั้ง 5 ขั้นตอนและองค์ปะกอบของแต่ ละขั้นตอนนั้นมี ค วามสาคัญยิ่งต่อ
ความส าเร็ จ ในวิ ส าหกิ จ ขนาดย่อ มระดับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นอ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครราชสี มา ดังนี้
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ขั้นเตรี ยม

ขั้นผลิต

- คุณภาพวัตถุดิบ
- มาตรฐานวัตถุดิบ
- เกณฑ์ผลผลิต

- เครื่ องจักร

-

ผลิตภัณฑ์

- คุณภาพผลผลิต
- มาตรฐานผลผลิต
- ความต้องการของ
ลูกค้า
- การตลาด

- คุณภาพผลิตภัณฑ์

การปรับปรุ ง

การจาหน่าย

ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
นโยบายรัฐบาล
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การทบทวนการตลาด

- แพ็กเกจจิ้น
- ตรงตามความ

ต้องการลูกค้า

- การตลาด

ภายในประเทศ
- การตลาด
ต่างประเทศ
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การพัฒนาคุณภาพการบริการของฝ่ ายทะเบียน กรณีศึกษา:
สานักงานที่ดนิ จังหวัดตรัง สาขากันตัง
เบญญทิพย์ ทองผอม3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน สานักงาน
ที่ดิน จังหวัดตรัง สาขากันตัง โดยมุ่งศึกษาเพื่อเข้าใจระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน ทาการศึกษาโดยใช้วิธีวิจยั แบบผสม (Mixed
method) แบ่งวิธีวิจยั ออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนที่หนึ่ งใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ สัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิ งลึ ก
ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน เพื่อศึกษาครอบคลุมระบบบริ การในส่ วนของพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ และกระบวนการให้บริ การ ส่ วนที่สองใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาระบบบริ การใน
ส่ วนของผูร้ ับบริ การ วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ ต่อคุณภาพการบริ การของ
ฝ่ ายทะเบียน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวัดวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรู ปทางสถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26
ผลการศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ การ ส่ งผลต่อ คุณภาพการบริ การของ
ฝ่ ายทะเบียน 2) กระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อ คุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน 3) ความพึง
พอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน

3
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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. บทนา
ความสาคัญของปัญหา
การดารงชี วิตบนโลกของมนุ ษย์ลว้ นเกี่ยวข้องกับที่ ดิน ตั้งแต่กาเนิ ด ดารงชี พอยู่ กระทัง่
หมดอายุขยั การถือครองที่ดินเป็ นเสมือนเครื่ องชี้ฐานะทางสังคมมาแต่ในอดีต ประเทศไทยเริ่ มมี
การให้ประชาชนถือครองที่ดินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ที่
ทรงเห็นว่ายังไม่มีกฎหมายเป็ นหลักในการออกโฉนดที่ดินโดยชัดแจ้งจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ออกประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวันที่ 15 กันยายน ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ประกาศออกโฉนด
มณฑลกรุ งเก่า ร.ศ. 120 วางระเบียบการเรื่ องโฉนดที่ดินไว้โดยแน่ชดั ประกาศพระบรมราชโองการ
ฉบับ นี้ ถื อได้ว่า เป็ นกฎหมายที่ ว่ า ด้วยการจัด ท าทะเบี ย นที่ ดิ นและของผู เ้ ป็ นเจ้า ของที่ ดิน อย่ า ง
สมัยใหม่ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นกฎหมายว่าด้วยการออกโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยก็ ว่าได้
ตั้งแต่น้ นั มาก็ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินต่อมาอีกหลายฉบับจนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “กรมทะเบียนที่ดิน” สังกัดกระทรวงเกษตรธิการขึ้นมา
โดยประกาศพระบรมราชการโองการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ซึ่ งมี นาย ดับบริ ว เอ.เก
รแฮม เป็ นเจ้ากรมคนแรก ท้ายสุ ดเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484
ต้องเปลี่ยนชื่อโดยใช้ชื่อว่า “กรมที่ดิน” สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง เป็ นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การควบคุมดูแลของกรม
ที่ดิน โดยมีฝ่ายทะเบียน เป็ นองค์ประกอบหลัก ทาหน้าที่พิจารณาและดาเนินการออกหนังสื อแสดง
สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น และหนั ง สื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคา
ทรัพย์สิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคาร
และโรงเรื อน ตลอดจนดาเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อาเภอกันตัง
ฝ่ ายทะเบียน สานักงานที่ดิ นจังหวัดตรัง สาขากันตัง ได้ตระหนักถึงสาคัญที่ตอ้ งพัฒนา
คุณภาพการบริ การ จากอิทธิพลของสังคมโลกยุคโลกาภิวตั น์ ทาให้ประชาชนผูร้ ับบริ การสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ง่าย และรวดเร็ วกว่าในอดีต หาก
หน่วยงานใดปรับตัวไม่ทนั ต่อความต้องการของประชาชน หน่ วยงานนั้นจะไม่สามารถดารงอยู่
ต่อไปได้
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน
2) เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน

3. ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั แบบผสม (Mixed method) ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) มีการสุ่ มแบบเจาะจง ต้องการสอบถามความเห็นของผูร้ ู ้ หรื อผูม้ ีประสบการในเรื่ อง
หนึ่ง ๆ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขา
กันตัง สาหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
2) มีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา เก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ตรงกับเงื่อนไข โดยระบุเงื่อนไข
ของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะประชาชนที่ เข้ารับบริ การ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตังใน
ระยะเวลา 1 เดือน ทุกวัน ทาการแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 (ภายใต้
ภาวะการแพร่ ระบาดของโควิด-19)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริ การ

4. วิธีการวิจัย
การศึกษานีใ้ ช้ ระเบียบวิธีวิจัยเป็ นแบบผสม (Mixed Method)
1) การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบี ยน
เพื่อเข้าใจระบบบริ การฝ่ ายทะเบียนในปั จจุบนั ค้นพบจุดเด่น จุดด้อยของระบบงาน และสามารถ
เสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน
2) การวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยการแจกแบบสอบถามแก่ ประชาชน เพื่อวัดระดับความพึ ง
พอใจ และความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การเพื่อปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการบริ การของ
ฝ่ ายทะเบียน
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การวิเคราะห์ และประมวลผล
1) การวิจยั เชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อเข้าใจระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรม
ของผูใ้ ห้บ ริ ก าร (Providers Behavior) ระบบการให้บ ริ ก าร (Service System) และกระบวนการ
ให้บริ การ (Workflow Process)
2) การวิจยั เชิงปริ มาณ
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมู ล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การ

5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) เข้าใจระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน
2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การ

6. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งวิธีวิจยั ออกเป็ น
สองส่ วน ส่ วนที่หนึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หาร
และเจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายทะเบี ย น เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้ใ ห้ บ ริ การ (Providers Behavior) และ
กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process) ส่ วนที่สองเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (Customer Satisfaction)โดยในบทนี้ จะกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ ธี ก ารวิ จัย การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผล ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

7. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) มีการสุ่ มแบบเจาะจง ต้องการสอบถามความเห็นของผูร้ ู ้ หรื อผูม้ ีประสบการในเรื่ อง
หนึ่ง ๆ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขา
กันตัง สาหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ
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2) มีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา เก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ตรงกับเงื่อนไข โดยระบุเงื่อนไข
ของกลุ่มตัวอย่างเฉพาะประชาชนที่เข้ารับบริ การ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง ใน
ระยะเวลา 1 เดือน ทุกวันทาการแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 (ภายใต้
ภาวะการแพร่ ระบาดของโควิด-19)

8. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้การเก็บรวบรวมเอกสาร ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบ บทความทาง
วิชาการผลงานการวิจยั ยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆของหน่วยงาน
2) ข้อมูลปฐมภูมิใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หาร และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของฝ่ ายทะเบียน

9. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริ การ

10. วิธีการวิจัย
การศึกษานี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นแบบผสม (Mixed method) แบ่งวิธีการวิจยั ออกเป็ น สอง
ส่ วน ดังนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เป็ นการแสวงหาความรู ้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความ
จริ ง ในทุกมิติ สนใจข้อมูลด้าน ความรู ้สึกนึกคิด การให้ความหมายหรื อคุณค่ากับสิ่ งต่าง ๆ ตลอดจน
ค่านิ ยมหรื ออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลหรื อปรากฏการณ์โดยตรง มักใช้
เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการใช้สถิติตวั เลขในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เป็ นการวิจยั เพื่อตอบปั ญหาวิจยั ที่มีการวัดค่าของตัวแปรออกมาเป็ นตัวเลข ใช้วิธีการทางสถิ ติ
ช่วยวิเคราะห์ประมวลข้อสรุ ปเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) ให้นอ้ ยที่สุด

11. การวิเคราะห์ และประมวลผล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อเข้าใจระบบงานของฝ่ ายทะเบียน รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรมของ
ผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior) กระบวนการให้บริ ก าร (Workflow Process) ค้นพบจุดเด่น จุด
ด้อยของระบบงาน และสามารถเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน
การวิจัยเชิงปริมาณ
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การ จากนั้น นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริ การภาครัฐ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการ
บริ การของฝ่ ายทะเบียน

12. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาระบบการบริ การของฝ่ ายทะเบียน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูบ้ ริ หาร
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior) และ
กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process) วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อเข้าใจระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน กระทัง่ ทราบจุดเด่น และจุดด้อย
ของระบบบริ การ และวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากการแจกแบบสอบถาม
(ภายใต้ภาวะการแพร่ ระบาดของโควิด -19) วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ IBM SPSS Statistics 26 เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและ
จุดด้อยของระบบบริ การ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน ณ
สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง
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13. ผลการสั มภาษณ์
ศึกษาระบบการบริ การในส่ วนของกระบวนการ และพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ โดยใช้
เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ โดยตั้ง ค าถามส าหรั บ สั ม ภาษณ์ ผู บ้ ริ ห าร และบุ ค ลากรที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องกับการบริ การของฝ่ ายทะเบียน โดยสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ให้ สัมภาษณ์ คนที่ 1 (หัวหน้ าฝ่ ายทะเบียน): ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบบริ การของฝ่ าย
ทะเบียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบบริการของฝ่ ายทะเบียน ประกอบด้วย
1) กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process)
(1) ในปั จจุ บันกรมที่ ดินมี ก ารสร้ าง และพัฒนานวัตกรรม เพื่ อสร้ างความ
สะดวก รวดเร็วให้กบั เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทนั เวลา
โดยไม่ตอ้ งมารอคิวเพื่อรอรับบริ การที่สานักงานที่ดิน และข้อมูลที่ได้รับมีความเป็ นปัจจุบนั
(2) กระบวนการให้บริ การของฝ่ ายทะเบีย นในปั จจุ บัน ยังคงซับซ้อนและ
หลายขั้นตอน เนื่องด้วยงานบริ การที่ดินต้องกระทาการภายใต้ระเบียบ กฎหมายหลายฉบับ มีหน้าที่
ต้องดูแลผลประโยชน์ของปั จเจกชน ผลประโยชน์ของรัฐ หากเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการโดยขาดความ
ระมัดระวังย่อมเสี่ ยงต่อการถูกร้องเรี ยน ฟ้องร้องดาเนิ นคดีทางกฎหมาย จึงต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความสามารถในการทานิติกรรมของบุคคลอย่างละเอียด ทา
ให้การดาเนินการล่าช้า
2) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior)
เจ้า หน้า ที่ มี ก ารปรั บพฤติ ก รรมในการบริ ก ารประชาชน จากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทาให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ทัว่ ถึงกันทัว่ โลก ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป
ฯลฯ
ผู้ให้ สัมภาษณ์ คนที่ 2 (หัวหน้ างานทะเบียน): ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบบริ การของฝ่ าย
ทะเบียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน ประกอบด้วย
1) กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process)
(1) ฝ่ ายทะเบี ย นมี ก ารใช้น วัต กรรม เพื่ อ ความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล และลด
ระยะเวลาในการบริ การประชาชน เช่น (1)โปรแกรมกรมที่ ดิน 2012 ใช้บนั ทึก ปรับปรุ งข้อมูล
เกี่ยวกับงานทะเบียนทุกประเภท (2) ระบบ landfax เชื่อมโยงเครื อข่ายภายในกรมที่ดิน สามารถยื่น
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คาขอตรวจสอบหลักทรัพย์ คาขอคัดถ่ายเอกสาร คาขอประเมินราคาที่ดิน คาขอภาพลักษณ์เอกสาร
สิ ทธิ์ ต่างสานักงานได้ (3) ระบบค้นหารู ปแปลงที่ ดิน เพื่อตรวจสอบอาคารสิ่ งปลูกสร้ างว่า เป็ น
ลักษณะใด ตั้งอยูบ่ นโฉนดที่ดินแปลงนี้จริ งหรื อไม่ ฯลฯ
(2) งานบริ การเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ นสู ง โดย
เฉพาะงานที่ ต้องมี ก ารประสานงานระหว่างฝ่ าย เช่ น งานรั งวัด งานที่ ต้องมี ก ารประกาศ ซึ่ งมี
ระเบียบ กฎหมายกาหนดระยะเวลาไว้ตายตัวไม่สามารถลดระยะเวลาในการดาเนินการได้
2) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior)
(1) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบี ยนมี จานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานทั้งหมด
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งรับผิดชอบงานเยอะจนเกินไป ทาให้คุณภาพของงานไม่ดีเท่าทีควร บางครั้งไม่ทนั
ต่อระยะเวลาที่กาหนด จนทาให้ประชาชนร้องเรี ยนการบริ การของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบตั ิ หน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร
(2) เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความชานาญ ครบทุกงานในระบบงานฝ่ ายทะเบียน ไม่
แยกงาน (1) งาน (2) หมุนงานฝึ กฝนจนเชี่ยวชาญทุกงาน เพื่อให้สามารถทาแทนกันได้ และมีความรู ้
เพียงพอสาหรับการให้คาปรึ กษา และแก้ปัญหาให้กบั ประชาชน
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ค นที่ 3 (เจ้ า หน้ า ที่ ค นที่ 1): ให้สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกับ ระบบบริ ก ารของฝ่ าย
ทะเบียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน ประกอบด้วย
1) กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process)
(1) ระบบการให้บริ การ เริ่ มมีความเสถียร มีการสารองข้อมูลส่ งกรมในกรณี
ฉุ ก เฉิ น มี ก ารใช้ร ะบบอย่า งเต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งความสะดวก รวดเร็ ว ในการบริ ก าร
ประชาชน
(2) ยังคงมีความล่าช้า เนื่องจากใช้ “คน” เป็ นกลไกหลักในการบริ การอยู่ แต่
ยังจาเป็ นต้องใช้ “คน” เนื่ องจาก งานบริ การที่ดินเป็ นงานที่ตอ้ งรักษาประโยชน์ของรัฐ และของ
ประชาชน การดาเนินการเกี่ย วกับที่ดินทั้งหมดล้วนกระทบต่อสิ ทธิ ของประชาชน จึงต้องผ่านการ
สอบสวนจากเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความรู ้ และความชานาญเฉพาะทาง
2) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior)
เจ้าหน้าที่มีการปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่ งมีระดับที่
สู งขึ้น ทาให้พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยใช้อานาจหน้าที่แสวงหา
ลาภมิควรได้ รี ดไถ่เงินทองจากประชาชน กลายเป็ นปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้หลักระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่ งครัด เพื่อลดความเสี่ ยงจากการถูกร้องเรี ยน ฟ้องร้องโดยประชาชนผูร้ ับบริ การ
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ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ค นที่ 4 (เจ้ า หน้ า ที่ค นที่ 2) : ให้สัมภาษณ์ เกี่ ย วกับ ระบบบริ ก ารของฝ่ าย
ทะเบียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน ประกอบด้วย
1) กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process)
(1) กรมที่ดินมีการพัฒนาระบบการบริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความง่าย
ต่อการใช้งาน และลดระยะเวลาในการบริ การของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังใช้นวัตกรรมเปิ ดเผยข้อมูล
ให้แก่ประชาชน ให้สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการ ค่าใช้จ่ายในการ
เข้ามาดาเนินการ ณ สานักงานที่ดิน
(2) การทางานของเจ้าหน้าที่ถูกจากัดภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหลาย
ฉบับ ทาให้เกิดข้อจากัด ในการใช้กฎหมาย ไม่สามารถดาเนินการให้รวดเร็ วตามความต้องการของ
ประชาชนได้ บางอย่างไม่สามารถดาเนินการต่อให้ได้ เพราะขัดต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น การไม่
ออกโฉนดที่ดินในเขตป่ าเป็ นการจากัดสิ ทธิของประชาชนภายใต้ผลประโยชน์ของภาครัฐ
2) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior)
เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมการเข้า
ฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาความรู ้ทางกฎหมาย ฝึ กใช้เทคโนโลยี วิธีการบริ การ เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหา และบริ การให้เป็ นที่พึงพอใจแก่ประชาชน
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ค นที่ 5 (เจ้ า หน้ า ที่ ค นที่ 3): ให้สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกับ ระบบบริ ก ารของฝ่ าย
ทะเบียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียน ประกอบด้วย
1) กระบวนการให้บริ การ (Workflow Process)
งานที่ดินจะเป็ นงานที่จาต้องมีความสลับซับซ้อน ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
หลายขั้นตอน ดังนี้
(1) รั บ ค าขอประชาสั ม พัน ธ์ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเอกสาร และ
ความสามารถในการทานิติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2) เรี ยกคิวสอบสวนสิ ทธิ ความสามารถในการทานิ ติก รรมของผูข้ อ เพื่ อ
ดาเนินการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรม
(3) เสนอหัวหน้าตรวจสอบความถูก ต้องของนิ ติกรรม เพื่อจดทะเบี ย นนิ ติ
กรรม
(4) ประทับตราแจกเอกสารสิ ทธิ์ หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก้ผขู ้ อ
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เจ้าหน้าที่ ต้องดาเนิ นการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอี ย ดรอบคอบ เพื่อป้ องกันการ
กระทบสิ ทธิของประชาชน และรักษาซึ่งประโยชน์ของรัฐ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
อาจนามาสู่การร้องเรี ยน ฟ้องร้องดาเนินคดีระหว่างคู่กรณี หรื อต่อเจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการจดทะเบียน
เอง
2) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior)
เจ้า หน้ า ที่ บ ริ การประชาชนด้ว ยหั ว ใจของนั ก บริ การ บริ การให้ ป ระชาชน
ประทับใจ มีความสุ ขที่จะเข้ามารับบริ การ ณ สานักงานที่ดิน ไม่ลุแก่อานาจ อาศัยอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายมาแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง ผูร้ ับบริ การส่ วนมากเป็ นผูส้ ู งอายุ เจ้าหน้าที่ก็มีการพูดจา
ไพเราะ ดูแลเอาใจใส่ สอบสวนเพื่อทราบความประสงค์ของผูข้ ออย่างแจ้งชัด และชี้แจ้งข้อกฎหมาย
ให้ประชาชนทราบ เพื่อรักษาสิ ทธิอนั พึงมีพึงได้ของประชาชนไว้

14. ผลการสอบถาม
ศึกษาระบบการบริการในส่ วนของผู้รับบริการโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนเพื่อ
วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ การของฝ่ ายทะเบียน ณ สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง
สาขากัน ตัง การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิจยั ทาง สังคมศาสตร์
SPSS for Windows วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อมูลผูม้ าใช้บริ การ
2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สาหรับหาระดับความพึงพอใจ
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับวัดการกระจายของข้อมูล
n จานวนกลุ่มตัวอย่าง x ค่าเฉลี่ยเลขคณิต sd. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลีย่ ความหมาย
4.41 - 5.00 ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอย่างยิง่
3.51 - 4.50 ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
1.51 - 2.50 ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50 ผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ
1. เพศ

Valid

ชาย
หญิง
Total

Frequency
37
63
100

Percent
37.0
63.0
100.0

Valid Percent
37.0
63.0
100.0

Cumulative
Percent
37.0
100.0

จากตาราง 4.1 พบว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การเพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชาย
ท่านเคยมาติดต่อขอรับบริการงานของกรมที่ดินในสานักงานที่ดิน
ตารางที่ 4.2 การติดต่อขอรับบริ การงานของกรมที่ดินในสานักงานที่ดิน

Valid

ครั้งแรก
มากกว่า 1 ครั้ง
Total

Frequency
51
49
100

Percent
51.0
49.0
100.0

Valid Percent
51.0
49.0
100.0

Cumulative
Percent
51.0
100.0

จากตาราง 4.2 พบว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การส่ วนมากเข้ารับบริ การเป็ นครั้งแรก
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของฝ่ ายทะเบียน
แจกแบบสอบถามให้กบั ผูร้ ับบริ การ ณ สานักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง จานวน 100
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563
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ตารางที่ 4.3 ผลรวมความพึงพอใจ

Valid
Missing
Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation

ผลรวมความพึงพอใจ ผลรวมความพึงพอใจด้าน
ด้านกระบวนการ/
เจ้าหน้าที่ /บุคลากรที่
ผลรวมความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การ
ให้บริ การ
คุณภาพของการให้บริ การ
100
100
100
0
0
0
3.8160
4.1320
4.3550
.02585
.02562
.04311
3.8000
4.2000
4.5000
3.80
4.20
4.50
.25848
.25619
.43108

จากตารางที่ 4.3 พบว่า
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริ การ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรที่ให้บริ การ
3) ด้านคุณภาพของการให้บริ การ

ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจมาก
ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอย่างยิง่
ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอย่างยิง่

15. สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา พบว่า ระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียนแบ่งออกเป็ นสองส่ วนสาคัญที่ส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียนส่ วนที่หนึ่ง คือ ส่ วนของผูบ้ ริ การ (มุ่งศึกษา
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ การ) และกระบวนการให้บริ การ ส่ วนที่สอง คือ ส่ วนของผูร้ ับบริ การ
(มุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การ) ผลการศึกษาปรากฏว่า ระบบบริ การของฝ่ าย
ทะเบี ยนในปั จจุ บนั มีการพัฒนาดี ข้ ึนจากอดี ต และมี แนวโน้มพัฒนาต่อไปอี กในอนาคต โดยขอ
อธิ บ ายเชื่ อมโยงสาเหตุผลลัพ ธ์ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณ ภาพการบริ ก าร โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้
พฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริการ
กรมที่ ดินมี การเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการคัดเลื อกบุคลากร โดยใช้ระบบคุณธรรม
คัดเลื อกบุ ค ลากร เพื่ อให้ไ ด้บุ ค ลากรที่ มี คุณสมบัติ เพี ย งพอต่ อการบริ ก ารเกี่ ย วกับงานที่ ดิ น ใน
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เบื้ องต้น บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองภายใต้หลักหลักธรรมาภิ บาล ทางานอย่าง
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความเต็มใจที่จะร่ วมมือทางาน สร้างสรรค์งานเป็ นทีม มีความสามารถทาง
เทคโนโลยี การสื่ อสาร โดยนามาปรับใช้ในการทางานมีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั งาน เรี ยนรู ้เพื่อการนาไปปฏิบตั ิ (เน้นการคิด วิเคราะห์ ความสาเร็จ วัดจากการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์) เรี ยนรู ้อย่างมีเป้าหมาย (เน้นการใช้ความรู ้สร้างนวัตกรรม) เรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
(เน้นการใช้ความคิด กระตือรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ)และเรี ยนรู ้ เพื่อส่ วนรวม (เน้นปลูกจิ ต
สาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม) ทาให้ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ การเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตปฏิบตั ิราชการด้วยความระมัดระวัง มีความรู ้ความชานาญเพียงพอสาหรับการให้คาปรึ กษา
แก้ปัญหาให้กบั ประชาชน ใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานดูแลรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และของ
ประชาชนมอง “ตน” คือ “เจ้าหน้าที่รัฐ” รักษาเกียรติของ “ข้าราชการ” ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
กระบวนการให้ บริการ
จากการพัฒนาของเทคโนโลยี ระบบสารสารเทศ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ข้ ึนมา เพื่อลด
ระยะเวลา และเพิ่มความถูกต้องตามขั้นตอนการให้บริ การงานที่ดิน มุ่งปรับปรุ งกระบวนการบริ การ
ของฝ่ ายทะเบียนตามโดยใช้หลัก 8 ประการ (8 Guiding Principles) คือ
1) ช่องทางการบริ การสะดวกทันสมัย (Convenient & Modern Channels)
2) ข้อมูลเข้าใจง่ายและสอดคล้องทุกช่องทาง (Clear and Consistent Information)
3) บริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียวโดยไม่ ตอ้ งติ ดต่อหลายหน่ วยงาน (End-to-End
Processing)
4) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริ การที่ชดั เจน (Commitment to Service
Delivery)
5) ลดการใช้เอกสาร และไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยูแ่ ล้ว (Ask for less)
6) ตอบสนองต่ อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นและด าเนิ น การแก้ไ ขอย่า งรวดเร็ ว (Action on
Feedback)
7) พัฒนางานบริ การให้ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
8) ลดความเสี่ ยงของการทุจริ ต (Reduce Corruption Risk)
แม้ว่า นวัตกรรมจะถูกนามาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน ลดความเสี่ ยงของการ
ทุ จริ ต แต่ง านที่ ดินเป็ นงานละเอี ย ดอ่อนดู แลอสังหาริ มทรั พ ย์ที่มี มูลค่าสู งที่สุ ด คือ ที่ ดิน จึ งไม่
สามารถ นานวัตกรรมมาใช้ใ นกระบวนการทั้ง หมดได้ ต้องมี เจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ช้ระบบ และผ่ า น
กระบวนการสอบสวนตรวจสอบสิ ทธิอย่างเคร่ งครัด
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ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การเป็ นเครื่ องวัดระดับการพัฒนาคุณภาพการบริ การ
ของฝ่ ายทะเบียนที่สาคัญ เป็ นเสมือนกระจกส่องจากประชาชน ทาให้ทราบว่าระบบบริ การของฝ่ าย
ทะเบียนมีจุดเด่น จุดด้อย อยูท่ ี่ส่วนใหน
จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิจยั ทาง สังคมศาสตร์
SPSS for Windows
ผลปรากฏว่า ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบริ การของฝ่ าย
ทะเบียน แสดงว่า ระบบบริ การของฝ่ ายทะเบียนมีการปรับปรุ งพัฒนาดี ข้ ึนจากในอดี ต และต้อง
พัฒนาคุณภาพการบริ การต่อไปให้ทนั ต่อความต้องการของประชาชนที่มีความคาดหวังการบริ การ
จากฝ่ ายทะเบียนในระดับที่สูงขึ้นอีกในอนาคต
ผลการศึกษา ยืนยันกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน
2) กระบวนการให้บริ การ
ส่งผลต่อ คุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน
3) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ส่งผลต่อ คุณภาพการบริ การของฝ่ ายทะเบียน
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อการออกกลางคันของนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี
ชนัญญู สุประเพียร5

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบความคิดเห็น และศึกษาข้อเสนอแนะ
ของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง
กลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 100 คน จ าแนกเป็ นผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น จ านวน 5 คน ครู จ านวน 15 คน
ผูป้ กครอง จานวน 20 คน และนักเรี ยน จานวน 60 คน โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่ และมอร์ แกน จากนั้นทาการสุ่ มแบบชั้นภูมิ และสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามมีค่า ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .958 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) ตัว แทนนั ก เรี ย น ผู ้ป กครอง ครู ป ระจ าชั้น ผู ้บ ริ ห าร โรงเรี ย นอัส สั ม ชั ญ
คอนแวนต์ล านารายณ์ จัง หวัด ลพบุรี มี ความคิดเห็ นต่อปั จจัย ที่ ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรี ยน โดยรวมเห็ นด้วยอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายค้านพบว่า ด้านครอบครัว ด้าน
พฤติกรรมนักเรี ยน และด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการจัดการเรี ยน
การสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ตัว แทนนั ก เรี ย น ผู ้ป กครอง ครู ป ระจ าชั้น ผู ้บ ริ ห าร โรงเรี ย นอัส สั ม ชั ญ
คอนแวนต์ล านารายณ์ จัง หวัด ลพบุรี มี ความคิดเห็ นต่อปั จจัย ที่ ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรี ยนโดยรวมและรายด้าน ที่มีสถานภาพตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน
3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด
5
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ลพบุรี ในแต่ละด้านโดยสรุ ปมี ดังนี้ ด้านโรงเรี ย นและสภาพแวดล้อมคื อ โรงเรี ยนควรติ ด ตาม
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและเป็ น ระบบ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็ ว ทันการณ์ ด้านการจัดการเรี ยน
การสอน คือ ครู ไม่ควรมอบหมาย ชิ้นงานมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนเกิดความท้อถอย ด้าน
พฤติกรรมนักเรี ยน คือ นักเรี ยนมัก ขาดเรี ยน หนี เรี ยน ไม่ปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยนบ่อยครั้ง จึง
ต้องออกกลางคัน และด้านครอบครัว นักเรี ยนต้องอาศัยอยู่กบั ญาติซ่ ึงไม่ใช่บิดามารดา ทาให้ไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
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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 Ftest. 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
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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. บทนา
1.1 ปัญหาและความสาคัญ
ปั ญหาด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยคือ ปัญหาที่เด็กส่ วนหนึ่งศึกษาเล่าเรี ยนไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ แม้ทุกภาคส่ วนและทุกระดับของสังคมจะค่อนข้างให้ความสาคัญกับการขยาย
โอกาสและการส่ งเสริ มด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน แต่ขอ้ เท็จจริ งที่ปรากฏในสังคมดูเหมื อน
จะยัง ไม่ ส ามารถยืนยันได้ถึง ความสาเร็ จของภารกิ จด้านการขยายโอกาสและการส่ งเสริ มด้าน
การศึกษาเสี ยที เดียว ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะยังมี นักเรี ยนอีกจานวนไม่น้อยที่ ออกจากระบบการศึ กษา
กลางคัน โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ เลิ กเรี ยน อาทิ ต้องอพยพตามผูป้ กครอง หาเลี้ ยงครอบครั ว ฐานะ
ยากจน ติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และแม้วา่ รัฐบาลจะได้พยายามให้ความช่วยเหลือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการศึกษา เช่น ชุดนักเรี ยน แบบเรี ยน ค่าอาหารกลางวัน แต่ปัญหาการออก
กลางคันเหล่านี้ ก็ยงั คงมีอยู่ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์,
2554: 1) โรงเรี ยนนับว่าเป็ นหน่วยปฏิบตั ิที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงและมีปัญหา ซึ่ งเป็ นกระบวนการสาคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาที่จะช่วย
ให้นกั เรี ยนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกกลางคันเป็ นการที่นกั เรี ยนออกจากระบบโรงเรี ยนก่อนจบหลักสู ตรการศึกษาที่กา
หนดไว้ ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (2550: 49) กาหนดว่านัก เรี ย นที่ อ อก
กลางคัน เป็ นนักเรี ยนที่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษา หรื อเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่
เคยเข้าเรี ยนในสถานศึ กษาก่ อนเรี ยนจบการศึ กษาภาคบังคับ 9 ปี หรื อนักเรี ยนที่ออกจากระบบ
โรงเรี ยนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรี ยน สอดคล้องกับ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550:
32) กล่าวว่านักเรี ยนออกกลางคันสามารถจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรี ยนที่ออกจาก
โรงเรี ยนโดยสมบูรณ์คือ นักเรี ยนที่โรงเรี ยนจาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรี ยนโดยไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับ ไม่รวมถึงการจาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรี ยนเหตุเพราะการย้ายโรงเรี ยน 2) นักเรี ยน
กลุ่มที่ออกจากโรงเรี ยนโดยไม่สมบูรณ์คือยังไม่จาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรี ยน
พิจารณาข้อมูลจากนักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวนเด็กออกกลางคันรายปี การศึกษา ตั้งแต่ 2550-2559 นักเรี ยนออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง
โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2559 มีนกั เรี ยนออกกลางคันเฉลี่ยประมาณ 4 หมื่นคนต่อปี (ปี การศึกษา
2550 มีนักเรี ยนออกกลางคันสู งที่สุด 110,881 คน หรื อคิดเป็ น 1.68% ของนักเรี ยนทั้งหมด) แต่ปี
การศึ ก ษา 2552 กลับ มี นัก เรี ย นออกกลางคันลดลงกว่า หนึ่ ง จากปี ก่ อน และปี การศึ ก ษา 2551 มี
นักเรี ยนออกกลางคัน 109,422 ลดลงเหลือ 47,809 คนในปี การศึกษา 2552 และมีแนวโน้มลดลง
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เรื่ อย ๆ จนต่ากว่าหมื่นคนในปี 2557 (8,814 คน) และจากข้อมูลอัตราการคงอยูข่ องนักเรี ยนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2550-2559
รายงานจากสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เปิ ดเผยผลการสารวจข้อมู ล
นักเรี ยนออกกลางคันปี การศึกษา 2550 - 2559 ตั้งแต่ระดับอนุ บาลถึ งมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สถานศึกษาสังกัด 178 เขตพื้นที่การศึกษาทัว่ ประเทศ พบว่า มีนกั เรี ยนออกกลางคันตั้งแต่ปี 2550 2559 ลดลงอย่างต่อเนื่ อง หากพิจารณาเป็ นระดับชั้น พบว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนกั เรี ยนออก
กลางคันมากที่สุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 6 - 26)
จากข้อมูลที่เก็บจากนักเรี ยนที่ออกกลางคันในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2559
พบว่า สาเหตุของการออกกลางคันมีการเปลี่ยนแปลงสาคัญ 2 ช่วง คือ ในช่วงปี 2550-2551 ปัญหา
ที่มีสัดส่ วนต่อการออกกลางคันจากมากไปหาน้อย คือ ฐานะยากจน การอพยพตามผูป้ กครอง มี
ปั ญหาครอบครัว มีปัญหาในการปรับตัว แต่งงาน และหาเลี้ยงครอบครัว แต่ในช่วงปี 2552-2559
สาเหตุของการออกกลางคันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็ นปัญหาการอพยพตามผูป้ กครอง มีปัญหา
ในการปรับตัว มีปัญหาครอบครัว ต้องหาเลี้ยงครอบครัว แต่งงาน และมีฐานะยากจน ตามลาดับ
เป็ นที่น่าสังเกตว่าสัดส่ วนปัญหาฐานะยากจนมีการลดลงอย่างมากตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
ปั ญหานักเรี ยนออกกลางคันของโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ มีความรุ นแรง
น้อยมากเมื่อเทียบกับโรงเรี ยนของรัฐบาล เพราะโรงเรี ยนรัฐบาลมีปัญหานักเรี ยนมีความยากจน
จานวนมาก ส่ วนโรงเรี ยนเอกชนนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีฐานะดี ปัญหาการออกกลางคันของโรงเรี ยน
เอกชนคือ ครอบครัว ตัวนักเรี ยนเอง หรื อเกี่ยวกับโรงเรี ยนเอง ผลการวิจยั นี้ จะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่
เกิดขึ้นมากที่สุด
จากข้อมูลของสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปี 2560 พบว่าโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ลานารายณ์ จานวนนักเรี ยนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1- 3 มี
จานวนนักเรี ยนออกกลางคัน 5 คน จานวนนักเรี ยนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4-6 มีจานวน 7 คน จานวนนักเรี ยนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 มี
จานวน 13 คน สังเกตได้วา่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 มีจานวนนักเรี ยนออกกลางคันมากที่สุด
ปั จจุบนั มีนกั เรี ยนออกกลางคันทุกปี งานวิจยั นี้ จดั ทาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรี ยนออกกลางคันให้มาก
ที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 51
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

1.3 คาถามการวิจัย
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การออกกลางคัน และเป็ นสาเหตุ ท าให้นัก เรี ย นไม่ ส ามารถเรี ย นใน
โรงเรี ยนจนสาเร็จการศึกษาได้ มากที่สุดคือด้านใด แนวทางแก้ไขอย่างไร
1.4 ขอบเขตและข้อจากัด
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองและนักเรี ยนที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี ตาม
กรอบแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 11 - 15) ดังนี้
1) ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
3) ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน
4) ด้านครอบครัว
1.4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หาร
ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี
1.4.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี ดังนี้
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี มีปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
(2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(3) ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน
(4) ด้านครอบครัว
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
การออกกลางคัน หมายถึ ง การที่ นักเรี ยนถูกจาหน่ ายชื่ อออกจากสถานศึ กษาก่ อนสาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรในแต่ละระดับการศึกษาและการที่นักเรี ยนขาดเรี ยนเกิน 100 วัน ถึงวันที่
สารวจโดยมิได้มาแจ้งขอกลับเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนั้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่มิใช่การย้ายไป
เรี ยนที่โรงเรี ยนอื่น และในกรณีที่นกั เรี ยนเคยออกกลางคันและได้กลับเข้ามาเรี ยนแล้ว จะไม่นบั เป็ น
นักเรี ยนออกกลางคัน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการออกกลางคัน หมายถึง สิ่ งที่เป็ นสาเหตุทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถเรี ยน
ในโรงเรี ยนจนสาเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกาหนด จาแนกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทัว่ ไปของโรงเรี ยน เช่น ที่ต้ งั
ของโรงเรี ยนและการคมนาคม ความปลอดภัยภายในโรงเรี ยนและในชุมชนที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ สภาพ
อาคารเรี ยน การสนับสนุนจากโรงเรี ยน บรรยากาศภายในโรงเรี ยน ความเข้มข้นของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นต้น
2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอน เช่น
นโยบายและหลักสูตรการศึกษา การเตรี ยมการสอน วิธีการสอน และบุคลิกภาพของครู กิจกรรม
การเรี ยนการสอนและบรรยากาศในชั้นเรี ยน การวัดผล เป็ นต้น
3) ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ
เช่น ผลการเรี ยน การตั้งใจเรี ยนหรื อความเบื่อหน่ายต่อการเรี ยน การตั้งครรภ์ในวัยเรี ยน การเสพ
สารเสพติดและแอลกอฮอล์ การคบเพื่อน เป็ นต้น
4) ด้านครอบครัว หมายถึง ลักษณะครอบครัว เช่น การส่ งเสริ มสนับสนุนด้าน
การศึ กษา ฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครั ว การดู แลอบรมสั่งสอนของผูป้ กครอง สุ ขภาพของ
ผูป้ กครอง ปั ญหาภายในครอบครัว สถานที่ต้ งั ของบ้านและสภาพแวดล้อมของชุมชน การหย่าร้าง
ของผูป้ กครอง เป็ นต้น

2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรีโดยแบ่งเป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นละ 10 คน ทั้งหมดจานวน 60 คน ผูป้ กครอง จานวน 20 คน ครู ประจาชั้น จานวน 15 คน
ผูบ้ ริ หาร 5 คน รวมทั้งหมด 100 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง จานวน 100 คน ได้จากการสุ่มประชากร
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
เอง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นัก เรี ย น ในโรงเรี ย นอัส สัม ชั ญคอนแวนต์ล านารายณ์ จังหวัด ลพบุรี จานวน 4 ด้าน คือ ด้าน
โรงเรี ย นและสภาพแวดล้อม ด้า นการจัด การเรี ย นการสอน ด้านพฤติ ก รรมนัก เรี ย น และด้า น
ครอบครัว ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กาหนดไว้ 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-end Form) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด
ลพบุรี
2.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของการวิจยั
2) ศึ ก ษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็ นการศึ ก ษาค้นคว้าเกี่ ย วกับ
ทฤษฎี แนวคิ ดและหลักการ ตลอดจนข้อมูล เกี่ ย วกับการออกกลางคันของนักเรี ย นในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี
3) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
4) นาเสนอร่ า งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิชาค้นคว้าอิ ส ระตรวจสอบ
ความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปแจกจ่ายนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จังหวัด ลพบุรี
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2) ผูว้ ิจยั ไปรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
3) กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในกาหนดผูว้ ิจยั จะติดตามด้วยตนเองเพื่อให้
ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด ผลปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 100 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
100
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดกระทาข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
ดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2) กรอกรหัสแบบสอบถาม และกาหนดตัวเลข แทนค่าข้อมูลในแต่ละข้อ แล้ว
บันทึกข้อมูล
3) ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดาเนินการดังนี้
1) การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ (Percentage) นาเสนอข้อมูลเป็ นตารางแสดงร้อยละ
2) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ตามความคิดเห็นของ
ผูป้ กครองและนักเรี ยน วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ย กาหนดขอบเขตของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543: 100)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1) การเปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการออกกลางคันของนัก เรี ย น ตามความ
คิดเห็นของผูป้ กครองและนักเรี ยน จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง ใช้ค่าสถิติ Independent Samples
t-test กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
2) การเปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการออกกลางคันของนัก เรี ย น ตามความ
คิดเห็นของผูป้ กครองและนักเรี ยน ใช้ค่าสถิติ F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน
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อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรี ย บเที ยบความแตกต่างเป็ นรายคู่ตามวิธีก ารของ เชฟเฟ่
(Scheffe Method) กาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content
Analysis) โดยจัดคาตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ นาเสนอข้อมูลเป็ น
ตารางประกอบความเรี ยง
2.6 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.6.1 สถิติพื้นฐาน
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ประสิ ทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542: 304)

X=
เมื่อ X
X

n

แทน
แทน
แทน

X

n
ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของข้อมูลหรื อคะแนน
จานวนข้อมูล

3) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (ประสิ ทธิ์ สุ วรรณ
รักษ์, 2542: 310)

n X 2 − (  X)2
S.D. =
n ( n − 1)
เมื่อ S.D. แทน
 X 2 แทน
(  X ) 2 แทน
แทน
n

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนข้อมูล
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2.6.2 สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1) การหาค่าอานาจจาแนก โดยวิธีหาอัตราส่ วนวิกฤติ t เป็ นรายข้อ โดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) โดยใช้สูตร (ประสิ ทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542: 260)

t=

เมื่อ t
XH
XL
S 2H
S 2L

n

XH −XL

S 2H +S 2L
n

แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้คะแนนสูง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้คะแนนต่า

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุ่มได้คะแนนสูง

แทน
แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุ่มได้คะแนนต่า
จานวนคนในกลุ่มสูง หรื อกลุ่มต่าที่นามาวิเคราะห์

2.7 สถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
1) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระแก่กนั โดย
ใช้ Independent Samples t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นผูป้ กครองและนักเรี ยนที่มีต่อปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อการออกกลางคันของนักเรี ย น จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ ง ใช้สู ตรดัง นี้ (ประสิ ทธิ์
สุวรรณรักษ์, 2542: 321)
X1 − X 2

t=

เมื่อ

X1
X2
S12
S 22

n1
n2

S12 S22
+
n1 n 2

แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1
ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 2

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1

แทน
แทน
แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 2
จานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
จานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2
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2) การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูป้ กครองและนักเรี ยนที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออกกลางคันของนักเรี ยน โดยทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใช้สูตร ดังนี้ (ประสิ ทธิ์ สุ วรรณรั กษ์.
2542 : 328)
MS
F= b
MS w

F

เมื่อ

MS b
MS w

แทน
แทน
แทน

ค่าการแจกแจงของ F
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้ว
จะใช้การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ใช้สูตร ดังนี้
(ประสิ ทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542: 330)

1 1
CVd = ( K − 1)( F *)(MSWithin ) + 
 n1 n 2 
เมื่อ

K
F*

แทน
แทน
แทน

MSWithin
วิเคราะห์ความแปรปรวน
n 1 , n 2 แทน

จานวนกลุ่มในกลุ่มตัวอย่าง
ค่า F ที่เปิ ดจากตาราง (Critical Value)
ค่า Mean Square Within Group ที่คานวณไว้แล้วในการ
จานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม

3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การออกกลางคัน ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น อัส สั ม ชัญ
คอนแวนต์ลานารายณ์ ครั้งนี้ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งจะนาเสนอตามลาดับต่อไปนี้
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1) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F – Distribution
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ป ระจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มี
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของตัว แทนนัก เรี ย น ผู ป้ กครอง ครู ป ระจ าชั้น
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชั ญคอนแวนต์ลา
นารายณ์ จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจา
ชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
3.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละสถานภาพตาแหน่ง
ตัวแปร
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

กลุ่มตัวอย่ าง
ตาแหน่ ง
ตัวแทนนักเรี ยน
ผูป้ กครอง
ครู ประจาชั้น
ผูบ้ ริ หาร

จานวน
100

ร้ อยละ
100.00

60
20
15
5

60.00
20.00
15.00
5.00

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง มีตวั แทน
นักเรี ยน จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ผูป้ กครอง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ครู
ประจาชั้น จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00
ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มี
ต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ซึ่ ง
ปรากฎผลดังตารางที่ 2 – 5 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ โดยรวมและรายด้าน
ด้าน
1
2
3
4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน
ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน
ด้านครอบครัว
รวมเฉลีย่

̅
𝑥

3.80
3.50
3.89
4.01
3.80

S.D.
0.31
0.26
0.31
0.28
0.26

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

อันดับ
3
4
2
1

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
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(̅
𝑥 = 3.80) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า

ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านครอบครัว (𝑥̅ = 4.01) รองลงมา
คือ ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน (𝑥̅ = 3.89) และด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม (𝑥̅ = 3.80) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านการจัดการเรี ยนการสอน (𝑥̅ = 3.50)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายข้อ
ข้ อ
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

ด้ านโรงเรียนและสภาพแวดล้อม
ที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอยู่ใกล้ร้านอินเทอร์ เน็ตร้านค้าที่
จาหน่ ายสุ รา บุหรี่ ให้กบั เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18
ปี
การเดินทางมาโรงเรี ยน การคมนาคม
ไม่สะดวก มีความยากลาบาก
โรงเรี ยนมีมาตรการการทาโทษที่รุนแรง
โรงเรี ยนมีชื่อเสี ยงที่ไม่ดี ทาให้นกั เรี ยน
เกิดทัศนคติในทางลบกับโรงเรี ยน
โรงเรี ยนไม่มีระบบการติ ดตาม และแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยนอย่างจริ งจัง
ที ม งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนขาดการ
ติดตาม ประสานงานในการแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศของโรงเรี ยนซึ่ งก่อให้เกิดความรู ้ สึกที่
ไม่ ป ลอดภัย เช่ น การเคยถู กท าร้ ายจากครู รุ่ นพี่
หรื อเพื่อน ฯลฯ
นักเรี ยนที่ยากจน ขาดแคลน ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากทางโรงเรี ยน จึงขาดแรงจูงใจในการเรี ยน
วัยรุ่ นในชุมชนที่โรงเรี ยนตั้งอยูม่ ีการจับกลุ่มมัว่ สุ ม
ใช้สารเสพติด หรื ออยูใ่ นบ่อนการพนัน
เยาวชนในวัยเรี ยนในชุมชนส่ วนใหญ่ไม่ได้เ รี ยน
หนังสื อ ออกไปมีครอบครัว จึงเกิดการเลียนแบบ
รวม

̅
𝒙
4.61

S.D.
0.49

3.79

0.47

5

2.90
3.59

0.59
0.80

10
6

3.53

0.67

มาก

7

4.97

0.16

มากที่สุด

1

3.05

0.69

ปานกลาง

9

4.21

0.81

มาก

3

3.41

0.80

ปานกลาง

8

3.92

0.66

มาก

4

3.80

0.31

มาก

ความหมาย

อันดับ
2
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก (𝑥̅ = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ข้อ 6 ทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนขาดการติดตามประสานงานในการแก้ไขปัญหานักเรี ยน
อย่างต่อเนื่ อง (𝑥̅ = 4.97) รองลงมา คือ ข้อ 1 ที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอยู่ใกล้ร้านอินเทอร์ เน็ต ร้านค้าที่
จาหน่ายสุรา บุหรี่ ให้กบั เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี (̅𝑥 = 4.61) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อ
3 โรงเรี ยนมีมาตรการการทาโทษที่รุนแรง (𝑥̅ = 2.90)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนโดยรวมและรายข้อ
ข้ อ

ด้ านการจัดการเรียนการสอน

𝑥̅

S.D.

ความหมาย

อันดับ

11

หลักสูตรของโรงเรี ยนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ครู ผสู้ อนลงโทษนักเรี ยนอย่างรุ นแรง หรื อดุด่าว่ากล่าวด้วย
ถ้อยคารุ นแรง
ครู ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรไม่เป็ นกันเองกับนักเรี ยน
ครู ไม่เตรี ยมการสอน ทาให้นกั เรี ยนขาดความเชื่อมัน่ ในตัว
ครู
วิ ธี ก ารสอนของครู ไ ม่ น่ า สนใจ ครู ไ ม่ มี ท ัก ษะในการเร้ า
ความสนใจของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
ครู ไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยน
การสอน ไม่รับฟังความคิดเห็นของนักเรี ยน
ครู มอบหมายชิ้นงานมาก ทาให้นกั เรี ยนทางานเสร็ จไม่ทนั
ตามกาหนดเวลาเกิดความเบื่อหน่ายและท้อถอย
การวัด ผลและประเมิ น ผลไม่ ไ ด้ ม าตรฐานไม่ มี ค วาม
หลากหลาย หรื อไม่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
จานวนนักเรี ยนต่อหนึ่งห้องเรี ยนมีมากเกินไปทาให้นกั เรี ยน
ไม่สนใจกิจกรรมในชั้นเรี ยนเท่าที่ควร
กิจกรรมพิเศษของโรงเรี ยนมีมากเกินไปนักเรี ยนไม่ได้เรี ยน
เนื้อหาตามหลักสูตร

2.85

0.43

ปานกลาง

10

3.49
3.83

0.51
0.81

ปานกลาง
มาก

5
3

3.38

0.72

ปานกลาง

7

3.55

0.60

มาก

4

3.46

0.67

ปานกลาง

6

4.04

0.85

มาก

1

3.14

0.67

ปานกลาง

9

3.98

0.76

มาก

2

3.25
3.50

0.77
0.26

ปานกลาง
ปานกลาง

8

12
13
14
15

16
17
18
19
20

รวม
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
โดยรวมเห็นด้วยในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
คือ ข้อ 17 ครู มอบหมายชิ้นงานมาก ทาให้นกั เรี ยนทางานเสร็ จไม่ทนั ตามกาหนดเวลา เกิดความเบื่อ
หน่ายและท้อถอย (𝑥̅ = 4.04) รองลงมา คือ ข้อ 19 จานวนนักเรี ยนต่อหนึ่งห้องเรี ยนมีมากเกินไป
ทาให้นกั เรี ยนไม่สนใจกิจกรรมในชั้นเรี ยนเท่าที่ควร (̅𝑥 = 3.98) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อ
11 หลักสูตรของโรงเรี ยนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (𝑥̅ = 2.85)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้านพฤติกรรมนักเรี ยนโดยรวมและรายข้อ
ข้ อ

ด้ านพฤติกรรมนักเรียน

̅
𝒙

S.D. ความหมาย อันดับ

21
22

นักเรี ยนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อโรงเรี ยน เบื่อหน่าย ต่อการเรี ยน
นักเรี ยนขาดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ครู และเพื่อนมีปัญหาเรื่ องการ
ปรับตัว ทาให้ไม่อยากเรี ยน
นัก เรี ย นขาดระเบี ย บวิ นัย ท าผิ ด กฎระเบี ย บของโรงเรี ย นเป็ น
ประจา เช่น มาโรงเรี ยนสาย แต่งกายไม่ถูกระเบียบ เป็ นต้น
นักเรี ยนใช้เวลาว่างไปกับการดูโทรทัศน์ เล่นเกม คุยโทรศัพท์ คุย
ออนไลน์ มากกว่า การทาการบ้าน อ่านหนังสื อ
นักเรี ยนคบเพื่อนที่อยูใ่ นหรื อนอกโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีปัญหา
ทางสังคม จึงถูกชักจูงให้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
นักเรี ยนมีปัญหาทะเลาะวิวาท หรื อถูกเพื่อนรังแกบ่อย ทาให้ไม่
อยากมาโรงเรี ยน
นักเรี ยนมีคู่รักและอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหรื อมีปัญหาชู้สาว
หรื อตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจึงต้องหยุดเรี ยน
นัก เรี ย นมี ปั ญ หาด้า นสติ ปั ญ ญา เรี ย นไม่ ท ัน เพื่ อ น ส่ ง ผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า มีผลการเรี ยน 0, ร, มส หลายวิชา หรื อ
สอบตกต้องเรี ยนซ้ าชั้น
นักเรี ยนมีปัญหาสุขภาพหรื อความบกพร่ องทางร่ างกาย
เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
นักเรี ยนติดยาเสพติดหรื อแอลกอฮอล์

3.92
3.80

0.66
0.46

มาก
มาก

4
5

3.53

0.67

มาก

7

4.65

0.47

มากที่สุด

2

3.64

0.78

มาก

6

3.33

0.77

ปานกลาง

9

4.44

0.49

มาก

3

4.90

0.28

มากที่สุด

1

3.23

.75

ปานกลาง

10

3.45

0.77

ปานกลาง

8

23
24
25
26
27
28

29
30

รวม

3.89

0.31

มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในด้านพฤติกรรมนักเรี ยน โดยรวม
เห็นด้วยในระดับมาก (𝑥̅ = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ข้อ 28
นักเรี ยนมีปัญหาด้านสติปัญญา เรี ยนไม่ทนั เพื่อน ส่ งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า มีผลการ
เรี ยน 0, ร, มส หลายวิชา หรื อสอบตกต้องเรี ยนซ้ าชั้น (𝑥̅ = 4.90) รองลงมา คือ ข้อ 24 นักเรี ยนใช้
เวลาว่า งไปกับ การดู โทรทัศ น์ เล่นเกม คุย โทรศัพ ท์ คุย ออนไลน์ มากกว่าการทาการบ้าน อ่ าน
หนัง สื อ (𝑥̅ = 4.65) ส่ วนข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คือ ข้อ 29 นัก เรี ย นมี ปั ญหาสุ ขภาพหรื อ ความ
บกพร่ องทางร่ างกาย เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน (𝑥̅ = 3.23)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้านครอบครัวโดยรวมและรายข้อ
ข้ อ
ด้ านครอบครัว
31 ครอบครัวมีปัญหา ผูป้ กครองหย่าร้างหรื อแยกกันอยู่
32 นักเรี ยนขาดผูร้ ับผิดชอบส่งเสี ยให้เรี ยนเนื่องจากบิดา
มารดาไปทางานต่างจังหวัดหรื อเสี ยชีวิต
33 ผูป้ กครองมีรายได้ต่า ครอบครัวมีฐานะยากจนทาให้
ไม่สามารถสนับสนุนเรื่ องการเรี ยนได้
34 ผูป้ กครองเน้นการทางานหารายได้เลี้ ยงครอบครัว
มาก ขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่ องการเรี ยนของบุตร
35 ผูป้ กครองต้องการให้นกั เรี ยนออกไปช่วยทางานและ
หารายได้เลี้ยงครอบครัว
36 ผูป้ กครองไม่มีอาชีพที่แน่นอน ย้ายที่อยู่บ่อยนักเรี ยน
จึงต้องอพยพติดตามผูป้ กครอง
37 ผูป้ กครองไม่มีความรู ้เกี่ยวกับระบบการเรี ยนขาดการ
วางแผนด้านการศึกษาของบุตรอย่างถูกต้อง
38 ผูป้ กครองไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาหรื อไม่
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของการศึกษา
39 นักเรี ยนถูกทารุ ณกรรมจากผูป้ กครองหรื อสมาชิกใน
ครอบครัว

X̅
4.91
4.52

S.D.
0.28
0.53

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

อันดับ
1
3

4.61

0.48

มากที่สุด

2

4.22

0.80

มาก

4

3.40

0.75

ปานกลาง

9

3.26

0.71

ปานกลาง

10

4.17

0.64

มาก

5

3.80

0.46

มาก

6

3.53

0.67

มาก

8
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อ
ด้ านครอบครัว
40 สถานที่ ต้ ั งของบ้ า นที่ นั ก เรี ยนอาศั ย อยู่ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสม เช่ น อยู่ ใ น ชุ ม ชน
แออัดอยูใ่ กล้แหล่งอบายมุข ฯลฯ
รวม

X̅
3.64

S.D.
0.78

ความหมาย
มาก

4.01

0.28

มาก

อันดับ
7

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ในด้านครอบครัว โดยรวมเห็นด้วย
ในระดับมาก (X̅ = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ข้อ 31 ครอบครัวมี
ปั ญหาผูป้ กครองหย่า ร้ า งหรื อแยกกันอยู่ (X̅ = 4.91) รองลงมา คือข้อ 33 ผูป้ กครองมี รายได้ต่ า
ครอบครั วมี ฐานะยากจน ท าให้ไ ม่ส ามารถสนับสนุ นเรื่ องการเรี ย นได้ (X̅ = 4.61) ส่ วนข้อที่ มี
ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ ข้อ 36 ผูป้ กครองไม่มี อาชี พ ที่ แน่ นอน ย้ายที่ อยู่บ่อย นัก เรี ย นจึ งต้องอพยพ
ติดตามผูป้ กครอง (X̅ = 3.26)
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งโดยรวมและรายด้าน
ด้ าน
1
2
3
4

ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการออกกลางคัน
ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน
ด้านครอบครัว

X̅
3.73
3.48
3.80
3.95

รวมเฉลี่ย

3.74

ผู้บริหารโรงเรียน
S.D. ความหมาย
0.28 มาก
0.26 ปานกลาง
0.25 มาก
0.24 มาก
0.23

มาก

X̅
3.82
3.50
3.92
4.03

ครู
S.D.
0.31
0.26
0.32
0.30

ความหมาย
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.82

0.27

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งดังนี้
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านครอบครัว (X̅ =
3.95) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน (X̅ = 3.80) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน (X̅ = 3.48)
ครู มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ ด้านครอบครัว (X̅ = 4.03) รองลงมา
คือ ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน (X̅ = 3.92) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(X̅ = 3.50)
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของตัว แทนนัก เรี ย น ผู ป้ กครอง ครู ป ระจ าชั้น
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลา
นารายณ์ จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง ปรากฏผลดังตาราง 4.9
ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบความคิดเห็น ของตัวแทนนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น ผูบ้ ริ หารที่มีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์
ลานารายณ์ จาแนกตามสถานภาพตาแหน่งโดยรวมและรายด้าน
ด้ าน
1
2
3
4

ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการออกกลางคัน
ด้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านพฤติกรรมนักเรี ยน
ด้านครอบครัว
รวมเฉลี่ย

ผู้บริหาร
X̅
S.D.
3.73
0.28
3.48
0.26
3.80
0.25
3.95
0.24
3.74
0.23

ครู
X̅
3.82
3.50
3.92
4.03
3.82

S.D.
0.31
0.26
0.32
0.30
0.27

t

Sig

1.10
1.35
2.03
0.77
1.12

0.72
0.56
0.95
0.16
0.33

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ที่
มี ส ถานภาพตาแหน่ ง ต่า งกัน มี ค วามคิดเห็ นต่อปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อการออกกลางคันของนัก เรี ย น
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของตัวแทนนัก เรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น
ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ต่อการออกกลางคันของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นอัส สัมชัญคอนแวนต์ล านารายณ์ ผล
ปรากฏ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นอื่นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การออกกลางคัน ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย น อัส สั ม ชัญ คอนแวนต์ล านารายณ์ ด้า น
โรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม
ข้อ

ด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อม

1

โรงเรี ยนควรติดตามนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็ ว ทันการณ์
โรงเรี ยนควรมี ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นที่ เข้มแข็ง
และมี มาตรการ การแก้ปัญหานักเรี ย นที่ ออกกลางคัน
อย่างจริ งจัง
โรงเรี ยนอยู่ใกล้ร้านอินเทอร์ เน็ตและแหล่งมัว่ สุ มต่าง ๆ
ทาให้นกั เรี ยนหนีเรี ยนออกไปใช้บริ การได้ง่าย
โรงเรี ย นควรจัด หาทุ น การศึ ก ษาช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นที่
ยากจนหรื อขาดผูอ้ ุปการะ
โรงเรี ย นควรจัด สภาพแวดล้อ มให้ มี ค วามปลอดภัย
ป้องกันการหนีเรี ยน เช่น มุมหลบซ่อน หรื อมุมอับ
ระยะทางจากบ้า นมาโรงเรี ย นไกล ไม่ ส ะดวกต่ อ การ
เดินทางมาเรี ยน

2

3
4
5
6

รวม

จานวน

ร้ อยละ

8

32.00

7

28.00

4

16.00

3

12.00

2

8.00

1

4.00

25

100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนัก เรี ย น ด้าน
โรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม โดยประเด็นที่มีจานวนมากที่สุดคือ โรงเรี ยนควรติดตามนักเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ เพื่ อจะได้แก้ปั ญหาได้รวดเร็ ว ทันการณ์ (ร้ อยละ 32.00) รองลงมาคื อ
โรงเรี ยนควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่เข้มแข็งและมีมาตรการการแก้ปัญหานักเรี ยนที่ออก
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หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

กลางคันอย่างจริ งจัง (ร้อยละ 28.00) และโรงเรี ยนอยูใ่ กล้ร้านอินเทอร์เน็ตและแหล่งมัว่ สุ มต่าง ๆ ทา
ให้นกั เรี ยนหนีเรี ยนออกไปใช้บริ การได้ง่าย (ร้อยละ 16.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
ข้อ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

จานวน

1

ครู ไ ม่ ค วรมอบหมายชิ้ น งานมากจนเกิ น ไป เพื่ อ ไม่ ใ ห้
นักเรี ยนเกิดความท้อถอย
ครู ที่ป รึ กษาควรดู แ ลเอาใจใส่ นักเรี ย นอย่า งทั่วถึ ง หรื อ
ติดตามนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดเป็ นรายบุคคล
ครู ไ ม่ ค วรดุ ด่ า ด้วยถ้อยค ารุ น แรง หรื อลงโทษนัก เรี ย น
รุ นแรงเกินกว่าเหตุ
โรงเรี ยนควรจัดสัดส่ วนของนักเรี ยนต่อห้องเรี ยนและครู
อย่างเหมาะสม เพื่อทาให้ครู สามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่าง
ทัว่ ถึง
โรงเรี ยนควรจัดกิ จกรรมให้เหมาะสม ไม่มากจนเกิ นไป
เพื่อให้ไม่กระทบต่อการเรี ยนการสอน
ครู ควรปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารสอนให้ มี ค วามหลากหลาย
น่าสนใจ และเข้าใจง่าย

9

37.50

5

20.84

3

12.50

3

12.50

2

8.33

2

8.33

24

100.00

2
3
4
5
6

รวม

ร้ อยละ

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ด้านการ
จัด การเรี ย นการสอน โดยประเด็ น ที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด คื อ ครู ไ ม่ ค วรมอบหมายชิ้ น งานมาก
จนเกินไป เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนเกิดความท้อถอย (ร้อยละ 37.50) รองลงมาคือ ครู ที่ปรึ กษาควรดูแลเอา
ใจใส่ นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึง หรื อติดตามนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดเป็ นรายบุคคล (ร้อยละ 20.84) และครู ไม่
ควรดุด่าด้วยถ้อยคารุ นแรง หรื อลงโทษนักเรี ยนรุ นแรงเกินกว่าเหตุ (ร้อยละ 12.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออกกลางคัน ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้านพฤติกรรม
นักเรี ยน
ข้อ

ด้านพฤติกรรมนักเรียน

จานวน

ร้ อยละ

1

นักเรี ยนมักขาดเรี ยน หนี เรี ยน ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบี ยบ
ของ โรงเรี ยนบ่อยครั้ง จึงต้องออกกลางคัน
นักเรี ยนมีปัญหาชู้สาว มีคู่รักแล้วตั้งครรภ์ในวัยเรี ยน จึง
ต้องออกกลางคัน
นักเรี ยนหมกมุ่นกับการใช้โทรศัพท์หรื อสื่ อออนไลน์ ไม่
สนใจการเรี ย น ท าให้ ผ ลการเรี ย นตกต่ า จึ ง ต้อ งออก
กลางคัน
นัก เรี ย นมี ปั ญ หาอ่ า นไม่ ออก อ่ า นไม่ ค ล่ อ ง ส่ ง ผลให้ มี
ปั ญหาด้า นผลการเรี ย น ติ ด 0, ร, มส. หลายวิช า จึ งต้อง
ออกกลางคัน
นักเรี ยนคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ถูกชักจูงไป
ในทางที่ไม่ดี จึงต้องออกกลางคัน
นักเรี ยนขาดความอดทน ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน จึง
ต้องออกกลางคัน
นักเรี ยนใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย แสวงหาสิ่ งอานวยความสะดวก
ตามกระแสนิยม ไม่สนใจการเรี ยน จึงต้องออกกลางคัน

8

25.00

7

21.88

5

15.62

5

15.62

4

12.50

2

6.25

1

3.13

32

100.00

2
3

4

5
6
7

รวม

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนัก เรี ย น ด้าน
พฤติกรรมนักเรี ยน โดยประเด็นที่มีจานวนมากที่สุดคือนักเรี ยนมักขาดเรี ยน หนีเรี ยนไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยนบ่อยครั้ง จึงต้องออกกลางคัน (ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ นักเรี ยนมีปัญหา
ชูส้ าว มีคู่รักแล้วตั้งครรภ์ในวัยเรี ยน จึงต้องออกกลางคัน (ร้อยละ 21.88) และนักเรี ยนหมกมุ่นกับ
การใช้โทรศัพท์หรื อสื่ อออนไลน์ ไม่สนใจการเรี ยน ทาให้ผลการเรี ยนตกต่า จึงต้องออกกลางคัน
(ร้อยละ 15.62) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นอื่นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยน อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ด้าน
ครอบครัว
ข้อ

ด้านครอบครัว

จานวน

1

ครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอาศัยอยู่กบั ญาติซ่ ึ งไม่ใช่
บิดามารดา ทาให้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เท่าที่ควร
นักเรี ยนอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาด้านการเงิน ทาให้ขาด
ความพร้อมทางการศึกษา
ผูป้ กครองควรมีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น
และติดตามพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
ผู ้ ป กครองควรเห็ น ความส าคั ญ ของการเรี ยนและ
สนับสนุนอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ผูป้ กครองควรทาความเข้าใจความรู ้สึกนึ กคิด สภาพจิตใจ
ของบุตรหลานซึ่ งอยู่ในช่วงวัยรุ่ น ไม่ว่ากล่าวด้วยถ้อยคา
รุ นแรง
ผู ้ป กครองต้อ งการให้ นั ก เรี ย นออกไปช่ ว ยงาน ท าให้
นักเรี ยน ต้องออกกลางคัน

13

32.50

11

27.50

8

20.00

6

15.00

1

2.50

1

2.50

40

100.00

2
3
4
5

6

รวม

ร้ อยละ

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนัก เรี ย น ด้าน
ครอบครัว โดยประเด็นที่มีจานวนมากที่สุดคือครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอาศัยอยู่กบั ญาติซ่ ึ ง
ไม่ใช่บิดามารดา ทาให้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เท่าที่ควร (ร้อยละ 32.50) รองลงมาคือ นักเรี ยนอยู่
ในครอบครั วที่ มี ปั ญ หาด้า นการเงิ น ทาให้ขาดความพร้ อ มทางการศึ ก ษา (ร้ อยละ 27.50) และ
ผูป้ กครองควรมีเวลาดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น และติดตามพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่าง
ใกล้ชิด (ร้อยละ 20.00) ตามลาดับ
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4. บทวิพากษ์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น
และผูบ้ ริ หารที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ลานารายณ์สรุ ปผลได้ดงั นี้
1) นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลา
นารายณ์มีความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้าน
อื่น ๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่ าเฉลี่ยสู งสุ ดคือข้อ 6 ทีมงาน ระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นขาดการติ ดตาม ประสานงานในการแก้ไ ขปั ญหานัก เรี ย นอย่างต่อเนื่ อง
รองลงมาคือ ข้อ 31 ครอบครัวมีปัญหา ผูป้ กครองหย่าร้างหรื อแยกกันอยู่ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดคือ ข้อ 11 หลักสูตรของโรงเรี ยนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ลานารายณ์มีความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนโดยรวมและรายด้าน
ที่มีสถานภาพตาแหน่งต่างกันและปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
3) ความคิ ดเห็ นและข้อ เสนอแนะของนัก เรี ย น ผูป้ กครอง ครู ป ระจาชั้น และ
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อการออกกลางคัน ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ประเด็น
ที่มีจานวนมากที่สุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ค้านโรงเรี ยนและสภาพแวดล้อม คือ โรงเรี ยนควรติดตาม
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็ ว ทันการณ์ ด้านการจัดการเรี ยน
การสอน คือ ครู ไม่ควรมอบหมายชิ้นงานมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้นักเรี ยนเกิดความท้อถอย ค้าน
พฤติกรรม นักเรี ยน คือ นักเรี ยนมักขาดเรี ยน หนีเรี ยน ไม่ปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
จึงต้องออก กลางคัน ด้านครอบครัว คือ ครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอาศัยอยู่กบั ญาติซ่ ึ งไม่ใช่
บิดามารดา ทาให้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

5. สรุปผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารที่มีต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ การออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์มีประเด็นที่
น่ าสนใจ อันจะเป็ นข้อมูลนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการออกกลางคันของ นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ซึ่ งจะช่วยลดจานวนนักเรี ยนออกกลางคันให้น้อยลงหรื อ ไม่มี นักเรี ยนออก
กลางคันเลย ดังนี้
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1) ความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงว่ า ปัจจัยด้านครอบครัวเป็ นปัจจัยที่
ส่ งผล ต่อการออกกลางคันของนักเรี ยนสู งสุ ด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากนักเรี ยนอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา
ในด้านต่าง ๆ เช่น บิดามารดาหย่าร้าง ฐานะทางเศรษฐกิจ สัมพันธภาพภายในครอบครั ว ฯลฯ
โดยเฉพาะนักเรี ยนที่บิดามารดาหย่าร้างกันหรื อแยกกันอยู่ ย่อมประสบกับภาวะความเครี ยด ความ
ไม่มนั่ คงทางด้านอารมณ์และจิตใจ ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง ซึ่งส่ งผลให้เกิดปัญหาทาง การเรี ยน มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จนต้องออกกลางคัน และยังส่งผลให้นกั เรี ยนขาดผูร้ ับผิดชอบในการส่ง
เสี ยให้เรี ยนอีกด้วย ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชิสาพัชร์ โกสี ยร์ ัตนภิบาล (2555: 56
- 57) ที่ได้ศึกษาปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านจันทเขลม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยแบ่งปัจจัยออกเป็ น 6 ด้าน พบว่า โดยรวมและรายค้านอยู่
ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้าน สถานภาพของผูป้ กครอง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ ฐานะของ ครอบครั ว ไม่ ดี และรองลงมาคื อ ขาด
ผูร้ ับผิดชอบส่งเสี ยให้เรี ยน ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภุมริ น บุญทวี (2548: 136 - 137) ที่
ได้ศึกษาปั จจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมที่มี ผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
โรงเรี ยนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทาง ครอบครัวมีผลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษาอย่างมาก นักศึกษาที่ไม่ประสบความสาเร็ จใน การเรี ยนเกิดจากปั ญหาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้อง กับงานวิจยั ของ เคียร์นีย ์ (Kearmey, 2008:
458 461) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อ การออกกลางคันของนักเรี ยน พบว่า ครอบครัว
และตัวแปรทางสัง คม เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญ ความยากจนส่ งผลถึ งการออกกลางคันของนัก เรี ย น
โดยตรง สัม พันธภาพทางครอบครั วกับ พัฒนาการด้านการศึ ก ษาของเด็ก มี ความเกี่ ย วข้อ งกับ
ความสาเร็ จทางวิชาการและความสนใจของเด็ก โดยตรง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมาคม
จิตวิทยาอเมริ กัน (American Psychological Association: APA, 2012: 1) ได้นาเสนอสถิติการออก
กลางคัน ของนัก เรี ย น ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล จากศู น ย์ เพื่ อ การศึ ก ษาสถิ ติ แ ห่ งชาติ (National Center for
Education Statistics: NCES) พบว่า ในปี 2009 นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายซึ่ งมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต่าออกกลางคันมากกว่านักเรี ยน ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงถึงห้าเท่า
2) ความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสั มชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ที่มีสถานภาพ
ตาแหน่งต่างกัน และปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ออกกลางคันของนักเรี ยนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่ องมาจากโรงเรี ยนในสังกัดเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดลพบุรีมีบริ บททางสังคมที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเหมือนกัน ปั ญหาต่าง ๆ อันเป็ นสาเหตุที่ทาให้ นักเรี ยนต้อง
ออกกลางคันจึงมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ งทุกโรงเรี ยนต่างก็ดาเนิ นงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน โดยทั้งนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนทุกขนาด
ได้มี ส่ วน ร่ วมในการรั บ ผิดชอบดาเนิ นงานดังกล่าวอย่างมีหลักฐานการทางานที่ ตรวจสอบได้
สอดคล้องกับ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน (2547: 4) กล่าวว่า ระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน หมายถึง การส่ งเสริ ม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒ
ั นา
เต็มศักยภาพ มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทกั ษะ
การดารงชี วิต และรอดพ้นจากวิก ฤติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้โรงเรี ยนมี ระบบการช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนโดยมี กระบวนการ วิธีการและเครื่ องมือที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
เพื่อส่ งเสริ ม ให้ครู ประจาชั้น ครู ที่ปรึ กษา บุคลากรในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน หน่ วยงาน และ
องค์ก ร ภายนอกมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลช่ วยเหลื อ นัก เรี ย น และเพื่ อ ให้นัก เรี ย นได้รั บ การดู แล
ช่วยเหลือและ ส่ งเสริ มพัฒนาเต็มศักยภาพเป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภวัต สังขรักษ์ (2555: 73) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ออกกลางวันของ นักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา อาเภอนางรอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า และผูบ้ ริ หาร ครู ที่ปรึ กษา และครู แนะแนว ที่มีสถานภาพตาแหน่งและที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของ
นักเรี ยนโดยรวมและราย ด้านไม่แตกต่างกัน
3) ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของนัก เรี ย น ผูป้ กครอง ครู ป ระจาชั้น และ
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ การออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลา
นารายณ์ พบว่า ปั จจัยที่มีผูแ้ สดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านครอบครัว
ประเด็นที่มีผูแ้ สดงความคิดเห็นมากที่สุดคือ ครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอาศัยอยู่กบั ญาติซ่ ึ ง
ไม่ใช่บิดา มารดา ทาให้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ เท่าที่ควร ทั้งนี้เป็ นผลมาจากครอบครัวซึ่ งเป็ นสถาบัน
พื้นฐาน ทางสังคม และปัญหาครอบครัวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องมาจาก การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อนและเป็ นไปอย่างรวดเร็ว มีการอพยพ แรงงาน
เข้าสู่ เมืองใหญ่ สังคมไทยซึ่งแต่เดิมเป็ นสังคมชนบทมีแนวโน้มเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้
เกิดปั ญหาครอบครัวตามมาหลายประการ โดยเฉพาะปั ญหาการหย่าร้าง พ่อหรื อแม่ตอ้ ง เลี้ยงลูก
เพี ย งล าพัง หรื อเด็ ก ถู ก ทอดทิ้ ง ให้อาศัยอยู่กับ ญาติ ซ่ ึ ง ไม่ใ ช่ บิดามารดา รวมถึ ง การมี ปั ญหาทาง
เศรษฐกิจและการให้ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่การงานมากกว่าครอบครัว ทาให้ไม่มีเวลา อบรม
เลี้ยงดูเด็กอย่างเต็มที่ ส่ งผลให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น แสวงหาความรักจากผูอ้ ื่นซึ่ งจะ ทาให้
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เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาได้ง่าย เช่น การเรี ยน การใช้สารเสพติด พฤติกรรมด้านชูส้ าว การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ การทะเลาะวิวาท การติดเกมออนไลน์ เป็ นต้น ความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจาก
การวิ จัย นี้ ส อดคล้องกับ งานวิ จัย ของ ชลันธร ราชรั ก ษ์ (2554: 33) ได้ก ล่าวถึ ง สาเหตุก ารออก
กลางคันไว้อย่างน่าสนใจว่า เด็กขาดผูป้ กครองที่แท้จริ ง เด็กที่อยู่ตามลาพัง ไม่มีคน ดูแลอบรมบ่ม
นิ สัยก็อาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้เด็ก เสี ยได้ สถาบันครอบครั วเป็ นสถาบันที่สาคัญ เพราะเป็ น
สถาบันแรกที่ ข ัดเกลาทางสั ง คมแก่ เด็ ก มากที่ สุ ด ดัง นั้นพฤติ ก รรมจะซึ ม ซับ มาจากสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว และสอดคล้องกับ ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึ กษา ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 5-7) ระบุถึงสาเหตุที่ทาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่ง
มีผลมาจากปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ ได้กล่าวถึงปัจจัยจากสภาพครอบครัว ดังนี้ ครอบครัวเป็ นสถาบัน หลัก
ของสังคมมนุษย์ มีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายใน และภายนอกของเด็กและ เยาวชน
การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดเด็กมีพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กบั ตัวเด็ก และส่ งผล
กระทบต่อเนื่องถึงสังคมรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลี้ยงดูโดยปราศจากการดูแล เอาใจใส่ การ
ใช้ความรุ นแรงในครอบครัว หรื อผูป้ กครองบีบบังคับ สร้างความกดดัน หรื อคาดหวัง ในตัวเด็ก
มากเกินไปหรื อการขาดตัวแบบที่ดีในการดาเนินชีวิต ทาให้เด็กสับสนและขาดที่พ่ ึง รวมทั้งอยูอ่ ย่าง
ไร้ความหวัง ไม่ได้รับการขัดเกลาทั้งกริ ยามารยาท ระเบี ยบวินัยที่ ดีพอ จะเห็ นได้ว่า ปั จจัยด้า น
ครอบครัวส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน หากปัจจัย ด้านครอบครัวได้รับ
การแก้ไขอย่างจริ งจังซึ่งนับว่าเป็ นการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ ปัญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนย่อม
ลดลง หรื อไม่มีนกั เรี ยนออกกลางคันเลย

6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารที่มีต่อปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์ ค้นพบข้อมูล
ที่สาคัญอันจะนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะในด้านการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน ในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลานารายณ์หรื อเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1) จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือปัจจัยด้านครอบครัว แสดงว่า
ปัจจัยด้านครอบครัวเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันสู งสุ ด ดังนั้น โรงเรี ยนควรมีมาตรการใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง หรื อกลุ่มที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ อย่างทันท่วงที เช่น การจัดหา
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ทุ นการศึ ก ษาให้แ ก่ นัก เรี ย นที่ ข าดแคลนทุ นทรั พ ย์ การให้ค รู ที่ ป รึ ก ษาคัดกรองนัก เรี ย น ตั้ง แต่
โรงเรี ย นเปิ ดภาคเรี ย นที่ 1 และดาเนิ นการเยี่ย มบ้านนัก เรี ย นอย่างน้อยภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ
รับทราบปั ญหาครอบครัวของนักเรี ยนตั้งแต่เนิ่ นๆ และหาวิธีช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างทัน การณ์
และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการออกกลางคันของนักเรี ยน
2) จากผลการวิจัย พบว่า ปั จจัย รายข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ ที มงานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนขาดการติดตาม ประสานงานในการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง แสดงว่า
ปัจจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันสู งสุ ด ดังนั้น และ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาควรร่ วมมือกันพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนให้มีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น โดยการติดตาม ประสานงานในการแก้ไขปัญหานักเรี ยน อย่าง
ต่อเนื่ อง ตามกระบวนการดังนี้ การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ ม
และพัฒนา การป้องกันและแก้ไข และการส่ งต่อนักเรี ยน หากโรงเรี ยนมีทีมงานที่ เข้มแข็ง ทางาน
อย่างเป็ นระบบ มีการติดตามและแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง ย่อมเป็ นการช่วยลด ความเสี่ ยงต่อการ
ออกกลางคันของนักเรี ยนได้
3) จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ หลักสู ตรของโรงเรี ยน
ไม่ ไ ด้รับ การพัฒนาอย่า งต่อเนื่ อง แสดงว่า ปั จจัย ด้านหลัก สู ตรของโรงเรี ย นส่ งผลต่อการออก
กลางคันน้อยที่สุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาควรร่ วมมือกัน พัฒนา
หลักสู ตรของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับชีวิตประจาวันของผูเ้ รี ยนมากที่สุด และ ยืดหยุ่น
ได้ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ และเกิด ทักษะ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดาเนินชีวิตในวัยเรี ยนได้อย่างมีความสุข
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1) การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ประจาชั้น และผูบ้ ริ หารเท่านั้น
จึงควรมีการเก็บข้อมูลจาก ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น นักเรี ยนที่ออกกลางคัน พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ผูน้ าชุมชน เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น อันจะนาไปสู่ การ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับการออกกลางดันของนักเรี ยนโดยศึกษาปั จจัยหลาย ๆ
ด้าน เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุของการออกกลางคันที่ชดั เจนขึ้น และนาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในลักษณะงานวิจยั เชิ ง
คุณภาพ โดยการนาข้อมูลจากการคัดกรองของโรงเรี ยนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและ
สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องที่อาจก่อให้เกิดการออกกลางคันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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ผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต
เทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทนงชาติ ประภาศิริ7

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูก สร้ า ง พ.ศ. 2562 ใหม่ มี ผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ ดิน และผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จาก
การนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มาใช้จดั เก็บภาษีกบั เจ้าของผูค้ รอบครอง
ที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 3) เพื่อศึกษา แนวทางพัฒนา
ในการดาเนิ นงานจัด เก็ บ ภาษี ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ในมุ ม มองของเจ้า ของผู ค้ รอบครองและ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอ
เมื อง จังหวัดขอนแก่ นเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้ า ง (Semi-Structure Interview) สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) จากประชากร
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่เป็ นผูบ้ ริ หารและเจ้าพนักงานของรัฐ และกลุ่มประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผู ้
ครอบครองเจ้าของที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรั พย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างโดยวิธี
เจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จานวน 15 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
1) โครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ ได้ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 136 ตอนที่ 30 ก วัน ที่ 12 มี น าคม 2562
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็ นปี ที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบนั รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ ง
ท้องที่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพ.ร.บ.ภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 ใน
ระบบเก่าที่ได้ใช้มาช้านานยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
7
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และสังคม เป็ นการเก็บภาษีของภาครัฐที่กระจายผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างได้ครอบคลุม
กลุ่มประชาชนทัว่ ไป ที่ จะต้องเสี ยภาษีให้แก่ ภาครั ฐบาลได้อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ทาให้ลด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนที่มีมู ลค่าของทรัพย์สินมากจะต้องเสี ภาษีมาก กับผูท้ ี่มีทรัพย์สินมูลค่า
น้อยจะเสี ยภาษีไปตามอัตราส่วนที่ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน เป็ นการกระจายการ
จัดเก็ บ ภาษี จากผูถ้ ื อครองครอบครองที่ ดิน ทรั พ ย์สิ น ที่ ดิ นสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ ก ระจุ ก ตัว อยู่ กับ ผู ้
ครอบครองที่ดินที่ เป็ นคนจนและคนรวยรัฐจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่างทัว่ ถึงและเป็ น
ธรรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปั ญหาทรัพย์สินที่ดินที่รกร้าง ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะได้มี
การพัฒนาและสร้างประโยชน์ สร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั ท้องถิ่น โดยจัดแยกการเสี ยภาษีตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ที่ดินเพื่อการเกษตร 2) ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
หลัก 3) ที่ดินเพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ 4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
2) ปั ญหาอุปสรรคและผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีตามโครงสร้างใหม่ ตาม
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พบว่า ผูม้ ีที่ดินและสิ่ งสร้างจานวนน้อย รัฐจะมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษีน้อยกว่าการใช้ระเบียบเก่า และมีผลกระทบกับผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง 3 กลุ่มแรก น้อยหรื อไม่กระทบเลย ได้แก่ 1) ที่ดินเพื่อการเกษตร จะได้รับการยกเว้น 50 ล้าน
บาทแรก 2) ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยหลัก จะได้รับการยกเว้นกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท 3) ที่ดินเพื่อ
พัฒนาใช้ประโยชน์ จะมีผลกระทบต่อผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างหลายแปลง มี่บา้ นหลาย
หลัง บ้านหลังอื่นต้องเสี ยภาษีในอัตรา 0.02 %และจะมีผลกระทบในระดับปานกลางใน 4 กลุ่ม
ประชาชน และ 4) ผูค้ รอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่มีไว้เพื่อขายหรื อเพื่อเก็งกาไร จะเริ่ มเสี ยภาษี
ในอัตรา 0.3 % จะมีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบกิจการอสังหาริ มทรัพย์ในระดับสูง
3) แนวทางพัฒนาในการดาเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในมุมมอง
ของเจ้าของผูค้ รอบครองและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า 1) มีปัจจัยทางการประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐไม่เข้มแข็ง ไม่ทวั่ ถึง ประชาชนขาดความรู ้ และไม่เข้าใจเรื่ อง โครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างระบบใหม่เท่าที่ควร เกิดปั ญหาผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีในระดับท้องถิ่นของ
เจ้าพนักงานของรัฐกับประชาชนผูเ้ สี ยภาษีประชาชนจะไม่ให้ความร่ วมมือ 2) การเสี ยภาษีซ้ าซ้อน
อันเนื่ องมาจากการจัดเก็บภาษีตามอัตรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ น้ ี ควรให้ รั ฐ บาลพิ จ ารณาแก้ไ ขปั ญ หากรณี ก ลุ่ ม ผู ค้ รอบครองที่ ดิ น ทั้ง 4 กลุ่ ม ที่ มี
ผลกระทบต่อการเสี ยภาษีซ้ าซ้อน 3) การประกาศใช้พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษี ใหม่ เป็ นการรวดเร็ ว
เกินไป การเตรี ยมการณ์ เตรี ยมตัวของประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตั้งตัว
ไม่ทนั จะสร้างปัญหาเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรื อนแน่นอน และในช่วง
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ระยะเวลานี้ประชาชนทัว่ ไปของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลกประสบปัญหาโรค COVID
19 ระบาดเกิ ดปั ญหาทางเศรษฐกิ จของประชาชนทุก ครั วเรื อน จึงเห็นควรให้ภาครัฐ ชะลอการ
จัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 ไปก่อน ให้จดั เก็บในระบบเก่ าไป
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
8
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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. บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.
2508 เป็ นกฎหมายที่ออกมาใช้ชา้ นาน ใช้ระบบการจัดเก็บภาษี 3 ภาษี ได้แก่ 1) ภาษีบารุ งท้องที่ 2)
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน และ 3) ภาษีป้าย ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีฐานะเป็ นผูจ้ ดั เก็บภาษี
ทาให้การจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดินและภาษีบารุ งท้องที่มีปัญหาและข้อจากัดเกี่ ยวกับฐานภาษี
อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ ปั จจุบนั ทาให้อปท. มีรายได้ไม่
เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเพิ่มเติมกฎหมายที่ ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นกฎหมายใหม่ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรื อนและที่ดินและกฎหมายว่า
ด้วยภาษีบารุ งท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ าในสังคมและ
เพิ่มการกระจายอานาจไปสู่ ทอ้ งถิ่น เนื่ องจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
ภาษีโดยมีรัฐบาลเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างได้จริ ง ก็จะเป็ นการเพิ่ม
รายได้ให้กบั อปท. เพื่อนาไปใช้พฒั นาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่น ๆ ต่อไป
นอกจากนี้ การเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็ง
กาไรในตลาดอสังหาริ มทรัพย์อีกด้วย ภาษีที่อยู่อาศัย ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นภาษีประเภท
ใหม่ ที่จะนามาใช้จดั เก็บแทนภาษีโรงเรื อนและที่ดินและภาษีบารุ งท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปั จจุบนั โดยรายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมด
จะเป็ นของ อปท. เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ตอ้ งนาส่งเป็ นรายได้แผ่นดินหรื อรายได้
ของรัฐบาลแบ่งออกเป็ นภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ใช้ฐานค่ารายปี หรื อค่าเช่าต่อปี ในการประเมินภาษี
จึงซ้ าซ้อนกับการเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประเมินค่ารายปี ขึ้นกับดุลยพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการกาหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ ง นอกจากนี้ อัตราภาษีก็กาหนด
ไว้สูงมาก คือ ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี หรื อเทียบเท่ากับค่าเช่าเดือนครึ่ งและภาษีบารุ งท้องที่ มี 2
แบบคือ (1) ฐานภาษีไม่เป็ นปัจจุบนั เนื่องจากใช้ราคาปานกลางของที่ดินซึ่งปกติตอ้ งปรับปรุ งทุก
รอบ 4ปี แต่ปัจจุบนั ยังคงใช้ราคาปานกลางของที่ดินเดิมที่ใช้ในการประเมินภาษีปี 2521 – 2524
และยังมีการลดหย่อนเนื้ อที่ดินที่นามาคานวณภาษีเป็ นจานวนมาก (2) อัตราภาษีมีการกาหนดตาม
ชั้นของราคาปานกลางที่ดิน ถึง 3-4 ชั้น และมีลกั ษณะถดถอย โดยที่ดินที่มีมูลค่าสู งเสี ยภาษีในอัตรา
ภาษี เ ฉลี่ ย ที่ ต่ า กว่า ที่ ดิ น ที่ มี มู ล ค่ า ต่ า (พระราชบัญ ญัติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น พ.ศ. 2475 และ
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508)
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การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562
(เริ่ มใช้เป็ นระบบการจัดเก็นภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างระบบใหม่ ปี 2563 ) มาแทนการจัดเก็บภาษี
มู ล ค่ า ของที่ ดินและสิ่ ง ปลูก สร้ า งที่ อยู่ในความครอบครองของประชาชน โดยการจัดเก็ บ ภาษีผู ้
ครอบครองเป็ นรายปี แบ่งทรัพย์สินที่จ ะต้องเสี ยภาษีออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เกษตรกรรม 2)
ที่อยู่อาศัย 3) อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นไม่ใช่กรณี ของการปล่อยทิ้งรกร้าง เช่น ใช้เพื่อพาณิ ช
ยกรรม เกษตรกรรมและอยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม โรงแรม อาพาร์ทเม้นท์ ร้านค้า บ้านเช่า และ 4) ที่ดิน
รกร้ า งว่า งเปล่า ถื อเป็ นที่ ไ ม่ ไ ด้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ จะถูก จัดเก็ บภาษีใ นอัตราสู งที่ สุด ซึ่ งเป็ น
ภาระหน้าที่ของรัฐที่สามารถจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้สามแบบ คือ ภาษีจากรายได้ ได้แก่ ภาษี
เงิ นได้บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คล ภาษี จากรายจ่ า ย เช่ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี จาก
ทรัพย์สิน ได้แก่ ภาษีมรดก ภาษีโรงเรื อน (ซึ่ งยกเลิกไปแล้ว) ซึ่ งภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างนี้ จะ
เป็ นภาษีประเภทหลังสุ ด จัดเก็บจากทรัพย์สินที่ประชาชนสะสมไว้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างนี้ เป็ นภาษีชนิดใหม่ มาแทนที่ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ซึ่งภาษีบารุ งท้องที่ท้ งั 2 ประเภทนี้
ได้ถูกยกเลิกไป โดยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างนี้ จะเริ่ มจัดเก็บภาษีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ น
ต้นไปภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นเรื่ องที่เจ้าของบ้านควรรู ้ และเป็ นเรื่ องสาคัญที่รัฐจะนามาเป็ น
ฐานในการจัดเก็ บ เรี ย กว่า ฐานภาษี ซึ่ ง ฐานภาษี ข องภาษี ที่ ดินและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งนี้ คื อบรรดา
อสังหาริ มทรั พย์ท้ งั หลาย โดยคิดจากราคาประเมิ นของทางราชการที่ ประกาศโดยกรมธนารักษ์
ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งรวมโรงเรื อน อาคาร ตึก หรื อ สิ่ งปลูกสร้าง
อย่างอื่นที่บุคคลเข้าอยู่อาศัยหรื อใช้สอยได้ หรื อใช้เป็ นที่เก็บสิ นค้า หรื อประกอบการอุตสาหกรรม
หรื อพาณิ ชยกรรม ห้องชุด หรื อแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรื อมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ดว้ ย แต่
ไม่รวมเครื่ องจักรหรื อส่ วนควบที่ ติดตั้งในโรงงานซึ่ งเคยอยู่ในระบบภาษีโรงเรื อนและที่ดินและ
ภาษีบารุ งท้องที่ (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)
อัตราภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ที่กาหนดอยู่ในกฎหมายนั้น เป็ นอัตราภาษีสูงสุ ดที่ รัฐมี
อานาจจัดเก็ บ ได้ แต่ส าหรั บ ปี 2563 และ 2564 นี้ รั ฐได้ป ระกาศจัด เก็ บ ภาษี ต่ า กว่า อัต ราสู ง สุ ด
เป็ นไปตามมาตรา ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง กล่าวคือ ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอตั ราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี ที่ดิน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็ นที่อยู่อาศัย ให้มีอตั ราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี ที่ดิน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัยให้มีอตั ราภาษีไม่เกินร้ อยละ
1.2 ของฐานภาษี ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรื อไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ให้มีอตั ราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษีดงั นี้ 1) ประการแรกของการบังคับใช้ภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง กฎหมายกาหนดให้มีการบรรเทาภาระภาษี หากเจ้าของทรัพย์สินต้องเสี ยภาษีที่ดิน
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และสิ่ งปลูกสร้างมากกว่าภาษีโรงเรื อนและที่ดิน หรื อภาษีบารุ งท้องที่เดิม 2) ประการที่ 2 หลักการ
ของภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างดูเหมือนจะดี สร้างความเป็ นธรรมให้แก่สังคม แต่เมื่อตัวกฎหมาย
ออกมาจริ งกลับมีช่องโหว่มาก ทาให้รัฐเสี ยประโยชน์และเจ้าของที่ดินรายใหญ่มีช่องทางวางแผน
ภาษีได้มากขึ้น เช่น แต่เดิมภาษีบารุ งท้องที่ให้ยกเว้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมสาหรับที่ดินขนาด 1-5
ไร่ ในต่างจังหวัด และ 100 ตารางวา-5 ไร่ ในเขตกรุ งเทพฯ ต่อเจ้าของที่ดิน 1 ราย แต่ภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างให้ยกเว้นที่ดินเกษตรกรรมมูลค่า 50 ล้านบาทแรกต่อ 1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ งปั จจุบนั มีมากกว่า 7,000 แห่ ง หากเจ้าของที่ดิน 1 ราย มีที่ดินกระจายไปในหลายท้องที่ ก็จะ
ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรกทุกท้องที่ จากที่เดิมได้รับยกเว้นแค่แห่ งเดียวและ 3) ประการที่ 3.
ปัจจุบนั ยังมีความไม่ชดั เจนมากมายในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง กระทัง่ ภาครัฐเองก็ดู
จะขาดความพร้อมและแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันล่าสุ ดมีประกาศขยายกาหนดเวลา
ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างออกไป โดยภาษีที่ตอ้ งชาระครั้งแรกจาก
เดิมในเดือนเมษายน 2563 ถูกเลื่อนออกไปเป็ นเดือนสิ งหาคม 2563 (ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ลอว์ แอนด์ เอควิตี้ จากัด pakorn@lawandequity.co)
ทั้ง นี้ เพื่ อประโยชน์ 1) ลดความเหลื่ อมล้ า ผูม้ ี ท รั พ ย์สินมู ลค่ าสู ง ให้มี ภาระต้องเสี ยภาษี
มากกว่าผูท้ ี่มีทรัพย์สินมูลค่าต่า ซึ่ งจะทาให้เกิดความเป็ นธรรมและช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพโดยลดการใช้ดุล ยพิ นิจของเจ้า หน้า ที่ ใ นการประเมิ นภาษี และกระตุ ้นให้
เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อ เก็งกาไร
รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน 3) เพิ่มรายได้ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้
มีรายได้เพียงพอที่จะนาไปใช้ในการลงทุนและจัดบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพต่อประชาชนใน
พื้ นที่ ม ากขึ้ นและ 4) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วม กระตุ ้นให้ป ระชาชนในพื้ นที่ มีก ารตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ อปท. ว่ามีการเก็บภาษีอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินภาษีซ่ ึ ง
เก็บภาษีจากประชาชนในพื้นที่ ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และตรงกับความต้องการ
ของประชาชน (ปกรณ์ อุ่ น หิ รั ญ สกุ ล กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ลอว์ แ อนด์ เอควิ ตี้ จ ากั ด
pakorn@lawandequity.co)
เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด แยกออกจากตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ก่อตั้งเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเป็ ด เมื่อปี พศ. 2539 ได้ยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ ด เมื่ อวันที่ 15 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2547 เป็ นตาบลที่ ต้ งั อยู่ใ นเขตการปกครองของอาเภอเมื อ ง
ขอนแก่น เดิมที่ทาการตั้งอยูท่ ี่สถานี อนามัยตาบลบ้านเป็ ด ปี พ.ศ. 2540 ได้ยา้ ยที่ทาการมาอยู่ที่หมู่ 2
ตาบลบ้านเป็ ด ณ ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยนเทศบาลบ้านเป็ ด และได้ทาการจัดซื้ อที่ดินบริ เวณ
หมู่ที่ 2 ใกล้กบั ที่ทาการเดิม จานวน 8 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อทาการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
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ตาบลบ้านเป็ ดแห่ งใหม่ โดยได้ยา้ ยเข้าที่ทาการแห่ งใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 จนถึง
ปั จจุ บ ันที่ มี เนื้ อที่ 45 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 28,689 ไร่ อยู่ใ นพื้ นที่ อาเภอเมื องขอนแก่ น จัง หวัด
ขอนแก่น มีจานวน 23 หมู่บา้ น 83 ชุมชนมีจานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 24,571 ครัวเรื อน มีประชากร
ทั้ ง สิ้ น 43,040 คน มี ค วามหนาแน่ น เฉลี่ ย 926 คน / ตารางกิ โ ลเมตร ประชากรมี ร ายได้
เฉลี่ ย 145,016 บาท /คน/ ปี (จปฐ.2 ปี 2560 สนง.พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเมื อ งขอนแก่ น )
รายได้ ประชากรที่ อ าศัย ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลบ้า นเป็ ด ประกอบอาชี พ หลายหลาย เช่ น
เกษตรกรรม รั บราชการ รั ฐวิสาหกิ จ บริ ษทั / ห้างร้ าน รั บจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และ อาชี พอื่ น ๆ มี
รายได้เฉลี่ยของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด ตามเกณฑ์ จปฐ. ประจาปี 2560 (จปฐ.2) มี
รายได้เฉลี่ ย 145,016.79 บาท / คน / ปี (สรุ ปผลการจัดเก็ บข้อมูล คุณภาพชี วิตของครั วเรื อน ปี
2560 ระดับตาบล ของสานักงานพัฒนาชุ ม ชนอาเภอเมื องขอนแก่ น)มี ยอดเงิ นสะสมที่ สามารถ
นามาใช้ไ ด้ จานวน 27,064,461.24 บาท (งบแสดงฐานะการเงิ น และรายงานการเงิ น กองคลัง
เทศบาลตาบลบ้า นเป็ ด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)ซึ่ งจะทาหน้า ที่ เป็ นองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นภาครัฐ จัดเก็นภาษีเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฐานะ “รัฐบาลท้องถิ่น”
ตามนโยบายของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เริ่ มใช้เป็ นระบบการจัดเก็น
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างระบบใหม่ปี 2563 ) (ข้อมูลงานทะเบียน ฯ เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด ณ
เดือนเมษายน 2561)
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด ศึกษาสารวจหาข้อมูลผลกระทบ
จากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง จากประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รอบครองทรัพย์สินที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างที่เคยเสี ยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ.
2475 และพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 เป็ นกฎหมายที่ออกมาใช้ช้านาน ตามระบบ
การจัดเก็บภาษี 3 ภาษี ได้แก่ 1) ภาษีบารุ งท้องที่ 2) ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน และ 3) ภาษีป้าย ซึ่ ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีฐานะเป็ นผูจ้ ดั เก็บภาษีน้ นั และจะถูกจัดเก็บภาษีในระบบใหม่ ตาม
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562 (เริ่ มใช้เป็ นระบบการจัดเก็นภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง ปี 2563) มาแทน ซึ่ งมุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีจากผูค้ รอบครองหรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามมูลค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในอัตราภาษีแตกต่างกันไปตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4 ประเภท ได้แก่ 1) เกษตรกรรม 2) ที่อยู่อาศัย 3) อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ไม่ใช่กรณี ของการปล่อยทิ้งรกร้าง เช่น ใช้เพื่อพาณิ ชยกรรม เกษตรกรรมและอยู่
อาศัย อุตสาหกรรม โรงแรม อาพาร์ทเม้นท์ ร้านค้า บ้านเช่า และ 4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ถือเป็ นที่
ไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงที่สุด
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ผูว้ ิจยั ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลผลกระทบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้ างจากประชาชนผูค้ รอบครองทรั พย์สินที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างที่ เคยเสี ยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างระบบเก่า มาใช้เป็ นระบบการเสี ยภาษีใหม่ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
(เริ่ มใช้เป็ นระบบการจัดเก็นภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ปี 2563 ) ในเบื้ องต้น พบว่า เป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจศึกษาวิจยั การค้นคว้าอิสระ ( IS.) เรื่ อง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อนามาใช้วิเคราะห์และ
รายงานผลการวิจยั ในทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้

2. คาถามการวิจัย
1) โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ ที่นามาใช้เรี ยกเก็บภาษี
มี ล ัก ษณะเป็ นอย่างไร และมี ผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อย่างไรบ้าง
2) มีปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ใหม่มาใช้จดั เก็บภาษีกบั เจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง มีปัญหาและอุปสรรค ด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบสร้างปัญหาความเดือดร้อน
ในครัวเรื อนของท่านอย่างไรบ้าง
3) มีขอ้ เสนอแนะแนวทางพัฒนาในการดาเนิ นงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ใน
มุมมองของเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นอย่างไร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษา โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มีผลกระทบ
ต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสั งหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มาใช้จดั เก็บภาษีกบั เจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3) เพื่ อศึ ก ษา แนวทางพัฒนาในการดาเนิ นงานจัดเก็ บ ภาษี ที่ดินและสิ่ ง ปลูก สร้ า ง ใน
มุมมองของเจ้าของผูค้ รอบครองและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่และเนื้อหาการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่
มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้ า งในเขตเทศบาลต าบลบ้า นเป็ ด อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ขอนแก่ น เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ก่ ึงโครงสร้าง (Semi -Structure Interview) สัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ศึกษาจากโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ และโครงสร้างจาก พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475
และพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508ที่มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดิ นและ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1) โครงสร้างการจัดเก็บภาษี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475
และพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 ประกอบด้วย
(1) ภาษีบารุ งท้องที่
(2) ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(3) ภาษีป้าย
2) โครงสร้ า งการจัด เก็ บ ภาษี ตาม พ.ร.บ.ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.2562
ประกอบด้วย
(1) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
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(2) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัย
(3) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่กรณี
ของการปล่อยทิง้ รกร้าง
(4) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินรกร้างเป็ นที่ดินไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์
4.3 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูบ้ ริ หารและเจ้าพนักงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ผูค้ รอบครองเจ้า ของที่ ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ดิ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี
ผลประโยชน์ได้เสี ย ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ดโดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จานวน 15 คน ประกอบด้วย
1) ผูบ้ ริ หารเจ้าพนักงานของรั ฐ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาลตาบล
บ้านเป็ ด 3 คน ประกอบด้วย
(1) ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด
จานวน 1 คน
(2) ผูอ้ านวยสานักจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง จานวน 1 คน
(3) พนักงานของรัฐผูม้ ีหน้าที่จดั เก็บภาษี
จานวน 1 คน
2) ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดิน
จานวน 12 คน
(1) เพื่อการเกษตรกรรม
จานวน 3 คน
(2) เพื่อที่อยูอ่ าศัย
จานวน 3 คน
(3) อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ไม่ใช่กรณี ของการปล่อยทิง้ รกร้าง 3 คน
(4) ที่ดินรกร้างที่ดินไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์
จานวน 3 คน
4.4 ขอบเขตด้านตัวแปร
โครงสร้างการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ให้ประชาชนผูเ้ ป็ น
เจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์สินที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
1) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง 4 ประเภท เป็ นตัวแปรในการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1) ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
(2) ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัย
(3) ที่ดินอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์อื่น
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(4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์
2) ผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็ นตัว
แปรในการวิจยั ในครั้งนี้ 3 ประการ ประกอบด้วย
(1) ผลกระทบค่อนข้างต่า/ไม่ได้รับผลกระทบ
(2) ผลกระทบปานกลาง
(3) ผลกระทบสูง/รุ นแรง
3) ปัญหาความพร้อมจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เป็ นตัวแปรในการวิจยั ในครั้งนี้ 3 ประการ ประกอบด้วย
(1) ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐผูก้ าหนดนโยบาย
(2) ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐผูจ้ ดั เก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
(3) ความพร้อมของประชาชนผูเ้ สี ยภาษีตามภาระหน้าที่
4.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการจัดทาวิจยั ตั้งแต่ มีนาคม 2563 ถึง สิ งหาคม 2563

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ใหม่ มี
ผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้ า งในเขตเทศบาลต าบลบ้า นเป็ ด อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ขอนแก่ น เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi -Structure Interview ) สัมภาษณ์
เชิ งลึก ( In-depth Interview )จากประชากรกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สินที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
5.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
5.2 การเลือกพื้นที่ดาเนินการ
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
5.4 การสร้างเครื่ องมือการวิจยั
5.5 การเก็บรวมรวมข้อมูล
5.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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5.7 การตรวจสอบข้อมูล
5.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ประชากรกลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูล
ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายและผูใ้ ห้ ข้อ มู ล เป็ นผูบ้ ริ ห ารและเป็ นเจ้า พนัก งานของรั ฐ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด จานวน 3 คน
และเป็ นผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบกิจการธุ รกิจ อสังหาริ มทรั พย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ดอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่จะต้องเสี ยภาษีตามโครงสร้างกรอบอัตรา
การเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จาแนกออกเป็ น 4 ประเภท จานวน 12
คน ใช้วิธีคดั เลือกโดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ( ชาย โพธิสิตา, 2550)
ดังนี้
5.1.1 เจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด ประกอบด้วย
1) ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ น จานวน 1 คน
2) ผูอ้ านวยสานักงานจัดเก็บภาษี จานวน 1 คน
3) เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษี
จานวน 1 คน
5.1.2 ผูค้ รอบครองหรื อเป็ นเจ้าของทรัพย์สินที่ดินและผูป้ ระกอบกิจการธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ดอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นที่จะต้องเสี ยภาษีตาม
โครงสร้างกรอบอัตราการเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ที่จาแนกออกเป็ น 4
ประเภทจานวน 12 คน ประกอบด้วย
1) เจ้าของผูเ้ ป็ นเกษตรกรรม
จานวน 3 คน
2) ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
จานวน 3 คน
3) ผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ไม่ใช่กรณี ของการปล่อยทิ้งรกร้าง 3
คนผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินรกร้าง
จานวน 3 คน

6. เครื่ องมือในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มี
ผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
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สร้ างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ นในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วยเหลือ
งานวิจยั ได้ลงพื้นที่ ในเขตเทศบาลตาบลบ้า นเป็ ด อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ นสารวจจ านวน
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เข้าข่ายจะต้องเสี ยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามกรอบอัตรา
การเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พบว่า มีจานวนครบถ้วน ทั้ง 4 ประเภท จึง
ได้เลือกใช้เป็ นพื้นที่ศึกษาวิจยั ดังนี้
1) เจ้าของที่ดินที่เป็ นเกษตรกรรม
2) เจ้าของที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
3) ผูใ้ ช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ไม่ใช่กรณี ของการปล่อยทิ้งรกร้าง
4) ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินรกร้าง

7. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
สร้างเครื่ องมือศึกษาวิจยั การค้นคว้าอิสระ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) ตามแบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง(Semi-Structure Interview)เชิงลึก (In-depth Interview)ในครั้งนี้ มีข้ นั ตอน
การสร้างเครื่ องมือที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด หลักการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ
2) สารวจพื้นที่ภาคสนาม หาข้อมูลและข้อเท็จจริ ง โดยการสัมภาษณ์ประชากรที่
จะเป็ นกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลเบื้องต้น
3) ร่ า งแบบสัม ภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง ( Semi -Structure Interview ) เชิ งลึ ก ( Indepth Interview ) แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต ตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการ
วิจยั และนิยามศัพทเฉพาะที่กาหนดไว้
4) น าเสนอเครื่ อ งมื อ วิ จัย ต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
คาแนะนานาเครื่ องมือวิจยั ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาได้แนะนาให้ปรับปรุ งแก้ไข ไปดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข และนาไปใช้เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนต่อไป

8. การรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เชิงลึก
(In-depth Interview) ตามแนวทางการสัม ภาษณ์ แนวทางการสังเกตุ ของวัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิ ด การวิ จัย และนิ ย ามศัพ ทเฉพาะที่ ก าหนดไว้ร วมทั้ง ภาพถ่ า ยต่ า ง ๆ จากการสั ม ภาษณ์
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ประชากรกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อย่าง
ครบถ้วน

9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาวิจยั ค้นคว้าอิสระ เรื่ อง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.2562 ใหม่ มี ผ ลกระทบต่ อ เจ้า ของผูค้ รอบครองที่ ดิ น และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยการรวบรวมข้อมูลตามแบบการสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi -Structure Interview) เชิงลึก (Indepth Interview) ตามแนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกตุ ของวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด
การวิจยั และนิ ยามศัพทเฉพาะที่กาหนดไว้รวมทั้งภาพถ่ายต่าง ๆ มาจัดจาแนกออกเป็ นหมวดหมู่ ที่
ตอบโจทน์ตามวัตถุป ระสงค์ กรอบแนวคิดการวิ จัย ที่ ก าหนดไว้ นาข้อมูล แบบสัมภาษณ์ ต าม
ประเด็ น ที่ ส าคัญ ต่ า ง ๆ มาวิ เ คราะห์ ตี ค วามจดและเก็ บ บัน ทึ ก ความคิ ด เห็ น ของประชากร
กลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไว้เป็ นชุด ๆ อย่างครบถ้วน หากมีประเด็นที่ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ให้มีการ
ซ่ อมเสริ มเก็บ ข้อมูล จากประชากรกลุ่มเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์การวิ จยั เพิ่ม เติ ม สุ ดท้ายการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis

10. ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั ค้นคว้าอิสระเรื่ อง โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ใหม่ มีผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Quanlitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ได้เลื อก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นผูบ้ ริ หารและเจ้าพนักงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษี ใ นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นเทศบาลตาบลบ้า นเป็ ด และกลุ่ ม ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้า ของผู ้
ครอบครองเจ้า ของที่ ดิ นและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ที่ มี
ผลประโยชน์ได้เสี ย ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด โดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จานวน 15 คน
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั ต้องการศึกษาถึงโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.2562 ใหม่ มี ผ ลกระทบต่ อ เจ้า ของผูค้ รอบครองที่ ดิ น และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
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อสังหาริ มทรัพย์สินที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ปั ญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการนา พ.ร.บ.ภาษี
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.2562 ใหม่ มาใช้ จัด เก็ บ ภาษี กับ เจ้า ของผู ้ค รอบครองที่ ดิ น และ
ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์สิ น ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและแนวทางพัฒ นาในการ
ดาเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในมุมมองของเจ้าของผูค้ รอบครองและผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์สินที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่นและสรุ ปนาเสนอผลการศึกษาวิจยั โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ตามประเด็นและขั้นตอนต่อไปนี้
10.1 สรุปผลการสั มภาษณ์ กงึ่ โครงสร้ างเจาะลึก (In-Depth Interview)
สัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่เป็ นผูบ้ ริ หารและเจ้าพนักงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ ป็ น
เจ้าของผูค้ รอบครองเจ้าของที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ตามกรอบโครงสร้างอัตราการเสี ยภาษี พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 15 คนประกอบด้วย
1) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
2) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัย
3) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่
กรณี ของการปล่อยทิ้งรกร้าง
4) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินรกร้างที่เป็ นที่ดินไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์
10.2 สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัยโดยใช้ วิธีวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) ประเด็นการศึกษาวิจยั ดังนี้
1) โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่อ
เจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2) ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562 ใหม่ มาใช้ จั ด เก็ บ ภาษี กั บ เจ้ า ของผู ้ค รอบครองที่ ดิ น และผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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3) แนวทางพัฒนาในการดาเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในมุมมอง
ของเจ้าของผูค้ รอบครองและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
10.3 ผลการสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างเจาะลึก (In-Depth Interview)
ประเด็นการศึ ก ษาวิจัย โครงสร้ าง พ.ร.บ.ภาษี ที่ ดินและสิ่ ง ปลู กสร้ า ง พ.ศ.2562 ใหม่ มี
ผลกระทบต่อเจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีหลักการละเหตุผลมา
จาก การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ถือเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาความเป็ นอยู่ของประชาชนในชาติ ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น เป็ นการส่ งคืนประโยชน์ให้กบั ประชาชนในชาติ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างเป็ นภาระหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐในการจัดเก็บภาษี และเป็ นภาระหน้าที่ของประชาชนในชาติ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จะต้องเสี ยภาษีให้กบั รัฐ ประจาปี นั้น ๆ ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างเป็ นภาษีทรัพย์สินซึ่ งเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยในการกาหนดทศิทางการพัฒนา และการใช้
ประโยชน์จากที่ดินให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงได้ดาเนิ นการสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างเจาะลึก (In-Depth Interview) โดย
เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่เป็ นผูบ้ ริ หารและเจ้าพนักงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด และกลุ่มประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ผูค้ รอบครองเจ้าของที่ ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ อสังหาริ มทรั พย์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ที่มี
ผลประโยชน์ได้เสี ย ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด โดยวิธีเจาะจง กระจายตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จานวน 15 คน มีผลสรุ ปจากการสัมภาษณ์

11. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
จากการสรุ ปผลการวิจยั สามารถวิพากษ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคาถามของการ
วิจยั ได้ดงั นี้
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11.1 โครงสร้ าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่ อเจ้ าของ
ผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบการธุรกิจ อสั งหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็ นปี ที่ 4 ในรัชกาล
ปั จจุบนั รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ทดแทนการ
จัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ
พ.ร.บ.ภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.2508 ในระบบเก่าที่ได้ใช้มาช้านานยังไม่เคย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ให้
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปมาก่ อน ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นจัดเก็ บ อยู่ใ นปั จจุ บ ัน โดยรั ฐบาลจะมี รายได้จากการจัดเก็ บ ภาษีที่ ดินและสิ่ ง ปลูก สร้ าง
ทั้งหมด มาเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้กบั
ประชาชน โดยที่ทอ้ งถิ่นไม่ตอ้ งนาส่ งเป็ นรายได้ของรัฐบาล และพบว่า
โครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ใหม่ เป็ น
การเก็บภาษีของภาครัฐที่กระจายผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างได้ครอบคลุมกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไปที่จะต้องเสี ยภาษีให้แก่ภาครัฐได้อย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม ทาให้ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ของคนที่มีมูลค่าของทรัพย์สินมากจะต้องเสี ภาษีมาก กับผูท้ ี่มีทรัพย์สินน้อ ยจะเสี ยภาษีไ ปตาม
อัตราส่ วนที่ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของความรวยและความจนเป็ นการกระจายการจัดเก็บภาษี
จากผูถ้ ือครองครอบครองที่ดินทรัพย์สินที่ดินสิ่ งปลูกสร้างที่ไม่กระจุกตัวอยูก่ บั ผูค้ รอบครองที่ดินที่
เป็ นคนจนและคนรวยรั ฐจะได้มี รายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่า งทั่วถึ งและเป็ นธรรม ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาทรัพย์สินที่ดินที่รกร้าง ว่างเปล่า ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะได้มีการพัฒนาและ
สร้างประโยชน์ สร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั ท้องถิ่น โดยจัดแยกการเสี ยภาษีตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1) ที่ดินเพื่อการเกษตร จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก
2) ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหลัก จะได้รับการยกเว้นหากมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้าน
บาท จะไม่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบสาหรับผูท้ ี่มีที่ดินและบ้านหลังที่สอง (เข้าข่ายการ
จัดเก็บภาษีในประเภทที่ 2.)
3) ที่ดินเพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ มีผลกระทบต่อผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างหลายแปลง มีบา้ นหลายหลัง บ้านหลังอื่นต้องเสี ยภาษีในอัตรา 0.02 % จะมีผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะมีผลกระทบต่อการเสี ยภาษีเพิ่มขึ้น โดยเริ่ มที่เสี ยภาษี
ในอัตรา 0.3 % จะมีผลกระทบอยู่ในระดับที่สูงกว่าทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานบทความทาง
วิชาการของ รศ.ดร.นิ ติ รัตนปรี ชาเวช (11 กุมภาพันธ์ 2563), เรื่ อง ภาษีที่ดินใหม่’ กับข้อควรรู ้
ทั้งหลายที่ตอ้ งเตรี ยมรับมือ ,ผูอ้ านวยการโครงการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างปี 2562 (พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง) (11 กุมภาพันธ์ 2563) ภาษีที่ดิน หรื อภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง เป็ น
ภาษีที่ดินใหม่ที่มาแทนการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่และภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ซึ่ งจะถูกยกเลิกไป
โดยผูท้ ี่เคยเสี ยภาษีดงั กล่าว ตั้งแต่ปี 2563 จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเหล่านี้ซ้ าอีก แต่จะเสี ยภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างแทน ซึ่ งภาษีที่ดินใหม่น้ ี จะทาการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่
ในครอบครอง โดยจะทาการจัดเก็บเป็ นรายปี โดยแบ่งทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษีออกเป็ น 4 ประเภท
ประกอบด้วย 1) ที่ดินการเกษตรกรรม 2) ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัย 3) อื่น ๆ ที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและ
อยู่อาศัยและ 4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีวตั ถุประสงค์ ในการจัดเก็บเพื่อแก้ไขปั ญหาในด้านการใช้
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ดังนี้
(1) แก้ปัญหาเรื่ องภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(2) ลดความเหลื่อมล้ าของความรวยและความจน
(3) แก้ปัญหาที่ดินรกร้าง ให้ทามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
(4) เพิ่มรายได้ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(5) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้ประชาชนตรวจสอบการทางานของรัฐว่ามีการ
เก็บภาษีอย่างเป็ นธรรมในท้องถิ่น
11.2 ปั ญหาอุปสรรคและผลกระทบ จากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.
2562 ใหม่ มาใช้ จัดเก็บภาษีกับเจ้ าของผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบการธุ รกิจ
อสั งหาริ มทรั พย์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมื อง
จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์ได้จดั แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นคือ 1) ประเด็นเรื่ อง ปัญหาอุปสรรค และ 2)
ประเด็นเรื่ อง ผลกระทบ ดังนี้
11.2.1 ปัญหาอุปสรรค เกิดจากความพร้อมและความไม่พร้อม ในการจัดเตรี ยมการ
ประกาศใช้ พ .ร.บ.ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.2562 ในด้ า นต่ า ง ๆ ของ3 หน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย
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1) หน่วยงานภาครัฐบาลผูก้ าหนดนโยบาย 2) หน่วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูจ้ ดั เก็บภาษี
และ 3) ประชาชนผูเ้ สี ยภาษีตามภาระหน้าที่ ดังนี้
1) ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ผู ้ ก า ห น ด น โ ย บ า ย ไ ด้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังผูเ้ ป็ นหน่วยงานหลักในการบริ หารจัดการตามโครงสร้าง
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562 จะต้องมีความพร้อมในเรื่ อง การออกกฎหมายหลัก
กฎหมายลูก ข้อกาหนด ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการประกาศใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2) ความพร้ อมของหน่ วยงานภาครั ฐผูจ้ ดั เก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิจดั เก็บ
ภาษีของจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิจดั เก็บภาษีโดยมีการสารวจออกแบบประเมินภาษีที่ ดิน
และสิ่ งสร้างตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ประเภท ประจาปี มี
การอบรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ มีการแจ้งให้ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างได้
รับทราบเป็ นที่เข้าใจมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดเก็บภาษีระบบใหม่เป็ นที่เข้าใจของ
ประชาชนทุกรู ปแบบ ประชาชนเกิดความพร้อมที่จะเสี ยภาษีให้แก่ภาครัฐด้วยความพึงพอใจ ไม่ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษี
3) ความพร้ อมของปราชนผูเ้ สี ย ภาษี ตามภาระหน้า ที่ ประชาชนผูเ้ ป็ น
เจ้าของผูเ้ ป็ นเจ้าของครอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างมีความพร้อมที่จะ มีภาระเสี ยภาษีประจาปี ให้แก่รัฐตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรี ยกเก็บภาษี ตั้งแต่เดิมมาที่เคยจ่ายให้แก่รัฐ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508
ทั้ง 4 ประเภท ประชาชนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง เข้าใจในระบบการเสี ยภาษี
ในระบบใหม่ ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ
11.2.2 ผลกระทบจากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ มา
ใช้จดั เก็บภาษีกบั เจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
ในระยะนี้ ผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบกิจการอสังหาริ มทรัพย์ ยังไม่ได้จ่ายภาษี
ให้แก่รัฐบาล ในส่ วนผลกระทบยังไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเรื่ อง ปั ญหาและผลกระทบแล้วในส่ วน
ความเป็ นเจ้าของผูค้ รอบครองที่ ดินและสิ่ ง ปลูกสร้ างที่ อยู่อาศัยหลักและผูเ้ ป็ นผูค้ รอบครองที่ ดิน
พัฒนาใช้ประโยชน์ เป็ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์โรงแรม สถานที่ให้เช่าพักอาศัย ตามที่ได้รับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์เรื่ อง การจัดเก็บภาษีระบบใหม่ แล้วมีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาในเรื่ องการจ่ายภาษี
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ให้กบั รัฐ ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ในครั วเรื อน เนื่องจาก ระบบการจ่ายภาษีใหม่ มีส่วนลดหย่อนการ
จ่ายภาษีผคู ้ รอบครองที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทไม่ตอ้ งจ่าย และครอบครอง
ที่ดินเพื่อการพัฒนานาไปใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม บ้านเช่า มีส่วนลดหย่อนการจ่ายภาษี ต้องเสี ยภาษี
ในอัตรา 0.02 % จะมีผลกระทบในระดับปานกลางและไม่เกินกาลังที่จะจ่ายได้ผมู ้ ีที่ดินและสิ่ งสร้ าง
จานวนน้อย รั ฐจะมี รายได้จากการจัดเก็ บ ภาษี น้อยกว่า การใช้ระเบี ย บเก่ า และมี ผ ลกระทบกับ ผู ้
ครอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 3 กลุ่มแรก น้อยหรื อไม่กระทบเลย ได้แก่ 1) ที่ดินเพื่อการเกษตร
จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก 2) ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยหลัก จะได้รับการยกเว้นกรณี มีมูลค่าไม่เกิน
50 ล้านบาท 3) ที่ดินเพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ จะมีผลกระทบต่อผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
หลายแปลง มี่บา้ นหลายหลัง บ้านหลังอื่นต้องเสี ยภาษีในอัตรา 0.02 % และจะมีผลกระทบในระดับ
ปานกลางใน 4 กลุ่มประชาชน และ 4) ผูค้ รอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่มีไว้เพื่อขายหรื อเพื่อเก็ง
กาไร จะมีผลกระทบต่อการเสี ยภาษีสูง มีผลกระทบทางเศรษฐกิจในครัวเรื อนเพิ่มขึ้น ซึ่ งเดิมอาจจะ
ไม่เคยแจ้งเสี ยภาษีมาก่อน หรื อเสี ยภาษีที่ดินในระดับสู งสุ ดของทั้ง 4 กลุ่ม ส่ วนการเสี ยภาษีใหม่น้ ีจะ
เริ่ มเสี ยภาษีในอัตรา 0.3 % จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของ ผูป้ ระกอบกิจการ อสังหาริ มทรัพย์ แต่
ในส่ วนของตนเองเห็นว่ามีความเหมาะสมดี มีความเป็ นธรรม และครอบคลุมปัญหาจากการจัดเก็บ
ภาษีระบบการจัดเก็บภาษีเดิมของรัฐ มีความยุติธรรมกับประชาชนผูม้ ีที่ดินในความครอบครองที่รก
ร้ า ง ว่า งเปล่า เพื่ อขายหรื อเก็ ง ก าไรซึ่ งสอดคล้องกับผลงานการประชุ มสัมมนาทางวิชาการของ
ศาสตราจารย์ สุเมธ ศิริคุณโชติ ผูอ้ านวยการศูนย์กฎหมายภาษีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง “ภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง : ผลกระทบต่อการพัฒนาสังหาริ มริ มทรัพย์”
วันที่ 6 ตุล าคม 2562 ระหว่า งเวลา 09.00-12.30 น.ณ ห้องศาลจาลองมารุ ต บุนนาค (น.211) คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , เรื่ อง ภาษีการจัดเก็บภาษีจากอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
ถือได้ว่าเป็ นภาษีที่เก่าแก่อย่างหนึ่ งและมีเหตุผลรองรับทั้งในแง่เกี่ยวกับความสามารถในการเสี ยภาษี
และประโยชน์ที่ผเู ้ สี ยภาษีได้รับจากรัฐ อย่างไรก็ตาม รัฐจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ได้นอ้ ยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างล้าสมัย ทั้งนี้ จะได้มีการยกเลิกกฎหมายเก่า 2 ฉบับ และจะบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างแทนซึ่ งถือได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ถูก จัดว่า เป็ นภาษี ช นิ ดหนึ่ ง โดยจัดเก็ บกับทรั พ ย์สิ นเฉพาะอย่าง ซึ่ งตลอดระยะที่ ผ่านมาได้มี ก าร
เรี ย กร้ องให้มี ก ารแก้โขมาโดยตลอด ทั้ง นี้ ในอดี ตภาษี ที่ จัดเก็ บ บนฐานของทรั พ ย์สิ น นั้นมี อยู่ 2
ประเภท กล่าวคือ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน และภาษีบารุ งท้องที่ โดยได้มีการเสนอให้มีการยกเลิกหรื อ
ปฏิรูปมาโดยตลอดเพื่อให้มีกฎหมายชนิดเดียวคือ ภาษีโรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้าง โดยในเดือนมีนาคม
2562 ได้มีการยกเลิกกฎหมายภาษีท้ งั สองประเภทดังกล่าวข้างต้นและประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างแทน การที่ภาษีดงั กล่าวได้รับการสนใจจากทุกภาคส่ วนของสังคมนั้นก็เนื่ องด้วยกฎหมาย
ดังกล่าวนี้อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบมาก
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11.3 แนวทางพัฒนาในการดาเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ในมุมมองของ
เจ้ าของผู้ครอบครองและผู้ประกอบการธุ รกิจ อสั งหาริ มทรั พย์ ที่ดินและสิ่ ง ปลู ก
สร้ าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
1) มีปัจจัยทางการประชาสัมพันธ์ของภาครั ฐไม่เข้มแข็ง ไม่ทวั่ ถึ ง ประชาชนขาด
ความรู ้ และไม่เข้าใจเรื่ อง โครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างระบบใหม่ เท่าที่ควร เกิด
ปั ญหาผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีในระดับท้องถิ่นของเจ้าพนักงานของรัฐกับประชาชนผูเ้ สี ยภาษี
ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือ
2) ขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไข กรณี การเสี ยภาษีตามอัตรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 มี ผูค้ รอบครองที่ ดินที่ จะต้องเสี ยภาษีให้กับรั ฐทั้ง4 กลุ่ม มี
ผลกระทบต่อการเสี ยภาษีซ้ าซ้อน
3) การจัดเก็บภาษีใหม่ ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ใหม่น้ ี เป็ นการประกาศใช้รวดเร็ วเกินไป การเตรี ยมการณ์ เตรี ยมตัวของประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผู ้
ครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตั้งตัวไม่ทนั จะสร้างปัญหาเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชน
ทุกครัวเรื อนแน่นอน ประกอบในช่วงนี้ประชาชนทัว่ ไปของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก
ประสบปัญหาโรค COVID 19 ระบาด เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรื อน จึงเห็น
ควรให้ภาครัฐจัดเก็บในระบบเก่าไปพรางก่อน ให้ชะลอการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปก่อน

12. ข้ อเสนอแนะ
12.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ควรจัดทาการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่ องการจัดเก็บภาษีระบบใหม่น้ ี ที่เข้มแข็ง โดยใช้ระบบสื่ อสารมวลชนระดับประเทศ เพื่อสร้ าง
ความรู ้ ความเข้าใจหลักให้กบั หน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชนเนื่องจากผลการวิจยั ในครั้งนี้
พบว่า มีปัจจัยทางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐไม่เข้มแข็ง ไม่ทวั่ ถึง ประชาชนขาดความรู ้ และไม่
เข้า ใจเรื่ อง โครงสร้ า งการจัดเก็ บ ภาษี ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งระบบใหม่ เท่ า ที่ ค วร เกิ ดปั ญ หา
ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีในระดับท้องถิ่นของเจ้าพนักงานของรัฐกับประชาชนผูเ้ สี ยภาษี
2) รั ฐควรจัดตั้งงบประมาณส่ งเสริ มให้ ทุกหน่ วยงาน ส่ วนราชการ ได้จดั ทาการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ประชาชนทัว่ ไป
ทั้งประเทศ ได้รับรู ้ข่าวสาร มีความรู ้ความเข้าใจ ในระบบการเสี ยภาษี อย่างทัว่ ถึง
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3) ขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไข กรณี การเสี ยภาษีตามอัตรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 มี ผูค้ รอบครองที่ ดินที่ จะต้องเสี ยภาษีให้กับรั ฐทั้ง4 กลุ่ม มี
ผลกระทบต่อการเสี ยภาษีซ้ าซ้อน
4) การจัดเก็บภาษีใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ใหม่น้ ี เป็ น
การประกาศใช้รวดเร็ วเกินไป การเตรี ยมการณ์ เตรี ยมตัวของประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รองที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตั้ง ตัว ไม่ ท ัน จะสร้ า งปั ญ หาเกิ ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของประชาชนทุ ก
ครัวเรื อน
5) จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ประชาชนมีความเห็นว่า ในระยะนี้รัฐควรจัดเก็บภาษีใน
ระบบเก่าไปพรางก่อน เนื่องจากในระยะนี้มีปัญหาโรค COVID 19 ระบาดทัว่ โลก ประชาชนทุกทุก
คน ทุกอาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศมีความเดือดร้อน ขาดรายได้ เพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ความเป็ นอยูท่ ุกครัวเรื อน อาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาเสี ยภาษีให้กบั รัฐได้
12.2 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ประโยชน์
1) จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า รัฐบาลได้ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาเรื่ องการจัดเก็บ
ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีโรงเรื อนและที่ ดิน ระบบเก่า มาใช้เป็ น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562 ระบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์บา้ นเมืองทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของความรวยและความจน เพื่อแก้ปัญหาที่ดินรกร้าง ให้ทามาใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมให้
ประชาชนตรวจสอบการทางานของรัฐว่ามีการเก็บภาษีอย่างเป็ นธรรมในท้องถิ่นดังนั้น หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึง
2) มีประชาชนเสนอความคิดเห็น ควรให้มีการทบทวน ปรับปรุ ง การจัดทากรอบ
โครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ ให้เกิดความสมดุลยระหว่าง รัฐบาลผูจ้ ดั เก็บภาษี กับประชาชนผูเ้ สี ย
ภาษี โดยใช้วิธีการมีส่วนร่ วมให้เกิดความพึ่งพอใจไม่มีปัญหาและผลกระทบในการเสี ยภาษี และมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั
3) ควรส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นักวิชาการหรื อผูท้ ี่สนใจ มีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี้
อีกครั้ง ภายหลังจากภารรัฐได้ประกาศใช้และเริ่ มดาเนิ นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตาม
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้ว เพื่อศึกษาหาข้อบกพร่ อง ปั ญหาอุปสรรค และ
ผลกระทบต่อประชาชน
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13. บทสรุป
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างเจาะลึก (InDepth Interview) ได้เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นผูบ้ ริ หารและเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดเก็ บ ภาษีใ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเทศบาลตาบลบ้า นเป็ ด และกลุ่ม
ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รอบครองเจ้าของที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง ที่มีผลประโยชน์ได้เสี ย ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด โดยวิธีเจาะจง กระจายตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2550) จานวน 15 คน จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 1) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินเพื่ อการเกษตรกรรม 2) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดิน
เพื่อที่อยู่อาศัย 3) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่กรณี ของการ
ปล่อยทิ้งรกร้าง และ 4) ผูค้ รอบครองเป็ นเจ้าของที่ดินรกร้างที่เป็ นที่ดินไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้
ผลสรุ ปการวิจยั ดังนี้
13.1 โครงสร้ าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 ใหม่ มีผลกระทบต่ อเจ้ าของ
ผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบการธุรกิจ อสั งหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็ นปี ที่ 4 ในรัชกาลปั จจุบนั รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อจัดเก็บ ภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ ตาม
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพ.ร.บ.ภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.2508 ในระบบเก่าที่ได้ใช้
มาช้า นานยัง ไม่ เคย เปลี่ ย นแปลง ปรั บปรุ ง ให้ส อดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิ จและสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปมาก่อน ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บอยูใ่ นปัจจุบนั โดยรัฐบาลจะมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมด มาเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่ อนาไปใช้ใ นการพัฒนาท้องถิ่ นให้กับ ประชาชน โดยที่ ท ้องถิ่ นไม่ ต้องนาส่ ง เป็ นรายได้ของ
รัฐบาลและ พบว่า
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างระบบ
ใหม่ ตามพ.ร.บ.ภาษี ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 นี้ เทศบาลตาบลบ้า นเป็ ด ได้ดาเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู ้ สร้างความ ตระหนัก ผ่านเวทีการประชุมปะชาคมตาบล มีเอกสารการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นแผ่นพับ แผ่นป้ าย รวมถึงมีระบบ Online,Wepsite ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด
อย่างทัว่ ถึง

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 102
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

2) โครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ เป็ นการเก็บภาษีของภาครัฐที่กระจายผู ้
ครอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างได้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่จะต้องเสี ยภาษีให้แก่ภาครัฐ
ได้อย่า งทั่วถึ ง ท าให้ล ดช่ องว่า งทางเศรษฐกิ จของคนจนกับคนรวยได้ในระดับหนึ่ ง เป็ นการ
กระจายการจัดเก็บภาษีจากผูถ้ ือครองครอบครองที่ดินทรัพย์สินที่ดินสิ่ งปลูกสร้างที่ไม่กระจุกตัวอยู่
กับผูค้ รอบครองที่ดินที่เป็ นคนจนและคนรวยรัฐจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาทรัพย์สินที่ดินที่รกร้าง ว่างเปล่า ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะ
ได้มีการพัฒนาและสร้างประโยชน์ สร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั ท้องถิ่นด้วย
3) ตามโครงสร้างการเรี ยกเก็บภาษีใหม่ เจ้าพนักงานของรัฐจะประเมินภาษีจาก
ราคาประเมินทุนทรัพย์และการจัดเก็บภาษีจะแยกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ 1) ที่ดินเพื่อการเกษตร จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก 2) ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหลัก จะ
ได้รับการยกเว้นหากมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะไม่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบ
สาหรับผูท้ ี่มีที่ดินและบ้านหลังที่สอง (เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีในประเภทที่ 3 ) 3) ที่ดินเพื่อพัฒนา
ใช้ประโยชน์ มีผลกระทบต่อผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างหลายแปลง มีบา้ นหลายหลัง บ้าน
หลังอื่นต้องเสี ยภาษีในอัตรา 0.02 % จะมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 4) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
จะมีผลกระทบต่อการเสี ยภาษีเพิ่มขึ้น โดยเริ่ มที่เสี ยภาษีในอัตรา 0.3 % จะมีผลกระทบอยูใ่ นระดับ
ที่สูงกว่าทุกกลุ่ม
4) โครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ใหม่น้ ี มีความเหมาะสมดี เป็ นการจัดแบ่งกลุ่มประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รอบครองที่ ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง ทั้ง 4 กลุ่ม ที่กระจายผูค้ รอบครองที่ดินได้อย่างถ้วนหน้า และเป็ นธรรมกับประชาชนใน
การเสี ยภาษีให้กบั ภาครัฐ และภาครัฐจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาบารุ งท้องที่อย่างทัว่ ถึง
เพื่อนารายได้จาการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นให้กบั ประชาชนมากขึ้น เป็ นการคืนภาษีใ ห้กับ
ประชาชน เป็ นการแก้ปัญหาเรื่ องการจัดเก็บภาษาของทุกปี ที่ผา่ นมาที่ประเทศไทย ที่ได้ประกาศใช้
โครงสร้ า งการจัด เก็ บ ภาษี ตามพระราชบัญ ญัติ ภ าษี โ รงเรื อนและที่ ดิ น พ.ศ. 2475 และ
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 มาช้านานไม่ทนั สมัยตามสถานการณ์ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั และโครงสร้างการจัดเก็บภาษีระบบเก่านั้นไม่ครอบคลุมประเภท
ของผู ้ค รอบครองที่ ดิ น และการจัด เก็ บ ภาษี ร ายได้ข องภาครั ฐ ไม่ ท ั่ว ถึ ง และไม่ เ ป็ นธรรมกับ
ประชาชนทัว่ ไปที่เสี ยภาษีให้กบั ภาครัฐ เป็ นต้นมา
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13.2 ปั ญหาอุปสรรคและผลกระทบจากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.
2562 ใหม่ มาใช้ จัดเก็บภาษีกับเจ้ าของผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบการธุ รกิจ
อสั งหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมื อง
จังหวัดขอนแก่นพบว่า
13.2.1 ปั ญหาอุปสรรค เกิดจากความพร้อมและความไม่พร้อม ในการจัดเตรี ยมการ
ประกาศใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐบาลผู ้
กาหนดนโยบายและหน่ วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูจ้ ดั เก็บภาษี และ ประชาชนผูเ้ สี ยภาษี
ตามภาระหน้าที่ ดังนี้
1) ความพร้ อ มของหน่ วยงานภาครั ฐผู ้ ก าหนดนโยบาย ได้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ผู ้เ ป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการบริ ห าร จัด การตาม
โครงสร้ า ง พ.ร.บ.ภาษีที่ ดินและสิ่ ง ปลูก สร้ า ง พ.ศ.2562 จะต้องมี ความพร้ อมในเรื่ อง การออก
กฎหมายหลัก กฎหมายลูก ข้อกาหนด ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการประกาศใช้พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2) ความพร้อมของหน่ วยงานภาครัฐผูจ้ ดั เก็ บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิจดั เก็บ
ภาษีของจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิจดั เก็บภาษีโดยมีการสารวจออกแบบประเมินภาษีที่ ดิน
และสิ่ งสร้างตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทั้ง 4 ประเภท ประจาปี มี
การอบรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ มีการแจ้งให้ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างได้
รับทราบเป็ นที่เข้าใจมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดเก็บภาษีระบบใหม่เป็ นที่เข้าใจของ
ประชาชนทุกรู ปแบบ ประชาชนเกิดความพร้อมที่จะเสี ยภาษีให้แก่ภาครัฐด้วยความพึงพอใจ ไม่ให้
เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษี
3) ความพร้ อมของปราชนผูเ้ สี ย ภาษีตามภาระหน้าที่ ประชาชนผูเ้ ป็ น
เจ้าของผูเ้ ป็ นเจ้าของครอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างมีความพร้อมที่จะ มีภาระเสี ยภาษีประจาปี ให้แก่รัฐตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรี ยกเก็บภาษี ตั้งแต่เดิมมาที่เคยจ่ายให้แก่รัฐ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508
ทั้ง 4 ประเภท ประชาชนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง เข้าใจในระบบการเสี ยภาษี
ในระบบใหม่ ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ
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13.2.2 ผลกระทบ จากการนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่
มาใช้จดั เก็บภาษีกบั เจ้าของผูค้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบการธุ รกิจ อสังหาริ มทรัพย์ที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
1) ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีตามโครงสร้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ผูม้ ีที่ดินและสิ่ งสร้างจานวนน้อย รัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
น้อยกว่าการใช้ระเบียบเก่า และมีผลกระทบกับผูค้ รอบครองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 3 กลุ่มแรก น้อย
หรื อไม่กระทบเลย ได้แก่ 1) ที่ดินเพื่อการเกษตร จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก 2) ที่ดินเพื่อ
อยู่อาศัยหลัก จะได้รับการยกเว้นกรณี มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท 3) ที่ดินเพื่อพัฒนาใช้ประโยชน์
จะมีผลกระทบต่อผูค้ รอบครองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างหลายแปลง มี่บา้ นหลายหลัง บ้านหลังอื่ น
ต้องเสี ยภาษีในอัตรา 0.02 % และจะมีผลกระทบในระดับปานกลางใน 4 กลุ่มประชาชน และ 4) ผู ้
ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่มีไว้เพื่อขายหรื อเพื่อเก็งกาไร จะมีผลกระทบต่อการเสี ยภาษีสูง มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในครัวเรื อนเพิ่มขึ้น ซึ่ งเดิมอาจจะไม่เคยแจ้งเสี ยภาษีมาก่อน หรื อเสี ยภาษี
ที่ ดินในระดับสู งสุ ดของทั้ง 4 กลุ่ม ส่ วนการเสี ยภาษีใหม่น้ ี จะเริ่ มเสี ยภาษีในอัตรา 0.3 % จะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ ผูป้ ระกอบกิจการ อสังหาริ มทรัพย์ แต่ในส่ วนของตนเองเห็นว่ามี
ความเหมาะสมดี มีความเป็ นธรรม และครอบคลุมปัญหาจากการจัดเก็บภาษีระบบการจัดเก็บภาษี
เดิมของรัฐ มีความยุติธรรมกับประชาชนผู ้มีที่ดินในความครอบครองที่รกร้าง ว่างเปล่า เพื่อขาย
หรื อเก็งกาไร
2) ผลกระทบต่อการเสี ยภาษี ตามอัตรากรอบโครงสร้ าง พ.ร.บ.ภาษี ที่ ดิ น
และสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่น้ นั ขณะนี้ ผคู ้ รอบครองที่ดินและผูป้ ระกอบกิจการอสังหาริ มทรัพย์
ยังไม่ได้จ่ายภาษีให้แก่รัฐ ในส่ วนผลกระทบยังไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเรื่ อง ปั ญหาและผลกระทบ
แล้ว ในส่ ว นความเป็ นเจ้า ของผู ้ค รอบครองที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศัย หลัก และผู ้เ ป็ นผู ้
ครอบครองที่ดินพัฒนาใช้ประโยชน์ เป็ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์โรงแรม สถานที่ให้เช่าพักอาศัย ตามที่
ได้รับข่าวสารการประชาสัม พันธ์เรื่ อง การจัดเก็บภาษีระบบใหม่ แล้วมีความเห็นว่า ไม่มีปัญหาใน
เรื่ องการจ่ายภาษีให้กบั รัฐ ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรื อน เนื่องจาก ระบบการจ่ายภาษีใหม่ มี
ส่วนลดหย่อนการจ่ายภาษีผคู ้ รอบครองที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย หากมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทไม่ตอ้ งจ่าย
และครอบครองที่ดินเพื่อการพัฒนานาไปใช้ประโยชน์ เป็ นโรงแรม บ้านเช่า มีส่วนลดหย่อนการจ่าย
ภาษี ต้องเสี ยภาษีในอัตรา 0.02 % จะมีผลกระทบในระดับปานกลางและไม่เกินกาลังที่จะจ่ายได้
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13.3 แนวทางพัฒนาในการดาเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ในมุมมองของ
เจ้ าของผู้ครอบครองและผู้ประกอบการธุ รกิจ อสั งหาริ มทรั พย์ ที่ดินและสิ่ ง ปลู ก
สร้ าง ในเขตเทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพบว่า
1) การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐบาลไม่เข้มแข็ง ไม่ทวั่ ถึง ประชาชนขาดความรู ้
และไม่เข้าใจเรื่ อง โครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างระบบใหม่ เท่าที่ควร เกิดปั ญหา
ผลกระทบต่ อการจัดเก็ บ ภาษี ใ นระดับ ท้องถิ่ นของเจ้า พนัก งานของรั ฐกับ ประชาชนผูเ้ สี ย ภาษี
ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือดังนั้นรัฐบาล ต้องให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ การให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร การให้ความรู ้ ประชุม อบรม สัมมนา แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
2) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ใหม่ ในปี 2563 จะเป็ นปี แรกที่ดาเนินการ หากสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยแล้วรัฐจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศและเพื่อให้ประชาชนในชาติและในองค์กรปครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะได้รับ
การพัฒนาสาธารณะประโยชน์ สร้างความเจริ ญให้กบั ท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
3) ขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไข กรณี การเสี ยภาษีตามอัตรากรอบโครงสร้าง พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผูค้ รอบครองที่ ดินที่จะต้องเสี ยภาษีให้กบั รั ฐทั้ง 4 กลุ่ม มี
ผลกระทบต่อการเสี ยภาษีซ้ าซ้อน
4) ในระยะนี้ รัฐไม่ควรจัดเก็บภาษีตามโครงสร้างในระบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ควรจัดเก็บภาษีในระเก่าไปพรางก่อน เนื่องจากในระยะนี้ มีปัญหา
โรค COVID 19 ระบาดทัว่ โลก ประชาชนทุกทุกคน ทุกอาชี พในประเทศไทยและต่างประเทศมี
ความเดือดร้อน ขาดรายได้ เพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความเป็ นอยูท่ ุกครัวเรื อน อาจไม่
มีเงินเพียงพอที่จะมาเสี ยภาษีให้กบั รัฐได้
การจัดเก็บภาษีใหม่ ตามโครงสร้าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ใหม่น้ ี เป็ น
การประกาศใช้รวดเร็ วเกินไป การเตรี ยมการณ์ เตรี ยมตัวของประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รองที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ตั้ง ตัว ไม่ ท ัน จะสร้ า งปั ญ หาเกิ ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของประชาชนทุ ก
ครัวเรื อนแน่ นอน ประกอบในช่วงนี้ ประชาชนทัว่ ไปของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก
ประสบปัญหาโรค COVID 19 ระบาด เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกครัวเรื อน จึงเห็น
ควรให้ภาครัฐจัดเก็บในระบบเก่าไปพรางก่อน ให้ชะลอการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ไปก่อน
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การศึกษาความสาเร็จของการปลูกป่ าชุมชนในบริเวณสวนสาธารณะ
อ่างเก็บน้า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้ านใหม่ สามัคคี
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สุมนวรรณ ชิ งชัย9

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยความสาเร็ จในการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จากการที่
ประชาชนส่ วนใหญ่ ข องตาบลบ้านใหม่ สามัค คีป ระกอบอาชี พเกษตรกรรมมาตั้งแต่ อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบนั ส่ วนใหญ่มีการทาไร่ ประเภทข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง จึงมีการตัดต้นไม้ แผ้วถางป่ า ทั้ง
ยังมีการตัดต้นไม้เพื่อนาไปทาการเผาถ่าน และส่ งโรงงานรับซื้ อไม้ที่มาก่อตั้งในพื้นที่ หมู่ ที่ 2 และ
ประชาชนมองว่าต้นไม้ที่มีอยูเ่ ดิมสามารถนามาใช้ได้ จึงทาให้ปริ มาณต้นไม้ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่
สามัคคีปริ มาณจานวนลดลง
โดยทาการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ผูน้ า และประชาชน รวบรวมข้อมูล นาประเด็น
หลัก และ ประเด็นย่อย ๆ มาประมวลผล แล้วนาเสนอผลการวิจยั เชิงบรรยาย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็นว่า 1) ปัจจัยความสาเร็ จในการดาเนินโครงการป่ าชุมชน ประชาชนเห็นด้วย
กับแนวความคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ในเรื่ องของ การปลูกป่ า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 2) ปัจจัยด้านกระบวนการ
วางแผนการจัดการพบว่าส่ วนใหญ่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการ มีส่วนร่ วม
ในการปลูกป่ า การดูแลบารุ งรักษาป่ า รวมทั้งจัดการให้ป่าอยูแ่ บบยัง่ ยืน 3)ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า การ
มีส่วนร่ วม มีผลต่อความสาเร็ จมาก ภาพรวมของภาวะผูน้ าประชาชนมองว่า ผูน้ าของตนเป็ นผูท้ ี่
สามารถนาพาโครงการประสบความสาเร็จได้เป็ นอย่างดี 4) ปัจจัยต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะได้นาไปดาเนิ นการในการจัดการปลูกป่ าชุมชน
ในตาบลบ้านใหม่สามัคคี
9
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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.
10
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบเชิงเขาอยูบ่ นที่สูง บางส่ วนของพื้นดิน
ทัว่ ไปเป็ นดินตะกอนปนทรายและดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเกษตร เป็ น
พื้นที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่า อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่ป่าสาธารณะ เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ผูค้ นอพยพมาจาก
หลายถิ่น ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ประเภทข้าวโพด อ้อย มัน
สาปะหลัง โดยส่ วนมากมิสิทธิ์ ในการถือครองที่ดินเป็ น สปก. และในพื้นที่บางส่ วน เป็ น น.ส. 3
(ที่มา: แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี พ.ศ.2561-2565 ) มีจานวนประชากร
3,091 คน เพศชาย 1,530 คน เพศหญิง 1,561 คน (ข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร สานักทะเบียน
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2562)
สังคมส่ วนใหญ่เป็ นสังคมเกษตร ในอดีตสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชน
โดยทัว่ ไปก็อาศัยหาเลี้ยงชีพด้วยการบุกเบิกหักร้างถางพง ทามาหากิน และดารงชีพอย่างผูกพันกับ
ป่ ามาเป็ นเวลาช้านาน ทางราชการก็ได้ให้การสนับสนุนและรับรองสิ ทธิในที่ทากินบุกเบิกนั้น โดย
ที่สภาพพื้นที่ของตาบลบ้านใหม่สามัคคี เป็ นที่ สปก.ชาวไร่ จึงทาการบุกเบิกหักร้างถางป่ าขยายพื้น
ทากินเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็ นผลให้ป่าไม้ลดลง
จากการที่ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปั จจุบนั มีการทาไร่
ประเภทข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง จึงมีการตัดต้นไม้ แผ้วถางป่ า ทั้งยังมีการตัดต้นไม้เพื่อนาไป
ทาการเผาถ่าน จึงทาให้ปริ มาณต้นไม้ในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่สามัคคีปริ มาณจานวนลง ตาบลบ้าน
ใหม่สามัคคีมีจานวน ๖ หมู่บา้ น สาหรับ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า ม.2 ตั้งอยู่บริ เวณหมู่ที่ 2 บ้าน
โป่ งสามหัว ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ 13 ตารางกิโลเมตร อยู่
ในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ จานวน ประชากร แบ่งเป็ น เพศชาย 176 คน เพศหญิง 190 คน
รวม 366 คน จานวน 102 หลังคาเรื อน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
พื้นที่ อ่างเก็บน้ าโป่ งสามหัวได้รับการถ่ายโอนพื้นที่ จากกรมชลประทาน พื้นที่ โดยรอบ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า ในปั จจุบนั ได้มีการถางป่ าเพื่อทาการเกษตรและมีการลุกล้ าเข้ามาในพื้น
บางส่ วนของสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าโป่ งสามัคคี ประชาชนได้มีการตัดไม้เพื่อเผาถ่าน ทาให้ป่า
ลดลง เกิดจากประชาชนที่มีความเข้าใจว่าต้นไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่น้ ี เป็ นต้นไม้ที่มีอยู่เดิมมาจากป่ าจึง
เกิดการแผ้วถาง ทาลายต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ
ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้น ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ความส าเร็ จ ในการปลู ก ป่ าชุ ม ชนในบริ เวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า ม.2 ต.บ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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1.2 คาถามในการวิจัย
1) ปัจจัยของความสาเร็จในการดาเนินโครงการป่ าชุมชนมีอะไรบ้าง
2) กระบวนการในวางแผน ของการจัดการชุมชนเป็ นอย่างไร
3) ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่ วม มีผลต่อความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
4) โครงการเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างต่อชุมชน
1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยความสาเร็ จในการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่
2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้กาหนดขอบเขตเฉพาะการปลูกต้นไม้บริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ 2
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเท่านั้น โดยมิได้ครอบคลุมถึงพื้นที่บริ เวณอื่น
การดาเนิ นการวิจยั ได้กาหนดขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่
1) ผูน้ าองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้านใหม่ส ามัคคี ประกอบด้ว ย นายกองค์ก าร
บริ หารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
2) ประชาชนผูส้ ู งอายุ ผูป้ ระกอบอาชีพค้าขาย ประชาชนทัว่ ไป หมู่ที่ 2
1.5 ประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
ทั้งนี้งานวิจยั ดังกล่าว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1) เมื่อปลูกป่ าชุมชนในพื้นที่บริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ 2 แล้วสถานที่
แห่งนี้จะมีความร่ มรื่ น
2) เป็ นแหล่งอนุรักษ์พนั ธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
3) เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
4) เกิดระบบนิเวศน์กลับคืนมา
5) เป็ นที่พกั ริ มทางให้กบั ผูท้ ี่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านบริ เวณสวนสาธารณะ

2. แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษางานแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาความสาเร็ จของการปลูกป่ า
ชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
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ลพบุรี ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระ
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับป่ าชุมชน
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ความหมายของป่ าชุมชน
2.1.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 นัยสาคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2.2 ตัวแบบของป่ าชุมชนที่ประสบความสาเร็จ
2.3 ความสาเร็จของการจัดการป่ าชุมชน
2.4 ผลการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับป่ าชุมชน
ด้วยวิถีชีวิตของประชาชนโดยทัว่ ไปหาเลี้ยงชีพด้วยการบุกเบิกหักร้างถางพง ทามาหากิน
และดารงชีพอย่างผูกพันกับป่ ามาเป็ นเวลาช้านาน ทางราชการก็ได้ให้การสนับสนุ นและรั บรอง
สิ ทธิ ในที่ทากินบุกเบิกนั้น มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่ อาทิเช่น มันสาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย จึงมี
การหักร้างถางพง ทาให้ปริ มาณต้นไม้ลดจานวนลง
ลัก ษณะส าคัญที่ อยู่เบื้ องหลัง การจัดการป่ าก็คื อ การยอมรั บ ว่า ป่ าเป็ นสิ ท ธิ ร่วมกันของ
ชุมชน ป่ ามิใช่ของรัฐหรื อของบุคคลภายนอกสมาชิ กของชุมชนท้องถิ่ นจึงมี จิตสานึ กร่ วมกันถึ ง
สิ ทธิและหน้าที่ในการดูแลจัดการและใช้ประโยชน์จากป่ าไปพร้อม ๆ กัน
ปัจจุบนั ปัญหาในด้านความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปัญหา
เหล่านี้ลว้ นมาจากการที่ประชาชนในพื้นที่ได้ดาเนินการหักร้างถางพง ตัดต้นไม้เพื่อทาพื้นที่ทางการ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลทาให้สภาพแวดล้อมเสื่ อมโทรมลงไปป่ าที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ก็เริ่ ม
หมดไป ขาดแคลนน้ า ในการเกษตร เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ข องธรรมชาติ ท าให้ สู ญ เสี ย ดุ ล ภาพทาง
ธรรมชาติ ผูว้ ิจยั จึงได้เกิดแนวความคิดในการที่ จะวิจยั ปั จจัยความสาเร็ จในการปลูกป่ าชุ มชนขึ้น
เพื่อที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์และจานวนพื้นที่ป่าให้คงอยูร่ วมถึงเพื่อให้พ้นื ที่ป่ามีจานวนมากขึ้น
ซึ่งป่ าชุมชนคือพื้นที่ป่าที่มีการจัดการโดยการมีส่วนร่ วมจากประชาชนและองค์กรชุมชนทั้งทางตรง
และทางอ้อมตามความเชื่ อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนเป็ นป่ าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชน
ในการจัดการป่ าไม้จะประสบผลสาเร็จได้ยาก หากไม่ได้รับความร่ วมมือจากประชาชนใน
ท้องถิ่น ดังนั้นควรจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาป่ าโดยให้ประชาชนได้รับ
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ประโยชน์ จ ากป่ าในลัก ษณะพึ่ ง ตนเอง ไม่ บุ ก รุ ก ท าลายป่ านอกเหนื อ จากพื้ น ที่ ท าการเกษตร
ธรรมชาติ ชุมชนยังจะได้ประโยชน์จากป่ าแล้ว ชุมชนยังช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปกป้องรักษา
ป่ า ฉะนั้นป่ าชุมชนจึงเป็ นการดาเนินการโดยชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ ความหมายของป่ าชุมชน
มีนักวิชาการได้ทาการรวบรวมและให้คาจากัดความของคาว่าป่ าชุมชน (Community
forest) ไว้หลากหลายแตกต่างกัน ดังนี้
มลฑล จาเริ ญพฤกษ์ ให้คานิยามของป่ าชุมชน หมายถึง “เป็ นป่ าที่เกิดขึ้นจากการมีส่วน
ร่ ว มของชาวบ้า นในการปลู ก ต้ น ไม้ข้ ึ น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการใช้ส อยส าหรั บ ชาวบ้า นเอง
กิจกรรมป่ าดังกล่าวจะรวมถึงแปลงปลูกไม้ขนาดเล็ก ป่ าชุมชนหมู่บา้ น การปลูกต้นไม้ตามถนน
หนทางและการปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ ปลายนา โดยไม่ร่วมถึงการปลูกสวนป่ าขนาดใหญ่”
ฉลาดชาย รมิ ต านนทร์ ให้ค วามความหมายของป่ าชุ ม ชนหมายถึ ง “รู ป แบบและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าวนี้ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการดารงชี วิตที่
ต้องอาศัยป่ าหรื อที่ดินรอบๆป่ า เพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริ โภค โดยอาศัยป่ าเป็ นแหล่ง
ต้นน้ าลาธาร เป็ นแหล่งที่มาของอาหาร สมุนไพร วัสดุเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัย เครื่ องมือ การผลิต
เชื้ อเพลิ ง และประโยชน์ใช้สอยอื่ นๆ ภายในชุ มชนรู ปแบบการใช้ทรั พยากรนี้ ส่ง ผลให้ชุ ม ชนมี
เสถียรภาพ ถาวรภาพและก่อให้เกิดความเป็ นธรรม ทาให้ชุมชนนั้นๆ สามารถสื บทอดความเป็ น
ชุมชนมาได้จนทุกวันนี้ พร้อมกันนั้นก็มีศกั ยภาพที่จะดารงความเป็ นชุมชนต่อไปได้
ป่ าชุมชนคืออะไร
ในการวิเคราะห์ จะเห็นว่ามีคาว่า "ป่ า" กับคาว่า "ชุมชน"
จากคานิ ยามของคาว่า "ป่ า" ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4(1)
ให้ ค วามหมายว่ า "ป่ า หมายความว่ า ที่ ดิ น ที่ ย ัง มิ ไ ด้มี บุ ค คลได้ม าตามกฎหมายที่ ดิ น และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้ความหมายในมาตรา 4 ว่า "ป่ า" หมายความว่า ที่ดิน
รวมตลอดถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยงั มิได้มีบุคคล
ได้มาตามกฎหมาย
ส่ ว นค าว่ า ชุ ม ชน ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต สถาน พ.ศ.2542 หน้ า 368 ให้
ความหมาย ดังนี้ "ชุมชน น. หมู่ชน กลุ่มคนที่อยูร่ วมกันเป็ นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูใ่ นอาณาบริ เวณ
เดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน" เมื่อนามารวมกันเป็ น "ป่ าชุมชน" และพิจารณาประกอบกับ
กิจกรรมทางวิชาการ จึงให้ความหมายของ ป่ าชุมชน ที่แท้จริ ง (Official Community Forest) ดังนี้
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"ป่ าชุมชน หมายถึง ที่ดิน และ/หรื อ ที่ดินป่ าไม้ ที่ชุมชนได้ดาเนิ นการหรื อได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดาเนิ นการร่ วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงาน
ด้า นป่ าไม้อย่า งต่อเนื่ อง ภายใต้ก ฎหมาย กฏระเบี ย บ ข้อบังคับ ข้อปฏิ บัติและ
แผนงานที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง อาจสอดคล้อ งกับความเชื่ อ และวัฒ นธรรมของชุ มชน
ท้องถิ่ นนั้นด้วย การจัดการ หรื อดาเนิ นการดังกล่าว ก็เพื่อการอนุ รัก ษ์ และให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน"
คาหลัก (Key word) ที่เป็ นองค์ประกอบของป่ าชุมชนมีดงั นี้
1) ที่ดิน หมายถึง ที่ดินนอกพื้นที่ป่าไม้ เช่น
ก. ที่ดินสาธารณประโยชน์
ข. ที่ดินเอกชน
ค. ที่ดินของวัด,โรงเรี ยน,สองข้างทาง
ง. ที่ดินของส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ
ซึ่งที่ดินดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้จากผูม้ ีสิทธิดว้ ย
2) ที่ดินป่ าไม้ หมายถึงที่ในเขตป่ าไม้ เขตป่ าสงวนแห่งชาติ ที่ดินในเขต
ป่ าต้องได้รับอนุญาต
ก. ที่ดินป่ าตาม พ.ร.บ.ป่ าไม้ พุทธศักราช 2484
ข. ที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
3) ชุ ม ชน หมายถึ งชุ มชน ที่ มี ราษฎรร่ วมบริ หารจัดการ ดู แล และรั บ
ประโยชน์จากป่ าชุมชนนั้นๆ
4) การอนุ ญ าตตามกฏหมาย หมายถึ ง มี ก ารขอจัด ตั้ง ป่ าชุ ม ชนตาม
แนวทาง และได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอานาจ(กรมป่ าไม้) ตามกฎ ระเบียบ ที่กากับ ดูแลพื้นที่น้ นั ๆ
5) การดาเนิ นการร่ วมกัน หมายถึงราษฎรในชุมชน องค์ กรต่างๆ และ
หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ร่ วมกันบริ หารจัดการป่ าไม้ในรู ปแบบการมีส่วนร่ วม
6) การจัดการกิ จการงานด้านป่ าไม้ หมายถึ งการควบคุม ดู แล รั ก ษา
บารุ งป่ า รวมถึงการป้องกัน และ ปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ นึ ด้วย
7) ความต่อเนื่ อง หมายถึงการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ สม่าเสมอ
ระยะยาว ไม่ขาดตอน
8) การใช้ประโยชน์โดยชุมชน หมายถึงราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์
ตามกติกาที่ชุมชนร่ วมกันกาหนด โดยไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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9) ความยั่ง ยื น หมายถึ ง ป่ าไม้ น้ ั นๆ ยัง คงเป็ นป่ าไม้ แ ละสามารถ
เอื้ออานวยประโยชน์ให้กับราษฎรในชุ มชนได้อย่างต่อเนื่ อง เต็มประสิ ทธิ ภาพตลอดไป โดยไม่
เสี ยหายหรื อถูกเปลี่ยนเป็ นอย่างอื่น
ป่ าชุมชนคือ รู ปแบบการใช้ที่ดิน ป่ าและทรัพยากรต่างๆ จากป่ าที่ชาวบ้านตามชุมชน
ในชนบทที่อยู่ในป่ าหรื อใกล้ป่าได้ใช้กนั เป็ นเวลานานแล้ว โดยมีระบบการจาแนกการใช้ที่ดิน ป่ า
และทรัพยากรต่าง ๆ มีอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็ นที่รับรู ้และยอมรับกันทั้งภายในชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งมีองค์กรชาวบ้านรู ปแบบหนึ่ งรับผิดชอบด้านการจัดการอย่างเหมาะสม
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านอันเกิ ดจากการสะสมประสบการณ์ แห่ งการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและทางสังคม-วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่ น โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดและสะสมภูมิปัญญานั้นมาหลายชัว่ อายุคน
รู ปแบบและความสัมพันธ์ทางสังคมอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการดารงชี วิตที่ ต้องอาศัยป่ าหรื อที่ ดิ นรอบๆ ป่ า เพื่อการเพาะปลูก และการอุป โภค
บริ โภค โดยอาศัยป่ าเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร เป็ นแหล่งที่มาของอาหาร สมุนไพร วัสดุเพื่อการสร้าง
ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องมือ การผลิตเชื้อเพลิง และประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ ภายในชุมชน
รู ปแบบการใช้ทรัพยากรนี้ ส่งผลให้ชุมชนมีเสถียรภาพ ถาวรภาพและก่อให้เกิดความ
เป็ นธรรม ทาให้ชุมชนนั้น ๆ สามารถสื บทอดความเป็ นชุมชนมาได้จนทุกวันนี้ พร้อมกันนั้นก็มี
ศักยภาพที่จะดารงความเป็ นชุมชนต่อไปได้”
ป่ าชุมชนจะอยู่ได้ต่อไป และจะสามารถพัฒนาให้เข้มแข็งมากขึ้นหรื อไม่ก็ข้ นึ อยูก่ บั ว่า
ชุมชนที่พ่ งึ พาอาศัยป่ านั้นมีความเป็ นชุมชน และมีผลประโยชน์ร่วมกันจากป่ าหรื อไม่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยปัญหา
ป่ าไม้ถูกบุกรุ กแผ้วถาง เพื่อใช้ทาการเกษตร จึงได้พระราชทานแนวทางดูแลพื้นที่ป่าไม้ ควบคู่ไป
กับการดูแลราษฎรให้มีอาชีพ มีกิน มีใช้ อย่างพอเพียง
ปลูกป่ า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง
การปลูกป่ า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู ้จดั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยพระ
ปรี ชาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและทัว่ ถึงกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนาการ
ปลูกป่ าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์ และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็ นมรรควิธีปลูกป่ าแบบ
ลักษณะเบ็ดเสร็ จนั้นไว้ดว้ ย
การปลูกป่ า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราช
ดารัส ความว่า
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...ป่ าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่ าใช้ไม้หนึ่ง ป่ าสาหรับใช้ผล
หนึ่ ง ป่ าสาหรับใช้เป็ นฟื นอย่างหนึ่ ง อันนี้ แยกออกไปเป็ นกว้างๆใหญ่ๆ การที่จะ
ปลูกต้นไม้สาหรับได้ประโยชน์ดงั นี้ ในคาวิเคราะห์ของกรมป่ าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่า
ไม้ แต่ในความหมายของการช่ วยเหลือเพื่อต้นน้ าลาธารนั้น ป่ าไม้เช่ นนี้ จะเป็ น
สวนผลไม้ก็ตามหรื อเป็ นสวนฟื นก็ตามนั่นแหละเป็ นป่ าไม้ที่ถูกต้อง เพราะทา
หน้าที่เป็ นป่ า คือ เป็ นต้นไม้และทาหน้าที่เป็ นทรัพยากรในด้านสาหรับให้ผลที่มา
เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนได้...
ประโยชน์ ที่ได้รับ
ในการปลูกป่ า 3 อย่างนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิ บายถึงประโยชน์ในการปลูกป่ าตาม
พระราชดาริ วา่
...การปลูกป่ า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน
และไม้ฟื นนั้น สามารถให้ป ระโยชน์ ไ ด้ถึ ง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ใ น
ตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อนั ที่ 4 ซึ่ งเป็ นข้อสาคัญ คือ สามารถ
ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ าลาธารด้วย...
และได้มีพระราชดารัสเพิม่ เติมว่า
...การปลูกป่ าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3
อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการ
ชลประทาน ปลูกรับซับน้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่ องห้วย โดยรับน้ าฝนอย่าง
เดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า...
พระราชดาริ เพื่ออนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าไม้ดาเนิ นการในหลายส่ วนราชการ ทั้งกรมป่ าไม้
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทุกแห่ง คือ การปลูกป่ าใช้สอย โดยดาเนินการ
ปลู ก พันธุ์ ไ ม้โตเร็ วส าหรั บ ตัดกิ่ ง มาท าฟื นเผาถ่ า น ตลอดจนไม้ส าหรั บ ใช้ใ นการก่ อสร้ า งและ
หัตถกรรมส่ วนใหญ่ ไ ด้มีก ารปลูก พันธุ์ไ ม้โตเร็ วเป็ นสวนป่ า เช่ น ยูค าลิ ป ตัส ขี้ เหล็ก ประดู่ แค
กระถินยักษ์ และสะเดา เป็ นต้น
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แปลความสรุ ปอย่างเข้าใจง่าย ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ
1) พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทาที่อยูอ่ าศัย และจาหน่าย
2) พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร
3) พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่
เป็ นต้น
4) ประโยชน์ต่อระบบนิ เวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
พื้นที่ปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
1) ในพื้นที่ทากินของประชาชนในชุมชนที่อยูใ่ นหรื อรอบแนวเขตป่ า
2) ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม
3) ในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
ข้อมูลจาก สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.) และประเทศสี เขียว Green Country Project (มูลนิธิมนั พัฒนา, 2523)
2.1.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพีย ง เป็ นปรัชญาที่พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพ ระราชดารั ส
ชี้แนะแนวทางการดาเนิ นชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี และเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ
ปี 2540 พระองค์ก็ทรงเน้นย้าแนวทางแก้ไขเพื่อให้อยูร่ อด และอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์ เพราะการพัฒนาประเทศต้องทาตามลาดับขั้น เริ่ มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ ความมีกิน
มีใช้ ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อพื้นฐาน
เกิดขึ้นมัน่ คงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริ มความเจริ ญให้ค่อยเป็ นไปตามลาดับ (พระบรมราโชวาท
ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗) ทั้ง นี้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมัน่ คงของแผ่นดินเปรี ยบเสมือนเสาเข็ม
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรื อนอาคารไว้นนั่ เอง (พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วารสารชัย
พัฒนา)
หลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นทางสายกลาง คือพอประมาณไม่อดอยากขาดแคลน
เป็ นการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน มัน่ คง และมีคุณธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน ไม่ฟมเฟื
ุ่ อยและ
ไม่ ป ระมาท มี เหตุมี ผลและมี ภูมิ คุ้มกันที่ ดีใ นตัว โดยมี ก ารจัดการที่ ดี สามารถพึ่ งตนเองระดับ
ครอบครัวไปสู่ ระดับชุมชน มีการสร้างเครื อข่ายทางาน เป็ นองค์กรชุมชน เป็ นสหกรณ์ และไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ซึ่งเป็ นเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้ง นี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่ง ในการนา
วิช าการต่า ง ๆ มาใช้ใ นการวางแผนและการดาเนิ นการ ทุ ก ขั้นตอน และขณะเดี ย วกัน จะต้อ ง
เสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคมสิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
1) ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไ ม่ น้อยเกิ น ไปและไม่ ม าก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับความพอเพีย งนั้น
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3) ภู มิ คุ ้ม กัน หมายถึ ง การเตรี ย มตัว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยมี เงื่อนไข ของการตัดสิ นใจและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียง
2 ประการดังนี้ 1) เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วย มีความ
ตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ดาเนินชีวิต
2.1.3 นัยสาคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
นัยสาคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีองค์ประกอบหลักอยู่ ๓ ประการ
ได้แก่
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ประการแรก เป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ ยึดถื อหลัก การที่ ว่า "ตนเป็ นที่ พ่ึ งแห่ งตน” โดย
มุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นอันดับแรกเมื่อเหลือพอ
จากการบริ โภคแล้ว จึงคานึ งถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็ นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่ วนเกินที่ ออกสู่
ตลาดก็จะเป็ นกาไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นนี้ เกษตรกรจะกลายสถานะเป็ นผูก้ าหนดหรื อ
เป็ นผูก้ ระทาต่อตลาดแทนที่ว่าตลาดจะเป็ นตัวกระทาหรื อเป็ นตัวกาหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็ นอยู่
ในขณะนี้ และหลักใหญ่สาคัญยิ่ง คือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้ างสิ่ งอุปโภคบริ โภคที่ดินของ
ตนเอง เช่น ข้าว น้ า ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ
ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้
กลุ่ ม ชาวบ้า นหรื อ องค์ก รชาวบ้า นจะท าหน้า ที่ เ ป็ นผู ้ด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ให้
หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรู ปอาหาร การทาธุ รกิจ
ค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง
และมีเครื อข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปั ญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็ นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็
จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่ งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ
กับสภาวการณ์ดา้ นการกระจายรายได้ที่ดีข้ นึ
ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้อ
อาทรและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้
บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง มิ ไ ด้ห มายถึ ง รายได้แ ต่ เ พี ย งมิ ติ เ ดี ย ว หากแต่ ย งั รวมถึ ง
ประโยชน์ใ นมิ ติอื่น ๆ ด้วยได้แก่ การสร้ า งความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครั ว สถาบันชุมชน
ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของ
ไทยให้คงอยูต่ ลอดไป
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2.2 ตัวแบบของป่ าชุมชนที่ประสบความสาเร็จ

cr.photo ศูนย์ วนศาสตร์ ชุมชนเพื่อคนกับป่ า (รีคอฟ) ประเทศไทย
ภาพที่ 2.1 ป่ าชุมชนบ้านหนอง จ.หนองคาย รางวัลป่ าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โครงการคนรักษ์
ป่ า ป่ ารักษ์ชุมชน ประจาปี 2562
ชุมชนชาวบ้านหนอง หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านม่วง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมมือกัน
อนุรักษ์ป่าของหมู่บา้ น ซึ่ งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ พานพร้าวและป่ าแก้งไก่ มาตั้งแต่ในอดีต ซึ่ ง
ได้พ่ ึ ง พิ ง ป่ าชุ ม ชนแห่ ง นี้ ใช้ป ระโยชน์ เป็ นแหล่ ง หาอาหารพื้ นบ้า นจากป่ าเพื่ อนามาบริ โภคใน
ครัวเรื อนของคนในชุมชน ต่อมาผูน้ าหมู่บา้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ หญ่พงษ์พนั ธ์ วิชยั ยนต์มีความ
ประสงค์ที่จะให้สมาชิ กในชุมชนมีส่วนร่ วมในการดู แลรักษาและฟื้ นฟูป่า เพื่อให้ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ เกิดประโยชน์กบั ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากยิง่ ขึ้น
ป่ าชุมชนบ้านหนองได้รับรางวัลป่ าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จากโครงการคนรักษ์ป่า ป่ า
รั ก ษ์ ชุ ม ชน ประจ าปี 2562 จากการประเมิ น ผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการที่ ก าหนด
ไว้ 2 ประการ มีดงั นี้
1) เพื่ อ ให้ร าษฎรมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรป่ าไม้ พบว่า ราษฎร
ประมาณ 80% เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชุมชน ซึ่งนับว่าประสบผลสาเร็จในระดับมา
2) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขยายผลไปยัง
ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนและพัฒนาไปสู่ การสร้างเครื อข่ายป่ า
ชุมชน พบว่าราษฎรในชุมชนมีการเก็บหาของป่ าและสมุนไพรมาใช้ในการบริ โภคและอุปโภคใน
ครัวเรื อน ชุมชนมีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ในป่ าชุมชน กับทั้งป่ าชุมชนช่วยเอื้ อ
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ประโยชน์ทางด้านสิ่ งแวดล้อมแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยงั มีการร่ วมมือกับชุมชนข้างเคียงในการจัดตั้ง
เครื อข่ายป่ าชุมชน จึงนับได้วา่ ประสบผลสาเร็จในระดับมากเช่นเดียวกัน
สาหรับจุดแข็งของการดาเนินงานป่ าชุมชนบ้ านหนองแห่ งนี้ที่สาคัญได้แก่
1) ชาวบ้านส่ วนใหญ่เห็นความสาคัญและให้ความร่ วมมือคณะกรรมการในการ
จัดการป่ าชุมชน
2) คณะกรรมการมีความรู ้ มีความเข้มแข็ง มีจิตอาสาและมีความอิสระในการ
บริ หารจัดการป่ าชุมชน
3) มี ความร่ วมมื อกับหมู่บา้ นข้างเคียงในการจัดตั้งและดาเนิ นงานเครื อข่ายป่ า
ชุมชน
4) มีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ให้แก่
คนทั้งในและนอกชุมชน
5) ชาวบ้านมีการพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนทั้งในด้านอุปโภคบริ โภค
และการท่องเที่ยว
6) สภาพป่ าถูกบุกรุ กน้อยลงและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าในอดีต
7) ได้รับรางวัลป่ าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในปี พ.ศ.2562
ด้ านจุดอ่ อนของการดาเนินงานโครงการ ที่ส่งผลให้ การจัดการป่ าชุนมีปัญหาและอุปสรรค
อยู่บ้าง ได้ แก่
1) งบประมาณที่ใช้ดาเนิ นงานยังไม่เพียงพอและได้รับการสนับสนุ นอย่างไม่
ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ชาวบ้านจานวนประมาณร้อยละ 20 ยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญและเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชุมชน
3) ยัง ไม่ มี ก ารก าหนดกฎระเบี ย บในการบริ หารจัด การป่ าชุ ม ชนและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการป่ าชุมชนยังไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) คณะกรรมการป่ าชุมชนและสมาชิกป่ าชุมชนยังขาดความรู ้ในด้านกฎหมายป่ า
ชุมชนและวิชาการป่ าไม้บางด้าน เช่น การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมมาปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่
5) ขาดการจัดทารู ปแบบและการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ
ที่เชื่อมโยงจุดเด่นในป่ าชุมชนกับหมู่บา้ น
6) ของป่ าและผลผลิตจากป่ าชุมชนใช้ในระดับครัวเรื อนแต่ยงั ไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั สมาชิกได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
7) ยัง ไม่ มี ก ารจัด ท าแผนงานด าเนิ น กิ จ กรรมป่ าชุ ม ชนและความร่ ว มมื อ กับ
เครื อข่ายที่ชดั เจน

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 122
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ป่ าชุมชนดีเด่ น ปี 2552 ป่ าชุมชนบ้ านทาป่ าเปา ตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ ทาจังหวัดลาพูน
รางวัลป่ าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจาปี 2552 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณ ณ ป่ าชุมชนเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท
การเรี ยนรู ้ และแก้ไขรากเหง้าของปั ญหา ที่สุดคือป่ าสมบูรณ์ อยู่อย่างพอเพียงจากผืนป่ า
โบราณอันอุดมสมบูรณ์เมื่อ 200 กว่าปี ในอดีต ผูค้ นอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรจากป่ าทามาหากิน จนถึง
การท าสัม ปทานป่ าไม้เมื่ อ เสื่ อมโทรมลงถึ ง ที่ สุ ดในปี พ .ศ .2537 ป่ าต้นน้ า ถู ก ท าลาย แห้ง แล้ง
วิกฤติ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันสร้ างกฎระเบียบการใช้ทรัพยากรจากป่ าและฟื้ นฟูสภาพป่ า ปัจจุบนั ป่ า
ฟื้ นคืนความสมบูรณ์พร้อมความความเข้มแข็งสามัคคีของคนในชุมชน
1) สภาพป่ าที่ ส มบู ร ณ์ พื้ น ที่ ป่ าชุ ม ชนขนาด13,000ไร่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ว ยไม้
หลากหลายชนิด จากป่ าโบราณที่เต็มไปด้วยไม้ขนาดใหญ่หายากต่างๆ ได้แก่ ประดู่ป่า สัก เสี้ ยวป่ า
เต็ง รัง พลวง เหี ยง ตีนนก เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั ภายในป่ าชุมชนยังคงหลงเหลือหลักฐานให้เห็นถึง
ความสมบูรณ์ที่ เคยมีใ นอดี ต ปั จจุ บนั ป่ าชุ มชนบ้า นทาป่ าเปาได้รับ การฟื้ นฟู ในระยะ10ปี ที่ ผ่าน
มา ทาให้ไม้หายากต่างๆ ได้รับการขยายพันธุ์ต่อ พร้อมด้วยพืชสมุนไพรกว่า500ชนิดที่พบได้ง่ายใน
ป่ าชุมชนยังเป็ นแหล่งความรู ้ให้กบั เยาวชนและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เข้ามาศึกษาวิจยั
ด้านสมุนไพร ผลของป่ าไม้ที่สมบูรณ์ยงั ทาให้เกิดแหล่งน้ าเพียงพอที่จะทาประปาภูเขา ส่ งน้ าหล่อ
เลี้ยงชุมชน
2) การจัด การป่ าชุ ม ชนอย่า งเป็ นระบบมี ส่ ว นร่ ว มจากหลายภาคส่ ว นภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการป่ าชุมชนมีความเข้มแข็งโดยสาเหตุหลักเกิดจากความ
ร่ วมมือร่ วมใจกันของคนทั้งชุมชนสะท้อนให้เห็นจากจานวนคณะกรรมการป่ าชุมชนทั้งหมด90คน
คิดเป็ น 1ใน 3ของจานวน ประชากรทั้งหมดของหมู่บา้ นด้วยกาลังคน และกาลังความคิด เกิดเป็ น
แนวทางการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุคือความยากจนของชาวบ้าน จึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเผยแพร่ ส่งเสริ มให้เกิดรายการหล่อเลี้ยงชุมชน ลดการพึ่งพิงทรัพยากรป่ า
ไปพร้อมกับการอนุ รักษ์ท รัพยากรต่างในป่ าชุมชน เช่น การสารวจพันธุ์ไ ม้ สมุนไพร และการ
ขยายพันธุ์ เป็ นต้น
3) กิ จกรรมการอนุ รัก ษ์และการใช้ประโยชน์ กิ จกรรมการอนุ รัก ษ์ป่ าชุ มชนมี
ความหลากหลาย เช่ น การสร้ า งฝาย การปลู ก ป่ าเสริ ม การส ารวจพัน ธุ์ ไ ม้ และสมุ น ไพรเพื่ อ
ขยายพันธุ์ และนามาใช้ประโยชน์
4) การดาเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม้รายได้
จากการแปรรู ปไม้ไผ่เ ป็ นด้ามไม้กวาดจะมีเป็ นกอบเป็ นกา และปั จจุบนั ชุมชนผลิตไม้กวาดดอก
หญ้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดก็ตาม แต่คนทั้งชุมชนยังคงเคารพกฎกติกาในการใช้
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ประโยชน์จากป่ าชุมชน ด้วยตระหนักดีถึงทรัพยากรที่มีจากัด ในขณะเดียวกันชุมชนได้ยึดหลัก
ความพอเพี ย งในการประกอบอาชี พเสริ ม ทาให้ทรั พ ยากรที่ มีอยู่เพีย งพอต่อความต้องการของ
สมาชิกทุกคนในชุมชน
2.3 ความสาเร็จของการจัดการป่ าชุมชน
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (Public Participation) คื อ กระบวนการที่ เ ปิ ดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่ นได้มี ค วามร่ วมมื อ การประสานงาน และความรั บ ผิ ดชอบต่ อการพัฒ นา
ท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่ งการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
แนวทางการพัฒนาชนบท” ดุสิต เวชกิจ (2535, น. 202)
อาภรณ์พนั ธ์ จันทร์ สว่าง (2522, น. 19) ได้อธิ บายเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ว่า
การมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่ องของความต้องการและ
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการ
เพื่อปฏิบตั ิ กล่าวคือ จะต้องเป็ นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการ
เพื่อการปฏิบตั ิการนั้น ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบตั ิการทั้งหมด หรื อการกระทาทั้งหมดที่ทาโดยกลุ่มหรื อทาในนามกลุ่มนั้นกระทาผ่านองค์การ
(Organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็ นเสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงไพรัตน์ เตชะริ
นทร์ (2527, น. 6) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุมชนว่าหมายถึง กระบวนการรัฐ การ
ทาการส่ งเสริ ม ชักนา สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรู ปส่ วนบุคคล กลุ่ม
คน ชมรม สมาคม มูลนิ ธิและองค์กรอาสาสมัครรู ปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องร่ วมกัน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้
ปรั ช ญา เวสารั ช ช์ (2528, น. 5) ได้นิ ย ามความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มว่ า เป็ นการที่
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการใช้ความพยายามหรื อทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่
การพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1) ประชาชนเข้าเกี่ยวข้องในกิจกรรมการพัฒนา
2) ผู ้เ ข้ า ร่ วมได้ ใ ช้ ค วามพยายามบางอย่ า งส่ ว นตั ว เช่ น ความคิ ด ความรู ้
ความสามารถแรงงาน หรื อทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนา
วรรณิ การ์ ภูมิวงศ์พิทกั ษ์ (2540, น. 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นปัจเจกบุคคลหรื อกลุ่ม
คนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่ วนร่ วมรับผิดชอบในการดาเนิ นงาน โดยการร่ วมคิด ร่ วมลงมื อ
ปฏิบตั ิ ร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่ วมในการติดตามประเมินผล
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ทวีทอง หงส์วิวฒั น์ (2527, น. 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่แท้จริ ง
น่ าจะหมายถึง การที่ประชาชนหรื อชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดารง
ชี พ ทางเศรษฐกิจและสัง คมตามความจาเป็ นอย่างสมศักดิ์ ศรี ใ นฐานะสมาชิ กของสังคมและได้
พัฒนาการรับรู ้ และภูมิปั ญญา ซึ่ งแบ่งออกในรู ปของการตัดสิ นใจในการกาหนดชะตาชี วิ ตของ
ตนเองอย่างเป็ นตัวของตัวเอง
มรกต ศรี รัตนา (2535 อ้างถึงใน ณรงค์ วารี ชล, 2551, น. 5) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่ ว มว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มหมายถึ ง การเกี่ ย วข้อ งทางด้า นจิ ต ใจ และอารมณ์ ข องบุ ค คลหนึ่ งใน
สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจให้กระทาการให้บรรลุจุดมุ่ งหมาย
ของกลุ่ ม นั้ น ท าให้ เ กิ ด การร่ วมรั บ ผิ ด ชอบกั บ กลุ่ ม การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน ( public
participation) คื อ กระบวนการที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ การ
ประสานงาน และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นรู ปแบบหนึ่งของแนวทางการพัฒนาชนบท” ดุสิต เวชกิจ, “การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการป่ าไม้ชุมชน” เอกสารการสอนชุดวิชาการป่ าไม้
ชุมชนเล่ม 1 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 2535, น. 202
อาภรณ์พนั ธ์ จันทร์ สว่าง (2522, น. 19) ได้อธิ บายเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ว่า
การมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่ องของความต้องการและ
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการ
เพื่อปฏิบตั ิ กล่าวคือ จะต้องเป็ นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการ
เพื่อการปฏิบตั ิการนั้น ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบตั ิการทั้งหมด หรื อการกระทาทั้งหมดที่ทาโดยกลุ่มหรื อทาในนามกลุ่มนั้นกระทาผ่านองค์การ
(Organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็ นเสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง
ไพรั ต น์ เตชะริ น ทร์ (2527, น. 6) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนว่ า
หมายถึง กระบวนการรัฐ การทาการส่ งเสริ ม ชักนา สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนทั้งในรู ปส่ วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิ ธิและองค์กรอาสาสมัครรู ปต่าง ๆ ให้เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องร่ วมกัน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
นโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้
ปรั ช ญา เวสารั ช ช์ (2528, น. 5) ได้นิ ย ามความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มว่ า เป็ นการที่
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการใช้ความพยายามหรื อทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่
การพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมต้องมีองค์ประกอบดังนี้
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1) ประชาชนเข้าเกี่ยวข้องในกิจกรรมการพัฒนา
2) ผูเ้ ข้าร่ วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู ้
ความสามารถ แรงงาน หรื อทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนา
วรรณิ การ์ ภูมิวงศ์พิทกั ษ์ (2540, น. 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นปัจเจกบุคคลหรื อกลุ่ม
คนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่ วนร่ วมรับผิดชอบในการดาเนิ นงาน โดยการร่ วมคิด ร่ วมลงมื อ
ปฏิบตั ิ ร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่ วมในการติดตามประเมินผล
ทวีทอง หงส์วิวฒั น์ (2527, น. 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่แท้จริ ง
น่ าจะหมายถึง การที่ประชาชนหรื อชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดารง
ชี พ ทางเศรษฐกิจและสัง คมตามความจาเป็ นอย่างสมศักดิ์ ศรี ใ นฐานะสมาชิ กของสังคมและได้
พัฒนาการรับรู ้ และภูมิปั ญญา ซึ่ งแบ่งออกในรู ปของการตัดสิ นใจในการกาหนดชะตาชี วิ ตของ
ตนเองอย่างเป็ นตัวของตัวเอง
มรกต ศรี รัตนา (2535 อ้างถึงใน ณรงค์ วารี ชล, 2551, น. 5) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่ ว มว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มหมายถึ ง การเกี่ ย วข้อ งทางด้า นจิ ต ใจ และอารมณ์ ข องบุ ค คลหนึ่ งใน
สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจให้กระทาการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของกลุ่มนั้น ทาให้เกิดการร่ วมรับผิดชอบกับ
พีรพล ไชยพงศ์ (2539, น. 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐส่ งเสริ ม
ชักนาสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรู ปส่ วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และองค์กรอาสาสมัครรู ปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อ
หลายเรื่ องร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้
วิลเลี่ยม (William, 1980 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์, 2550, น. 9) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่ วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางสังคมด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement)
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจให้
กระทาการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ทาให้เกิดความรู ้สึกร่ วมรับผิดชอบกับ
กลุ่ม
มงคล จันทร์ส่อง (2544) ได้กาหนดรู ปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมของบุคคลไว้วา่
องค์ประกอบรู ปแบบของการมีส่วนร่ วม มีอยู่ 3 ด้าน ดังนี้
1) การมีส่วนร่ วมจะต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อจัดมุ่งหมายที่ชดั เจน การให้บุคคลเข้า
ร่ วมกิจกรรมจะต้องมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจนว่า จะทากิจกรรมนั้นๆไปเพื่ออะไร
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะได้ตดั สิ นใจถูกว่าควรเข้าร่ วมหรื อไม่
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2) การมีส่วนร่ วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมจะต้อระบุลกั ษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
สามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อไม่
3) การเข้าร่ วมจะต้องมีบุคคลหรื อกลุ่มเป้าหมาย การที่จะให้บุคคลเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมนั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้ าหมายด้วย อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปบุคคลกลุ่มเป้ าหมายมัก
ถูกจากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่ วมอยูแ่ ล้วเป็ นพื้นฐาน
2.4 ผลการศึกษาวิจัยที่เกีย่ วข้อง
หนูเคน จันทาง ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบและวิธีการฟื้ นฟูวฒั นธรรมความ
เชื่อในการจัดการป่ าชุมชน ตาบลสี ชมพู อาเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ป่ า และการเปลี่ ย นแปลงของวัฒ นธรรมความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม เพื่ อ ศึ ก ษา
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ป่าชุมชน เพื่อศึกษารวบรวม วัฒนธรรม และความเชื่อดั้งเดิม
ในการจัดการป่ าชุมชน เพื่อศึกษารู ปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการใช้วฒั นธรรมความเชื่ อ
จัด การป่ าชุ ม ชน จากการศึ ก ษาวิ จัย เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ผล
การศึกษาพบว่า ในอดีตชุมชนมีการอนุรักษ์ป่า โดยการพึ่งพาอย่างยัง่ ยืนแฝงอยู่ในรู ปของข้อห้าม
ข้อปฏิบตั ิต่างๆ และมีแนวคิดการอนุรักษ์ป่าทางพุทธศาสนาของวัดป่ าในป่ าโคกพนังใหญ่ ที่แสดง
ออกมาในรู ปของการขยายเขตอภัยทานของวัดป่ าบ้านป่ าน ทาให้ชุมชนเกิดจิตศรัทธา และปฏิบตั ิ
ตาม การจัดพิธีบวชป่ า ทาให้ชุมชนไม่เข้าไปใช้ประโยชน์หรื อเข้าไปทาลายต้นไม้ที่ได้ผา่ นพิธีกรรม
บวชป่ าแต่อย่างใด อีกทั้งชุมชนยังเข้ามาร่ วมดูแลป่ าหลังจากการบวชป่ า ตลอดจนมีความเชื่อเรื่ องผี
ที่นาไปสู่การอนุรักษ์ป่า ทั้งป่ าช้าและดอนปู่ ตา โดยเข้าใจร่ วมกันว่าต้นไม้ในเขตศาลปู่ ตาไม่ควรเข้า
มาทาลายหรื อใช้ประโยชน์ใด ๆ เป็ นอันขาด ซึ่ งกระบวนการปลูกจิ ตสานึ กในประเด็นนี้ จาต้อง
กระท าอย่า งต่อเนื่ องจากการทดลองขยายเขตอภัย ทาน จัดพิ ธี บวชป่ า ฟื้ นพิ ธี ก รรมผี ปู่ ตา และ
ถ่ายทอดความเชื่อเรื่ องป่ าช้า /ข้อห้ามต่าง ๆ จากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ส่ งผลให้ชาวบ้านปรับทัศนคติต่อการใช้
ประโยชน์จากป่ าพนังใหญ่ไปในเชิงอนุรักษ์ เริ่ มการกาหนดเขตป่ าอภัยทาน เกิดคณะกรรมการดูแล
รักษาป่ าพนัง ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละหมู่บา้ น พร้อมกาหนดบทบาทอันชัดเจน และเกิด
การขยายผลไปยังโรงเรี ยน โดยการนาความรู ้ด้ งั เดิมมาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น กลายเป็ นที่ศึกษาดู
งานของ อบต.ใกล้เ คี ย ง และขยับ เนื้ อ งานไปสู่ ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ พลัง งานเชิ ง นิ เ วศน์
เกษตรกรรมรอบป่ าข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ 1) ควรมีความยืดหยุ่นในมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เขียนรายงาน ควรคานึงถึงการนาไปใช้มากกว่าเค้าโครงการเขียนรายงานหรื อรู ปแบบวิธีการเขียน
รายงาน 2) กระบวนการหนุ นเสริ มเพื่ อให้ทีมวิจยั ได้ดาเนิ นการอย่างลุล่วงนั้น ควรมีความถี่และ
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ใกล้ชิดต่อในการหนุ น เสริ ม เพื่ อจะได้ช่ วยแก้ปั ญ หาในพื้ นที่ ไ ด้ท ัน เวลาต่ อสถานการณ์ ที่ ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา
มนูญ เทศน์ นา และคณะ 26 ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การกระบวนการและรู ปแบบการจัดการป่ า
ชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยัง่ ยืนบ้านกาด(ตลาด)ขี้เหล็ก ตาบลแม่
โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ป่ าชุมชนบ้านกาดขี้เหล็กได้เผชิญกับสภาพการถูก
บุกรุ กทาลาย ทั้งโดยนโยบายของรัฐในการเปิ ดสัมปทาน การลักลอบตัดไม้ของคนในพื้นที่ และการ
บุกรุ กพื้นที่เพื่อครอบครอง จนเกิดสภาพเสื่ อมโทรมส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบการผลิตทาง
การเกษตรแหล่งอาหารเพื่อการบริ โภค แหล่งสมุนไพร ความหลากหลายของพันธุ์พืชสัตว์ที่ส่งผล
ต่อระบบนิ เวศน์ปัญหาสิ่ งแวดล้อมความแห้งแล้ง น้ าท่วม จนกระทัง่ ชาวบ้านต้องรวมกลุ่มกันเพื่อ
แก้ไขปัญหา โดยร่ วมกันจัดตั้งกลุ่มรักษาป่ าเรี ยกว่า กลุ่มอาสาพิทกั ษ์ป่า มีการกาหนดระเบียบการใช้
ประโยชน์จากป่ าและการลงโทษผูล้ กั ลอบทาลาย การปลูกป่ า การทาแนวกันไฟป่ า โดยมีวดั เป็ น
ศูนย์กลางการดาเนินงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการให้ความรู ้ในการ
จัดการป่ า การร่ วมพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกฎระเบียบของรัฐ การสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ป่าฟื้ นคืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถตอบสนองเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ทั้งเรื่ องเศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟื้ นฟูประเพณี วฒั นธรรม ความเชื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั เกิด
การรวมกลุ่มกับชุมชนภายนอกสร้างเครื อข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้
ชุมชนได้วางแผนการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยคานึงความมัน่ คงยัง่ ยืนและแผนแม่บทการพัฒนา
ชุมชนกาดขี้เหล็กดังนี้
1) การจัดเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องวนศาสตร์ชุมชน
2) การจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ มีมคั คุเทศก์ชุมชนบริ การนาเที่ยว
3) พัฒ นาศัก ยภาพของชุ ม ชน / กลุ่ ม / องค์ก รชุ ม ชน ให้มี ค วามเข้ม แข็ง มี ขี ด
ความสามารถในการจัดการทุนหรื อปั จจัยการผลิต ผลผลิตของชุมชนเพื่อใช้สอยระดับครอบครัว
และพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเป็ นระบบโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การผลิตและการ
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่
นายชื่ น ศรีสวัสดิ์ ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าไม้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา
ป่ าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมเด่นที่เป็ นปัจจัยสาคัญในการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ป่ าชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมแบบชาวนา คือ มีการตั้งบ้านเรื อนอยู่เป็ นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันมีความสัมพันธ์ต่อกันแบบพี่น้อง และนับถือกันแบบเครื อญาติ มีความเคารพผูอ้ าวุโสใน
ชุมชน มีความผูกพันกับป่ ามาก่อนในอดีต มีความกตัญญูรู้คุณในสิ่ งที่มีคุณ มีความเชื่อในผูน้ าทั้งที่
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เป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ มี ก ารยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ในระบบราชการ มี สั ม พัน ธภาพที่ ดี กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีความเคารพเกรงกลัวต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในป่ าในหมู่บา้ น เกรงกลัวต่อ
อันตรายจากป่ า กลัวถูกตาหนิ กลัวถูกลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม มีความเป็ นอยู่แบบ
เรี ยบง่ายพอเพียง มีความสานึกในความเป็ นเจ้าของ มีความห่วงใยในอนาคตของลูกหลาน มีความ
เกรงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปส่ งเสริ ม และได้รับการหนุนช่วยจากภายนอก ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ เป็ น
แรงกระตุน้ ที่ ทาให้มีความเชื่ อมัน่ ในศัก ดิ์ ศรี และขีดความสามารถของชุ มชนมากขึ้ น ซึ่ งมิติทาง
วัฒนธรรมดังกล่าวได้ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคีเห็นคุณค่าของป่ าชุมชน เคารพเชื่อฟัง
ในผูน้ า และกฎระเบียบของชุมชน และมีการรวมพลังเป็ นหนึ่ งเดียวเพื่อการจัดการป่ าชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยงั ได้พบว่าในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขาดความเป็ นเอกภาพ
เป็ นชุมชนตั้งใหม่ที่มีคนในชุมชนอพยพมาจากหลายพื้นที่ ขาดผูน้ าที่เข้มแข็ง ไม่เคารพเกรงกลัวต่อ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และต่อผูอ้ าวุโสและกฎระเบียบของชุมชน ไม่ยอมรับไม่ศรัทธาในระบบราชการ ขาด
สัมพันธภาพที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีฐานทางเศรษฐกิ จไม่มนั่ คง มีอาชี พไม่มนั่ คงแน่ นอน และ
อาศัยป่ าเป็ นแหล่งทามาหากินเป็ นหลัก จะเป็ นชุมชนที่ขาดความรักสามัคคี ขาดสานึกในความเป็ น
เจ้าของ มองไม่เห็นคุณค่าของป่ า ไม่เคารพเชื่อฟั งผูน้ า และกฎระเบียบของชุมชนเป็ นสังคมที่ขาด
เอกภาพ ขาดพลังในการจัดการป่ าชุมชนเพื่อไปสู่ ความยัง่ ยืน จึงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับและเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมชุมชนในการจัดการป่ า
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตารางที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
- องค์ความรู ้ในการปลูกป่ าชุมชน
- สภาพปัจจุบนั และปัญหา
- การสัมภาษณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ

- ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่า
- เศรษฐกิจพอเพียง
- บริ บทชุมชนและสภาพพื้นที่ป่าชุมชน
- เก็บข้อมูล
- หลักแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในเรื่ องของการ
ปลูกป่ า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง
- ความร่ วมมือของประชาชน
- ภาวะผูน้ า
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3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 กรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของการปลูกป่ าชุ มชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่
สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเน้นแกนนาชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามีส่วน
ร่ วมกระบวนการวิจยั เพื่อการสังเคราะห์ความรู ้ร่วมกัน
3.2 กลุ่มเป้ าหมาย
1) ผูน้ าองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริ หาร ส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
2) ประชาชน หมู่ที่ 2
3.3 แผนการดาเนินงานและเครื่ องมือวิจัย
ด้วยความต้องการวิจยั เพื่อให้รู้ถึงผลสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะ
อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยใช้หลักการจัดการ
ความรู ้เพื่อศึกษาถึงการปลูกป่ าชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเพื่อบรรลุถึงจุดหมายดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดแผนงานและเครื่ องมือการวิจยั ดังนี้
3.3.1 การศึกษาเอกสารและการพัฒนาเครื่ องมือ
3.3.1.1 การศึกษาเอกสารวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1.2 การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบมี
ส่วนร่ วม จึงกาหนดเครื่ องมือในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์ เพื่อการสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชน
จึงได้จดั ทาแบบสัมภาษณ์ โดยสอบถามข้อมูลจากผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน และบุคคลผูท้ ี่คลผูท้ ี่รับรู ้
ถึงความเป็ นมาในอดีตของการก่อตั้งชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านมาจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ซึ่ งข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ท้ งั หมดจะถูกนามาวิเคราะห์ถึงความสาเร็ จของการดาเนิ นการปลูกป่ าชุมชนใน
บริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อุปกรณ์เพื่อการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม
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3.3.2 การดาเนินการวิจัย
3.3.2.1 ดาเนินการสัมภาษณ์
3.3.2.2 ผูน้ าองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี ประกอบด้วย นายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
3.3.2.3 ประชาชน หมู่ที่ 2 จานวน 11 คน
ส ารวจสภาพพื้นที่ บ ริ เวณสวนสาธารณะอ่ า งเก็ บน้ า หมู่ ที่ 2 ตาบลบ้า นใหม่สามัคคี
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ดาเนิ นการขั้นตอนกาหนดขอบเขตของการปลูกป่ าชุมชนและชนิ ด
ของพันธุ์ไม้งบประมาณที่จะใช้ในการดาเนินการปลูกป่ าชุมชน
3.3.2.4 หัวข้อของการสัมภาษณ์และหาความรู ้
ตารางที่ 3.1 บริ บทของสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
ประเด็น
1. ลักษณะกายภาพของสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า
หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
-ขนาดพื้นที่
-สภาพภูมิศาสตร์
2. ระบบป่ านิเวศน์
-ชนิดพันธุ์พืช
-ชนิดพันธุ์สัตว์

รายละเอียด

ตารางที่ 3.2 การใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน
ประเด็น
-ทางเศรษฐกิจ/รายได้
-แหล่งอาหาร / ยารักษาโรค
-การพักผ่อนหย่อนใจ/การท่องเที่ยว
-แหล่งเรี ยนรู ้

รายละเอียด
กลุ่มอาชีพที่พึงพิงป่ า ( ) กลุ่มหน่อไม้ ( ) หาเห็ด
( ) จักสาน และอื่น ๆ ระบุ......
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ตารางที่ 3.3 ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการป่ าชุมชน
ประเด็น
-กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน
-การประยุกต์ความเชื่อ /ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

รายละเอียด
( ) การปลูกป่ า ( ) การทอดผ้าป่ า
( ) อื่น ๆ ระบุ...........................................
( ) บวชป่ า ( ) สื บชะตาป่ า

ตารางที่ 3.4 การมีส่วนร่ วมเพื่อการจัดการป่ าชุมชน
ประเด็น
- รู ปแบบการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น
-สนับสนุนอย่างไร
-รู ปแบบการสนับสนุนจากผูน้ าหมู่บา้ น
-ผูน้ าจะมีส่วนร่ วมอย่างไร
- รู ปแบบการสนับสนุนจากประชาชน
-ประชาชนจะมีส่วนร่ วมอย่างไรเพื่อจัดการป่ า
ชุมชน
-บทบาทของผูน้ า : พระ / ครู /ผูส้ ูงอายุ/ผูน้ าที่
เป็ นทางการฯลฯ

รายละเอียด

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย
ผูว้ ิจัย ได้ดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง ส าหรั บวิธี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาวิจยั ให้สมบูรณ์ มีความเที่ยงตรงสามารถตรวจสอบได้ จึง
กาหนดใช้วิธีการ การศึกษาเอกสาร สื บค้นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทางอินเตอร์เนต
ภาคสนาม การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่เพื่อกาหนดขอบเขตการปลูกป่ าชุมชนที่บริ เวณอ่าง
เก็บน้ าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ตรวจสอบกับคาถาม วัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดวิจยั เพื่อกาหนดความสาเร็ จของการป่ าชุมชนในบริ เวนสวนสาธารณะบริ เวณอ่าง
เก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาความสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณผูว้ ิจยั ใช้ การสร้างเครื่ องมือผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่ งเป็ นการตั้งคาถาม
แบบปลายเปิ ด (Open ended Questions) สื่ อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั เพื่อให้ทราบถึงผลของการวิจยั ที่เป็ นไปตามสมมติฐาน ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้
จากประชาชน ชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัย
บาดาล จัง หวัดลพบุ รี จานวน 13 คน มาวิเคราะห์โดยใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้ ทั้งในส่ วนสภาพปัจจุบนั และปัญหา จึงขอนาเสนอการวิจยั ออกเป็ น หัวข้อดังนี้
4.1 บริ บทและสภาพบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2
4.2 ผลการสารวจความคิดเห็นของชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2
4.1 บริบทและสภาพบริเวณสวนสาธารณะอ่ างเก็บน้า หมู่ที่ 2
4.1.1 บริบทชุมชนบ้ านใหม่ สามัคคี
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบ
เชิ งเขาอยู่บนที่สูงบางส่ วนของพื้นที่ ดินทัว่ ไปเป็ นดิ นตะกอนปนทรายและดิ นลูกรั ง มีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะสาหรั บทาการเกษตร เป็ นพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ ป่าสาธารณะ และพื้นที่
สปก.
สภาพทัว่ ไปทั้งในอดีตและปั จจุบนั เป็ นชุมชนขนาดใหญ่มีผคู ้ นอพยพมาจากหลายถิ่น
เช่น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ,ตาบลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี,จังหวัดสระบุรี ประชากรส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พทางเกษตรกรรม ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ สาคัญ ได้แก่ การทานา ทาไร่ ประเภท
ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ทาสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป
1) การใช้ประโยชน์ในที่ดินของตาบลบ้านใหม่สามัคคี โดยส่วนมากประชาชนมี
สิ ทธิ์ ในการถือครองที่ดินที่เป็ นที่ดิน สปก.และในบางส่ วนของหมู่ที่ 1 เป็ นที่ดิน นส.3 สามารถ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดงั ต่อไปนี้
2) การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย จะกระจายตัวอยู่โดยทัว่ ไปใน
แต่ละหมู่บา้ น ทั้ง ๖ หมู่บา้ น การสร้างบ้านเรื อนครึ่ งปูนครึ่ งไม้ บ้านไม้ใต้ถุนสู ง และที่อยู่อาศัยที่
สร้างขึ้นใหม่ เป็ นบ้านรู ปทรงสมัยใหม่เป็ นบ้านตึก
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3) การใช้ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริ เวณพื้ นที่ โ ดยรอบ
ชุ มชน ทั้งพื้นที่ ชนบทโดยทัว่ ไป จะทาเกษตรกรรมส่ วนใหญ่ คือการทานา ทาไร่ ทาสวน ปลูก
พืชผักสวนครั ว เลี้ ยงสัตว์ ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ สาคัญได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
4) การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ใน
ต าบลบ้า นใหม่ ส ามัค คี มี พ้ื น ที่ เ ป็ นสวนสาธารณะและสถานที่ พ ัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ส าหรั บ การ
ประกอบกิจกรรมเพื่อนันทนาการและพักผ่อนบริ เวณรอบๆ หมู่ที่ ๒ อ่างเก็บน้ าโป่ งสามหัว การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
มีพ้ืนที่ในตาบลบ้านใหม่สามัคคีท้ งั หมด 56 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 44,332
ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 104 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอาเภอชัยบาดาล 11 กิโลเมตร ซึ่ง
เป็ นทางลาดยาง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลศิลาทิพย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลชัยนารายณ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
นิคมลานารายณ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลนิยมชัย อาเภอสระโบสถ์
4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภู มิ ป ระเทศเป็ นที่ ราบเชิ ง เขาอยู่บ นที่ สู ง บางส่ วนพื้ นที่ ข องดิ นทั่วไปเป็ นดิ น
ตกตะกอนปนทรายและดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับการเกษตร เช่นปลูกพืชไร่
นาข้าว และเลี้ยงสัตว์
4.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลบ้า นใหม่ ส ามัคคี อากาศค่ อนข้า งร้ อน อุ ณหภู มิ เฉลี่ ย 36 องศา ระยะหลัง พื้น
ค่อนข้างแห้งแล้งอากาศร้อนจะยาวนานตั้งแต่เดื อน กุมภาพันธ์ถึง เดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ ย
ประมาณ 40 องศาฤดูฝนจะเริ่ มประมาณกลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนแต่มกั จะประสบฝน
ทิ้งช่วงทุกปี ฤดูหนาวจะเริ่ มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมส่ วนใหญ่จะหนาวเป็ นช่วงๆ
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20 องศา เป็ นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
4.1.4 ลักษณะการปกครอง
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ๖ หมู่บา้ น
4.1.5 จานวนประชากร
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ตารางที่ 4.2 ประชากรตาบลบ้านใหม่สามัคคี
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

หมู่บ้าน
บ้านใหม่สามัคคี
บ้านโป่ งสามหัว
บ้านซับม่วง
บ้านซับหินขวาง
บ้านหนองสองตอน
บ้านโศกดินแดง
รวม

ชาย
331
184
250
440
175
150
1,530

จานวนประชากร
หญิง
318
202
250
453
182
156
1,561

รวม
649
386
500
893
357
306
3,091

แหล่งที่มา: สานักทะเบียนราษฎร (สานักทะเบียนอาเภอชัยบาดาล) เดือน กุมภาพันธ์ 2562
4.1.6 ด้านสถาบันการศึกษา
สถานศึกษาภายในเขตความรับผิดชอบตาบลบ้านใหม่สามัคคี
4.1.6.1 โรงเรี ยนบ้านใหม่สามัคคี สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
4.1.6.2 โรงเรี ยนบ้านซับหิ นขวาง สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6
4.1.6.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลบ้านใหม่
สามัคคี
4.1.6.4 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่สามัคคี
4.1.6.5 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.บ้านซับหินขวาง
4.1.7 ด้ านสาธารณสุ ข
สถานบริ การสาธารณสุ ขในตาบลบ้านใหม่สามัคคี มี 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านซับหิ นขวาง ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี
เจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านใหม่สามัคคี เป็ นผูช้ าย 21คน
เป็ นผูห้ ญิง 45 คน
รวม 66 คน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
จานวน 6 แห่ง
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อัตราการมีและใช้หอ้ งน้ าราด 100 เปอร์เซ็นต์
4.1.8 ด้านการคมนาคม การติดต่อคมนาคมระหว่างอาเภอและจังหวัดส่วนใหญ่ใช้ทาง
รถยนต์เป็ นสาคัญ โดยใช้เส้นทางที่สาคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2321 (สายลานารายณ์
– สระโบสถ์)
4.1.9 ระบบไฟฟ้า
รับผิดชอบและดาเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอชัยบาดาล ในปัจจุบนั
สามารถให้บริ การได้ครอบคลุมทัว่ ทั้งตาบลบ้านใหม่สามัคคี ทุกครัวเรื อนมีไฟฟ้าใช้ท้ งั 6 หมู่บา้ น
4.1.10 ระบบประปา
มีผนู ้ ้ าประปาทั้งหมด 723 ครัวเรื อนระบบประปาหมู่บา้ นครบทุกหมู่บา้ น จานวน 11
แห่ง
ตารางที่ 4.3 ผูใ้ ช้น้ าประปาของตาบลบ้านใหม่สามัคคี
หมู่ที่ใช้ น้าประปา
หมู่ที่ 1 ประปาบ้านใหม่สามัคคี
หมู่ที่ 2 ประปาบ้านโป่ งสามหัว
หมู่ที่ 2 โป่ งสามหัว (ประปาตัวใหม่)
หมู่ที่ 3 บ้านซับม่วง
หมู่ที่ 3 ประปาอู่โศก
หมู่ที่ 3 ประปาเขาเขียว
หมู่ที่ 4 ประปาซับหินขวาง
หมู่ที่ 4 ประปาวัดเทพประสิ ทธิ์
หมู่ที่ 5 ประปาเขาดินทอง
หมู่ที่ 5 ประปาบ้านหนองสองตอน
หมู่ที่ 6 ประปาโศกดินแดง

จานวนผู้ใช้ น้าประปา (ครัวเรื อน)
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

169
68
32
22
55
23
153
44
42
48
67

ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน

4.1.11 ประเพณีและงานประจาปี
วัฒนธรรม ชุมชนในตาบลบ้านใหม่สามัคคี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็ นประจาทุกปี ดังนี้

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 136
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

1) งานประเพณีสงกรานต์
เดือนเมษายน
2) งานประเพณี เข้าพรรษา
เดือนกรกฎาคม
3) งานประเพณี ออกพรรษา
เดือนตุลาคม
4) งานประเพณีลอยกระทง
เดือนพฤศจิกายน
4.1.12 ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นเป็ นเป็ นภาษาไทยกลาง
4.1.13 ทรัพยากรน้า
แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตตาบลบ้านใหม่สามัคคี ได้แก่ ลาห้วย หมู่ที่ ๒ บ้านโป่ งสาม
หัว ลาห้วยซับม่วง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองสองตอน ลาห้วยหนองสองตอน
4.1.14 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรื อน และปัญหา ซึ่งอาจทา
ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้
ลักษณะกายภาพของสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี

ภาพที่ 4.1 ขนาดพื้นที่ โดยรอบอ่างเก็บน้ า พื้นที่ ท้ งั หมดบริ เวณรอบอ่าง 111,734.14 ม. ๒ สภาพ
ภูมิศาสตร์ มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบเชิงเขาอยู่บนที่สูง บางส่ วนของพื้นดินทัว่ ไป
เป็ นดิ น ตะกอนปนทรายและดิ น ลู ก รั ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เหมาะส าหรั บ ท า
การเกษตร เป็ นพื้นที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่า อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่ป่าสาธารณะ
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4.1.15 ระบบป่ านิเวศน์
หมู่บา้ นโป่ งสามหัว หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เป็ นพื้นภูเขาและป่ า มีพ้ืนที่เป็ นดินโป่ งซึ่ งดินที่มีแร่ ธาตุมากเป็ นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ป่า
สาธารณะ และพื้นที่ สปก. จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ ย วกับพื้ นที่ การปลูกป่ าชุ มชนที่ ได้กล่าวถึ ง แล้ว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า พื้นที่โดยรอบ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าโป่ งสามหัว (สวนLove) ในปัจจุบนั
ได้มี ก ารถางป่ าเพื่ อ ท าการเกษตรและในปั จ จุ บ ัน มี ป ลู ก พื ช ลุ ก ล้ า เข้า มาในพื้ น บางส่ ว นของ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าโป่ งสามัคคี ผลกระทบที่ตามมา จานวนสัตว์ป่าที่เคยมีอยู่บนภูเขาได้สูญ
พันธุ์ไป พืชพันธ์หลายชนิ ดหายไป เช่นเดียวกับสัตว์ป่าจาพวก หมูป่า เก้ง ลิง หมาจิ้งจอก ที่เคยมี
ขณะนี้เหลือพอพบเจออยูบ่ า้ งคือ หมูป่า และ หมาจิ้งจอก ขาดแคลนแหล่งอาหาร การเก็บของป่ าเพื่อ
การค้า ชุมชนขาดแหล่งอาหารธรรมชาติตอ้ งซื้ออาหารเพื่อการบริ โภคจากภายนอกชุมชน ส่งผลให้
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
4.1.16 การพักผ่อนหย่อนใจ/การท่องเที่ยว
พื้ นที่ อ่า งเก็ บ น้ า โป่ งสามหั ว หมู่ ที่ 2 ได้รับ การถ่ า ยโอนพื้ น ที่ จากกรมชลประทาน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี โดยผูน้ าองค์การบ้านใหม่สามัคคี นางจรี รัตน์ วงศ์ศรี
ไทย นายกองค์การบริ หารสวนตาบลบ้านใหม่สามัคคี จึงได้วางนโยบายจัดทาโครงการการพัฒนา
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพื่อให้เป็ นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกาลังกาย สถานที่พกั ผ่อนของ
ประชาชนในพื้นที่ ตาบลบ้านใหม่และใกล้เคียง โดยได้ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมปลูกป่ าในโอกาส
สาคัญๆ เพื่อเพิ่มป่ าในชุมชนพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ าเป็ นประจาแต่ก็ยงั ไม่ เพียง
พอที่จะเกิดป่ าชุมชน
4.2 ผลการสารวจความคิดเห็นของชุมชนบ้ านใหม่ สามัคคี
จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์และพูดคุย ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการเกิดป่ า
ชุมชนในพื้นที่อ่างเก็บน้ าบริ เวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2ที่จะส่ งผลต่อการเพิ่มจากการที่ได้สัมภาษณ์
บุคคลที่มีประสบการณ์และเป็ นผูท้ ี่มีบุคคลนับหน้าที่ตาให้ความเชื่ อมัน่ ในการทางาน อย่างนายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่สามัค คี รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่สามัคคี
ผูส้ ู ง อายุที่ ไ ด้ม าตั้ง รกรากสมัยแรก ๆ ผูท้ ี่ ไ ด้ใ ห้ข ้อมู ล และความเป็ นมาของพื้ นที่ ไ ด้เป็ นอย่างดี
รวมทั้งประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายอยูใ่ นพื้นที่ตาบลหมู่ ที่ 2 ได้ขอ้ สรุ ป ดังนี้
1) การน้อมนาหลักทฤษฎีเศรษฐกิ จพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็ นแนวทางในการปลูกป่ าชุมชน ประชาชนมองว่า
เป็ นสิ่ งที่ดี เพราะทุกวันนี้ ความเป็ นอยู่ เศรษฐกิจฝื ดเคือง ในการปลูกป่ าชุมชน ประชาชนมุ่งที่จะให้
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รัฐมาเป็ นผูค้ อยให้การสนับสนุน ประชาชนส่ วนใหญ่ เห็นด้วยกับการที่จะปลูกป่ าชุมชนในพื้นที่
หมู่ที่ 2 เพราะเห็นได้จากถ้าเกิดป่ าชุมชนแห่ งนี้ ตนเองจะได้ประโยชน์ เพราะมองว่าจะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีผคู ้ นแวะเวียนมาตนเองจะได้ไปค้าขายให้นกั ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว
เพราะปัจจุบนั สถานที่บริ เวณอ่างเก็บน้ ามีผคู ้ นมาแวะเวียนอาศัยร่ มเงาเป็ นที่พกั ผ่อนระหว่างเดินทาง
2) ในกระบวนการวางแผนของการจัดการป่ าชุมชนหลังจากที่ได้ดาเนินการปลูก
เสร็ จแล้ว ประชนจะร่ วมมือกันดูแลรักษาป่ าชุมชนให้ยงั่ ยืน จะมีการกาหนดกฎระเบียบ ของการใช้
ป่ า การดูแลป่ าโดยคนในชุมชน
3) ภาวะผูน้ าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการปลูกป่ า เนื่องจากผูน้ า
ในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่ องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมาโดยตลอด เห็นได้จากการที่มี
การปลูกต้นไม้ในโอกาสสาคัญ ๆ โดยให้ชุมชนเข้ามาร่ วมดาเนิ นการและมีการแจกพันธุ์ไม้ให้
ประชาชนนาไปปลูกที่หวั ไร่ ปลายนา ซึ่งประชาชนอยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่ อย ๆ
4) ส าหรั บ โครงการนี้ เมื่ อ ได้ด าเนิ น การส าเร็ จ แล้ว ประชาชนเห็ น ว่ า จะได้
ประโยชน์ ลูกหลานจะได้มีกิจกรรมเพิม่ ขึ้น ให้เด็กๆรู ้จกั ดูแลป่ า รู ้จกั ธรรมชาติสัตว์ป่าที่เคยมีมาใน
อดีต เป็ นศูนย์รวมจิตใจที่เกิดจากความเชื่อในการบวชป่ า เกิดการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น เพราะทุกวันนี้ ต่างคนต่างทามาหากินเพื่อเอาชีวิตรอด ไม่มีกิจกรรมที่จะได้ทาร่ วมกัน

5. สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั กรณี ศึกษาความสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่าง
เก็บน้ าหมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคึ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ปัจจัย
ความสาเร็จในการดาเนินโครงการปลูกป่ าชุมชน (2) กระบวนการวางแผนการจัดการ (3) ภาวะผูน้ า
การมีส่วนร่ วม มีผลต่อความสาเร็ จ (4) ประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ป
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
การศึกษา กรณี ศึกษาความสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า
หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปั จจัยที่
ส่ งผลความสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า
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เป็ นการวิจยั แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลความสาเร็ จของการ
ปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ 2 กรณี ศึกษา ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือผูน้ าองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่
สามัคคี และประชาชนในหมู่ที่ 2 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ แบ่งเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ 1 ผูน้ าชุมชนประกอบไป
ด้วย นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่สามัคคีและรองนายองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้าน
ใหม่สามัคคี กลุ่มที่ 2 ประชาชนในหมู่บา้ นหมู่ที่ 2
5.1.1 ผลการแสดงความคิดเห็น
กรณี ศึกษาความสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าหมู่ที่
2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จากผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมปัจจัยทั้ง
4 ด้านได้แก่
1) ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินโครงการป่ าชุมชน
(1) การร่ วมมือของคนในชุมชน
(2) การสร้างความรู ้ให้ชุมชนได้เข้าใจประโยชน์ของการปลูกป่ าชุมชน
(3) ความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ โดยองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลบ้านใหม่
สามัคคี ร่ วมกับประชาชนหมู่ที่ 2
2) กระบวนการวางแผนการจัดการเป็ นอย่างไร
(1) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผนู ้ าชุมชน และประชาชน
(2) การลงพื้นที่เพื่อกาหนดขอบเขตการปลูกป่ าชุมชนที่บริ เวณอ่างเก็บน้ า
สวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
(3) การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตถึงผลสาเร็ จของการปลูกป่ าชุมชนที่ได้
รางวัลการบริ หารการจัดการป่ า
3) ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่ วม มีผลต่อความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
ในความเชื่ อถือในตัวผูน้ าท้องถิ่นและผูน้ าหมู่บา้ น และผูน้ าองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านใหม่สามัคคี ต่อโครงการปลูกป่ าชุมชนในบริ เวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 2 ตาบล
บ้านใหม่สามัคคี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่าปั จจัยที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเชื่ อถือในตัวผูน้ า
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เป็ นอันดับแรก คือความเสี ยสละ รองลงมาคือความตั้งใจที่จะดาเนิ นโครงการให้สาเร็ จลุล่วง ผูน้ า
ได้ทาตัวเป็ นตัวอย่างโดยการลงมือปฏิ บตั ิ จากหลายๆโครงการที่ ผ่านมา อี กทั้งผูน้ าเป็ นบุคคลที่
เก่าแก่ของชุมชนและเป็ นบุคคลที่ทุ่มเทกับการทางานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชน
4) โครงการเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
ประโยชน์ ทางตรง
(1) มีพ้นื ที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในเขตหมู่บา้ นเพิ่มขึ้น
(2) ทาให้เกิดการหยุดยั้งการตัดไม้ บุกรุ กบริ เวณอ่างเก็บน้ าเนื่องจากป่ าชุมชน
ที่ประชาชนหมู่ที่ 2 ได้ดาเนิ นการจัดทาจะก่อให้การเกิดร่ วมมือร่ วมใจกันสอดส่ องไม่ให้บุคคลอื่น
มาทาการุ กล้ าพื้นที่ที่ตนได้ดาเนินการปลูกป่ าไว้
(3) การดารงชีพโดยการเก็บผลผลิตที่ได้จากป่ าชุมชน
(4) การขายผลผลิตจากป่ าชุมชนเป็ นรายได้ให้กบั ครัวเรื อน ไม่วา่ จะเป็ นการ
หาหน่อไม้ ตัดไม้ไผ่และการเก็บผัก เห็ดหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นในป่ า
ประโยชน์ ทางอ้อม
รักษาความสมดุลของสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ น ทาให้พ้ืนที่บริ เวณโดยรอบอ่างเก็บ
น้ ามีความชุ่มชื้ นประชาชนในหมู่ที่ 2 เกิดความสามัคคี การรู ้จกั ทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะเพราะ
ต้องหาแนวทางในการจัดการกับป่ าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน มีสังคม พูดคุยกันมากกว่า
ก่อนเพื่อที่จะได้นาความคิดในการบารุ งดูแลรักษาป่ าให้ยงั่ ยืนต่อไป
(1) เป็ นต้นแบบให้หมู่บา้ นอื่นนาไปดาเนิ นการ เพราะถ้าดาเนิ นการสาเร็ จ
ประโยชน์จากการที่ได้ทาให้ป่าชุมชนเกิดขึ้นได้จะเป็ นแนวทางที่ จะนาไปต่อยอดยังหมู่บา้ นที่ ยงั
ไม่ได้ดาเนินการจัดการปลูกป่ าชุมชน
(2) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวประจาตาบลเพราะสถานที่บริ เวณอ่างเก็บน้ ามี ภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม มีนกหลากหลายนาๆชนิ ดเข้ามาอาศัยหากินอยู่ในแต่ละฤดู อีกทั้งยังเป็ นเส้นทาง
สัญจร ติดถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่าง อาเภอชัยบาดาล-สระโบสถ์ ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อไปยัง
จังหวัดทางภาคเหนือได้
(3) เป็ นสถานเรี ยนรู ้ให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับป่ าชุมชนโดยเฉพาะเยาชน
ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ตาบลบ้านใหม่สามัคคีได้มาศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับพรรณพืช
5.2 อภิปรายผล
จากการสรุ ป ผลการวิจัยข้างต้นสามารถอภิ ปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
คาถามของการวิจยั ได้ดงั นี้
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5.2.1 ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินโครงการป่ าชุมชน
จากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน
เรื่ องของการ การปลูกป่ า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และ ทรงมีพระราชดารัส ความว่า
...ป่ าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่ าใช้ไม่หนึ่ง ป่ าสาหรับใช้ผล
หนึ่ ง ป่ าสาหรับใช้เป็ นฟื นอย่างหนึ่ ง อันนี้ แยกออกไปเป็ นกว้างๆใหญ่ๆ การที่จะ
ปลูกต้นไม้สาหรับได้ประโยชน์ดงั นี้ ในคาวิเคราะห์ของกรมป่ าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่า
ไม้ แต่ในความหมายของการช่ วยเหลือเพื่อต้นน้ าลาธารนั้น ป่ าไม้เช่ นนี้ จะเป็ น
สวนผลไม้ก็ตามหรื อเป็ นสวนฟื นก็ตามนั่นแหละเป็ นป่ าไม้ที่ถูกต้อง เพราะทา
หน้าที่เป็ นป่ า คือ เป็ นต้นไม้และทาหน้าที่เป็ นทรัพยากรในด้านสาหรับให้ผลที่มา
เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนได้...จึงได้นาแนวคิดนี้ มาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลสาเร็ จต่อ
การดาเนินโครงการป่ าชุมชน
5.2.2 ปัจจัยด้านกระบวนการวางแผนการจัดการ
พบว่าส่ วนใหญ่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะให้ความร่ วมมือในการดาเนินการ มีส่วนร่ วมในการ
ปลูกป่ า การดูดแลบารุ งรักษาป่ า รวมทั้งจัดการให้ป่าอยูแ่ บบยัง่ ยืน
5.2.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้นา การมีส่วนร่ วม มีผลต่ อความสาเร็จมากน้ อยเพียงใด
ภาพรวมของภาวะผูน้ า ประชาชนมองว่า ผูน้ าของตนเป็ นผูท้ ี่สามารถนาพาโครงการ
ประสบความสาเร็จได้เป็ นอย่างดี
5.2.4 ปัจจัยด้ านต่ อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้ อม
จากการที่ได้ศึกษาตัวแบบของป่ าชุมชนที่ประสบความสาเร็ จพบว่า ป่ าชุมชนดังกล่าว
เกิ ดประโยชน์ ต่อชุ ม ชนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง สามารถขยายผลไปยัง ชุ ม ชนโดยรอบ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนและพัฒนาไปสู่การสร้างปาชุมชน พบว่าราษฎรในชุมชน
มีการเก็บหาของป่ าและสมุนไพรมาใช้ในการบริ โภคและอุปโภคในครัวเรื อน ชุมชนมีการสร้าง
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ใ นป่ าชุ ม ชน กับ ทั้ง ป่ าชุ ม ชนช่ ว ยเอื้ อ ประโยชน์ ท างด้ า น
สิ่ งแวดล้อมแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยงั มีการร่ วมมือกับชุมชนข้างเคียงในการจัดตั้งเครื อข่ายป่ าชุมชน
จึงนับได้วา่ ประสบผลสาเร็จในระดับมากเช่นเดียวกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรศึ ก ษาการวิ จัย แบบเชิ ง ปริ ม าณเพราะจะท าให้ไ ด้ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นค่ า เฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณผูว้ ิจยั ใช้
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แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั การวิจยั เชิงคุณภาพ การ
สร้ า งเครื่ อ งมื อ ผูว้ ิ จัย ใช้วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก (In-depth interview) เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง (Structure interview) ซึ่ งเป็ นการตั้งคาถามแบบปลายเปิ ด (Open ended Questions) สื่ อ
ความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงผลของการวิจยั ที่
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2) ภาครั ฐ ควรมี ม าตรการก าหนดให้ ทุ ก ภาคส วนในสั ง คม ร่ ว มกัน อนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติหามาตรการในการใช้ทรัพยากรที่ไม่ทาลายธรรมชาติและสัตว์ป่านาชนิด

6. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาโครงการ ปลูกป่ าชุมชนในหลายๆโครงการมาเป็ นตัวเปรี ยบเทียบเพื่อ
ประชาชนจะได้มีแนวทางในการดาเนินการปลูกป่ าที่ได้ผลสาเร็จที่
2) ควรศึกษาเพิ่มเติม เจาะลึก สาหรับความพึงพอใจของประชาชนทั้งหมู่บา้ น เนื่องจาก
บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการปลูกป่ าชุมชน ควรจะศึกษา ควรจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมขอบเขตงานวิจยั
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการยอมรับในการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น PEA
Smart Plus ของผู้ใช้ บริการในพื้นที่อาเภอสีควิ้
จังหวัดนครราชสีมา
ธนภัค เกิดโพธิ์ คา11

บทคัดย่อ
การวิ จัย ในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท าธุ ร กรรมผ่ า น
แอพพลิ เคชั่น “PEA Smart Plus” ของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา พร้ อม
วิเคราะห์สารสนเทศที่สาคัญจากการสารวจ และเสนอแนะแนวทางในการกระตุน้ ให้ผูใ้ ช้บริ การ
ยอมรับการใช้แอพพลิเคชัน่ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค การวิจยั นี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชีมา จานวน 206 ราย ราย ในช่วง
เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยการจัดทาแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลมี 2 วิธี คือ
สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง ที่ ม าท าธุ รกรรมที่ ส านัก งานการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาคอาเภอสี คิ้ ว และเก็ บ
แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ขอ้ มูลและอธิบายผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ จานวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ มีผลต่อการยอมรับและ
เลือกทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มากที่สุด โดยผูใ้ ช้บริ การเห็นว่าการทาธุรกรรม
ผ่าน PEA Smart Plus ทาให้ลดความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อโรค ประหยัดเวลา ประหยัดในค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง สามารถทาธุ รกรรมอื่น นอกเหนื อจากการชาระค่าไฟฟ้ า เช่น ขอใช้ไฟฟ้ า ต่อกลับ
มิเตอร์ แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสมือนเป็ นสานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเคลื่อนที่ ซึ่งหาก
การชาระเงินผ่าน PEA Smart Plus มีสิทธิประโยชน์อื่น เช่น สะสมแต้มแลกของที่ระลึก ก็เป็ นปัจจัย
ที่จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเลือกทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพิม่ ขึ้น
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, 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

Master of Public Administration, Graduated School of Public Administration, National Institute of Development
Administration.
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อ PEA เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณู ปโภค
ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต จัดให้ได้มา
และจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนดาเนิ นธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่ อง โดยรับผิดชอบในการจาหน่ าย
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้นพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ เป็ น
พื้ นที่ รับ ผิ ดชอบของการไฟฟ้ า นครหลวง) มี ส านัก งานที่ ใ ห้บ ริ ก ารประชาชนรวม 933 แห่ ง มี
สานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่ก รุ ง เทพมหานคร มีหน้าที่กาหนดนโยบายการดาเนิ นงาน ในส่ วนภูมิ ภาค
แบ่งเป็ น 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งเป็ นภาคละ 3 เขต รวม 12 เขต มีบทบาทในการผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภารกิจหลักในของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค นอกเหนื อจากการก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่มนั่ คง
ปลอดภัยแล้ว ภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ การให้บริ การที่ดี เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
และประทับใจ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ น Smart Phone มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มี
การพัฒนาเครื อข่ายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการในการนาข้อมูลมาใช้งาน
ได้มากยิ่งขึ้น ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0 คือ สะดวก รวดเร็ ว น่าเชื่อถือ ทันสมัย เป็ นมิตร ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องท้าทายในการตอบสนองลูกค้า การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคก้าวสู่ การเป็ น Digital Utility เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ ง นิ ย ามค าว่า สะดวก นั้นหมายถึ ง การเข้า ถึ ง บริ ก ารโดยง่าย
รวดเร็ ว และลดค่าใช้จ่ายให้กบั ประชาชน การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจึงได้พฒั นาการให้บริ การลูกค้า
ผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั่ น ที่ พ ัฒ นาขึ้ น บนระบบ iOS และ Android แบบครบวงจร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและยกระดับการให้บริ การในชื่ อ “PEA Smart Plus” ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนใน
ปัจจุบนั เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการเดินทางมาสานักงาน ความสามารถของแอพพลิเคชัน่ PEA
Smart Plus นอกจากการชาระค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถทาธุรกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย เปรี ยบเสมือน
เป็ นสานักงานเคลื่อนที่ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน เป็ นช่องทางรับข่าวสาร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถค้นหาสถานที่รับชาระเงินค่าไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสถานะคา
ร้องการขอใช้ไฟฟ้า สามารถต่อกลับมิเตอร์ ในกรณี ถูกงดจ่ายไฟฟ้า ชาระค่าธรรมเนี ยมการขอใช้
ไฟฟ้าได้ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็น และร้องเรี ยน สามารถตรวจสอบพื้นที่ประกาศ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
อย่า งไรก็ ต ามแม้ว่า นโยบาย Thailand 4.0 จะส่ ง ผลกับ การด าเนิ น การด้า นต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนโยบาย Digital Utility ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ที่ร่วม
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ผลักดันให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริ การประชาชน แต่สัดส่วน
การทาธุรกรรมในการชาระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ก็ยงั มีจานวนไม่มาก
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาการการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับและการทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การพื้นที่ อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา เพื่อเป็ นแนวทางสาหรั บ
หน่ วยงานในการนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาทั้งรู ปแบบฟั งก์ชนั่ การใช้
งานของแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus และการแนะนาการใช้งาน การประชาสัมพันธ์ของพนักงาน
เพื่อสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ ในการใช้งานและสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
มากขึ้น
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอสี คิ้ว เป็ นสานักงานการไฟฟ้ าที่ อยู่ในสังกัดการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา มีภารกิจในการให้บริ การพลังงาน
ไฟฟ้าและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง รับผิดชอบพื้นที่ 4 อาเภอ คือ อาเภอสี คิ้ว อาเภอสู งเนิ น อาเภอด่านขุน
ทด อาเภอเทพารักษ์ มีผใู ้ ช้ไฟฟ้าในพื้นที่ท้ งั หมดประมาณ 110,000 ราย โดยมีสานักงานการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาคสาขา และสาขาย่อยในความรับผิดชอบ 4 แห่ ง ได้แก่ (1) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขา
อาเภอสู งเนิน (2) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขาอาเภอด่านขุนทด (3) การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคสาขาย่อย
อาเภอเทพารักษ์ (4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตาบลห้วยบง
พื้นที่การให้บริ การของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอสี คิ้วนั้นครอบคลุมพื้นที่ 12 ตาบล 169
หมู่บา้ น พื้นที่ให้บริ การประมาณ 1,275 ตารางกิโลเมตร มีผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพื้นที่อาเภอสี คิ้วประเภท
บ้านอยู่อาศัย หน่วยงานราชการ พาณิ ชย์ และอุตสาหกรรม ประมาณ 36,000 ราย มีการปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าได้รับความพึงพอใจ ได้ตอบสนองนโยบายของ
องค์กร และนโยบาย Thailand 4.0 โดยรณรงค์ให้มีการ download ชาระค่าไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่
PEA Smart Plus และทาธุรกรรมอื่นๆ เพื่อลดขั้นตอนในการเดินทางมาใช้บริ การที่สานักงาน ทาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริ การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างสะดวก
การไฟฟ้ า ส่ วนภูมิ ภาคมี ช่ องทางอานวยความสะดวกในการช าระเงิ นค่ากระแสไฟฟ้ า
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ (1) ศูนย์บริ การ PEA Front Office (2) แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus (3)
ตัวแทนเก็ บ เงิ นที่ ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง จากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภาค (เฉพาะบางพื้ นที่ ) (4) จุ ดบริ ก ารที่ มี
สัญลักษณ์ (ค่าบริ การตามอัตราที่บริ ษทั ฯ กาหนด) (5) หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ค่าบริ การตามที่
ธนาคารฯ ก าหนด) (6) หัก บัญ ชี บัต รเครดิ ต (7) ผ่า น PEA e-pay (8) Mobile Application ของผู ้
ให้ บ ริ ก ารภายนอก (ค่ า บริ ก ารตามที่ บ ริ ษ ัท ฯ ก าหนด) (9) Website ของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก
(ค่าบริ การตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด) (10) ตูเ้ ติมเงิน
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การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้เปิ ดตัวแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และ
ได้มีการรณรงค์ให้ใช้บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ อย่างต่อเนื่ อง ในปี 2562 พื้นที่ 12 ตาบล ในสังกัดการ
ให้บริ การของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอสี คิ้ว มีสถิติการ download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart
Plus และการชาระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ตามรายละเอียดตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนผู ้ download และชาระเงินค่าไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus
พื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ประจาปี 2562
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จานวนผู ้ download
แอพพลิเคชัน่ สะสม
(ราย)
5,143
5,143
5,143
5,258
5,413
5,518
8,003
8,241
8,347
8,457
8,588
8,716

จานวนผูช้ าระเงินค่าไฟฟ้า ร้อยละผูช้ าระเงินผ่าน
ผ่านแอพพลิเคชัน่ (ราย) แอพพลิเคชัน่ เทียบกับ
ผู ้ download
645
12.54%
691
13.44%
827
16.08%
766
14.57%
786
14.52%
665
12.05%
781
9.76%
957
11.61%
774
9.27%
688
8.14%
743
8.65%
749
8.59%

แหล่งที่มา: การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอสี ควิ้
หมายเหตุ: ร้อยละผูช้ าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ เทียบกับจานวนผูท้ ี่ download แอพพลิเคชัน่ สะสม
ในแต่ละเดือน
จากตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่า ถึ งแม้ว่าการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคจะเปิ ดบริ ก ารให้ download
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2561 และได้จดั กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
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download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus แต่จานวนประชาชนผูใ้ ช้บริ การที่ download แอพพลิเคชัน่
PEA Smart Plus ก็ มี จ านวนไม่ ม าก จากข้อ มู ล ณ สิ้ น ธั น วาคม 2562 มี ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารที่ download
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ไม่ถึงร้อยละ 30 ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ และมีผูใ้ ช้บริ การชาระค่า
ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เฉลี่ยเดือนละ 756 ราย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีจานวนผู ้
download เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2562 จานวน 369 ราย
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับในการทาธุ รกรรมผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา เพื่อนามา
วิ เ คราะห์ ห าปั จ จัย และรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารท าธุ ร กรรมผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น PEA Smart Plus เพื่ อ
ตอบสนองนโยบาย PEA Digital Utility ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนโยบาย Thailand 4.0
1.2 คาถามการวิจัย
“ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเลือกทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ของผูใ้ ช้บริ การ
ในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา”
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อสารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ “PEA Smart
Plus” ของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์สารสนเทศที่สาคัญจากการสารวจ และเสนอแนะแนวทางในการ
กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การยอมรับการใช้แอพพลิเคชัน่ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิ เคชัน่ “PEA Smart
Plus”
1.4.2 ขอบเขตพื้นที่ เป็ นการสารวจผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา
1.4.3 ดาเนินการสารวจในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2563

2. ระเบียบวิธีวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั โดยวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสารวจ (Survey
Research Method) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ได้กาหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
ปัจจัยที่ 1
ทัศนคติ
ปัจจัยที่ 2
การเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์
ปัจจัยที่ 3
ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่
ปัจจัยที่ 4
การประชาสัมพันธ์ การรับรู ้
2.2 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา มีประมาณ 36,000 ราย มีผใู ้ ช้บริ การที่
download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus สะสม ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2563 จานวน 8,716 ราย และ
มี ผู ช้ าระค่ า กระแสไฟฟ้ า ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น PEA Smart Plus เฉลี่ ย เดื อ นละ 756 ราย จ านวนผู ้
download เพิ่ ม ขึ้ น ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 จ านวน 369 ราย (ตุ ล าคม 2562 จ านวน 110 ราย
พฤศจิกายน 2562 จานวน 131 ราย ธันวาคม 2562 จานวน 128 ราย) จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการ
กาหนดโควต้า จานวน 200 ราย
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รู ป แบบวิจัย (Research Design) เป็ นการศึ ก ษา วิเคราะห์ข้อมูล เชิ งประจัก ษ์ (Empirical
Study) ประชากร (Population) คือ ประชาชน ผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจัดทาแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ในการสารวจผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่ เพื่อเป็ นการลดภาวะโลก
ร้อน และเนื่องจากอยูใ่ นช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19 โดยมีการจัดทาแบบสอบถามผ่าน Google Form และใช้วิธีให้กรอกแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
ผูท้ ี่มาใช้บริ การที่สานักงาน และแบบสอบถามออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบสารวจออนไลน์
ให้ผใู ้ ช้บริ การที่มีทกั ษะในการกรอกข้อ มูลออนไลน์ โดยแบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ ในการท าธุ ร กรรมผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา แบ่งคาถาม
เป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
เป็ นคาถามแบบปิ ด กาหนดให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียวตามที่กาหนด จานวน 10 ข้อ คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน พื้นที่ที่อยู่อาศัยสังกัด เคยใช้
งานแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus หรื อไม่ เหตุผลที่ท่านไม่ใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ท่าน
ทราบหรื อไม่ว่าแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus สามารถทาธุ รกรรมอื่นได้ ท่านเคยใช้แอพพลิเคชัน่
PEA Smart Plus ทาธุรกรรมอื่น
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus
เป็ นการสารวจเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกับการยอมรับการใช้แอพพลิเคชัน่ โดยประเด็น
คาถามมาจากปัจจัยที่ตอ้ งการศึกษา 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่ (1) ทัศนคติ (2) การเข้าถึงและคุณภาพของ
ระบบออนไลน์ (3) ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ และ (4) การประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จะนาคะแนนที่ไ ด้จากการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ 3 ข้อปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้
งานแอพพลิเคชัน่ เพื่อการพัฒนา และส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การใช้งานแอพพลิเคชัน่ เพิ่มมากขึ้น
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากได้ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลเบื้องต้นดาเนิ นการประมวลผล วิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอธิ บายด้วยการบรรยาย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการ
สั ม ภาษณ์ จะด าเนิ น การ กรอกลงแบบสอบถามออนไลน์ บัน ทึ ก ข้อ มู ล จากแบบสอบถามลง
โปรแกรม excel อธิ บ ายผลโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และอธิบายโดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มจากอันตรภาค
ชั้น (class interval) คานวณตามสู ตรทางสถิติและได้ความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละระดับ
ดังนี้
3.26 – 4.00
หมายถึง
ระดับ เห็นด้วยมาก
2.51 – 3.25
หมายถึง
ระดับ เห็นด้วยค่อนข้างมาก
1.76 – 2.50
หมายถึง
ระดับ เห็นด้วยค่อนข้างน้อย
1.00 – 1.75
หมายถึง
ระดับ เห็นด้วยน้อย
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ ายศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยแสดงเป็ นจานวนและค่าร้อยละ (Percentage)
อธิ บายลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดื อน ส่ วนข้อมูลการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการยอมรั บในการทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิ เคชัน่
PEA Smart Plus อธิบายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
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3. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลสารวจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในการทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่
PEA Smart Plus ของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ได้ทาการเก็บข้อมูลโดย
การจัดทาแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การที่ อยู่ในพื้นที่ ให้บริ การของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอสี คิ้ว
เนื่องจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอยูใ่ นช่วงดาเนินการตามนโยบายช่วยเหลือประชาชน และประกอบ
กับต้องจากัดจานวนผูม้ าใช้บริ การที่สานักงานในช่วงควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) เป็ นเหตุให้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 มีประชาชนมาที่สานักงาน
จานวนไม่มาก โดยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 มี
กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ และกรอกข้อมูลกลับมารวมจานวน 206 ชุด ผลการศึกษา 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 จานวน และค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20 – 39 ปี
40 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี

จานวน

ร้ อยละ

91
115

44.2
55.8

9
91
87
19

4.4
44.2
42.2
9.2

23
16
38
52
60
17

11.2
7.8
18.4
25.2
29.1
8.3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
4. อาชีพ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
เกษตรกร/ ประมง
รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบอาชีพอิสระ/ ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
แม่บา้ น/ พ่อบ้าน
อื่นๆ
5. รายได้ครอบครัวเฉลี่ย ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
6. พื้นที่ที่อยู่อาศัย
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
อบต.
7. เคยใช้ งานแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus หรื อไม่
เคย
ไม่เคย
8. เหตุผลที่ท่านไม่ ได้ ใช้ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus ทาธุรกรรม
ไม่ทราบว่ามีแอพพลิเคชัน่ นี้
โทรศัพท์ไม่รองรับ
แอพใช้ยาก
เข้าไม่ถึงเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

จานวน

ร้ อยละ

22
14
72
18
40
27
5
8

10.7
6.8
35
8.7
19.4
13.1
2.4
3.9

66
88
36
16

32
42.7
17.5
7.8

18
81
69
38

8.7
39.3
33.5
18.4

103
103

50
50

47
9
11
4

39.2
7.5
9.2
3.3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป
ไม่มี E-Banking
อื่นๆ
9. ท่านทราบหรื อไม่ว่าแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus สามารถทา
ธุรกรรมอื่น
ทราบ
ไม่ทราบ
10. ท่านเคยใช้ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus ทาธุรกรรมอื่น เช่ น
แจ้ งเหตุขัดข้ อง ขอใช้ ไฟฟ้ า ต่ อกลับมิเตอร์
เคย
ไม่เคย

จานวน
12
37

ร้ อยละ
10
30.8

87
119

42.2
57.8

36
170

17.5
82.5

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่สารวจจานวน 206 คน สรุ ปวิเคราะห์ผลสารวจได้ดงั นี้
เพศ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.8 เพศชาย 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.2
อายุ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20–39 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.2 รองลงมา
คือกลุ่มอายุ 40-59 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.2 อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.2 และ
น้อยที่สุดเป็ นกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.1 อันดับที่สองคือระดับอนุ ปริ ญญา/ ปวส. จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.4 ระดับประถมศึกษาจานวน
23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2 ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 และน้อยที่สุด
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 16 คน คิดเป็ น ร้อยละ 7.8
อาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่รับราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิจ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
รองลงมาคือประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4 รับจ้างทัว่ ไป 27 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 13.1 นักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7 พนักงานบริ ษทั เอกชน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.7 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 อาชีพอื่นๆ จานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.9 และน้อยที่สุดคือแม่บา้ น/พ่อบ้าน จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.4
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 10,001 – 30,000 บาท
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.7 และรองลงมารายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000
บาท จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 50,000
บาท จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 และน้อยที่สุดรายได้ครอบครัวเฉลี่ย ต่อเดื อน มากกว่า
50,000 บาท มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8
พื้นที่ที่อยู่อาศัย
สาหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่สังกัดเทศบาลเมือง จานวน 81 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือเทศบาลตาบลจานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 องค์การบริ หารส่วน
ตาบล จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.4 และน้อยที่สุดคือ เทศบาลนครจานวน 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ
8.7
ประสบการณ์การใช้ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ก ารใช้ แ อพพลิ เ คชั่น PEA Smart Plus พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งเคยใช้แอพพลิ เคชั่น PEA Smart Plus จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 ซึ่ งเท่ากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้
เหตุผลที่ไม่ ได้ ใช้ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus
สาหรับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีกลุ่มตัวอย่างตอบมา
จานวน 120 คน มาจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เลยจานวน 103 ราย
และกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้แอพพลิเคชัน่ และเลิกใช้แล้วอีก 17 ราย โดยเหตุผลสู งสุดคือ ไม่ทราบว่ามี
แอพพลิเคชัน่ นี้ จานวน 47 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.2 รองลงมาคือเหตุผลอื่นๆ จานวน 37 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.8 ไม่มี E-banking จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 แอพใช้ยากจานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.2 โทรศัพท์ไม่รองรับจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และน้อยที่สุดคือเข้าไม่ถึงเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3
การรับรู้ ความสามารถของแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus
ผลส ารวจการรั บ รู ้ ว่ า แอพพลิ เ คชั่ น PEA Smart Plus สามารถท าธุ ร กรรมอื่ น ได้
นอกเหนื อจากการชาระค่าไฟฟ้ า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ทราบจานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.8 และกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.2
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ประสบการณ์ การใช้ แอพพลิเคชั่นทาธุรกรรมอื่น
สาหรับประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชัน่ ทาธุ รกรรมอื่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่
เคยใช้ทาธุ รกรรมอื่นจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.5 มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ทาธุ รกรรมอื่ น
จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและใช้ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บ และใช้แอพพลิ เคชั่น PEA Smart Plus
แบ่งเป็ น 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ทัศนคติ (2) การเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ (3) ความสามารถ
และประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ (4) การประชาสัมพันธ์ การรับรู ้ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา
ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและ
ใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : ทัศนคติ
ทัศนคติ

ระดับความคิดเห็น

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น
เห็นด้วย
มาก

ค่ อนข้ าง
มาก

ค่ อนข้ าง
น้ อย

น้ อย

151
52
(73.3%) (25.2%)

2
(1.0%)

1
(0.5%)

3.71

0.504

134
70
(65.0%) (34.0%)

2
(1.0%)

0
(0.0%)

3.64

0.501

เห็นด้วย
มาก

155
48
(75.2%) (23.3%)

2
(1.0%)

1
(0.5%)

3.73

0.495

เห็นด้วย
มาก

3.70

0.50

เห็นด้วย
มาก

มาก
1.1 การชาระค่าไฟฟ้า/ทา
ธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน เป็ น
วิธีการที่ทนั สมัย
1.2 การชาระค่าไฟฟ้า หรื อทา
ธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน เป็ น
ประสบการณ์ที่ดี น่าสนใจ
1.3 การชาระค่าไฟฟ้า/ทา
ธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน ทา
ให้สะดวกสบายมากขึ้น
รวม

M

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
และใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้สารวจมา สรุ ปผลดังนี้

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 158
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ปั จจัยด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยเท่ากับ 0.50 และเมื่อพิจารณารายละเอียดในหัวข้อการประเมินในแต่ละข้อ พบว่า ทุกหัวข้อมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การชาระค่า
ไฟฟ้ า/ทาธุ รกรรมผ่านสมาร์ ทโฟน ทาให้สะดวกสบายมากขึ้น คะแนนเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ
การชาระค่าไฟฟ้า/ทาธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน เป็ นวิธีการที่ทนั สมัย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การชาระค่าไฟฟ้า หรื อทาธุรกรรมผ่านสมาร์ ทโฟน เป็ นประสบการณ์ ที่ดี
น่าสนใจ เท่ากับ 3.64 คะแนน
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ ยอมรับและ
ใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : การเข้าถึงและคุณภาพของระบบ ออนไลน์
การเข้ าถึงและคุณภาพของ
ระบบออนไลน์

ระดับความคิดเห็น

M

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น
เห็นด้วย
มาก

ค่อนข้าง
มาก

ค่อนข้าง
น้ อย

น้ อย

2.1 พื้นที่เขตเทศบาลมี
145
51
อินเตอร์เน็ตครบคลุมสามารถ (70.4%) (24.8%)
เข้าใช้แอพพลิเคชัน่ ได้อย่าง
สะดวก
2.2 การชาระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA 112
84
Smart Plus มีระบบป้องกัน
(54.4%) (40.8%)
ความปลอดภัยข้อมูล
2.3 การชาระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA 112
91
Smart Plus มีความถูกต้อง
(54.4%) (44.2%)
แม่นยา
รวม

9
(4.4%)

1
(0.5%)

3.65

0.588

10

0

3.50

0.591

(4.9%)

(0%)

เห็นด้วย
มาก

2

1

3.52

0.547

(1.0%)

(0.5%)

เห็นด้วย
มาก

3.56

0.575

เห็นด้วย
มาก

มาก

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
และใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ด้านการเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ สรุ ปผลดังนี้
ปัจจัยด้านการเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” มี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.575 และเมื่อพิจารณารายละเอียดในหัวข้อการประเมินในแต่
ละข้อ พบว่า ทุกหัวข้อมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
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สู งสุ ดคือ พื้นที่ เขตเทศบาลมี อินเตอร์ เน็ ตครบคลุมสามารถเข้าใช้แอพพลิ เคชั่นได้อย่า งสะดวก
คะแนนเท่ากับ 3.65 รองลงมาคือ การชาระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus มีความถูกต้อง แม่นยา
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และ คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การชาระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus มี
ระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.50 คะแนน
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและ
ใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : ความสามารถและประโยชน์ของ แอพพลิเคชัน่
ความสามารถและประโยชน์
ของแอพพลิเคชั่น

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.1 PEA Smart Plus สามารถ
120
ทาธุรกรรมอื่น นอกเหนือจาก (58.3%)
การชาระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใช้
ไฟฟ้า ต่อกลับมิเตอร์ แจ้งเหตุ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
3.2 การชาระเงินและทา
165
ธุรกรรมผ่าน PEA Smart Plus (80.1%)
ทาให้ประหยัดในค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
3.3 การชาระเงินและทา
166
ธุรกรรมผ่าน PEA Smart Plus (80.6%)
ทาให้ประหยัดเวลา
3.4 การชาระเงินผ่าน PEA
134
Smart Plus ควรมีสิทธิ
65.0%
ประโยชน์อื่น เช่น สะสมแต้ม
แลกของที่ระลึก
3.5 การทาธุรกรรมผ่าน PEA
170
Smart Plus ทาให้ลดความเสี่ ยง
82.5%
ในการแพร่ เชื้อโรค
รวม

M

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น
เห็นด้วย
มาก

ค่อนข้าง
มาก

ค่อนข้าง
น้ อย

น้ อย

80
(38.8%)

6
(2.9%)

0
(0%)

3.55

0.554

41
19.9%)

0
(0%)

0
(0%)

3.80

0.400

เห็นด้วย
มาก

40

0

0

3.81

0.397

(19.4%)

(0%)

(0%)

เห็นด้วย
มาก

70
34.0%

12
(1%)

0
(0%)

3.64

0.501

เห็นด้วย
มาก

35

1

0

3.82

0.397

17.0%

0.5%

0%

เห็นด้วย
มาก

3.72

0.45

เห็นด้วย
มาก
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จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
และใช้แอพพลิ เคชั่น PEA Smart Plus ในส่ วนของปั จจัย ด้านความสามารถและประโยชน์ ข อง
แอพพลิเคชัน่ สรุ ปผลดังนี้
ปั จจัยด้านความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับ “เห็น
ด้วยมาก” มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 และเมื่อพิจารณารายละเอียดในหัวข้อการ
ประเมินในแต่ละข้อ พบว่า ทุกหัวข้อมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสู งสุดคือ การทาธุรกรรมผ่าน PEA Smart Plus ทาให้ลดความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อโรค
คะแนนเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ PEA Smart Plus ทาให้ประหยัดเวลา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
PEA Smart Plus ทาให้ประหยัดในค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 การชาระเงิน
ผ่าน PEA Smart Plus ควรมีสิทธิประโยชน์อื่น เช่น สะสมแต้มแลกของที่ระลึก มีคะแนนเฉลี่ย 3.64
คะแนน และปั จ จัย ในส่ ว นของความสามารถของ PEA Smart Plus สามารถท าธุ ร กรรมอื่ น
นอกเหนื อจากการชาระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใช้ไฟฟ้า ต่อกลับมิเตอร์ แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.55 คะแนน
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและ
ใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus : การประชาสัมพันธ์ การรับรู ้
การประชาสัมพันธ์ การรับรู้

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.1 การให้ขอ้ มูลของพนักงานมีผล
124
กับการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA (60.2%)
Smart Plus
4.2 สื่ อต่างๆ มีอิทธิพลกับการ
104
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart (50.5%)
Plus
4.3 เพื่อน/ คนรู ้จกั มีอิทธิพลต่อการ
97
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart (47.1%)
Plus
รวม

M

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น
0.522 เห็นด้วย
มาก

ค่อนข้าง
มาก

ค่อนข้าง
น้ อย

น้ อย

79
(38.3%)

3
(1.5%)

0
(0%)

3.59

91
44.2%)

11
(5.3%)

0
(0%)

3.45

0.597 เห็นด้วย
มาก

81

17

11

3.28

0.831 เห็นด้วย
มาก

3.44

0.65

(39.3%)

(8.3%) (5.3%)

เห็นด้วย
มาก
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จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
และใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้สารวจมา สรุ ปได้ผลดังนี้
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การรับรู ้ มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยูใ่ นระดับ “เห็นด้วยมาก” มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.65 และเมื่อพิจารณารายละเอียดในหัวข้อการประเมินในแต่ละข้อ
พบว่า ทุกหัวข้อมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ การให้ขอ้ มูลของพนักงานมีผลกับการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus คะแนนเท่ากับ
3.59 รองลงมาคือ สื่ อต่างๆ มีอิทธิพลกับการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 และ เพื่อน/ คนรู ้จกั มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.28 คะแนน
ส่ วนที่ 3 ข้อปัญหา/ข้อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามที่สารวจในส่ วนที่ 3 ได้กาหนดคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้
กรอกข้อปั ญหา และข้อเสนอแนะ ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพื่อให้ได้ทราบถึง
ปั ญหาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยกลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล
ตามรายละเอียดดังนี้
1) ควรสามารถทาธุรกรรมได้ทุกเรื่ อง เช่น การเปลี่ยนชื่อผูใ้ ช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
2) ควรเพิ่มความเร็ วในการเข้าใช้งาน บางครั้ง ช้ามาก หรื อใช้ไม่ได้เลย
3) อยากให้ปรับปรุ งระบบการใช้งานในแอพพลิเคชัน่ นี้ ให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม
ที่เป็ นอยู่
4) ควรทาธุรกรรมได้ครบ เช่น เปลี่ยนชื่อผูใ้ ช้ไฟ, ผูใ้ ช้ไฟทุกประเภทสามารถทา
ธุรกรรมได้
5) บางครั้งเข้าใช้งานไม่ได้เนื่ องจากมีผใู ้ ช้งานจานวนมาก
6) ระบบเกิดความไม่เสถียรบ่อยทาให้เวลาชาระค่าไฟมีการขัดข้อง
7) ชาระเงินค่าไฟฟ้าค่อนข้างยุง่ ยาก ขอให้ไปรับปรุ ง
8) ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และไม่จากัดธนาคาร
9) คนใช้บริ การเยอะทาให้เข้าระบบไม่ได้
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4. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับและใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จ จัย 4 ปั จ จัย คื อ ทัศ นคติ การเข้า ถึ ง และคุ ณ ภาพของระบบออนไลน์ ความสามารถของ
แอพพลิ เคชั่น และการประชาสัม พันธ์ก ารรั บ รู ้ ว่า มี ผ ลต่ อการยอมรั บ และเลื อกท าธุ รกรรมผ่าน
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ดังนี้
ปัจจัยด้านทัศนคติ
ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย 3.70 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” และจากการพิจารณารายละเอียด
ในหั ว ข้อ การประเมิ น ในแต่ ล ะข้อ พบว่ า ผลการส ารวจอยู่ ใ นระดับ “เห็ น ด้ว ยมาก” ทั้ง หมด
หมายความว่า กลุ่ม ตัวอย่า งเห็ นด้วยกับ การชาระค่าไฟฟ้ า/ทาธุ รกรรมผ่านสมาร์ ทโฟน ทาให้
สะดวกสบายมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.73 คะแนน
ทัศนคติมีผลต่อการยอมรับและเลือกทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus รองมา
จากปัจจัยด้านความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ เพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการชาระค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ทาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เป็ นวิธีการที่
ทันสมัย และเป็ นประสบการณ์ที่ดี
ปัจจัยด้ านการเข้ าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์
ด้านการเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก”
เมื่อพิจารณารายละเอียดในหัวข้อการประเมินในแต่ละข้อ พบว่า ผลสารวจทุกหัวข้อมีระดับคะแนน
เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ “เห็ น ด้ว ยมาก” โดยหั ว ข้อ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ พื้ น ที่ เ ขตเทศบาลมี
อินเตอร์เน็ตครบคลุมสามารถเข้าใช้แอพพลิเคชัน่ ได้อย่างสะดวก เท่ากับ 3.65 คะแนน
การเข้าถึงและคุณภาพของระบบออนไลน์ มีผลต่อการยอมรับและเลือกทาธุ รกรรมผ่าน
แอพพลิ เ คชั่น PEA Smart Plus โดยผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามเห็ น ว่ า พื้ น ที่ ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง เครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตได้ส่งผลกับการยอมรับที่จะเลือกทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus รวมถึง
มีความมัน่ ใจว่าการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสามารถดูแลขั้นตอนการชาระค่าไฟฟ้ าได้ถูกต้อง แม่นยา มี
ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
ปัจจัยด้านความสามารถและประโยชน์ ของแอพพลิเคชั่น
ด้านความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับ “เห็นด้วย
มาก” เมื่อพิจารณารายละเอียดในหัวข้อการประเมินในแต่ละข้อ พบว่า ทุกหัวข้อมีระดับคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การทาธุ รกรรมผ่าน PEA
Smart Plus ทาให้ลดความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อโรค คะแนนเท่ากับ 3.82 คะแนน
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ความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นมี ผลต่อการยอมรั บและเลื อกทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีผลต่อการยอมรับและเลือกทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA
Smart Plus มากที่สุด โดยผูใ้ ช้บริ การเห็นว่าการทาธุ รกรรมผ่าน PEA Smart Plus ทาให้ลดความ
เสี่ ยงในการแพร่ เชื้อโรค ประหยัดเวลา ประหยัดในค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถทาธุ รกรรมอื่น
นอกเหนือจากการชาระค่าไฟฟ้า เช่น ขอใช้ไฟฟ้า ต่อกลับมิเตอร์ แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ
หากการชาระเงินผ่าน PEA Smart Plus มีสิทธิประโยชน์อื่น เช่น สะสมแต้มแลกของที่ระลึก ก็เป็ น
ปัจจัยที่จะทาให้ทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ เพิ่มขึ้น
ปัจจัยด้ านการประชาสั มพันธ์ การรับรู้
ด้า นการประชาสัม พันธ์ การรั บรู ้ มี ค่าเฉลี่ ย 3.44 อยู่ใ นระดับ “เห็ นด้วยมาก” และเมื่ อ
พิจารณารายละเอียดในหัวข้อการประเมินในแต่ละข้อ พบว่า ทุกหัวข้อมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ “เห็นด้วยมาก” โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การให้ขอ้ มูลของพนักงานมีผลกับการ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เท่ากับ 3.59 คะแนน
การประชาสัมพันธ์ การรับรู ้ มีผลต่อการยอมรับและเลื อกทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิ เคชั่น
PEA Smart Plus น้อยที่ สุ ดเมื่ อเที ย บกับปั จจัย ด้านอื่ น โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการให้ข้อมูลของ
พนักงานมีผลกับการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ซึ่ งสอดคล้องกับผลสารวจถึงสาเหตุ
ส่ วนใหญ่ที่ไม่ใช้แอพพลิเคชัน่ คือ ไม่ทราบว่ามีแอพพลิเคชัน่ นี้ รวมทั้งการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ และเพื่อนรอบข้างแนะนา ก็มีอิทธิ พลกับการรั บรู ้ และเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่น PEA
Smart Plus ด้วย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart
Plus พบว่าความสามารถและประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่ มีผลต่อการยอมรับและเลือกทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีผลต่อการยอมรับและเลือกทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA
Smart Plus มากที่สุด ดังนั้น หากผูใ้ ช้เห็นว่าแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus มีประโยชน์ และสามารถ
ทาธุรกรรมได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็ น การขอใช้ไฟฟ้า การชาระค่าไฟฟ้า การแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
การค้นหาสานักงานให้บริ การของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค รวมถึงการสะสมจานวนครั้งการชาระค่า
ไฟฟ้าเพื่อนามาแลกสิ ทธิพิเศษ หรื อของที่ระลึกต่าง ๆ จะทาให้ผใู ้ ช้สนใจ และเลือกที่จะทาธุรกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพิ่มมากขึ้น
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5. ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA
Smart Plus ของผูใ้ ช้บริ การในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ น
แนวทางสาหรับการให้บริ การ และเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้บริ การให้ความไว้วางใจ
และเลือกทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus ดังนี้
1) ให้ มี ก ารท าการตลาดโดยการสะสมแต้ ม ในการช าระค่ า ไฟฟ้ า ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus และสามารถนาแต้มมาแลกของที่ระลึกหรื อสิ ทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อเป็ น
การส่ ง เสริ มการตลาด ท าให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารช าระผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus สร้างแรงจูงใจและเพิ่มจานวนผูใ้ ช้บริ การผ่านแอพพลิ เคชั่น PEA
Smart Plus มากขึ้น
2) จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู ้เพิ่มมากขึ้น เมื่อผูใ้ ช้บริ การมาชาระ
ค่าไฟฟ้าที่สานักงาน ให้มีการเชิญชวน download แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus พร้อมแนะนาการ
ใช้งาน และประโยชน์ที่ผใู ้ ช้บริ การจะได้รับ

6. ข้ อจากัดในการวิจัย และข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษา สารวจข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นของปั จจัยบางปัจจัยที่มี
อิ ทธิ พลในการเลื อกทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิ เคชั่น PEA Smart Plus เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาถึ งระดับ
ความพึงพอใจ โดยผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจนาร่ องในการที่จะหารู ปแบบในการส่งเสริ มให้มี
การ download และการใช้งานแอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพิ่มมากขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ PEA Smart Plus เพื่อนาผลการศึกษา
มาพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของแอพพลิเคชัน่ ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น
2) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพ ในรู ปแบบของ
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก หรื อ กลุ่ ม สั ม ภาษณ์ (Focus Groups) เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลใน
พฤติกรรมการทาธุ รกรรม นาผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ นการตลาด
การประชาสัมพันธ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่
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3) การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะในพื้นที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา
เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ มีครอบคลุมตัวอย่างประชากรที่ เป็ นผูใ้ ช้บริ การของการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงพื้นที่เมืองใหญ่ในภาค
ต่าง ๆ
4) การส ารวจข้อมู ล ใช้เวลาเพี ย ง 5 สัปดาห์ ทาให้มี เวลาไม่เพี ย งพอในการสัม ภาษณ์
ตัวอย่าง และสถิติที่ใช้เป็ นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแสดงเป็ นจานวนค่าร้อยละ
(Percentage) และค่ า เฉลี่ ย เท่ า นั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไปจึ ง ควรนาเครื่ องมื อ ทางสถิ ติ อื่น ๆ มา
วิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น สถิติเชิงอนุมาน
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้ าร่ วมแข่ ง
รถจักรยานยนต์ บนทางสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานีตารวจภูธรปากช่ อง
พันตารวจโทโยธิ น วรรณทวี13

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ใน
การเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานี ตารวจภูธรปากช่อง 2) เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะใน
พื้นที่สถานี ตารวจภูธรปากช่อง การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อเด็ ก เยาวชน (เด็ ก แว้น) ในการเข้า ร่ วมแข่ ง รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานี
ตารวจภูธรปากช่อง กลุ่มตัวอย่างคือเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดาเนินคดีส่วนที่เป็ นการกระทาผิด
เกี่ยวกับความเสี่ ยงแข่งรถ ที่มีอายุระหว่าง 11-25 ปี จานวน 217 คน โดยแจกแบบสอบถามให้แก่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ตั้งแต่เดื อนมี นาคมถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้ อยละ
(Percentage) และในส่ วนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนในการขับแข่งรถบนถนน
สาธารณะในพื้ น ที่ ส ถานี ต ารวจภู ธ รปากช่ อ ง ใช้ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน(
Standard Deviation) และวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิ จัย พบว่า ในภาพรวมปั จ จัย ทั้ง 5 ด้า นได้แ ก่ ด้า นเกี่ ย วกับ ตัวเอง ด้า นเกี่ ย วกับ
ครอบครัว ด้านเกี่ยวกับการคบเพื่อน ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี่ยวการรับรู ้จากสื่ อ และสรุ ป
ผลการวิจยั เป็ นรายด้านเรี ยงลาดับปัจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังนี้
1) ด้านเกี่ยวกับการรับรู ้จากสื่ อภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.75 จาก 5 คะแนน
2) ด้านเกี่ยวกับการคบเพื่อนภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.48 จาก 5 คะแนน
3) ด้านเกี่ยวกับครอบครัวภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.42 จาก 5 คะแนน
4) ด้านเกี่ยวกับตัวเองอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.39 จาก 5 คะแนน
13

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 169
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

5) ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 จาก 5 คะแนน
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บน
ทางสาธารณะควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมวัย รุ่ น ที่ ห ลากหลายโดยจัด กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ
รถจักรยานยนต์ ที่สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู ้ในการใช้รถใช้ถนนกับกลุ่มวัยรุ่ นอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีการจัดโครงการอบรมเตรี ยมพร้อมเพื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นให้ความรู ้แก่กลุ่มวัยเรี ยนช่วงอายุ 6-12 ปี
เพื่อสร้างภูมิคุม้ กัน ครอบครัว ต้องสร้างความผูกพันให้เวลากับเด็กและเยาวชน และเพิ่มกิจกรรม
ภายในครอบครัว ให้ความสาคัญ กับบุตรหลาน เอาใจใส่ ให้คาปรึ กษา อบรม สั่งสอน และเข้าใจ
และใช้มาตรการทางการเงินในการควบคุมเด็กและเยาวชนตลอดจน ควรแนะนาการเข้าถึงสื่ อต่าง ๆ
ของเด็กและเยาวชน ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการแสดงออกโดยเด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่ วม มีมาตรการในการควบคุมร้านดัดแปลงรถจักรยานยนต์ และส่ งเสริ มให้มี การติดตามเฝ้าระวัง
กากับเข้มงวดการใช้กฎหมายจราจร เช่น ตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลง ห้ามจาหน่ายท่อ
ไอเสี ยแบบผิดกฎหมายตามร้านค้า หรื อร้านซ่อมรถ และสถานีตารวจใช้เครื่ องตรวจวัดความดังของ
ท่อไอเสี ยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล,การเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
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Factors That Influence Children and Youths to Participate in Motorcycle
Race on Public Road within Pakchong Police Station Territory
พันตารวจโทโยธิ น 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
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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 selfexpressions 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. บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนเป็ นปั ญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม
เป็ นอย่างมาก เพราะเด็กและเยาวชนนั้นเป็ นทรัพยากรของประเทศที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศนั้นจาเป็ นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นบุคลาการที่มีคุณภาพ มีการศึกษาดีมี
ความเป็ นอยู่ที่ดี อยู่ในสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ดังคากล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้ คือผูใ้ หญ่ในวัน
หน้า ซึ่ งเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพจะกลายเป็ นทรัพยากรที่ดีมีคุณภาพ และจะเป็ นผูน้ าที่จะพา
ประเทศชาติไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างยัง่ ยืน ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด และเป็ นยุคไร้พรมแดน ไร้ขีดจากัด ไร้กาลเวลา ดังนั้นปัญหาการ
กระทาผิดของเด็ก และเยาวชนจึงเป็ นปั ญหาระดับชาติที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขโดยด่วน เพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้า และความมัน่ คงของประเทศ
ปั ญหาการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ที่สาคัญอีกปั ญหาหนึ่ งคือ ปั ญหา
การแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะหรื อปัญหาเด็กแว้นที่เกิดกับสังคมไทยมานานพอสมควร
ทั้ง เกิ ด ขึ้ น เป็ นจ านวนมากในหลายพื้ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตราย และความเดื อ ดร้ อ นแก่ ผู ใ้ ช้ท าง
สาธารณะส่ งผลในเรื่ องมลภาวะทางเสี ยงสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชน ซึ่ งปรากฏให้
เห็ นทั้งทางสื่ อโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ สื่ อสังคมออนไลน์อยู่เป็ นประจาถึ งเหตุการณ์ การแข่ง รถ
ในทางสาธารณะ การขับ รถในลัก ษณะผิดปกติ วิสัย โดยไม่ค านึ งถึ งความปลอดภัย หรื อความ
เดือดร้อนของประชาชน จากปั ญหาการแข่งรถในทางสาธารณะของเด็กและเยาวชนหรื อเด็กแว้ น
ดังกล่าวข้างต้น
รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับยับยังหรื อแก้ปัญหาการแข่งรถในทาง
สาธารณะ ดังเช่นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แข่ ง รถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ใ นทางสาธารณะ และการควบคุ ม สถานบริ ก ารหรื อ สถาน
ประกอบการที่เปิ ดให้บริ การในลักษณะที่คล้ายกับสถานประกอบการ (ราชกิจานุเบกษา, 2558, น. 8)
ซึ่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผูใ้ ดรวมกลุ่ ม หรื อ มั่ว สุ ม หรื อ จัด ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม หรื อ มั่ว สุ ม ในลัก ษณะหรื อ โดย
พฤติการณ์ที่น่าจะเป็ นการนาไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็ นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย
โดยให้เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
หรื อเจ้าพนักงานตารวจ หรื อเจ้าพนักงานของรั ฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ มี อานาจเข้าระงับ ยับยั้ง หรื อดาเนิ นการใด ๆ เพื่อ
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ป้ องกันมิ ใ ห้มี ก ารกระท าดัง กล่ า วได้ตามสมควร อานาจเช่ นว่า นี้ ใ ห้ รวมถึ ง การนารถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถในทางสาธารณะมาเก็บรักษาไว้เป็ นการชัว่ คราว เพื่อ
การป้ องกันหรื อรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ จนกว่าลักษณะหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าวจะ
สิ้ นสุ ดลง
นอกจากนี้ สานักงานตารวจแห่ งชาติยงั กาหนดมาตรการแนวทางปฏิบตั ิให้ กองบัญชาการ
ตารวจภูธรภาค 1-9 และกองบัญชาการตารวจนครบาล กองบังคับการตารวจภูธรทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ และสถานีตารวจทุกสถานีทวั่ ประเทศ ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง
อย่างจริ งจัง (ตร.ที่ 0007.22/2095 ลว.6 มิถุนายน 2562) นอกจากนี้ ตารวจภูธราภาค 3 (ด่วนที่สุด
ผบช.ภ3ที่0018.131/57 ลว. 7 มีนาคม 2562 และตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มา (ด่วนที่สุด ที่0018(
นม) (จร)/64 ลว. 7 มีนาคม 2562) กาชับให้สถานี ตารวจในความรับผิดชอบดาเนิ นการป้ อ งกัน
ปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น
สถานี ตารวจภูธรปากช่องเป็ นสถานี ตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มา มี
ปัญหาเด็กและเยาชนหรื อเด็กแว้นแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะสร้างความเดือดร้อนราคาญ
แก่ผใู ้ ช้ทางสาธารณะเป็ นอย่างมากเช่นเดียวกัน จนมีการร้องเรี ยนในสื่ อสังคมออนไลน์มีขอ้ ความว่า
“ตารวจอยู่ไหนช่วยชาวบ้านด่วน ชาวบ้านร้องเรี ยนมาเยอะ ฝากตารวจสายตรวจช่วยดูแลหน่ อย
รถจักรยานยนต์จานวนมากออกมาขี่กนั เสี ยงดังบนถนนธนรัตน์ -เขาใหญ่ กม.1-7 สร้างความราคาญ
ให้ชาวบ้านเป็ นอย่างมาก” เพื่อแก้ไขปั ญหาเด็กแว้นหรื อการแข่งรถจักรยานยนต์ดังกล่าว สถานี
ตารวจภูธรปากช่องได้บูรณาการทุกสายงานทั้งตารวจจราจร ตารวจสายตรวจ ตารวจสื บสวน และ
ตารวจสอบสวน วางแผนป้ องกันปราบปราม เด็ก แว้นหรื อการแข่งขันรถจัก รยานยนต์ใ นทาง
สาธารณะทั้งสื บสวนหาข่าวรวบรวมข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม จุดรวมตัวและ
จุดนัดหมาย ให้ตารวจสายตรวจออกตรวจพื้นที่เพื่อป้ องกันการกระทาผิด หรื อการรวมกลุ่มหรื อมัว่
สุ ม ทั้งการสื บสวนติดตามจับกุม ทั้งบูรณาการตั้งจุดตรวจกวดขันจับกุมเป็ นประจาอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่ อง โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบเริ่ มต้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม
2563 ซึ่งสถานีตารวจภูธรปากช่อง จับกุมผูม้ ีความสี่ ยงแข่งรถในทางได้ 495 ราย ซึ่งจะเห็นว่าปัญหา
เด็กและเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะหรื อเด็กแว้นนั้นเกิดขึ้นทัว่ ประเทศ แม้เจ้าหน้าที่ตารวจจะ
ดาเนิ นการป้ องกันปราบปราม สื บสวนติดตามจับกุมเป็ นจานวนมากเพียงใด แต่ปั ญหาเด็กและ
เยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะหรื อเด็กแว้นก็ยงั ไม่หมดไป แต่กลับมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นทุก วัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั ในฐานะที่รับราชการตารวจ และได้รับมอบหมายให้มาปฏิบตั ิงาน
อยู่ในพื้นที่อาเภอปากช่องมาโดยตลอด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน
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(เด็กแว้น) ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบสถานีตารวจภูธร
ปากช่องและปรับปรุ งเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. คาถามการวิจัย
“ปั จจัยใดที่มีอิทธิพลทาให้เด็ก และเยาวชน(เด็กแว้น)เข้าร่ วมการแข่งรถจักรยานยนต์บน
ทางสาธารณะในพื้นที่ สถานีตารวจภูธรปากช่อง”

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่ อศึ ก ษาระดับของปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อเด็ก เยาวชน(เด็ก แว้น)ในการเข้าร่ วมแข่ง
รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานีตารวจภูธรปากช่อง
3.2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์
บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานีตารวจภูธรปากช่อง

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อ ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล ต่อเด็ก เยาวชน(เด็ก
แว้น)ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานี ตารวจภูธรปากช่อง ศึกษา
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ เด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดาเนินคดีส่วนที่ เป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับความ
เสี่ ยงแข่งรถ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจภูธรปากช่อง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
2562 ถึ ง เดื อน มี นาคม 2563 รวมถึ ง ประชาชนทั่วไปที่ ไ ด้รับ ความเดื อดร้ อน จากการขับ แข่ ง
รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดาเนิ นคดีส่วนที่
เป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงแข่งรถ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจ ภูธร
ปากช่อง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 ซึ่งมีจานวน 495 คน
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดาเนิ นคดี
ส่ วนที่เป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงแข่งรถ ที่มีอายุระหว่าง 11-25 ปี จานวน 217 คน โดย
คานวณจากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างอิงใน ธี รวุฒิ เอกะกุล ,
2543) ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในด้านของการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาประมาณ
3 เดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บน
ทางสาธารณะในพื้นที่ สถานี ตารวจภูธรปากช่อง ครั้งนี้ ใช้ เป็ นการศึกษาวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมดาเนิ นคดีส่วนที่
เป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงแข่งรถ ที่อาศัยอยูใ่ น เขตพื้นที่รับผืดชอบของสถานี ตารวจภูธร
ปากช่อง ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 ซึ่งมีจานวน 495 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือเด็กและเยาวชนที่ถูก
จับกุมดาเนินคดีส่วนที่เป็ นการกระทาผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเสี่ ยงแข่งรถ ที่มีอายุระหว่าง 11-25 ปี
จานวน 217 คน โดยคานวนจากตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และวิธีการสุมแบบกาหนดโควต้าด้านอายุ (Quota Sampling) ดังนี้
อายุ ต่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 20 จานวน 43 คน อายุ 16-20 ปี ร้อยละ 50 จานวน 109 คน อายุ 21-25 ปี
ร้อยละ 30 จานวน 65 คน
ด้านระยะเวลา ที่ใช้ในการศึกษาในด้านของการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลประมาณ 3
เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคมถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

6. เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็ น
คาถามที่มีหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
เด็ ก เยาวชน (เด็ ก แว้น ) ในการเข้า ร่ ว มแข่ ง รถจัก รยานยนต์บ นทางสาธารณะในพื้ น ที่ สถานี
ตารวจภูธรปากช่อง ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert
Ration Scales) 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ แยกออกเป็ น ปั จจับด้านตัวเอง จานวน 8 ข้อ ปั จจัยด้าน
ครอบครัว จานวน 8 ข้อ ปัจจัยด้านการคบเพื่อน จานวน 8 ข้อ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จานวน 8 ข้อ
ปัจจัยด้านการรับรู ้จากสื่ อ จานวน 8 ข้อ เป็ นคาถามมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale)
และมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
คะแนน
การแปลความหมาย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
2
หมายถึง
น้อย
3
หมายถึง
ปานกลาง
4
หมายถึง
มาก
5
หมายถึง
มากที่สุด
โดยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5
ระดับ สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็ นรายด้านและรายข้อ
ดังนี้
1.00 - 1.50
หมายถึง มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
1.51 - 2.50
หมายถึง มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ น้อย
2.51 - 3.50
หมายถึง มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
3.51 - 4.50
หมายถึง มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
4.51 - 5.00
หมายถึง มีช่วงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากที่สุด

7. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามฉบับนี้ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นเอง โดยมีข้ นึ ตอน ดังนี้
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1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ อปัจจัยทีมีอิทธิพลเด็กและเยาวชน
ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ
วิจยั กาหนดนิยามศัพท์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) การหาคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเด็กและเยาวชนใน
การขับ แข่ ง รถบนถนนสาธารณะในพื้นที่ สถานี ตารวจภูธรปากช่ อง และตรวจสอบเนื้ อหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ แล้ว
นามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.2 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยการนาแบบสอบถามเสนอ
ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 1 คน ที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านกฏหมายซึ่ งดารง
ตาแหน่งบริ หารสถานี ตารวจ ตาแหน่งผูก้ ากับการสถานี ตารวจและมีความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามที่สร้างขึ้นกับกับ
เนื้อหา
2.3 น าแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

8. การรวบรวมข้ อมูล
1) นาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นเด็กและเยาวชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน
217 คน เพื่อให้ทาแบบสอบถามและทาการเก็บกลับมาทันที
2) แบบสอบถามที่ ไ ด้ก ลับ คืน มาตรวจสอบความสมบูร ณ์ ค วามเรี ย บร้ อ ย แล้ว น าไป
วิเคราะห์ผลต่อไปซึ่งได้จานวนแบบสอบถาม 156 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 71.9 แต่เป็ นแบบสอบถามที่
ใช้ไม่ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 13 ฉบับ คงเหลือแบบสอบถามที่ใช้ได้จานวน 143 ฉบับ
คิดเป็ น ร้อยละ 100

9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลพื้นฐาน
วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และในส่ วนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
ในการขับแข่งรถบนถนนสาธารณะในพื้นที่สถานี ตารวจภูธรปากช่องใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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10. สถิติที่ใช้ ในงานวิจัย
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

11. ผลการศึกษา
11.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร
ผูว้ ิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 143 คน เป็ นเพศชาย ร้อยละ 93.01 เป็ นหญิง ร้อย
6.99 ส่ วนใหญ่มีอายุ 16-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.34 รองลงมา อายุ 21-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.77
และอายุ ต่ากว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 4.90 ตามลาดับ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 44.06 รองลงมา มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 30.07 และสูง
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 16.08 ตามลาดับ
11.2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอทิ ธิพลอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่ วมแข่ ง
รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
จากผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมปั จจัยทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านเกี่ยวกับตัวเอง ด้านเกี่ยวกับ
ครอบครั ว ด้า นเกี่ ย วกับ การคบเพื่ อ น ด้า นเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ ด้า นเกี่ ย วการรั บ รู ้ จ ากสื่ อ สรุ ป
ผลการวิจยั เป็ นรายด้านเรี ยงลาดับปัจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังนี้
1) ด้านเกี่ยวกับการรับรู ้จากสื่ อ
พบว่ากระแสอิทธิพลของสื่ อออนไลน์/ โทรทัศน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิวตั น์มี
แรงจูงใจให้มีความเบี่ยงเบนเข้าสู่ กลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ สื่ อ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตและการตัดสิ นใจ และผูท้ ี่เข้ามาร่ วมกิจกรรมกิจกรรมการขับแข่งรถ
ส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื อมากกว่าการเชิญชวนโดยตรง และจะใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่อยู่กบั สื่ อ
มากกว่าที่จะพูดคุยกับผูป้ กครองอยูใ่ นระต่าที่สุดตามลาดับ
2) ด้านเกี่ยวกับการคบเพื่อน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.48 และพบว่าส่ วนใหญ่พบว่า
เพื่อนสนิ ทส่ วนใหญ่ยงั ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา เพื่อนสนิ ทส่ วนใหญ่จะมีรถจักยานยนต์เป็ น
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ของตนเอง เพื่อนสนิทส่ วนใหญ่จะให้ความสนใจกับการแต่งรถให้มีความสวยงามและมีความแรง
และรู ้สึกมีความสุขเมื่อเพื่อนของท่านยอมรับในตัวของท่านที่กล้าเข้าร่ วมการขับแข่งรถจักยานยนต์
และเพื่อนเพศตรงข้ามมีผลต่อการเข้าร่ วมการแข่งขันรถจักยานยนต์อยูใ่ นระดับต่าที่สุดตามลาดับ
3) ด้านเกี่ยวกับครอบครัว
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.42 และพบว่าส่ วนใหญ่ ครอบครัวมีความ
รั ก สามัค คี และอบอุ่น การเข้า รวมขับแข่ง รถจัก รยานยนต์ผูป้ กครองไม่ไ ด้รับ รู ้ และเกี่ ย วข้อ ง
ครอบครัวให้ความเป็ นอิสระในความคิดเห็นให้เกียรติและยอมรับในการกระทาของทุกคน และ
ครอบครัวรับรู ้วา่ เข้าร่ วมการขับแข่งรถจักยานยนต์แต่ไม่ได้หา้ มปราม อยูใ่ นระดับต่าสุด
4) ด้านเกี่ยวกับตัวเอง
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.39 และพบว่าเด็กและเยาวชนชอบความเป็ น
อิสระจากบิดามารดาหรื อผูท้ ี่ดูแล มักจะตัดสิ นใจทาในสิ่ งต่างๆด้วยตัวเอง และมักจะน้อยเนื้ อต่าใจ
และเห็นว่าตนเองไม่มีคุณค่า และมีความภูมิใจทุกครั้งที่ได้เข้าร่ วมการขับแข่งรถจักรยานยนต์อยู่ใน
ระดับต่าสุด
5) ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 และพบว่าเด็กและเยาวชนสามารถหา
รายได้เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายสิ่ งต่างๆด้วยตนเอง ครอบครัวมีรายได้อย่างเพียงพอไม่ขดั สนในการใช้
จ่ายประจาเดือน และรายได้มีอย่างเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่าง และการ
ขับแข่งรถจักยานยนต์สามารถเพิม่ รายได้อยูใ่ นระดับต่าสุ ด
11.3 ความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก เยาวชน(เด็ ก แว้ น )ในการเข้ า ร่ ว มแข่ ง
รถจักรยานยนต์ บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานีตารวจภูธรปากช่ อง
จากผลของงานวิจยั พบว่ามีขอ้ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน (เด็กแว้น) ในการเข้า
ร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ ดังนี้
ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมวัยรุ่ นที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่
สร้ า งสรรค์ และะพัฒนาความรู ้ ใ นการใช้ร ถใช้ถ นนกับกลุ่ม วัย รุ่ น อย่างต่ อ เนื่ อง โดยมี ก ารจัด
โครงการอบรมเตรี ยมพร้ อมเพื่ อเข้า สู่ วยั รุ่ นให้ความรู ้ แก่ กลุ่ มวัยเรี ยนช่ วงอายุ 6-12 ปี เพื่อสร้ าง
ภูมิคุม้ กัน ครอบครั ว ต้องสร้ างความผูกพันให้เวลากับเด็ก และเยาวชนและเพิ่มกิ จกรรมภายใน
ครอบครัว ให้ความสาคัญกับบุตรหลาน เอาใจใส่ ให้คาปรึ กษา อบรม สั่งสอน และเข้าใจและใช้
มาตรการทางการเงินในการควบคุมเด็กและเยาวชนตลอดจน ควรแนะนาการเข้าถึงสื่ อต่าง ๆ ของ
เด็กและเยาวชน ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการแสดงออกโดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม
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มีมาตรการในการควบคุมร้านดัดแปลงรถจักรยานยนต์ และส่ งเสริ มให้มีการติดตามเฝ้าระวัง กากับ
เข้มงวดการใช้กฎหมายจราจร เช่น ตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลง ห้ามจาหน่ายท่อไอเสี ย
แบบผิดกฎหมายตามร้านค้าหรื อร้านซ่ อมรถและสถานีตารวจใช้เครื่ องตรวจวัดความดังของท่อไอ
เสี ยให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

12. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
จากการสรุ ปผลการวิจยั สามาถวิพากษ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคาถามของการ
วิจยั ได้ ดังนี้
12.1 ปัจจัยด้ านเกีย่ กับการรับรู้ จากสื่ อ
จากการวิจยั พบว่ากระแสอิทธิ พลของสื่ อออนไลน์/ โทรทัศน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิ
วัตน์ มี แ รงจู ง ใจให้ มี ค วามเบี่ ย งเบนเข้า สู่ ก ลุ่ ม แข่ ง รถจัก รยานยนต์ สื่ อ ออนไลน์ โทรทัศ น์
หนังสื อพิมพ์ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตและการตัดสิ นใจ และผูท้ ี่เข้ามาร่ วมกิจกรรมกิจกรรม
การขับแข่งรถส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่ อมากกว่าการเชิญชวนโดยตรง สื่ อเป็ นปัจจัยหนึ่งที่อยูใ่ น
วิถีชีวิตของเยาวชนและส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม ขณะเดียวกันสื่ อก็เป็ นเครื่ องมือในการเปิ ด
โลกทัศน์ เข้าถึงข้อมูลและให้การรับรู ้ถึงสิ่ งต่าง ๆ ในโลกใบนี้ได้ อิทธิพลของสื่ อจึงมีผลกับชีวิตใน
ระดับ เซลล์ส มอง ในระดับ จิ ตวิญญาณ สอดคล้องกับ พรหมมิ นทร์ กัณธิ ย ะ (2550) พบว่า การ
โฆษณาการสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นในทุกรู ปแบบวัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งการเรี ยนรู ้มี
ความพร้อมที่จะรับข่าวสารต่าง ๆ ทุกรู ปแบบทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร เป็ นสิ่ งที่
ขาดไม้ได้ในสังคมปั จจุบนั และนับได้ว่ามีอิทธิพลสื่ อมวลชนจะครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ค่านิ ยม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถี ชีวิตและเนื่ องจาก สื่ อ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตและการตัดสิ นใจของเด็กและเยาวชนและ ซึ่งสอดคล้องกับ สมควร กวียะ
(2549 : 19) พบว่าสื่ อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการขับแข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ น สรุ ป
ได้วา่ หนังสื อพิมพ์เป็ นแหล่งที่จะให้ข่าวสารความรู ้แก่วยั รุ่ นทั้งทางที่ดีและไม่ดีวยั รุ่ นมักจะหาความรู ้
ในสิ่ งต่าง ๆ จากหนังสื อพิมพ์ โดยหนังสื อพิมพ์ส่วนมากมักคิดถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าที่จะ
ช่วยให้สังคมดี และปรากฏการณ์ที่ผ่านมานั้น เยาวชนสวนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้ผูเ้ สพสื่ อสื่ อจึ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเยาวชน และเยาวชนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสื่ อ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อกับเยาวชนแน่น
แฟ้น พลังของสื่ อย่อมมีอานาจเหนื อกว่าพลังของเยาชน ซึ่งเด็กและเยาวชนผูท้ ี่เข้ามาร่ วมกิจกรรม
กิจกรรมการขับแข่งรถส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื อมากกว่าการเชิญชวนโดยตรง เนื่องจากสื่ อที่มี
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การนาเสนอถึงการขับแข่งรถจักรยานยนต์โดยผ่านสื่ อต่าง ๆ อาทิเช่น นิตยสาร วีซีดี ดีวีดี โทรทัศน์
วิทยุ สื่ อออนไลน์เป็ นต้น ซึ่งในปั จจุบนั การนาเสนอของสื่ อในเรื่ องรถจักรยานยนต์ น้ นั ไร้ขีดจากัด
ทาให้วยั รุ่ นซึ่งเป็ นวัยแห่งความต้องการคึกคะนอง อยากลอง เลียนแบบเพื่อน เลียนแบบดารา หันมา
สนใจที่จะดัดแปลงรถและขับแข่ งรถจักรยานยนต์กนั ซึ่งเป็ นปั ญหาอยู่ในปั จจุบนั และสังคมไม่ ให้
การยอมรั บ ในเรื่ องนี้ ดัง นั้นการเปิ ดรั บสื่ อของวัย รุ่ น จึ ง อาจจะส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมการขับ แข่ ง
รถจัก รยานยนต์ ข องวัย รุ่ นสอดคล้องกับ ยุวดี เฑี ย รฆประสิ ทธิ์ (2546: 123) พบว่าวัย รุ่ น มี ก าร
ตอบสนองต่อสื่ อ เลียนแบบค่านิ ยมจากสื่ อ แฟชัน่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างรวดเร็ ว การขยายตัว
ของชุ ม ชนเมื องไปสู่ ชุม ชนชนบททาให้ วยั รุ่ นมี พ ฤติ ก รรมเลี ยบแบบกันมากมาย อี ก ทั้ง มี ร้านที่
รองรับการดัดแปลงรถที่จะนามาแข่ งกันจานวนมากทั้งในเมืองและชนบท จึงเกิดพฤติกรรมการขับ
แข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ น
นอกจากนี้ยงั พบว่าเด็กและเยาวชนจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยูก่ บั สื่ อ มากกว่าที่จะพูดคุยกับ
ผูป้ กครองอยูใ่ นระดับต่าที่สุดอาจเป็ นเพราะว่า วัยรุ่นเป็ นวัยที่เริ่มสนใจ ศึกษา ค้นหา ทดลองสิ่งใหม่
ที่ตนพอใจไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเพศตรงข้าม, แฟชัน่ ต่าง ๆ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากสื่ อโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ สื่ อ ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าวัยรุ่ นได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะสื่ อ ที่ ย วั่ ยุ ก็ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสนองตอบต่ อ ความต้อ งการของตนได้ง่ า ย และเกิ ด
พฤติกรรมเลียนแบบต่างๆซึ่ ง กาลังเกิดขึ้นมากมายใน สังคมโลกปั จจุบนั ดังนั้นหากผูป้ กครองให้
ความเป็ นอิสระมีความคิดเดิมๆขาดการสนใจ ไม่มีการสอนหรื อคอยตักเตือน เด็กและเยาวชนก็จะ
อยู่กบั สื่ อและจะเชื่อสื่ ออย่างขาดวิจารณญาณ จะมีพฤติกรรมที่ทาตามหรื อเลียนแบบจากสื่ อเพราะ
คิดว่าดี ทาแล้วมีคนยกย่องนับถือ ทาแล้วมีจุดเด่นให้ตนเอง สอดคล้องกับงานวิ จยั ของ สิ ริภิญญ์
อินทรประเสริ ฐ (2547) กล่าวว่า ด้านพฤติกรรมการเข้าชมสื่ อแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
สื่ อที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์อนั ดับแรกคือ สื่ อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ดังนั้นสื่ อจึ งมี อิทธิ พลอย่างมากที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมการขับแข่ งรถจักรยานยนต์ของเด็กและ
เยาวชน
12.2 ปัจจัยด้านการคบเพื่อน
จากการวิจยั พบว่าพบว่าส่ วนใหญ่พบว่าเพื่อนสนิ ทของเด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่ยงั ศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษา และจะมีรถจักยานยนต์เป็ นของตนเองเพื่อนกลุ่มนี้ จะมีความใก้ลชิ ดสนิ ท
สนมและส่ วนใหญ่ จะเป็ นวัยใก้ลเคี ยงกันนอกจากนี้ ยงั เป็ นบุ คคลที่ มี บทบาทสาคัญต่ อเด็ กและ
เยาวชนอย่างมาก เพื่อนในวัยนี้ แทบจะเป็ นเหมือนทุกอย่าง วัยรุ่ นจะใช้เวลากับเพื่อนมากกว่าคนอื่น ๆ
แม้แต่คนในครอบครัว ความคิดการกระทา รสนิยม และทุกอย่างล้วนได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนที่
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วัยรุ่ นคบสอดคล้องกับ คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว (2539: 149-150) พบว่าเพื่อนมีอิทธิ พล
อย่า งยิ่ง โดยเฉพาะในชี วิตวัย รุ่ นเพราะวัย รุ่ นมี ความปรารถนาอย่ างแรงกล้าที่ จะทาให้ เพื่ อนฝูง
ยอมรับนับถือวัยรุ่ นจะมีความเข้าใจดีวา่ เพื่อนมีความรู ้สึกต่อตนอย่างไร ถ้าวัยรุ่ นได้รับความนิยมยก
ย่องจากเพื่อนฝูงมากเพียงใดย่อมทาให้เป็ นคนที่มีลกั ษณะเป็ นมิตรน่าคบ กล้าแสดงออก วางตัวใน
การเข้าสังคมและมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น ซึ่ งลักษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพดังกล่าวนี้ ย่อม
ช่วยให้วยั รุ่ นได้รับความนิ ยมยกย่องจากกลุ่มเพื่อนและยังพบว่า เพื่อนสนิ ทส่ วนใหญ่จะให้ความ
สนใจกับการแต่งรถให้มีความสวยงามและมีความแรง ในการขับแข่งรถจักรยานยนต์น้ นั การที่จะทา
ให้เพื่ อนยอมรั บ เข้า กลุ่ ม นั้น ต้องมี ความกล้าเสี่ ย ง ไม่ เกรงกลัวต่ ออัน ตราย ต้องมี ก ารดัด แปลง
รถจักรยานยนต์ให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละแก่งจึงจะเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนฝูง สอดคล้องกับ
วิทยากร เชียงกูล (2552: 101-107) ที่พบว่า โดยปกติวยั รุ่ นเมื่ออยู่ในกลุ่มมักกล้าทาอะไรที่ขดั แย่ง
หรื อลองดีผูใ้ หญ่มากกว่าทาลาพังเพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันก็ทดสอบว่ากลุ่มขัดแย่งหรื อดื้อดึง
กับผูใ้ หญ่ได้แค่ไหนและพอจะเชื่อถือพึ่งพาได้แค่ไหนซึ่งจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกาลังใจ เช่น การขับ
แข่งรถจักรยานยนต์ที่ทา้ ทายลองดีกับเจ้าหน้าที่ตารวจ นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยังต้องการให้
เพื่อนและสังคมยอมรับในต้นเองซึ่ งสอดคล้องกับ อัมพร เบญจพลพิทกั ษ (2547: 24) พบว่าวัยรุ่ น
ขับแข่งรถจักรยานยนต์เพื่อเรี ยกร้องความสนใจให้สังคมผูค้ นที่อยู่แวดล้อมตัวเองหันมาสนใจในตัว
ของวัยรุ่ น การขับแข่งรถจักรยานยนต์เป็ นอีกพฤติกรรมทางสังคมที่วยั รุ่ นคิดไปเองว่าจะสามารถทา
ให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนและเป็ นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่าเพื่อนเพศตรงข้ามมีผลต่อการเข้าร่ วมการแข่งขันรถจักยาน
ยนต์อยู่ในระดับต่าที่สุด อาจเป็ นเพราะว่าการตัดสิ นใจในการเข้าแข่งรถบนถนนของเด็กและเยาง
ชนนั้น มี จ ากหลายปั จ จัย อยูที่ บ ริ บ ทของเด็ ก เองแต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากพื้ น ที่ ท างสั ง คม ทั้ง ใน
ครอบครัวของตนเองที่อาจประสบปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว หรื อขาดการดูแลเอาใจใส่ ให้
อิสระมากเกินไปหรื อเกิดจากสังคมในสถานศึกษาอาจขาดการยอมรับในเรื่ องการเรี ยน ตลอดจน
การคบกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาหรื อบริ บทคล้ายคลึงกัน ชอบแบบเดียวกันเมื่อได้รับการชักชวนให้เข้า
ร่ วมแข่งขันรถจักรยานยนต์บนนถนนสาธารณะ เพื่อสร้าจุดเด่นให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
และปั จจัยในส่ วนเพศตรงข้ามนั้นมี ส่วนทาให้ เด็กและเยาวชนเข้าแข่งรถค่อนข้างน้อยอาจเป็ น
เพราะส่ วนใหญ่ ผูเ้ ข้าแข่งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและการคบเพื่อนต่างเพศมักจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ
ด้วย สอดคล้องกับ วิทยากร เชียงกูล (2552: 101-107) พบว่าในส่ วนของการคบเพื่อนต่างเพศมักเกิด
มาจากความสัมพันธ์ ในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะที่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นความสนใจซึ่งกันและกัน และอาจจะพัฒนาไปเป็ นเพื่อนสนิทมิตรสหายได้หรื ออาจพัฒนา
ไปเป็ นความสัมพันธ์ฉันท์คนรักได้แต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มของวัยรุ่ นที่นิยมขับแข่งรถจักรยานยนต์
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ก็จะมีเรื่ องของเพื่อนต่างเพศรวมอยู่ดว้ ย สรุ ปได้ว่าการคบเพื่อนจึงส่ งผลต่อพฤติกรรมการขับแข่ง
รถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน
12.3 ปัจจัยด้านเกีย่ วกับครอบครัว
จากการวิจยั พบว่าเด็กและเยาวชนส่ วนใหญ่ครอบครัวมีความรัก สามัคคี และอบอุ่นอาจ
เนื่องมาจากปั จจัยตัวอื่นที่ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนถึงแม้มีครอบครัวที่ดี พ่อแม่ดูแลดี
แต่เมื่อเด็กและเยาวชนเข้าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจาก
เขาต้องมีเพื่อนและสังคม สอดคล้องกับ เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2542: 7) พบว่าปัจจัยที่ทาให้วยั รุ่ นให้ความ
สนใจกับการ ขับแข่ งรถจักรยานยนต์น้ ันมี ตวั แปรที่ ทาให้เกิดพฤติกรรมการขับแข่ งรถอยู่หลาย
สาเหตุ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับสิ่ งแวดล้อม บริ บทและพื้นฐานของวัยรุ่ น และ กตัญชลี ณรงค์ราช (2543)
พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ นชาย ที่ทาผิดกฎหมายในสถานพินิจคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเลี้ยง
ดูแบบรักตามใจ นอกจากนี้ จากผลการวิจยั ยังพบว่าการเข้ารวมขับแข่งรถจักรยานยนต์ผูป้ กครอง
ไม่ได้รับรู ้และเกี่ยวข้อง อาจเนื่องมากจากการแข่งรถพฤติกรรมการขับแข่ งรถจักรยานยนต์น้ นั เป็ น
การแสดงออกของวัยรุ่ นที่สังคมไม่ ให้การยอมรับ เพราะการขับแข่ งนั้นส่ งผลให้เกิดป้ ญหาของ
วัยรุ่ นและสร้างความเดือด ร้ อนต่อสังคม ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมด้านลบของวัยรุ่ นมากกว่าที่จะแสดง
พฤติกรรม ด้านบวกเช่น เล่นกีฬา ทากิจกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคม จึงทาให้ไม่กล้าที่จะให้ครอบครัว
ได้รับรู ้ เพราะทุกครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่ก ระทาความผิดย่อมต้องการให้เป็ นคนดี ข อง
ครอบครัวและสังคมแต่หากให้ครอบครัวได้รับรู ้ถึงการกระทาที่ไม่เป็ นที่ยอมรับก็อาจถูกห้ามปราม
ซึ่ งจะขัดกับความต้องการของตนเองและการยอมรับของกลุ่มเพื่อน สอดคล้องกับ กุญชรี ค้ าขาย
(2542: 79-81) พบว่าบุคคลได้เรี ยนรู ้ว่าการจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ตอ้ งรู ้จกั ปรับความต้องการของ
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของคนอื่นด้วย สิ่ งที่ ตนเองพอใจกระทาแต่ถา้ เพื่อน ๆ ไม่
พอใจก็ไม่อาจกระทาได้ จะเห็นได้ว่า กลุ่มเพื่อนมีความสาคัญต่อบุคคลมากเพราะบุคคลจะยึดถือ
ปฏิบตั ิหรื อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ แม้ว่าจะได้รับการขัดเกลาจากสถาบันครอบครัวมาแล้วก็
ตามนอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่าครอบครัวของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้ความเป็ นอิสระในความ
คิดเห็นให้เกียรติและยอมรับในการกระทาของทุกคน ในยุคปั จจุบนั พ่อแม่อาจมีเวลาที่จะดูแลเด็ก
และเยาวชนในความปกครองน้อยลงเนื่องจากต้องประกอบสัมมาชีพ จึงเลี้ยงดูแบบให้อิสระตามใจ
ให้รู้จกั คิดไต่ตรองด้วยตนเองแต่เด็กฯอาจยังขาดมีวุฒิภาวะประกอบกับมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆจูงใจ
จึงอาจตัดสิ นใจผิดพลาดได้ สอดคล้องกับ กตัญชลี ณรงค์ ราช (2543) พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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วัยรุ่ นชายที่ทาผิดกฎหมายในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่าครอบครัวของเด็กเยาวชนรับรู ้ว่าเข้าร่ วมการขับแข่ง รถจัก
ยานยนต์แต่ไม่ได้ห้ามปราม อยู่ในระดับต่าสุ ด อาจเนื่องมาจากการเข้าร่ วมแข่งรถบนถนนของเด็ก
เยาวชนนั้นเกิดมาจากสาเหตุปัจจัยอื่นมากกว่า โดยเฉพาะปัจจัยด้านสื่ อ ด้านการคบเพื่อนและปัจจัย
อื่ น ๆ และกลุ่ ม วัย รุ่ น อยู่ใ นวัย คึ ก คะนอง จะมี ค วามใกล้ชิ ด กับ เพื่ อ นมากกว่ า ครอบครั ว หรื อ
ผูป้ กครอง และยังมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนเป็ นไปตามความเชื่อของกลุ่มในเรื่ องต่าง ๆ รวมถึง
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการขับแข่งรถจักรยานยนต์ดว้ ยประกอบกับปัจจัยมีมีส่วนสาคัญอีกประการ
หนึ่ งที่มีความสาคัญคือปั จจัยด้านสติปัญญาของเด็กและเยาวชนก็อาจมีผลทาให้เด็กและเยาวชน
สามารถกระท าผิ ดได้จากการรู ้ เท่ าไม่ถึ งการและถูกผูท้ ี่ มี ความฉลาดกว่าชักจู งไปในทางไม่ ดี ไ ด้
สอดคล้องกับ ประภาศน์ อวยชัย (อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์เอมและสุรางค์ นันทน์เอม, 2520) พบว่าเด็ก
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติน้ นั โดยเฉลี่ยแล้วเด็กเหล่านี้ มกั มีสติปัญญาปานกลาง ค่อนข้างต่า
และต่ามาก สาหรับหัวแก็งค์น้ นั มักจะมีสติปัญญาสู ง สามารถปกครองเด็กอื่น ๆ ซึ่งเป็ นสมาชิ กได้
กล่าวคือมี อานาจบังคับให้เด็กคนอื่ นทาตามคาสั่งได้ และในกรณี ที่เกิดมี เรื่ องเดื อดร้ อนขึ้น พวก
ลูกน้องที่มีสติปัญญาต่าและมีความสามารถน้อยกว่ามักจะถูกตารวจจับ ส่วนหัวหน้าผูม้ ีความเฉลียว
ฉลาดมากกว่ามักจะสามารถเอาตัวรอดไปได้เสมอ อนึ่งบุคคลผูม้ ีสติปัญญาต่ากว่าย่อมถูกชักจูงให้
กระทาความผิดต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นปั จจัยด้านครอบครัวมีอิทธิ พลต่อการขับแข่งรถจักรยานยนต์
ของเด็กและเยาวชน
12.4 ด้านเกีย่ วกับตัวเอง
จากผลการวิจยั พบว่าเด็กและเยาวชนชอบความเป็ นอิสระจากบิดามารดาหรื อผูท้ ี่ดูแล มักจะ
ตัดสิ นใจทาในสิ่ งต่างๆด้วยตัวเองอาจเนื่ องมาจากเด็กวัยนี้ เป็ นวัยที่กาลังเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ร่ า งกาย จิ ตใจและอารมณ์ อย่า งรวดเร็ วโดยเฉพาะด้านจิ ตใจจะมี ความอ่อนไหว สับสนกับการ
เปลี่ยนแปลงจะมีโลกส่ วนตัวสู งจึงไม่อยากที่จะพบปะและแสดงออกเนื่ องจากยังขาดการมัน่ ใจใน
ตนเองตลอดจนขาดที่ปรึ กษาที่ ไว้วางใจ และมีภาวะทางจิตใจส่ งผลให้หลงผิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เจกินส์ (Jekins) ได้ทาการสังเกตเด็กวัยรุ่ นที่กระทาความผิด และให้ขอ้ สังเกตเกตว่าเด็กวัยรุ่ นที่
กระทาความผิด มักจะเกิดจากจิตใจที่สับสนวุ่นวาย เพราะขาดความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่โดดเดี่ย ว ไม่มีการควบคุม และลักษณะการกระทาความผิดก็ มกั จะอยู่กับเพื่ อนที่มี ปั ญ ญา
คล้ายๆ กันนอกจากนี้ งานวิจยั ยังพบว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ มกั จะน้อยเนื้ อต่าใจและเห็นว่าตนเอง
ไม่มีคุณค่าอาจเป็ นเพราะว่าการกระทาของเด็ กวัยนี้ อาจจะมี ขอ้ ผิดพลาดอยู่บา้ งเนื่ องจากยัง ขาด
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ประสบการณ์ท้ งั ทางส่ วนตัวและทางสังคม การกระทาบางอย่างยังไม่ได้รับการยอมรับจากผูใ้ หญ่จึง
เกิดความน้อยเนื้ อต่าใจ โกรธไม่พอใจ ดังนั้นจึงแสดงออกในทางที่สวนทางกับความต้องการของ
สังคมเพื่อให้เป็ นจุดเด่นเรี ยกร้องความสนใจหรื อประชดสังคมโดยการขับแข่งรถจักรยายนยนต์บน
ถนนสาธารณะเพราะมีความคิดว่าเป็ นสิ่ งที่จะทาให้ตนเองมีจุดเด่นและกลุ่มเพื่อนยอมรับ ซึ่ งอาจ
เป็ นความผิดปกติทางด้านจิตใจสอดคล้องกับ ประภาศน์ อวยชัย (อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์ เอม และ
สุ รางค์ นันทน์เอม, 2520) พบว่าภาวะแห่ งจิตใจ เด็กก็เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ที่อาจมีอารมณ์และจิตใจ
แตกต่างกันโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่ นที่อยูใ่ นสภาพเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ างกายและจิตใจ หรื อทีเรี ยกว่าวัย
คะนองนั้นมักมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉี ยว โกรธง่าย บางคนก็เป็ นคนเจ้าทุกข์ มักมีอารมณ์ข่นุ มัว เอาใจ
ยาก หงุ ดหงิ ด ท าเรื่ องเล็ก เป็ นเรื่ องใหญ่ และชอบแสดงออกซึ่ งพฤติ ก รรมในลักษณะที่ เป็ นภัย
อันตรายต่อผูอ้ ื่นได้ในบางโอกาส
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จัยยัง พบว่า ความภู มิ ใจของเด็ กและเยาวชนที่ ไ ด้เข้า ร่ วมการขับแข่ง
รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับต่าสุ ด อาจเนื่ องมาจากเงื่อนไขสาคัญที่มีผลต่ อพฤติกรรมการขับแข่ง
รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ นมีหลายประการเช่น เงื่อนไขด้านความสนใจ เพราะวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรม
การขับแข่งรถส่ วนมากมีความชื่นชอบสนใจในเรื่ องรถจักรยานยนต์ และชอบความเร็ วอยู่แล้ว ด้าน
เพศของเด็กและเยาวชนซึ่งเพศชายจะมีฮอร์ โมนอยู่ชนิ ดหนึ่ งคือ ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน เข้ามา
เกี่ยวข้องในพฤติกรรมของเด็กชาย ทาให้ มีการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุ นแรงมากกว่าเด็กหญิง
และช่วงอายุของวัยรุ่ นตั้งแต่ 13-21 ปี จะให้ความสนใจกับการขับแข่งรถมากกว่าวัยอื่น ๆ ในสังคม
เพราะการขับแข่งรถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นวัยรุ่ นได้เป็ นอย่างดี การศึกษาวัยรุ่ นที่ศึกษาในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์กลไกจะให้ความสาคัญกับการขับแข่งรถเพราะมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับ
การดัดแปลงรถจากที่ได้ศึกษาเล่าเรี ยนมา การใช้เวลาว่างวัยรุ่ นมักจะใช้เวลายามว่างให้หมดไปกับ
การขับแข่งรถ เพราะความเบื่อหน่ ายในกิจกรรมเดิม ๆ ในชีวิตประจาวันและไม่มีกิจกรรมอื่นใดที่ทา้
ทายกว่าการขับแข่ งรถ ความต้องการท้าทายเจ้าหน้าที่ เพราะการเอาชนะเจ้าหน้าที่ ตารวจที่ ค อย
ขัดขวางการขับแข่งรถได้วยั รุ่ นจะมีความรู ้สึก สนุกเร้าใจและดีใจทุกครั้งที่หนี การจับกุมได้ และการ
ไม่เกรงกลัวการบาดเจ็บวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมการขับแข่งรถจะมองข้ามความปลอดภัยเพราะต้องการ
เอาชนะคู่แข่งซึ่งเป็ นเรื่ องของศักดิ์ศรี ที่ยอมกันไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมวัยรุ่ น วิทยากร
เชี ย งกู ล , 2552: 85 กล่ า วว่า ความขัดแย้งและต่ อต้านผูใ้ หญ่ จากวัย รุ่ นหนึ่ งเป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นโดย
ธรรมชาติที่วยั รุ่ นทุกยุคทุกสมัยก็มกั จะเป็ นกันแบบนี้ เพียงแต่ปัจจุบนั มีลกั ษณะขยายวงกว้างหรื อ
เพิ่มความรุ นแรงขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวัยรุ่ นในทางลบมาก
ขึ้น การท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ท้ งั ในลักษณะใด ๆ ก็ตามมีพ้นื ฐานมาจากการต่อต้านสังคมของวัยรุ่ น
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เงื่อนไขด้านครอบครัว เนื่ องจากวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัว เช่น การเลี้ยงดูแบบ
ใช้อานาจ เลี้ยงดูแบบตามใจมากและเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยส่ งผลต่อพฤติกรรมการขับแข่งรถ
ของเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กตัญชลี ณรงค์ราช (2543) ที่ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวัยรุ่ นชายที่ทาผิดกฎหมายในสถานพินิจคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ เป็ นปัจจัย
ที่ส่งผลให้วยั รุ่ นกระทาผิดกฎหมายและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันตวรรณ มีสมสาร (2544)
ศึกษาเปรี ยบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรี ยนในวัยย่างเข้าสู่ วยั รุ่ นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
ในรู ปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู ้ของตนเอง ผลการวิจยั พบว่า เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ดู แลเอาใจใส่ มีค ะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ สูงกว่าเด็ก ที่ไ ด้รับการอบรมเลี้ ยงดู แบบใช้
อานาจควบคุม การอบรมเลี้ ยงดู แบบรั กตามใจและการอบรมเลี้ยงดู แบบทอดทิ้ง ดังนั้นประเด็น
เงื่อนไขด้านครอบครัวจึงส่ งต่อพฤติกรรมการขับแข่งรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน
เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ เพื่อนซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างยิ่งในพฤติกรรมการขับแข่งรถ
เพราะวัยรุ่ นถูกเพื่อนชักชวนและต้องการเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนสอดคล้องกับแนวคิดวัยรุ่ นกับ
การคบเพื่อน ที่กล่าวว่าเพื่อนมีอิทธิพลอย่างยิง่ โดยเฉพาะในชีวิตวัยรุ่ นเพราะวัยรุ่ นมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะทาให้เพื่อนฝูงยอมรับนับถือ สภาพถนนเพราะถนนที่มีความสมบูรณ์ ผิวถนน
ราบเรี ยบมีลกั ษณะเป็ นทางตรงโล่งเงียบนั้น เป็ นที่ตอ้ งการของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการขับ
แข่งรถและการ เปิ ดรับสื่ อเพราะวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมการขับแข่งรถจะอาศัยสื่ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รถ เพื่อเป็ นแนวทางในการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ของตนที่จะนาไปขับแข่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรหมมินทร์ กัณธิ ยะ (2550) ที่ศึกษาผลกระทบเรื่ องอุบตั ิเหตุต่ อเยาวชน พบว่า แต่ละปี มีเด็กและ
ํ น
เยาวชนซึ่ งอยู่ในวัยเรี ยนต้องจบชี วิตไปกว่า 20,000 คน จากความคึกคะนองออกซิ่ งรถยามค่าคื
สาเหตุมาจากการแข่งขันที่ใช้ความเร็ วสู ง ขับขี่ยามวิกาลและไม่ใช้อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย เด็ก
ขับขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น ทาให้ตกเป็ นเหยื่อหรื อเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของรู ปแบบการโฆษณาการ
สื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นทุกรู ปแบบ ซึ่งสื่ อถือเป็ นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของ
วัยรุ่ น
ซึ่ งจะเห็นได้ว่าการที่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่ วมขับแข่งรถบนถนนสาธารณะมีปัจจัยและ
เงื่อนไขที่สาคัญ เช่น ด้านความสนใจ ด้านเพศของเด็กเยาวชน การศึกษา พฤติกรรมความท้าทาย
การอบรมเลี้ ยงดู ของครอบครั วตลอดจนอิ ทธิ พลจากกลุ่มเพื่อนและการเข้าถึ งสื่ อต่าง ๆ เป็ นต้น
มากกว่าที่เด็กจะเข้าร่ วมเพราะเกิดความภาคภิใจ ดังนั้นปัจจัยในด้านที่เกี่ยวกับตนเองจึงมีอิทธิ พลต่อ
การขับแข่งรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน
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12.5 ด้านเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
ผลการวิจยั พบว่าเด็กและเยาวชนสามารถหารายได้เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายสิ่ งต่างๆด้วยตนเอง
อาจเป็ นเพราะว่าสภาพสังคมปัจจุบนั เด็กและเยาวชนมีช่องทางที่จะแสวงหารายได้ได้หลายช่องทาง
เพื่อที่จะนามาใช้จ่ายมาใช้ในส่ วนของการแต่งรถ แข่งรถ หรื อไปกับกลุ่มเพื่ อนเพื่อสร้างจุดเด่นของ
ตัวเองซึ่ งอาจจะได้มาอย่างถูกต้องหรื อผิดกฏหมาย เพราะวัยรุ่ นมักจะเปรี ยบเทียบกันในเรื่ องของ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวซึ่งจะปรากฏจาก การแต่งกาย การแต่งรถจักรยานยนต์ และการ
ดูแลกลุ่มเพื่อน ดังนั้นจึงพยายามที่จะแสวงหารายได้มาใช้จ่ายในส่ วนนี้ สอดคล้องกับสมร ทองดี
(2532) กล่าวถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อวัยรุ่ นอยู่ในกลุ่มเพื่อนมักจะเปรี ยบเทียบ
ฐานะทางเศรษฐกิจ หากรู ้ว่าตนต่าต้อย อาจทาให้เขาเกิดพฤติกรรมอิจฉาริ ษยา หรื อเศร้าหมองได้
และผลงานวิ จัยยังพบว่าครอบครั วของเด็ก กลุ่ม นี้ มีรายได้อย่างเพี ยงพอไม่ขดั สนในการใช้จ่าย
ประจาเดือน และรายได้มีอย่างเพียงพอและสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่าง อาจเป็ น
เพราะว่าสภาพทางสังคมวัดพื้นทางมนุษย์จากความร่ ารวยบางครอบครัว สามารถที่จะใช้ฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีมาใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนปราศจากการดูแลเอาใจใส่ ดา้ นอารมณ์และ
จิตใจ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ส่ งผลให้เด็กและเยาวชนขาดความรู ้ความเข้าใจในบรรทัดฐานที่ดี
งามถูก ต้องของสัง คม จึ ง แสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่พึ งประสงค์ที่ ส่ งผลเสี ย ต่ อ ตนเองและสัง คมได้
สอดคล้องกับ วอลเตอร์ซี เรคเลช (Walter C. Reckless) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งวัด
กันตามระดับชั้นโดยดูที่ความร่ ารวย ความมีชื่อเสี ยง เกียรติยศ และอานาจทฤษฎีน้ ี เน้นความสาเร็ จ
ของชีวิต โดยถือเอาฐานะความร่ ารวย ความมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ และอานาจมาเป็ นตัวกาหนด เมื่อใด
ก็ตามที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ตอ้ งการกับความถูกต้ องของวิธีการที่บรรลุถึงเป้าหมาย
ขาดสะบั้นลง การล่วงละเมิดต่อบรรทัดฐานทางสังคมก็จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า การขับแข่งรถจักยานยนต์สามารถเพิ่มรายได้อยู่ในระดับต่าสุ ด
อาจเป็ นเพราะว่าพฤติกรรมการเข้าแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนของเด็กเยาวชนประกอบด้วยปัจจั ย
ต่างๆหลายปั จจัย สาเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเข้าแข่งเพื่อหารายได้น้ ันก็เป็ นส่ วนหนึ่ งซึ่ งอาจจะเป็ น
เงื่อนไขที่ไม่สาคัญไม่มากนัก เพราะมีเงื่อนไขอื่นๆเช่นด้านความสนใจที่เป็ นทุนเดิมในตัว ด้ านเพศ
ของเด็กเยาวชน การศึกษา การอบรมเลี้ ยงดู ข องครอบครั วตลอดจนอิ ทธิ พลจากกลุ่ม เพื่ อ นและ
อิทธิ พลของสื่ อ ประกอบกับเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี อิทธิ พลต่ อวิถีชีวิตของเด็ก และ
เยาวชนในทางลบมากขึ้น การท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ท้ งั ในลักษณะใด ๆ ก็ตามมีพ้ืนฐานมาจากการ
ต่อต้านสังคมของวัยรุ่ นซึ่งเป็ นเงื่อนไขจากตัวเด็กและเยาวชนเองเป็ นประเด็นที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การขับแข่งรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน ซึ่ งสอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ สมพร บุญสุ ข
(2547) ที่ศึกษามูลเหตุจูงใจ
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ในการร่ วมแข่งมอเตอร์ ไซด์ของวัยรุ่ นจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าวัยรุ่ นผูช้ ายตั้งแต่อายุระหว่าง 1321 ปี เป็ นช่ ว งที่ นิ ย มขับ แข่ ง รถจัก รยานยนต์ ม ากที่ สุ ด และวัย รุ่ น มี ค วามสนใจในการขับ แข่ ง
รถจักรยานยนต์ ซึ่ งเกิดจากชอบแต่งรถด้วยตนเอง มีความต้องการมีอานาจเหนื อผูอ้ ื่นและชอบทา
ตามความคิดของตนเอง เป็ นต้นดังนั้นปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจจึงส่ งผลต่อการที่เด็กและเยาวชน
เข้าร่ วมแข่งรถจักรยายนยนต์บนถนนสาธารณะ

13. ข้ อเสนอแนะ
13.1 ควรดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาบนพื้นฐานความเข้าใจและดาเนิ นการแก้ไขในระดับ
จิตใจ และทัศนคติของวัยรุ่ น
13.2 เสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ เข้าใจถึง
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยรุ่ น ที่สาคัญต้องพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันครอบครัว
และชุมชน ในการร่ วมมือกันป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการขับแข่งรถจักรยานยนต์ของวัย
13.3 ศึกษาจิตวิทยาวัยรุ่ นและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็ นกิจกรรมที่มีความท้าทาย
มีความตื่นเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน เป็ นกิจกรรมใหม่ ๆ
13.4 เจ้า หน้า ที่ ต ารวจควรมี ค วามเข้ม งวดกับ ร้ า นซ่ อ มและแต่ ง รถจัก รยานยนต์ แ ละ
ตรวจจับการดัดแปลงรู ปลักษณ์ของรถจักรยานยนต์อย่างจริ งจัง
13.5 ชุ ม ชนต้องมี ส่ วนร่ วมในการป้ องกันแก้ไ ขปั ญหาร่ วมกันกับเจ้าหน้าที่ ตารวจบน
พื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
13.6 รัฐควรมีมาตรการกาหนดให้ทุกภาคส่ วนในสังคม มีส่ วนร่ วมในการป้ องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมการขับแข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ น
13.7 ควรเสริ มสร้ างวินัยจราจร โดยปรับ ปรุ งกฎหมายในการควบคุมวินัยจราจรจะต้ อง
เพิ่มโทษทางกฎหมายกับวัยรุ่ นที่มีพฤติกรรมกระทาผิดซ้ าซาก ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขับแข่ง
รถจักรยานยนต์

14. บทสรุป
จากผลการวิจยั จะเห็นได้ว่าปั จจัยที่ทีอิทธิ พลต่อเด็กและเยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่ วม
แข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะในพื้นที่ สถานี ตารวจภูธรปากช่อง ในด้านเพศ พบว่าเพศชาย
จะมีโอกาสเข้าร่ วมมากกว่าเพศหญิง โดยคิดเป็ น ร้อยละ 93.01 และส่ วนใหญ่มีอายุ 16-20 ปี คิด
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เป็ นร้อยละ 64.34 ทั้งนี้เพราะลักษณะนิสัยของเพศชายเป็ นเพศที่ชอบเสี่ ยงภัยชอบความตื่นเต้นชอบ
ขับรถเร็ ว และอายุก็เป็ นปัจจัยสาคัญต่อการเข้าร่ วมการแข่งรถ พบว่าเด็กวัยรุ่ นและวัยหนุ่มสาวเป็ น
กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากเป็ นวัย ที่ คึ ก คะนองขาดความ
ระมัดระวัง และขาดประสบการณ์ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 44.06 ซึ่ ง
เป็ นการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับเท่านั้น สอดคล้องกับนักจิตวิทยาหลายท่านที่กล่าวว่า
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติน้ นั โดยเฉลี่ยแล้วเด็กเหล่านี้ มกั มีสติปัญญาปานกลางค่อนข้าง
ต่ า และต่ า มาก (กุ ล ชลี สุ กัณหเกตุ , 2521) จะเห็ นว่าเด็ก ที่ ก ระทาผิดจะมี ระดับเชาวน์ -ปั ญ ญาอยู่
ระหว่างปานกลางทึบและทึบมาก ส่วนพวกระดับปัญญาปานกลาง ความคิดเห็นต่อระดับของปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลอิทธิพลต่อเด็ก เยาวชน(เด็กแว้น)ในการเข้าร่ วมแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
ทั้ง 5 ด้านที่ผูว้ ิจยั กาหนดขึ้นนั้นพบว่า 3 อันดับแรกของการวิจยั ได้แก่1.ด้านเกี่ยวการรับรู ้จากสื่ อ
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล มากที่สุด ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า สื่ อเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่อยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชน
และส่ งผลต่อความคิดและพฤติกรรม ขณะเดียวกันสื่ อก็เป็ นเครื่ องมือในการเปิ ดโลกทัศน์ เข้าถึง
ข้อมูลและให้การรับรู ้ถึงสิ่ งต่างๆในโลกใบนี้ได้ อิทธิพลของสื่ อจึงมีผลกับชีวิตในระดับเซลล์สมอง
ในระดับ จิ ต วิ ญ ญาณ สอดคล้อ งกับ พรหมมิ น ทร์ กัณ ธิ ย ะ (2550) พบว่ า การโฆษณาการสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นในทุกรู ปแบบวัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งการเรี ยนรู ้มีความพร้อมที่จะ
รับข่าวสารต่าง ๆ ทุกรู ปแบบทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสารและเป็ นไปตามพัฒนาการ
ทางสั ง คมของของวัย รุ่ น ตามยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ว ัย รุ่ น จะเบี่ ย งเบนความส าคัญ จากเพื่ อ นมาให้
ความสาคัญ เกี่ยวกับมวลชนและสารสนเทศ เพราะวัยรุ่ นเริ่ มต้องการความอิสระ ต้องการผูท้ ี่รู้ใจ
และความต้องการ ความเข้าใจ และจากการศึกษาของ สุ ชา จันทร์ เอม (2527) มีความคล้ายกันเป็ น
ความต้องการของวัยรุ่ น คือ วัยรุ่ นจะอาศัยการสื่ อสารสารสนเทศเขามาแทนเพื่อนคบหาเพื่อนทาง
อินเตอร์เน็ต หรื อการใช้ บริ การร้านอินเตอร์เน็ตในการเล่นเกม 2 ด้านเกี่ยวกับการคบเพื่อนเพราะว่า
วัยรุ่ นจะใช้เวลากับเพื่อนมากกว่าคนอื่น ๆ แม้แต่คนในครอบครัว ความคิดการกระทา รสนิยม และ
ทุกอย่างล้วนได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนที่วยั รุ่ นคบสอดคล้องกับ คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว
(2539: 149-150) พบว่าเพื่อนมีอิทธิพลอย่างยิง่ โดยเฉพาะในชีวิตวัยรุ่ นเพราะวัยรุ่ นมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้า ที่จะทาให้เพื่อนฝูงยอมรับนับถือ โดยเฉพาะการแข่งรถเป็ นอีกพฤติกรรมหนึ่ งทาง
สัง คมที่ วยั รุ่ นคิ ดไปเองว่ า จะสามารถทาให้เข้ากับกลุ่ มเพื่อนและเป็ นที่ยอมรั บของเพื่อน ๆ ที่ มี
ความคิดที่คล้ายคลึงกันได้เป็ นอย่างดี และ สุ จิตรา วสุ วนิ ช (2526) กล่าวว่าวัยรุ่ นหากได้รับการ
ยอมรับจาก กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน จะถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ด้านเกี่ยวกับครอบครัวเป็ นอีกปั จจัย
หนึ่ งที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่ามี ระดับความคิดเห็นเป็ นลาดับที่ 3 ซึ่ งแม้ว่าผลการวิจยั
พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ครอบครัวมีความรัก สามัคคี และอบอุ่นอาจเนื่องมาจากปัจจัยตัวอื่น
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ที่ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนถึงแม้มีครอบครัวที่ดี พ่อแม่ดูแลดีแต่เมื่อเด็กและเยาวชนเข้า
ไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจากเขาต้องมีเพื่อนและสังคม
สอดคล้องกับ เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2542: 7) พบว่าปั จจัยที่ทาให้วยั รุ่ นให้ความสนใจกับการ ขับแข่ ง
รถจักรยานยนต์น้ นั มี ตวั แปรที่ ทาให้เกิดพฤติกรรมการขับแข่ งรถอยู่หลายสาเหตุ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับ
สิ่ งแวดล้อมบริ บทและพื้นฐานของวัยรุ่ น

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 191
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

บรรณานุกรม
กตัญชลี ณรงคราช. (2543). ปั จจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวันรุ่นชายที่ทาผิดกฎหมาย ในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันตวรรณ มีสมสาร. (2544). การเปรี ยบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่นที่
ได้ รับการอบรมเลีย้ งดูในรู ปแบบที่แตกต่ างกันตามการรั บรู้ ของตนเอง. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/กรุ งเทพฯ.
กาญจนา นาคสกุล. (2549). การจัดการศึกษาระดับมัธยม เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร :
เอกสารวิจัยส่ วนบุคคล ลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลชลี สุกณ
ั หะเกตุ. (2521). การกระทาผิดของเด็กและวัยรุ่น. จิ ตแพทย์ , 22(1), 22-23.
กุญชรี ค้าขาย. (2542). จิตวิทยาแนะแนวเด็กและวัยรุ่น. กรุ งเทพฯ: คณะครุ ศาสตร์สถาบันราชภัฏ
สวนสุนนั ทา.
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และจาลอง คาบุญชู. (2553). นโยบาย และยุทธศาสตร์ ทางการศึกษาแบบมุ่ง
อนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทย. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสี มา (ภ.จว.นครราชสี มา). (2562, 3 กรกฎาคม). บันทึกข้อความ ด่วน
ที่สุด ที่ 0018(นม)(จร)/5482 มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางและ
ความผิดอื่นที่เกีย่ วข้อง.
บัณฑิต ศรไพศาล. (2553). รายงานสถานการณ์ สุราประจาปี พ.ศ.2553 กรุ งเทพมหานคร :ศูนย์วิจยั
ปัญหา สุรา.
ประเทือง ภูมิภทั ราคม. (2540). การปรั บพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ . กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พรหมมินทร์ กัณธิยะ. (2550). วินัยจราจรสะท้ อนวินัยชาติ. กรุ งเทพฯ: สานักงานลดอุบตั ิเหตุ.
พัชนี เชยจรรยา( 2541). การวิจัยเชิ งปริ มาณทางนิเทศศาสตร์ . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
เพ็ญแข ลิ่มศิลา( 2542) การวินิจฉัยโรคเด็กออทิศซึ ม. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุ งเทพฯ : กระทรวง
สาธารณสุข.
มนัส วณิชชานนท และคนอื่น ๆ. (2545). ความรู้ : บันได (อีกขั้น) สู่ความอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจและ
สังคม, 39, 1(ม.ค.-ก.พ.2545), 45-46.
ยุวดึ เฑียรฆประสิ ทธิ์. (2546). เอกสารประกอบการสอน จต 323 จิตวิทยาวัยรุ่น. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาแนะ แนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปทุมวัน.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 192
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

วิทยากร เชียงกูล. (2552). จิตวิทยาวัยรุ่น:ก้ าวข้ามปั ญหาและพัฒนาศักยภาพด้ านบวก. กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์สายธาร.
สมควร กวียะ. (2549). การสื่ อสารมวลชน : บทบาทหน้ าที่ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความรั บผิดชอบ.
กรุงเทพฯ: โกสิ นทร์ม.
สมพร บุญสุข. (2547). มูลเหตุจูงใจในการร่ วมแก๊ งมอเตอร์ ไซค์ ของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี .
สมร ทองดี. (2532). การพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมของนักเรี ยนวัยรุ่ น. ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่น หน่ วยที่ 1-8 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช.
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและการประสานงานสตรี แห่งชาติ. (2541). สถานภาพสตรี ไทย
ทางกฎหมายและสังคม. กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานสตรี
แห่งชาติ.
สานักงานคณะอนุกรรมการด้านครอบครัว. (2539). การพัฒนาครอบครั ว. กรุ งเทพฯ: สานักงาน
คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานสตรี
แห่งชาติ.
สานักงานตารวจแห่งชาติ. (2562ก,7 มีนาคม). วิทยุในราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ข่าวส่งที่
0018.131/59 เพื่อป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรมการแข่งรถจักรยานยนต์ บนทางสาธารณะ
และบรรเทาความเดือดร้ อนให้ แก่ ประชาชน.
สานักงานตารวจแห่งชาติ. (2562ข, 7มีนาคม). วิทยุในราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ข่าวส่งที่
0018.(นร)(จร)/64 เพื่อป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรมการแข่ งรถจักรยานยนต์ บนทาง
สาธารณะและบรรเทาความเดือดร้ อนให้ แก่ ประชาชน.
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) (2562ค, 26 มิถุนายน). บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ 000722/2095
มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง.
สิ ริภิญญ์ อินทรประเสริ ฐ. (2556). อิทธิ พลของสื่ อที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมความรุนแรง ของ
เด็กและเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. (2547)
อิทธิ พลของสื่ อที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมความรุนแรง ของเด็กและเยาวชน ใน
กรุ งเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุ งเทพฯ.
สุชา จันทน์เอม. (2527). จิตวิทยาทั่วไป. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สุขา จันทร์เอม. (2529). จตวิทยาวัยรุ่น. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ นันทน์เอม. (2520). จิตวิทยาสังคม. กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์แพร่ วิทยา.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 193
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ นันทน์เอม. (2520). หลักการศึกษา จิตวิทยา หลักการสอน. กรุ งเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
สุพตั รา สุภาพ. (2515). สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่ านิยม : ครอบครั ว : ศาสนา : ประเพณี
(พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
โสภา ชูพิกุลชัย. (2529). ความรู้ เบือ้ งต้ นทางจิตวิทยา. กรุ งเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อรทัย เลาอลงกรณ์. (2550). ศึกษาปั ญหาทางการเรี ยนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
ปฐมวัย. ลาปาง: คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง.
อัมพร เบญจพลพิทกั ษ. (2547). เลีย้ ง"ใจลูก"ให้ ถูกทาง. กรุ งเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
อัมพล สูอาพัน. (2540). ความทุกข์ใจของเด็กวัยเรี ยน. นิตยสารรั กลูก. 15(177) (ต.ค. 2540), 4.
อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2544) จิตบาบัดและการให้ คาปรึ กษาครอบครั ว. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์ซนั ต้าการพิมพ์.
Bogner, Donna Jean. (1982). “Creative processing correlates of scientifical and artistically
creative gifted adolescents ”. Dissertation Abstracts International.
42(January 1982), 3100-A .
Hurlock. (1978). Child development. Tokoyo: Kosaido Publishing.
Jenkins,Richard. (2008). Social identity. 3rd.ed. New York: Routledge.
Merton, Robert K. (1964). Social theory and social structure. New York: Free Press.S. and
Knudten R.D., 1970).
Reckless, Walter C. (1967). The crime problem. New York: Appleton Centure Crofts.
Schafer, S., & Kundton, R. D. (1970). Juvenile delinquency. New York: Random House

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 194
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

การจัดการการเปลีย่ นแปลงกรณีเปลีย่ นระบบการรังวัดที่ดิน : กรณีศึกษา
สานักงานที่ดนิ จังหวัดบุรีรัมย์
กฤษฎา สุโพธิ์ 15

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการนาระบบโครงข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลงการนาระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
(RTK GNSS Network) มาใช้ใ นส านัก งานที่ ดิ น จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ 3) เพื่ อ จัด ท าข้อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายและเชิงการบริ หารในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนาระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ทาการศึกษา
ข้อมูลได้กาหนดวิธีวิจยั ออกเป็ น 3 วิธี ดังนี้ 1) วิธีสัมภาษณ์โดยละเอียด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผูว้ ิจยั จะถามคาถามตามแนวคาถามที่กาหนดไว้ เพื่อเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูป้ ฏิบตั ิงาน 3 กลุ่ม
ดังนี้กลุ่มที่ 1 นายช่างรังวัด กลุ่มที่ 2 หัวหน้างานรังวัด และกลุ่มที่ 3 เจ้าพนักงานที่ดิน 2) วิธีประชุม
กลุ่ม (Focus group) เป็ นการเก็ บ ข้อมูล โดยผูว้ ิ จัยจะป้ อนคาถามให้แก่ ที่ ประชุ ม กลุ่ม โดยใช้ผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มแรกที่ได้เชิญมา เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็นและร่ วมกันอภิปราย
ในประเด็นสาคัญ 3) วิธีศึกษาจากข้อมูลเอกสารเป็ นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง คู่มือเกี่ยวกับ
การรังวัดทาแผนที่ โดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
GNSS Network)
ผลการศึกษาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น 2 เรื่ องแรกคือปัญหาด้านการใช้เครื่ องมือเป็ นปัญหาทาง
เทคนิ คมีดงั นี้ ปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามคู่มือเกี่ยวกับการรับสัญญาณในการปรับตั้งค่าต่างๆ ของ
เครื่ องรับสัญญาณเนื่ องจากคู่มือไม่มีรายระเอียดมากพอ ปั ญหาการนาข้อมูลจากการรับสัญญาณ
ดาวเที ย มเข้า สู่ โปรแกรม DOLCAD โปรแกรมฐานข้อมูล งานรั งวัดของกรมที่ ดิ นปั ญหาหน่ ว ย
สนับสนุนการรังวัดมีระยะเวลาการสอนใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมมีนอ้ ยเกินไปปัญหาเครื่ องรับ
สัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) ไม่เพียงพอ ปั ญหาเพิ่มภาระงานด้านเทคนิ ค ปั ญหาด้าน
15

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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การใช้เครื่ องมือของคนงานรัง วัดยังขาดทักษะความชานาญ ปั ญหาด้านเทคนิ คการรับสั ญญาณ
ดาวเทียม ปัญหาสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและเวลาที่เหมาะสมในการรับสัญญาณดาวเทียมเรื่ องที่
สองคือปั ญหาด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงมีดง้ นี้ ปั ญหาด้านทัศนคตินายช่างรังวัดมีการต่อต้าน
ไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการรังวัดแบบเดิม (แผนที่ช้ นั สอง) เป็ นการรังวัดโดยวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ต้องประชุมปรับทัศนคติ
พอสมควร ปัญหาการขาดความชานาญเนื่องจากเป็ นเรื่ องใหม่ที่ทุกคนไม่เคยปฏิบตั ิ ปัญหาการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญอยู่ 2 อย่างคือ1) เครื่ องรับสัญญาณไม่เพียงพอ 2) ผูใ้ ช้เครื่ องมือ
ขาดความชานาญ จึงต้องมีการบริ หารจัดการสองสิ่ งให้ไปด้วยกันได้ปัญหาการจัดการของหน่ วย
สนับสนุนการรังวัดที่มีเวลาเข้ามาสอนวิธีการใช้เครื่ องมือน้อยมากต้องขอให้หน่วยสนับสนุนสละ
เวลาช่วงเย็นสัปดาห์ละ 2 วันมาช่วยเป็ นพี่เลี้ยงสอนวิธีการใช้เครื่ องมือ ปั ญหาด้านสุ ขภาพและอายุ
ปัญหาด้านคนงานรังวัด ปัญหาด้านระเบียบกรมที่ดินและข้อกฎหมาย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริ การประชาชน วิธีการแก้ไขปัญหา 1) การเรี ยกประชุมโดยในช่วงมีการอบรมได้มีการประชุม
ทุกสัปดาห์ 2) การสื่ อสารใช้ไลน์กลุ่มนายช่ างรังวัด และติดต่อโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3) การทา
KM (Knowledge Management) 4) การประสานงาน
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลง, การรังวัดทาแผนที่โดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network), สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
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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
16
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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. บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
กรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในที่ดินของประชาชน ดูแลที่ดินของรัฐ
ในการรังวัดทาแผนที่ การออกหนังสื อแสดงกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน การรังวัด
สอบเขตที่ ดิ น การรั ง วัด รวมโฉนดที่ ดิ น การบริ ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกับ
อสังหาริ มทรัพย์ การให้บริ การส่ งเสริ มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ดา้ นการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียน
อาคารชุด การบริ การและจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลหรื อภาคเอกชนมีความมัน่ คง
ในการถือครองที่ดิน และได้รับการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน การบริ หารจัดการที่ดินจอง
รั ฐ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรมที่ ดิ น จึ ง ได้ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ “ขับ เคลื่ อ นการจัด การที่ ดิ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน และการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการการบริ หารระดับ
สากล” “Driving land management for the utmost benefit for the people and country development
with standard management and service” และพันธกิจ 1) คุม้ ครองสิ ทธิดา้ นที่ดินให้แก่ประชาชนให้
เป็ นไปตามกฎหมาย 2) บู รณาการร่ วมกันของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการออกโฉนดที่ ดินแก่
ประชาชนมีความเป็ นเอกภาพเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ
3) เป็ นศูนย์ขอ้ มูลที่ ดินและแผนที่ แห่ งชาติที่ มี ระบบฐานข้อมูล ที่ดินของประเทศเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันสามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คง 4) ให้บ ริ ก ารด้า นการทะเบี ยนที่ ดินของประเทศไทยที่ มี ความทันสมัย บริ ก าร
ออนไลน์ทวั่ ทั้งประเทศ และเชื่องโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่
มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล
การรังวัดทาแผนที่รูปแปลงที่ดินเพื่อออกเอกสารสิ ทธิ์ที่ผ่านมาไม่มีค่าพิกดั ทางภูมิศาสตร์
ของหลักเขต หรื อแนวเขตที่ดินที่ถูกต้อง ตาแหน่งรู ปแปลงที่ดินในระวางแผนที่คลาดเคลื่อนจาก
สภาพความเป็ นจริ ง ก่ อให้เกิ ดปั ญหาการทับ ซ้อนของแผนที่ รู ป แปลงที่ ดินในระวางแผนที่ ไม่
สามารถตรวจสอบอ้า งอิ ง ตาแหน่ งของหลักเขตหรื อแนวเขตที่ ดินที่ ถูก ต้องเพื่ อระงับข้อพิพาท
เกี่ยวกับที่ดินและการให้บริ การด้านการรังวัดที่ดินล่าช้า เนื่องจากต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียง
มาระวังชี้แนวเขตที่ดิน
เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2554 กรมที่ดิน ได้เริ่ มนาเทคโนโลยีการหาค่า
พิกัดด้วยระบบดาวเที ยมมาใช้ในการรั งวัดรู ปแปลงที่ ดิน โดยติ ดตั้งสถานี รับสัญญาณดาวเทียม
อ้างอิงถาวร (Continuous Operating Reference Stations หรื อ CORS) จานวน 11 สถานี สาหรับใช้
ท าการรั งวัดเฉพาะรายด้วยโครงข่ ายดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในพื้ นที่ จัง หวัด
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นนทบุ รี, ปทุ ม ธานี และจัง หวัดสมุท รปราการ ต่อมากรมที่ ดิ นได้รับ งบประมาณต่ อ เนื่ อ งตาม
โครงการจัดทาแผนที่เพื่อรองรับการบริ หารจัดการข้อมูลบนแผนที่มาตราส่ วน 1 : 4000 กิจกรรม
ยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งโดยระบบดาวเทียม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,168.80 ล้านบาท เพื่อติดตั้งสถานี รับสัญญาณดาวเทียม
อ้างอิงถาวร และจัดหาเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจร (Rover) ทั้งนี้ ตาแหน่ งของการติ ดตั้ง
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) ได้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่ วมกับกรมแผน
ที่ทหาร, กรมโยธาธิ การและผังเมือง และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า เพื่อเป็ นโครงข่ายการ
รังวัดด้วยระบบดาวเทียม ใช้สาหรับสารวจรังวัดแปลงที่ดินให้มีค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ที่มีความละเอียด
ถูกต้องสู ง และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
GNSS Network) ถือเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานด้านการสารวจและทาแผนที่ของประเทศไทย ตั้งแต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์(RTK GNSS Network) จานวน 49 จังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประกาศพื้นที่
ยกระดับ การรั ง วัดด้วยดาวเทีย มในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาให้สานักงานที่ ดินจังหวัดบุ รีรั มย์
สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่ วนแยก ต้องทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาแนวทางของการเปลี่ยนแปลง
กรณี เปลี่ยนระบบการรังวัดที่ดิน กรณี ของสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจากเดิมทาการรังวัด
เป็ นงานแผนที่ช้ นั สองด้วยกล้อง เปลี่ยนมาเป็ นการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งโดยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงในการนาระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) ในด้า นปั ญหาในเชิ ง เทคนิ คต่างๆ เช่ น การทาความเข้าใจในระบบและกระบวนการ
ท างานในวิ ธี ก ารรั ง วัด การน าระบบโครงข่ า ยการรั ง วัด ด้ว ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) เข้ามาใช้ว่าบุคลากรในฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มีองค์ความรู ้ และมีการ
ปรั บ ตัวต่อการเปลี่ ย นแปลงได้ดีหรื อไม่ มี ปฏิ กิ ริย าไม่ย อมรั บในการเปลี่ ย นแปลงวิธีก ารรั งวัด
อย่างไร โดยในการเปลี่ยนแปลงการรังวัดจากเดิมเป็ นระบบการรั งวัดโดยวิธีแผนที่ ช้ นั หนึ่ งด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่รู้ล่วงหน้า
ก่อนประมาณ 3 เดือน ข้าพเจ้าผูด้ าเนินการวิจยั ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้าฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้มีการเรี ยกประชุม ช่างรังวัดผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อซักซ่ อมความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
ป้ อ งกัน การสร้ า งทัศ นคติ แ ละมุ ม มองที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง ซึ่ งอาจเป็ นที่ ม าของการไม่ ย อมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการน าระบบโครงข่ า ยการรั ง วัด ด้วยดาวเที ยมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลงการนาระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้ในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
3) เพื่ อ จัด ท าข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและเชิ ง การบริ หารในการจัด การการ
เปลี่ยนแปลงในการนาระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้
ในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
- เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบการรังวัดที่ดินจากการรังวัดทาแผนที่ช้ นั สองด้วย
กล้องสารวจประมวลผล เป็ นการรั งวัดโดยวิธีแผนที่ ช้ นั หนึ่ งโดยระบบโครงข่ายการรั งวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในด้านต่าง ๆ
2) ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 1 คนและนายช่างรังวัดจานวน 9 คนรวม 10 คนเนื่องจากทุก
คนปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการรังวัดโดย
วิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
3) ขอบเขตด้านพื้นที่
สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทุกตาบลในอาเภอเมือง อาเภอห้วยราช
และอาเภอบ้านด่าน
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ดาเนินการศึกษาระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 มีนาคม 2563
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1) สามารถน าผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการแก้ไ ขผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานของช่างรังวัด วิธีการดาเนิ นการ เครื่ องมือและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
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2) สามารถเพิ่มพูนความรู ้วิธีการรังวัดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งให้แก่ช่างรังวัดสานักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็ นอย่างดี
3) เพื่อยกระดับการรังวัดของสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็ นมาตรฐานสากล
4) ข้อ มู ล รู ป แปลงที่ ดิ น มี ค วามถู ก ต้อ งทั้ง รู ป ร่ า ง เนื้ อ ที่ และค่ า พิ กัด ภู มิ ศ าสตร์
สามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน และประชาชนมีความมัน่ คงในการถือครองและมีความ
เชื่อมัน่ ในเอกสารสิ ทธิที่ดิน
6) การจัดทาฐานข้อมูลรู ปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชน มีความถูกต้องเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐได้
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1) การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การทาให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปจากที่เป็ นอยู่เดิมไม่ว่าวิธี
ใด จากการรั งวัดที่ดินโดยวิธีแผนที่ ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network)
2) การรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ ง ด้ว ยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK
GNSS Network) หมายถึ ง วิ ธี ก ารรั งวัดค่ าพิ กัดฉากด้ว ยดาวเที ย มแบบจลน์ ทันที (Real Time
Kinematic: RTK) การรั งวัดวิธีน้ ี มีขอ้ ดี คือ ใช้เวลารั บสัญญาณที่ ส้ ันรวดเร็ ว และได้ค่าพิกัดขณะ
รังวัดประกอบด้วย 3 ส่วนที่สาคัญ คือ
(1) สถานี รั บ สั ญญาณดาวเที ย มอ้างอิ ง (Continuous Operating Reference Station:
CORS)
(2) ศูนย์ควบคุม (Control Center)
(3) การสื่ อสาร (Communication)
3) ในปั จจุบนั กรมที่ ดินใช้ระบบโครงข่ายการรั งวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
GNSS Network) เป็ นแบบระบบ Virtual Reference Station (VRS)
4) สานักงานที่ดิน หมายถึง สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั
เรื่ องการจัดการการเปลี่ยนแปลงกรณี เปลี่ยนระบบรังวัดที่ดิน: กรณี ศึกษาสานักงานที่ดินจังหวัด
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บุรีรัมย์ การศึกษาข้อมูลเอกสารรายงาน คู่มือเกี่ยวกับการรังวัดโดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสาระสาคัญเอกสาร
ต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริ หารกิ จการบ้านเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546
3) ประกาศกรมที่ดิน เรื่ อง กาหนดพื้นที่ทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ง
4) การรังวัด
5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
2.1 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 258
จึงกาหนดให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยด้านต่างๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี้ ช. ด้านอื่นๆ (2) จัด
ให้มีการถื อครองที่ดินอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์ และการถือครองที่ดินทั้ง
ประเทศ เพื่อแก้ไขปั ญหากรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ครอบครองอย่างเป็ นระบบ ขั้นตอนดาเนิ นการการ
ปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดาเนิ นการและระยะเวลาปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่ งต้องกาหนดให้เริ่ ม
ด าเนิ น การปฏิ รู ป แต่ ล ะด้า นภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ ว ัน ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รวมตลอดทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 80)
การปฏิ รู ป ประเทศตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 คื อ การสร้ า ง
ความสามารถ ความสามัคคีในประเทศชาติให้มีความสงบ เรี ยบร้อย เป็ นธรรม ทุกคนมีโอกาสเท่า
เทียมกัน ขจัดความเหลื่อมล้ า สร้างคุณภาพชี วิตที่ดี ประชาชนมีความสุ ขและทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาประเทศ ประชาชนทุกภาคส่ วนรู ้ จักใช้สิทธิ์ และหน้าที่ของตนเอง หน่ วยงานของรั ฐ
ปฏิ บ ัติง านภายใต้หลัก ธรรมาภิ บ าลหลัก ความสุ จริ ต หลัก คุณธรรม ยึดความถูก ต้อง หลัก สิ ทธิ
มนุษยชน ภายใต้กฎเกณฑ์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้ ให้เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน มีการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์และการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบ
โครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เป็ นการรั งวัดชั้นสู ง มีมาตรฐานสากลที่ หลาย
ประเทศที่พฒั นาแล้วให้การยอมรับ มีความละเอียดถูกต้องสู ง สามารถนามาใช้แก้ปัญหาเรื่ องแนวเขต
ที่ดินและกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินในอนาคตได้เป็ นอย่างดี และจัดเป็ นโครงสร้างพื้นฐานด้านแผนที่ของประเทศ
ด้วย
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2.2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 3/1 และ
มาตรา 71/10 (5) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดว้ ยต่อไปนี้ หมวด 1 การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาตรา 6
การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี ได้แก่ การบริ หารราชการเพื่อบรรลุเป้ าหมายดังต่อไปนี้ 1) เกิ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐ 3) มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความ
คุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น 5) มีการปรับปรุ งภารกิจ
ส่ วนราชการให้ท ันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รั บ การ
ตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสม่าเสมอ หมวด 2 การบริ หาร
ราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน มาตรา 7 การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน หมายถึง การปฏิบตั ิราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุก และความเป็ นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ความสงบ ปลอดภัยของสังคมส่ วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุ ดของประเทศ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2546 : เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก., น. 1, 2)
การจัดการการเปลี่ยนแปลงกรณี เปลี่ยนระบบการรังวัดที่ดิน จากวิธีการรังวัดด้วยแผนที่ช้ นั
2 เป็ นการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
GNSS Network) ของสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี การรังวัด
เป็ นการใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง มีมาตรฐานสากลที่ทวั่ โลกยอมรับผลการรังวัดที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อน
+4 เซนติเมตร มีความละเอียดถูกต้องสู งมาก ทาให้ในอนาคตอันใกล้จะลดปั ญหาข้อขัดแย้ง หรื อกรณี
พิพาทแนวเขตที่ดินได้จานวนมาก เกิดผลสัมฤทธิ์ และความคุม้ ค่าต่อภารกิจรัฐ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดความผาสุ ก และสงบปลอดภัยต่อสังคมส่ วนรวม และเกิดประโยชน์สูงสุ ดของประเทศ
เนื่ องจากในปั จจุบนั ราคาที่ดินสู งขึ้นทุกปี และทรัพยากรที่ดินมีจากัด ความต้องการในการใช้ที่ดินของ
ประชาชนในประเทศมีสูงมาก หากวิธีการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย
ดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มี ก ารประกาศครอบคลุ ม ทั่ว ทั้ง ประเทศภายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 การรังวัดออกเอกสารสิ ทธิ์ โฉนดที่ดินที่มีปัญหาระหว่างหลายหน่วยงาน
และระหว่างที่ดินของรัฐกับที่ดินของเอกชนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะแปลงที่ดินที่ทาการ
รั ง วัดโดยวิ ธี แผนที่ ช้ ันหนึ่ ง ด้วยระบบโครงข่ายการรั งวัดด้วยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) มีค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ อา้ งอิงทุกแปลง ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบตั ิราชการ ประชาชน
ได้รับความสะดวกตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ วขึ้น
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2.3 ประกาศกรมที่ดิน เรื่ อง กาหนดพื้นที่ทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ันหนึ่ง
กรมที่ดินได้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการของกองเทคโนโลยีทาแผนที่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยมี โ ครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ง วัด ที่ ดิ น ด้ว ยระบบดาวเที ย ม ซึ่ ง มี แ ผนงานการ
สนับสนุ นการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย กาหนดวิธีการรังวัดทาแผนที่เพื่ออกโฉนด
ที่ ดินโดยวิธีแผนที่ ช้ ันหนึ่ งในพื้ นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ ต บุรีรัมย์ ราชบุรี พัทลุง
สระแก้ว และจังหวัดอานาจเจริ ญ ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไปโดยให้ทาการรังวัด
โดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ หรื อรังวัดโยงยึดออกจาก
หมุดหลักฐานแผนที่ที่มีค่าพิกดั สิ บเนื่ อง หรื อสัมพันธ์ กบั ค่าพิกดั ของระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ เว้นแต่ กรณี การรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามโครงการของกรมชลประทาน กรมทาง
หลวง หรื อการรังวัดแบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคาสั่งศาล ให้ถือปฏิบตั ิตามคาสั่งกรมที่ดิน ที่
2/2503 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2503 โดยอนุ โลม สาหรับการรังวัดให้กระทาการรังวัดโดยมี
มาตรฐานเท่าเดิมหรื อดีกว่า
2.4 การรังวัด
การรั ง วัดเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่ ง ว่าด้วยการหาความสัม พันธ์ ของตาแหน่ ง สิ่ งต่ า ง ๆ บน
พื้นผิวพิภพ ซึ่ งการรังวัดตามความหมายของกรมที่ดิน ตามมาตรา 1 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน
หมายความว่า การรั งวัดปั กเขตและทาเขตจดหรื อคานวณการรังวัด เพื่อให้ทราบที่ต้ งั แนวเขตที่ ดิน
หรื อทราบที่ต้ งั และเนื้ อที่ของที่ดิน เมื่อพิเคราะห์ถอ้ ยคาที่กฎหมายบัญญัติไว้ การรังวัดตามนัยนี้
แยกออกเป็ นหลักใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้ การรังวัดระยะ (รังวัด) แนวเขตที่ดิน การใช้เครื่ องมื อในการ
รังวัด การรังวัดเพื่อให้ทราบที่ต้ งั ของที่ดิน การปักหลักเขตที่ดิน การทาเขต จด หรื อทาแนวเขตให้รู้
ว่าที่ดินนี้จดเขตที่ดินของผูใ้ ด การคานวณเนื้อที่ของที่ดิน โดยวิธีคณิ ตศาสตร์จากค่าพิกดั ฉากของแต่
ละมุมเขต หรื อโดยวิธีมาตราส่ วน การรังวัดเฉพาะราย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แยกตามแต่ละ
ประเภท ได้แก่ การรังวัดออกโฉนดที่ ดินหรื อหนังสื อรับรองการทาประโยชน์การรั งวัดสอบเขต
แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน การรังวัดตรวจสอบเนื้ อที่ตามหนังสื อรับรองการทาประโยชน์รวมถึง การ
ออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง วิธีการรังวัดทาแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ได้ ถูกกาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) และกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้กระทา
ได้ 2 วิธี คือ แผนที่ช้ นั หนึ่ งกระทาโดยการใช้กล้องธี โอโดไลท์และเครื่ องมือวัดระยะโยงยึดหลักเขต
วัดง่ามมุ มภาคของทิ ศ หรื อใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผล หรื อการรั งวัดด้ว ยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
ดาวเทียม หรื อด้วยเครื่ องมือสารวจประเภทอื่นที่มีความละเอียดถูกต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กรมที่ดินกาหนด (สานักมาตรฐานและส่งเสริ มการรังวัดกรมที่ดิน, 2563)
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โดยวิธีการรังวัดแบบเดิ มของสานักงานที่ ดินจังวัดบุรีรัมย์น้ นั เป็ นการรั งวัดวิธีแผนที่ ช้ นั
สองด้วยกล้องสารวจประมวลผล (กล้องที่สามารถรังวัดมุมและระยะได้ดว้ ยอิเล็คทรอนิ กส์) โดย
นายช่ า งรั ง วัดจะท าการตรวจสอบแนวเขตเดิ ม ก่ อ นหากพบหลัก เขตที่ ดิ นเดิ ม เจ้า ของที่ ดิ น และ
เจ้าของที่ดินข้างเคียงยืนยันว่าถูกต้องนายช่างรังวัดรังวัดระยะรอบแปลงด้วยเทปวัดระยะจากหลัก
เขตถึงหลักเขตไปตามนั้น หากแนวเขตที่ดินเดิมเป็ นโฉนดที่ดินงานย้ายรู ปแปลงจากกลักฐาน น.ส.
๓ ก. เป็ นโฉนดที่ดินจะไม่มีหลักเขตที่ดินเดิมหรื อกรณี หลักเขตที่ดินเดิมสู ญหาย นายช่างรังวัดจะ
ใช้ระวางแผนที่ หลักฐานแผนที่เดิมประกอบการรังวัดโดยให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง
นาชี้ปักหลักเขตที่ดินตามแนวเขตที่ครอบครองและทาประโยชน์อยู่แต่ตอ้ งไม่เป็ นการสมยอมแนว
เขตที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายแต่อย่างใดนายช่างรังวัดรังวัดระยะรอบแปลงด้วยเทปวัดระยะจาก
หลักเขตถึงหลักเขตจนได้อาณาเขตรอบแปลง และดาเนินการวางเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่เพื่อ
ตั้งกล้องโยงยึดหลักเขตรอบแปลงเมื่อโยงยึดหลักเขตรอบแปลงแล้วเสร็ จงานสนามเป็ นอันเสร็ จสิ้ น
ภารกิจยกเว้นกรณี เจ้าของที่ดินขอแบ่งแยกจากัดเนื้ อที่นายช่างรังวัดต้องนารู ปแผนที่ไปคานวณและ
มาปักหลักเขตจากัดเนื้ อที่อีกครั้ง เมื่อมีการประกาศยกระดับการรังวัดทาแผนที่เป็ นการรังวัดโดยวิธี
แผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2563 นั้นวิธีการรังวัดมีข้ นั ตอนกระบวนการเพิ่มขึ้นจากเดิมคือต้องมีการนาเครื่ องรับสัญญาณ
ดาวเที ย มมารั บ สัญ ญาณดาวเที ย มที่ หมุ ดหลัก ฐานแผนที่ เพื่ อให้ไ ด้ค่าพิ กัดภูมิ ศาสตร์ ของหมุ ด
หลัก ฐานแผนที่ จะได้นาไปค านวณค่าพิ กัดภูมิ ศาสตร์ ของหมุดหลัก เขตของแปลงที่ รังวัดและ
คานวณเนื้อที่ที่ดินแปลงที่ขอรังวัดต่อไปโดยวิธีการรังวัดวิธีใหม่ทางกรมที่ดินได้ให้ขอ้ มูลว่ามีความ
ละเอียดถูกต้องสู งบวก ลบ 4 เซนติเมตรเป็ นที่ยอมรับในหลายประเทศโดยกรมที่ดินมีโครงการจะ
ยกระดับ การรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ ง ด้ว ยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) ให้แล้วเสร็ จทัว่ ประเทศในปี งบประมาณ พ.ศ.2565
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการการเปลีย่ นแปลง
เคิร์ตเลวิน (Kurt Lewin) กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
(Robbins & Coulter, 2008: 163) คือ 1) การละลายพฤติกรรมเดิม (Unfreezing) เป็ นขั้นตอนการ
เตรี ยมการไปสู่ การเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มแรงขับเคลื่อน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ที่ฝ่ายบริ หารต้องการ เป็ นความพยายามลดแรงต้านของพนักงานที่จะ
ทางานตามแบบเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดยการให้ขอ้ มูลแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่
เพื่ อให้พ นัก งานตระหนัก ถึ ง ความจาเป็ นขององค์ก ารที่ ต้องเปลี่ ย นแปลง 2) การเปลี่ ย นแปลง
(Changing)ไปสู่ ดุล ยภาพใหม่ เป็ นการดาเนิ นการปรั บ ปรุ ง ระบบ ขั้นตอน สิ นค้า บริ ก าร หรื อ
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ผลลัพธ์อื่น ๆ ที่ฝ่ายบริ หารกาหนด เพราะการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่พนักงานต้องเรี ยนรู ้ และ
ต้องท าในสิ่ ง ที่ ต่า งไปจากเดิ ม ในขั้นตอนนี้ องค์ก ารต้องให้ข้อมูล ใหม่ รู ปแบบพฤติ ก รรมใหม่
กระบวนการใหม่ หรื อวิธีการทางานแบบใหม่แก่พนักงาน และ 3) การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้มี
ความยัง่ ยืน หรื อทาให้แข็ง (Refreezing) องค์การต้องสร้างกลไกในการรักษาให้การเปลี่ยนแปลงคง
อยู่ เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดทัศนคติหรื อพฤติ กรรมการทางานใหม่ และกลายเป็ นสิ่ งที่ ทาเคยชิ น
องค์การต้องมี การให้แรงเสริ มบวกหรื อสร้ างแรงจู งใจในรู ปของรางวัล หรื อเงิ นแก่ พนักงานที่มี
พฤติกรรมการทางานใหม่น้ ี ดว้ ย ในขั้นตอนนี้ องค์การสามารถใช้การสอนงานหรื อการทาตัวเป็ น
แบบอย่างที่ดีของหัวหน้างานและฝ่ ายบริ หารใช้การสอนงานหรื อการทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีของ
หัวหน้างานและฝ่ ายบริ หาร (ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559)
จอห์น ค็อตตเตอร์ (John Kotter, 1996) กล่าวว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย
1) การสร้างสานึกแห่งความเร่ งด่วน (Create Sense of Urgency) ของการเปลี่ยนแปลง ทาให้คนใน
องค์กรตระหนักว่าตอนนี้ มีปัญหาอะไร ทาไมต้องมี การเปลี่ ยนแปลง มี เหตุผลหรื อความจาเป็ น
เร่ งด่วนอย่างไร ขั้นตอนการอธิบายให้พนักงานในองค์กรเข้าใจนี้สาคัญมาก มิฉะนั้นจะเกิดแรงต้าน
ได้ง่าย 2) การริ เริ่ มแนวทางร่ วมกัน (Build Guiding Coalition) หรื อสร้างแกนนาพันธมิตร เช่น การ
สร้างพนักงานแกนนา (Change Agents) จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง ระดับกลาง และระดับล่าง ซึ่ งคน
กลุ่มนี้ตอ้ งเป็ นพนักงานที่มีความสามารถ เชื่อมัน่ ในวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีทกั ษะในการสื่ อสาร
มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น 3) สร้างวิสัยทัศน์เชิ งกลยุทธ์และริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Form Strategic Vision And
Initiatives) คือ ควรวางเป้ าหมายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ชดั เจน เพื่อนาไปสู่ สิ่งที่
คาดหวังและสื่ อออกไปให้ทุกคนในองค์การทราบถึงอนาคตที่ตอ้ งการจะเป็ น4) การสื่ อสารให้ผูอ้ ื่น
ทราบ (Communicating the Change Vision) หมายถึง การหาโอกาสและใช้ช่องทางในการสื่ อสาร
ให้ บุ ค คลในองค์ก ารทราบถึ ง วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพฤติ ก รรมใหม่ ๆ ที่ ต้อ งการ 5) การมอบอ านาจ
(Empower Action) หมายถึง การมอบหมายอานาจให้บุคคลมีอานาจในการทางานได้ เช่น ให้ขอ้ มูล
ที่ ส าคัญเพื่ อตัดสิ นใจ 6) สร้ า งความส าเร็ จระยะสั้ น (Establish Short-Term) การเปลี่ ย นแปลงที่
ยิ่งใหญ่จนประสบความสาเร็ จต้องใช้เวลา ซึ่ งทาให้คนในองค์การที่มองไม่เห็นภาพรวม และรู ้สึก
ท้อแท้กับการเปลี่ ยนแปลงได้ ดังนั้น จึ งควรตั้งเป้ าหมายระยะสั้น เพื่อให้ทุกคนในองค์การเห็ น
ความส าเร็ จ ในแต่ ล ะระยะของการเปลี่ ยนแปลง 7) สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงให้เ กิ ด อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(Creating a Constantly Change) หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม การพัฒ นาบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 8) ให้ความสาคัญกับผลงานที่ดีและวัฒนธรรมการทางานใหม่ๆ (ชาติชาย
คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559)
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ณั ฎ ฐพัน ธ์ เขจรนัน ทน์ ได้ก ล่ า วว่ า การเปลี่ ย นแปลงมี ล ัก ษณะเป็ นสากลที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ
องค์การ ไม่มีองค์การไหนที่อยู่รอดได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถกล่าวได้อีกว่า การ
เปลี่ยนแปลงนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการอยู่รอดขององค์การในระยะยาว ดังนั้น นักบริ หารจึงต้องมีมโน
ทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง การปรับแต่งหรื อเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ
ให้แตกต่างจากเดิม ตัวอย่าง เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับโครงสร้างองค์การ หรื อการขยาย
ขอบเขตการดาเนิ นงาน เป็ นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีผลกระทบหรื อ
ปฏิสัมพันธ์กบั องค์การ เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะมีระดับของความรุ นแรงที่ต่างกัน
2) การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบตั ิการใน
การปรั บแต่งสิ่ งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิมโดยอาจจะมีการดาเนิ นงานที่มีแบบแผนกระทาอย่าง
รวดเร็ ว หรื อค่อยเป็ นค่อยไป ปกติการดาเนิ นงานเชิงกลยุทธ์มกั จะต้องสัมพันธ์กบั ความพยายาม
สร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็ นบวกให้เกิดขึ้นแก่องค์การ ดังนั้น การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิจึง
เกี่ยวข้องกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรู ปธรรม
3) ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูท้ าการเปลี่ยนแปลง หรื อรับหน้าที่ในการจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์ก าร โดยที่ ตัวแทนการเปลี่ ย นแปลงอาจเป็ นบุคคลจากภายใน (Internal Staffs) หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอก (External Experts) องค์การ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552: 259 – 261)
กัญชลี จานงวงศ์ มีการบัญญัติคาจากัดความว่า การทาให้เกิดความแตกต่างมากในลักษณะ
เช่นนี้ อาจจะหมายถึง การทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การด้านโครงสร้าง ซึ่ งอาจจะอยู่
ในรู ปแบบนัย หรื อรู ปนับ สถานภาพ และบทบาทของคนในองค์กร หรื อปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การ
ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ได้ (กรพินธ์ ศรี สุภา, 2550)
เสนาะ อูนากู ล ให้ความเห็ นว่า ความพร้ อมการเปลี่ ยนแปลงองค์การ คือ ความพยายามที่จะ
ปรับปรุ งกรรมวิธีในการทางานและโครงสร้างขององค์การ หรื อกระวนการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น (กรพินธ์ ศรี สุภา, 2550)
Ralf ได้อธิ บายว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน หมายถึง ความพยายามที่จะปรับปรุ งหน้าที่
ต่าง ๆ ขององค์การทั้งหมด หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งขององค์การ เพื่อประสิ ทธิผลขององค์การ (Ralf,
1983)
Williamsให้ แ นวคิ ด เพิ่ ม เติ ม ว่ า การเปลี่ ย นแปลงเป็ นพลัง ที่ จ ะท าให้ ผ ลผลิ ต เกิ ด ความ
แตกต่างจากรู ปแบบเดิม ทั้งด้านคุณภาพและเงื่อนไขขององค์การ (Williams, 2005)
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Robbins ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การ คือ การทาสิ่ งที่แตกต่างจากแผนการเปลี่ยนแปลง
คือ การปรับเปลี่ยนกิจกรรม เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนด (Robbins, 2011)
แก้วตา ไทรงาม และคณะ กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการทางาน
ของผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงาน เพื่อร่ วมกันเปลี่ยนแปลงสภาพขององค์การแบบเดิมไปสู่ องค์การแบบ
ใหม่ คือ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (แก้วตา ไทรงาม และคณะ, 2548: 57)
บุษกร วัชรศรี โรจน์ กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การบริ หารจัดการเพื่อ
สนับสนุนให้องค์การและบุคลากรสามารถที่จะปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในองค์การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (บุษกร วัชรศรี โรจน์, 2548: 15)
สุ พานี สฤษฎ์วานิ ช กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่องค์การจะ
ปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม
และสภาพแวดล้อ มภายนอกอื่ น ๆ หรื อ จากกลุ่ ม ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ที่ ข้อ งกับ องค์ก ารที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง (สุพานีสฤษฎ์วานิช, 2549: 541)
รั ศ มี เจริ ญรั ตน์ ได้ใ ห้ ค วามหมายของการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงว่ า การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นการดาเนินงานหรื อกิจกรรมที่ใช้กระตุน้ และสนับสนุนองค์กรให้สามารถผ่านช่วง
ของการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเข้าสู่ สภาพแวดล้อมใหม่ในการทางานได้อย่างสาเร็ จ กุญแจ
สาคัญดอกแรกของการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพคือการทาให้บุคลากรในองค์กร
เชื่อ และตระหนักในคุณค่าหรื อเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง (รัศมี เจริ ญรัตน์, 2551:
25)
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ
การจัดการกับกลไกส่ วนต่าง ๆ ขององค์การให้สามารถเรี ยนรู ้ ปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การได้รับผลดี และลดผลกระทบในทาง
ที่ไม่ดีของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้องค์การดาเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่ น สามารถอยู่
รอดและเจริ ญก้าวหน้าได้ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2551: 3)
นุ กูล อุบลบาล ได้ให้ความหมายของการบริ หารการเปลี่ยนแปลงว่า เป็ นการจัดการกับ
เหตุการณ์ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เหมาะสม ทาให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (นุกูล อุบลบาล, 2553:
166)
วิลาวัลย์ อันมาก กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หมายถึง
กระบวนการปรับเปลี่ยนสภาพการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารในการปรับปรุ งกระบวนการทางาน ตาม
แผนที่วางไว้ โดยการนาระบบและวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนับสนุ นให้
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องค์การหรื อบุคลากรสามารถที่จะปรับตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานด้วย (วิลาวัลย์ อันมาก, 2556: 43)
สรุ ปได้ว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการดาเนิ นการจัดการกับกลไก
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ขององค์การให้เรี ยนรู ้ ปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท้ งั
ภายนอกและภายในองค์ ก าร ท าให้ อ งค์ ก ารสามารถผ่ า นช่ ว งการปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อ เข้ า สู่
สภาพแวดล้อ มใหม่ ใ นการท างานได้ส าเร็ จ จนการพัฒ นาองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เป็ นเครื่ องมื อนาไปสู่ การพัฒนาองค์การอย่าง
ยัง่ ยืน

3. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษางานวิจัย เรื่ อ ง การจัดการการเปลี่ ย นแปลงระบบการรั งวัดที่ ดิ น : กรณี ศึ ก ษา
สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเชิงคุณภาพโดยกาหนดวัตถุประสงค์สาหรับการวิจยั ไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการรังวัดด้วยวิธีการเดิม (แผนที่ช้ นั 2) และวิธีการ
รั งวัดโดยวิธีแผนที่ ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของ
สานักงานที่ดิ นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะได้ศึกษาถึงวิธีการ กระบวนการรังวัด เวลาที่ทาการรั งวัด
สภาพภูมิประเทศที่ทาการรังวัด สภาพอากาศขณะที่ทาการรังวัด เครื่ องมือที่ใช้ในการรังวัด ช่าง
รังวัดผูท้ าการรังวัด ว่าสามารถบริ หารจัดการการรังวัดโดยใช้เครื่ องมือรังวัดที่เป็ นเทคโนโลยีการ
รั ง วัดชั้นสู ง มี ค่ า ความละเอี ย ดถู ก ต้อง + 4 เซนติ เมตร มาให้บริ ก ารให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดต่อ
ประชาชนและภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และแนวเขตที่ดินของภาคเอกชนได้ดี
เพียงใด
3.1 วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีวิจยั ออกเป็ น 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีสัมภาษณ์โดยละเอียด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั จะถามคาถามตาม
แนวคาถามที่กาหนดไว้ เพื่อเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูป้ ฏิบตั ิงาน 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 นายช่างรังวัด
กลุ่มที่2 หัวหน้างานรังวัด กลุ่มที่ 3 เจ้าพนักงานที่ดิน
2) วิธีประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็ นการเก็บข้อมูลโดยผูว้ ิจยั จะป้ อนคาถามให้แก่ที่
ประชุ ม กลุ่ ม โดยใช้ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ทั้ง 3 กลุ่ ม แรกที่ ไ ด้เชิ ญมา เพื่ อให้ที่ ป ระชุ ม ได้ร่วมกันให้ ข ้อ มู ล
ข้อคิดเห็นและร่ วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญ
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3) วิธีศึกษาจากข้อมูลเอกสาร เป็ นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง คู่มือเกี่ยวกับการ
รั งวัดทาแผนที่ โดยวิธีแผนที่ ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรั งวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
GNSS Network)
3.2 เครื่ องมือในการวิจัย
มีการสร้างเครื่ องมือใช้ในการวิจยั ดังนี้
1) แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบละเอียดในวิธีการรังวัดทุกด้าน
2) ประเด็นคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มย่อย กาหนดไว้จากปั ญหาต่างๆ ในการ
ทางาน
3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้เวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการออกรังวัดทาแผนที่โดยวิธี
แผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของช่าง
รั ง วัดส านักงานที่ ดิ นจังหวัดบุ รี รั มย์ ระหว่างวันที่ 24 กุ มภาพันธ์ 2563 – 28 มี นาคม 2563 และ
ดาเนินการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์โดยละเอียด และประชุมกลุ่มย่อยในเดือนเมษายน 2563
3.4 การวิเคราะห์ เนื้อหา
การวิเคราะห์เนื้ อหา คือ เทคนิ คการวิจยั ที่ พยายามจะบรรยายเนื้ อหาของข้อความ หรื อ
เอกสารโดยใช้วิธีการอย่างเป็ นระบบ และเน้นสภาพวัตถุวิจยั การบรรยายจะเน้นที่เนื้ อหาตามที่
ปรากฏในข้อความ พิจารณาเนื้ อหาโดยผูว้ ิจยั ไม่มีอคติหรื อความรู ้สึกของตนเองเข้าไปพัวพัน ไม่
เน้นการตีความหารื อหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง หรื อความหมายระหว่างบรรทัด ซึ่ งสรุ ปได้
ว่าการวิเคราะห์เนื้ อหาจึงต้องมีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ คือ ความเป็ นระบบ มีความเป็ นสภาพวัตถุ
วิจยั และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี สรุ ปได้ว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารคงทาได้ท้ งั โดยวิธีการเชิ ง
ปริ ม าณ และวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ คื อ การท าให้ ข ้อ มู ล เอกสารได้แก่ ถ้อ ยค า
ประโยคหรื อใจความในเอกสารเป็ นจานวนที่วดั ได้ แล้วแจงนับจาจานวนของถ้อยคา ประโยค หรื อ
ใจความเหล่านั้น ซึ่ งวิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบนี้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ส่ วน
วิธีการเชิงคุณภาพ
เบสห์ , จอห์ น ดับ เบิ ล ยู ได้ส รุ ป การวิ เคราะห์ เอกสารหรื อการวิ เคราะห์ เนื้ อหาไว้ ดัง นี้
เอกสารเป็ นแหล่งข้อมูลที่สาคัญใช้ในการค้นคว้า ซึ่งมีแ หล่งให้คน้ อยู่มากมาย และวิธีการวิเคราะห์
ก็คล้ายคลึงกับวิธีการของนักประวัติศาสตร์ คือ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ หรื ออธิบาย
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สภาพของปรากฏการณ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างความสัมพันธ์ของตัวแปร อันจะนาไปสู่การอ้างอิง
ถึงประชากร การวิเคราะห์เอกสารหรื อการวิเคราะห์เนื้ อหา จะมีประโยชน์ในการตอบคาถาม และ
การอภิปรายปรากฏการณ์ทางสังคมที่แท้จริ ง (Best, 1981: 106 -108)
ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหามีดงั นี้
1) กาหนดคาถามงานวิจยั
2) ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยละเอียดและการประชุมกลุ่มย่อย
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยละเอียดและประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มี นายช่างรังวัดผูป้ ฏิบตั ิงาน
รังวัดในพื้นที่, หัวหน้างานรังวัดผูป้ ฏิบตั ิงานรังวัดในพื้นที่และตรวจงานรังวัดทุกประเภทให้เป็ นไป
ตามระเบียบ และกฎหมาย และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ดของสานักงาน
ที่ ดินจัง หวัดบุ รีรัม ย์ ในประเด็นการจัดการการเปลี่ ยนแปลงกรณี เปลี่ย นระบบการรั งวัดที่ ดิน :
กรณี ศึกษา สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่าง ๆ เช่นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการ
รังวัดของช่างรังวัด สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ เวลาขณะที่ทาการรังวัด ประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือรังวัด ความสามารถของช่างรังวัดผูท้ าการรังวัด เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วจะ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์วา่ มีปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง สภาพปัญหาวิธีการจัดการเปลี่ยนแปลง แนวทางการ
แก้ไขและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการรังวัดชั้นสู ง แล้วดาเนิ นการสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
และทาการอภิปรายผลการศึกษาต่อไป

4. ผลการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์
ตามที่ผศู ้ ึกษาได้สัมภาษณ์จดั การประชุมกลุ่มและการวิเคราะห์เนื้ อหา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิง
คุ ณภาพกับ นายช่ า งรั ง วัดส านัก งานที่ ดินจังหวัดบุรีรัมย์ที่ เป็ นผู ้ปฏิ บตั ิ งานโดยตรง ที่ ไ ด้รับการ
เปลี่ ย นแปลงในวิ ธี ก ารรั ง วัด จากการรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน สองด้ว ยกล้อ งส ารวจประมวลผล
เปลี่ ยนเป็ นการรั งวัดโดยวิธี แผนที่ ช้ ันหนึ่ งด้วยระบบโครงข่ ายดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) สามารถสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ได้ ดังนี้
4.1 ปัญหาด้านการใช้ เครื่ องมือ
จากการที่หน่วยสนับสนุนการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) มาเป็ นวิทยากรฝึ กสอนนายช่างรังวัดแล้ว นายช่างรังวัดมีความรู ้ ความ
เข้า ใจในเรื่ องการรั ง วัดโดยแผนที่ ช้ ันหนึ่ ง ด้วยระบบโครงข่า ยดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS
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Network) ในระดับปานกลาง สามารถออกไปทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลได้ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมายและมีปัญหาเกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงานดังนี้
ปั ญหาการปฏิ บั ติ งานตามคู่ มือ เกี่ยวกับ การรั บ สั ญญาณ หากเครื่ องมื อมี ปั ญหาเกี่ยวกับ
พารามิเตอร์ หรื อค่าต่าง ๆ ในตัวเครื่ องรับสัญญาณ นายช่างรังวัดไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ ต้อง
ประสานกองเทคโนโลยีทาแผนที่ กรมที่ดิน เพื่อทาการแก้ไขปัญหา เนื่องจากคู่มือการปฏิบตั ิงานไม่
มีรายละเอียดมากพอ
ปัญหาการนาข้ อมูลจากการรับสั ญญาณดาวเทียมเข้ าสู่ โปรแกรม DOLCAD ฐานข้อมูลของ
กรมที่ดินนั้น โปรแกรมที่ใช้ส่งข้อมูลทามาดีมากนาเข้าข้อมูลได้อย่างสะดวกแต่ตอ้ งระวังเวลากรอก
ข้อมูลชื่อระวาง ตาบล อาเภอ ต้องตรวจให้เรี ยบร้อยก่ อนหากกรอกข้อมูลผิดพลาดแล้วอัพโหลด
ข้อมูลงานเข้าไปในฐานข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ตอ้ งแจ้งกรมที่ดินทราบก่อนจึง
จะลบข้อมูลงานเดิมให้และส่ งข้อมูลงานเข้าไปใหม่เพื่อแก้ไข ทาให้ใช้เวลาทางานเพิ่มขึ้น
ปัญหาหน่ วยสนับสนุนการรังวัด มีระยะเวลาการสอนใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมมีนอ้ ย
เกินไปเนื่องจากเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมมีประสิ ทธิภาพสูงสามารถทาการรังวัดได้หลายประเภท
หากหน่วยสนับสนุนการรังวัดมีระยะเวลาอยู่อบรมการรังวัดในพื้นที่มากขึ้นจะถ่ายทอดความรู ้ดา้ น
การใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมวิธีการรังวัดชั้นสู งจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างมาก
ปัญหาเครื่ องรับสั ญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) ไม่เพียงพอกรมที่ดินได้จดั สรร
เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมให้กบั สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 5 ชุดแต่นายช่างรังวัดมีท้ งั หมด
10 คน จึ งท าให้มี เครื่ องรั บสั ญญาณดาวเที ยมไม่ เพี ยงพอกับผู ้ปฏิ บัติ งานเป็ นเหตุ ใ ห้ ต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงการทางานโดยช่างรังวัดต้องสลับกันใช้เครื่ องมือ ส่ วนที่ดินที่ทาการรังวัดต้องอยูพ่ ้นื ที่
ใกล้เคียงกัน เมื่อนายช่างรังวัดที่นาเครื่ องรับสัญญาณออกไปก่อนทาการรับสัญญาณเสร็ จจะได้ส่ง
ต่อให้ช่างรังวัดอีกคนทาการรับสัญญาณดาวเทียม หากนายช่างรังวัดคนแรกยังทาการรังวัดและรับ
สัญญาณดาวเทียมไม่เสร็ จอีกคนก็ตอ้ งรอจึงทาให้เสี ยเวลาไม่สามารถดาเนิ นการรังวัดต่อให้แล้ว
เสร็ จได้เพราะต้องรอเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม หากนายช่างรังวัดคนแรกที่นาเครื่ องรับสัญญาณ
ดาวเที ยมออกไปก่ อนทาการรั ง วัดและรั บสัญญาณไม่ แล้วเสร็ จภายในวันนั้นนายช่ างรั งวัด ที่ ร อ
เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมคนถัดไปก็จะทางานไม่เสร็ จด้วยเป็ นการเพิ่มงานมากขึ้น จนเกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์จากนายช่างรังวัด ข้าพเจ้าผูท้ าการวิจยั ในฐานะหัวหน้าฝ่ ายรังวัดต้องประชุมหารื อ
สร้างขวัญ กาลังใจ สร้างความสามัคคีเพื่อไม่ทาให้เกิดความแตกแยกในองค์การโดยแจ้งให้นายช่าง
รังวัดประสานงานกัน หากนายช่างรังวัดคนใดมีปัญหาในพื้นที่ก็ให้ประสานงานกับนายช่างรังวัดที่
รังวัดเสร็ จแล้ว ให้นาเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไปให้นายช่างรังวัด ที่ยงั ไม่ได้รับสัญญาณผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์กลุ่มช่างรังวัดบุรีรัมย์และทางโทรศัพท์ จึงทาให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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ให้นายช่างรังวัดทุกคนที่ออกทาการรังวัดสามารถรับสัญญาณเทียมและรังวัดที่ดินจนแล้วเสร็ จได้
เป็ นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งโดยได้รายงานปัญหาอุปสรรคดังกล่ าวให้กรมที่ดินทราบเบื้องต้นแล้ว
แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรเป็ นปัญหาเชิงนโยบาย เนื่องจากกรมที่ดินต้องขอ
อนุมตั ิงบประมาณซื้อเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมเพิ่มและต้องจัดสรรเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมให้
สานักงานที่ดินจังหวัด, สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่ วนแยก ที่มีการยกระดับการรังวัดโดยวิธี
แผนที่ ช้ ันหนึ่ ง ด้วยระบบโครงข่ ายดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในปี งบประมาณ
2564 ก่อนจึงจะจัดสรรเครื่ องมือให้สานักงานที่ดินที่เครื่ องรับสัญญาณไม่เพียงพอได้
ปัญหาการเพิ่มภาระงานด้ านเทคนิค การปฏิบตั ิงานเพราะนายช่างรังวัดต้องนาเครื่ องรับ
สัญญาณดาวเทียมไปรับสัญญาณดาวเทียมที่หมุดหลักฐานแผนที่และหมุดตรวจสอบเพื่อให้ได้ค่า
พิกดั ภูมิศาสตร์นามาคานวณค่าพิกดั ภูมิศาสตร์จากการรังวัดส่ องกล้องโยงยึดหลักเขตหลักเขตที่ดิน
และนาค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ที่ได้ในแต่ละมุมเขตที่ดินคานวณเนื้ อที่ที่ดินต่อไปในด้านงานเอกสารพิมพ์
รายการเพิ่ม 3 แผ่น คือ ร.ว.๘๐ก, ร.ว.๘๐ข และร.ว.๓๑ง ส่ วนขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานรังวัดใน
พื้นที่น้ นั สามารถรังวัดได้เร็ วขึ้น ตั้งกล้องที่หมุดหลักฐานแผนที่นอ้ ยลงโยงยึดหมุดหลักเขตน้อยลง
หากหลักเขตใดไม่สามารถโยงยึดเก็บรายละเอียดได้สามารถใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมรับค่า
พิกดั ภูมิศาสตร์ที่ตาแหน่งหมุดหลักเขตได้อีกทางหนึ่ง โดยแทบไม่ตอ้ งเก็บรายละเอียด คันนา แนว
ถนน ต้นไม้เหมือนวิธีการรังวัดแบบเดิมเพราะตาแหน่งหลักเขตที่โยงยึดเก็บรายละเอียดไปแล้วมีค่า
พิกดั ภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแน่นอน
ปั ญหาสภาพภูมิประเทศและเวลาที่เหมาะสมในการรั บสั ญญาณดาวเทียม การเลือกที่ ต้ งั
หมุ ดหลัก ฐานแผนที่ น้ ันต้องเป็ นที่ โล่ ง แจ้ง ไม่ มี ต้นไม้ เสาไฟแรงสู ง หรื อเสาโทรศัพ ท์ ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการรับสัญญาณดาวเทียม เพราะจะทาให้สัญญาณดาวเทียมค่าไม่เสถียรหรื อไม่สามารถ
รับสัญญาณดาวเทียมได้ และเวลาของการรับสัญญาณในช่วงเวลา 11.00 -13.00 น. จะมีอุปสรรค
มากเนื่องจากพระอาทิตย์อยูเ่ หนือศีรษะ มีค่าการหักเหของแสงมาก ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการรังวัด
ซึ่งจะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ค่าไม่เสถียรทาให้ ใช้เวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมมากขึ้น
ปั ญหาด้ านการใช้ เครื่ องมื อของคนงานรั งวัด โดยเครื่ องมือที่นาออกไปใช้ใ นการรั ง วัด
เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) นายช่างรังวัดผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องฝึ กสอนคนงานให้มีทกั ษะมากขึ้นในเรื่ องการใช้เครื่ องมือและการดูแลรักษาเครื่ องรับสัญญาณ
ดาวเทียม เพราะหากมีการใช้งานอยูเ่ กิดอุบตั ิเหตุจากความประมาท เลินเล่อ ทาให้เครื่ องรับสัญญาณ
ได้รับความเสี ยหายโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนายช่างรังวัดผูค้ วบคุมซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ตอ้ งรับผิดชอบเครื่ องมือ
ที่ได้รับความเสี ยหายเองงานส่ วนนี้ โดยเครื่ องรั บสัญญาณดาวเทียมที่กรมที่ ดินนามาใช้เป็ นของ
CHC มีมูลค่าราคาในท้องตลาดสูงถึง 450,000-500,000 บาท ต่อเครื่ อง ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องใช้เครื่ องมือ
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ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนต้องคอยกาชับคนงานรังวัดให้ดูแลรักษาเครื่ องมือเป็ นอย่างดี ด้วย
เพราะเครื่ องมื อมี ค วามเปราะบางหากมี ก ารตกกระแทกพื้ นจะท าให้เกิ ดความเสี ย หายในวงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และจะท าให้ ค่ า พิ กัด ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้จ ากการรั บ สั ญ ญาณเกิ ด ความผิ ด พลาด
คลาดเคลื่อนเป็ นผลเสี ยหายต่อทางราชการได้
ปัญหาด้ านเทคนิคการรับสั ญญาณดาวเทียม ในการนาเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไปรับ
สั ญ ญาณเพื่ อ ให้ ไ ด้ค่ า พิ กัด ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ห มุ ด หลัก ฐานแผนที่ ห รื อ หมุ ด ตรวจสอบนั้ น ค่ า พิ กัด
ภูมิศาสตร์ที่รับสัญญาณได้ตอ้ งมีค่าความคลาดเคลื่อนจากเดิมไม่เกิน +4 เซนติเมตร หากเกินเกณฑ์
ต้องรับสัญญาณใหม่ให้ได้ค่าอยู่ในเกณฑ์และในพื้นที่ที่ทาการรังวัดที่ดินต้องนาเครื่ องรับสัญญาณ
ดาวเทียมไปรับที่หมุดหลักฐานแผนที่ที่ใช้ต้ งั กล้องส่ องโยงยึดหลักเขต การเลือกที่ต้ งั หมุดหลักฐาน
แผนที่น้ นั ต้องเป็ นที่โล่งแจ้ง ไม่มีตน้ ไม้ เสาไฟแรงสู ง หรื อเสาโทรศัพท์ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการรับ
สัญญาณดาวเทียม เพราะจะทาให้สัญญาณไม่เสถียร ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ แต่ใน
บางครั้งอาจเกิดปั ญหาอากาศปิ ด มีเมฆมากท้องฟ้ามืดครึ้ มเวลาก่อนฝนตก หรื อจานวนดาวเทียมที่
โคจรอยูม่ ีไม่มากพอทาให้รับสัญญาณไม่ได้
4.2 ปัญหาด้านการจัดการการเปลีย่ นแปลง
ตามที่ ก รมที่ ดิ น ได้มี ก ารยกระดับ การรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ ง ด้ว ยระบบโครงข่ า ย
ดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของส านั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์หลายด้าน
ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากบุ ค คลมี ท ัศ นคติ ไ ม่ดี มี ก ารต่ อ ต้า นการเปลี่ ย นแปลง ปั ญ หาเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
ดาวเที ย ม (RTK GNSS Network) มี ไ ม่เพี ย งพอต่อความต้องการ ปั ญหานายช่ างรั งวัดขาดความ
ชานาญในการใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) ข้าพเจ้าผูว้ ิจยั ดารงตาแหน่ ง
หัวหน้าฝ่ ายรั งวัดมีหน้าที่บริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้นายช่าง
รั ง วัดในฝ่ ายรั ง วัดสานักงานที่ ดินจัง หวัดบุ รีรัม ย์สามารถยอมรั บการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ นและ
ปรั บ ตัวสู่ ก ารเปลี่ย นแปลงเพื่ อนาองค์การไปสู่ การเป็ นศูนย์ขอ้ มูลที่ ดินและแผนที่แห่ งชาติ โดย
ปัญหาด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่พบโดยส่ วนใหญ่ดงั นี้
ปัญหาด้านทัศนคติ
จากการที่กรมที่ดินได้มีประกาศเรื่ อง กาหนดพื้นที่ทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ ง ใน
พื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไปนายช่างรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัด
บุ รี รั ม ย์มี ป ฏิ กิ ริ ย าการต่ อ ต้า นการเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารรั ง วัด โดยอ้า งเหตุ ผ ลว่ า เพิ่ ม งานมากขึ้ น
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เครื่ องมือที่นาไปใช้ปฏิบตั ิงานมีมากขึ้น ใช้เวลาทางานเพิ่มขึ้น ต้องรับผิดชอบเครื่ องมือที่มีราคาสู ง
มาก ข้าพเจ้าผูว้ ิจยั ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เป็ นผูค้ วบคุมดูแล
ตลอดจนต้องบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ ดินจังหวัดบุ รีรัมย์
ทั้งหมด ข้าพเจ้ายอมรับว่าในตอนแรกที่ได้เห็นประกาศการเปลี่ยนแปลงการรังวัดข้าพเจ้าผูว้ ิจยั เองมี
ความรู ้ สึ ก ต่ อ ต้า นการเปลี่ ย นแปลงไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ การยกระดับ วิ ธี ก ารรั ง วัด ของกรมที่ ดิ น แต่
เนื่ องจากเรื่ อ งดัง กล่า วเป็ นงานนโยบายของกรมที่ ดิ น ข้าพเจ้าจึ งได้ศึ ก ษาผลดี ผลเสี ย ของการ
ยกระดับการรังวัด ปรากฏว่าวิธีการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) นั้นมีผลดีต่อทางราชการ และประชาชนมากกว่าผลเสี ยอย่างเช่นหาก
ที่ ดินได้มี ก ารรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ ง ด้วยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) ไปแล้วจะมีค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ จะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมที่ดิน หากเจ้าของที่ดินหา
หลักเขตไม่พบหรื อไปหาตาแหน่งที่ดินตนเองไม่ถูกแปลงสามารถขอยื่นของรังวัดสอบเขตที่ ดิน
นายช่ า งรั ง วัดสามารถพาไปหาตาแหน่ งขอบเขตที่ ดินได้ และในกรณี ที่ ดินของรั ฐไม่ว่าจะเป็ น
หนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวงแนวเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ, แนวเขตป่ าไม้ถาวร ส.ป.ก, นิ คมสร้าง
ตนเอง และนิคมสหกรณ์หากมีการรังวัดรับรองด้วยพิกดั ภูมิศาสตร์ปัญหาเรื่ องการออกเอกสารสิ ทธิ์
โดยมิชอบจะลดลงเนื่องจากแนวเขตจะมีความชัดเจนมากกว่าการขีดเขตในระวางแผนที่ภูมิประเทศ
1: 50000 นายช่ างรั งวัดทางานสะดวกขึ้นเมื่ อหน่ วยงานภายนอกขอข้อมูลประกอบการพิจารณา
และสามารถพิมพ์ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลได้ทนั ทีลดเวลาการทางาน ข้าพเจ้ าจึงได้ประชุมนาย
ช่างรังวัดชี้แจงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับทัศนคติปรากฏว่าปฏิกิริยาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงลดลง
มาก มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการปรับตัวให้ทนั ต่อนโยบายการเปลี่ยนแปลงเพราะ
หากมีทศั นคติที่ไม่ดีหรื อต่อต้านนโยบาย การจัดการเปลี่ยนแปลงการรังวัดก็ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
รังวัดให้ได้ผลสัมฤทธิ์ และหากขอย้ายไปรับราชการสานักงานที่ดินแห่งอื่นที่ยงั ไม่มีการยกระดับ
การรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ก็ใช้
วิธีทาการรังวัดโดยวิธีเดิมได้จนถึง พ.ศ. 2565 ก็จะมีการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ทัว่ ประเทศ ถึงแม้วา่ จะย้ายไปรับราชการ
สานักงานที่ดินแห่ งอื่นก็ตอ้ งใช้การรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) อยูด่ ีไม่ชา้ ก็เร็ว จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ปัญหาการขาดความชานาญ
การรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ งด้ว ยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) เป็ นเทคโนโลยีการรังวัดชั้นสู ง เป็ นเรื่ องใหม่ในการปฏิบตั ิงานของช่างรังวัดในช่วงแรกมี
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ความล่าช้าขาดความชานาญ เมื่อเกิดปัญหาขณะปฏิบตั ิงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที ทา
ให้มีงานค้างจากการปฏิบตั ิงานภาคสนาม ต้องใช้เวลามากขึ้น และหลังจากการยกระดับการรังวัด
แล้ว 1 เดือน การปฏิบตั ิงานมีความคล่ องตัวมากขึ้นมีความชานาญมากขึ้น ช่างรังวัดสามารถแก้ไข
ปั ญหางานรังวัดได้มากขึ้น ทาการรังวัดได้รวดเร็ วขึ้นหากมีปัญหาการใช้งานไม่สามรถแก้ไขได้
ดาเนิ นการแจ้งหน่ วยสนับสนุ นการรังวัด หรื อกรมที่ดินผูค้ วบคุมระบบในปั จจุบนั นายช่างรั งวัด
สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 10 คน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการรั งวัดโดยวิธี แผนที่
ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ได้ 9 คน ทาการรังวัดโดยวิธี
แผนที่ช้ นั หนึ่ งได้ มีช่างรังวัดอีก 1 คน จะเกษียณอายุราชการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบ
กับมีปัญหาด้านสุ ขภาพจึงไม่ขอศึกษาการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) และขอสะสางงานค้างเก่าเพื่อรอเกษียณอายุราชการต่อไป
ปัญหาการวางแผนการเปลีย่ นแปลง
การรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ งด้ว ยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) นั้นมีความสาคัญอยู่ 2 อย่างคือ 1) เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม และ 2) ผูใ้ ช้เครื่ องมือ ใน
ส่ ว นอื่ น เช่ น จ านวนดาวเที ย มที่ โ คจรบนท้อ งฟ้ า สภาพภู มิ ป ระเทศสภาพอากาศนายช่ างรั งวัด
ผูใ้ ช้เครื่ องมือไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ หลังจากที่ได้มีการประชุมปรับทัศนคติไปแล้ว
ปรากฏว่า ปฏิ กิ ริย าการต่ อต้า นการเปลี่ ย นแปลงหมดไป มี ก ารยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงมากขึ้น
นายช่างรังวัดต้องปรับตัวให้ทนั ต่อนโยบายขององค์การข้าพเจ้าผูว้ ิจยั ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าฝ่ ายรังวัด
ได้หาแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2 ประเด็น 1) เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไม่เ พียงพอ
2) ผูใ้ ช้เครื่ องมือขาดความชานาญ โดยได้แก้ไขครั้งแรกให้นายช่างรังวัดที่ออกรังวัดพื้นที่ใกล้กนั ใช้
เครื่ องมือตัวเดียวกัน หลังจากใช้วิธีน้ ี ไปสองสัปดาห์แรกปรากฏว่าพบปั ญหาอย่างมากคือหากคนที่
ใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไม่มีความชานาญทั้งสองคนโดยที่นายช่างรังวัดคนแรกมีปัญหาการ
ใช้เครื่ องมือหรื อติดขัดปัญหาในงานภาคสนาม นายช่างรังวัดคนที่รอเครื่ องมือรังวัดคนต่อไปจะไม่
สามารถทางานให้แล้วเสร็ จได้เลยเพราะต้องรอเครื่ องมื อจากคนแรก จนในบางครั้งงานรังวัดไม่
เสร็ จทั้งสองคนจึ งได้มีการประชุ มสรุ ปแนวทางแก้ปัญหาใหม่คือให้นายช่างรังวัดที่ใช้เครื่ องรับ
สัญญาณดาวเทียมมีความชานาญระดับหนึ่ งแล้วนาเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมออกไปรังวัดก่ อน
หากรังวัดเสร็ จแล้วนาเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมมาให้นายช่างรังวัดอีกคนที่รออยู่หากนายช่าง
รังวัดที่รอเครื่ องรั บสัญญาณดาวเทียมขาดความชานาญ ก็จะให้นายช่างรั งวั ดที่มาส่ งเครื่ อ งรั บ
สัญญาณดาวเที ยมเป็ นพี่เลี้ ยงและประสานงานกันเพื่อช่ วยกันแก้ไขปั ญหาทาให้นายช่ างรั ง วัดมี
ความชานาญและเข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือมากขึ้นจนในปั จจุบนั นายช่างรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์จานวน 9 คนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงการและปฏิบตั ิงานรังวัดมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
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ปัญหาการจัดการของหน่ วยงานสนับสนุนการรังวัด
กรมที่ ดิ น ส่ ง หน่ ว ยสนับ สนุ น การรั ง วัด มาอบรมแนะน าวิ ธี ก ารใช้เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network)โดยกาหนดให้หน่วยสนับสนุน 1 หน่วยอยูส่ นับสนุนในพื้นที่ของ
ส านัก งานที่ ดิ นจัง หวัด บุ รี รัม ย์และส านัก งานที่ ดิ น จังหวัดบุ รี รั มย์ส าขาล าปลายมาศ จานวน 2
สานักงาน โดยมีช่างรังวัดรวมทั้ง 2 สานักงานจานวน 17 คนมีเวลาอยู่สนับสนุนในพื้นที่จานวน 34
วันรวมวันหยุดราชการ ซึ่ งการอยู่สนับสนุ นเพื่ อการอบรมแนะนาวิธี การใช้เครื่ องรับสั ญ ญาณ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) มีเวลาน้อยมาก วิทยากรที่มาสนับสนุนการฝึ กอบรมเป็ นวิศวกร
รั ง วัด ช านาญการของกรมที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาวิ ศ วกรรมส ารวจมาสอนเทคนิ คการใช้
เครื่ องมือส่ วนนายช่างรังวัดที่เข้ารับการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือนั้นในช่วงแรกมีปัญหาเรื่ องพื้น
ความรู ้ซ่ ึ งนายช่างรังวัดส่ วนใหญ่จะมีวุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. แต่พอผ่านสัปดาห์แรกของการ
อบรมผ่านไปนายช่างรังวัดบางส่ วนปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ได้แต่ยงั มีบางส่ วนซึ่งมีอายุมากเกิน
45 ปี จะมีปัญหาเรื่ องความเข้าใจในเทคนิคการใช้เครื่ องมือทาความเข้าใจได้ชา้ เพราะเป็ นงานเทคนิค
การรั ง วัด ชั้น สู ง นั้น ข้า พเจ้า ผู ว้ ิ จัย ในฐานะหั ว หน้า ฝ่ ายรั ง วัด ได้ห าทางแก้ไ ขโดยการให้ ห น่ ว ย
สนับสนุนอบรมแนะนาวิธีการใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS Network) เข้ามาอบรม
แนะนาการใช้เครื่ องมือเพิ่มเติมในช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานเวลา 17.00-19.30 น.จานวน 2 วัน
ต่ อ สั ป ดาห์ แ ละให้ น ายช่ า งรั ง วัด รุ่ น ใหม่ ที่ ป รั บ ตัว เข้า กับ เทคโนโลยีไ ด้ร วดเร็ ว ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของนายช่างรังวัดที่มีปัญหาติดขัดเบื้องต้นให้งานที่ติดขัดบรรลุผลสัมฤทธิ์
ปัญหาด้ านสุ ขภาพและอายุ
จากการที่หน่วยสนับสนุนอบรมแนะนาวิธีการใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม (RTK GNSS
Network) เข้ามาทาการอบรมวิธีการใช้เครื่ องมือ ในฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มีนาย
ช่างรังวัดเป็ นสุ ภาพสตรี จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563ไม่ขอรับการ
อบรมวิธีการใช้เครื่ องมือเนื่ องจากไม่มีความถนัดด้านการใช้เทคโนโลยี ประกอบกับมีปัญหาด้าน
สุ ขภาพจึ งไม่ขอศึ กษาวิธีการรั งวัดโดยวิธีแผนที่ ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเที ยมแบบจลน์
(RTK GNSS Network) และขอสะสางงานค้างเก่าเพื่อรอเกษียณอายุราชการต่อไป
ปัญหาด้านคนงานรังวัด
หากนายช่างรังวัดมีการพัฒนาความรู ้ในการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี ก็จะนาความรู ้ไปถ่ายทอด
ให้แก่คนงานรังวัดทาให้ปฏิบตั ิงานได้สะดวดรวดเร็ วคล่องตัวมากขึ้นเนื่ องจากเครื่ องรับสัญญาณ
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ดาวเที ย มมี ศ ัก ยภาพปฏิ บ ัติง านได้หลากหลาย และต้องมี ก ารสร้ างแรงจู งใจคนงานรั งวัดให้ใช้
เครื่ องมือด้วยความระมัดระวังไม่ให้มีความเสี ยหายเกิดขึ้นเพราะเครื่ องมือที่ใช้ทาการรังวัดหากมี
การตกหล่ น ได้รั บ ความเสี ย หายต่ อ วงจรอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อ าจท าให้ ก ารรั บ สั ญ ญาณได้ค่ า พิ กัด
ภูมิศาสตร์คลาดเคลื่อนเกิดผลเสี ยหายต่อทางราชการได้
ปัญหาด้านระเบียบกรมที่ดินและข้อกฎหมาย
การรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ งด้ว ยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มขึ้น 1 เรื่ อง คือ ระเบียบกรม
ที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทาแผนที่โดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
GNSS Network) พ.ศ. 2562 ในการปฏิบตั ิงานตอนเริ่ มต้นการยกระดับการรังวัดมีความล่าช้าบ้าง
เนื่ องจากขาดความช านาญและยังไม่เข้าใจในระเบี ย บปฏิ บัติมากเพี ย งพอ แต่หลังจากที่ หน่ วย
สนับสนุ นการรังวัดได้ทาการสอนตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ช่าง
รังวัดสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถทาการรังวัดได้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายของ
กรมที่ดินได้เป็ นอย่างดี การยกระดับการรังวัดตั้งแต่เริ่ มทดลองจนถึงปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขระเบียบ
กรมที่ ดิ น ว่า ด้ว ยการรั ง วัด โดยระบบโครงข่ า ยการรั ง วัด ด้ว ยดาวเที ย มแบบจลน์ ( RTK GNSS
Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. 2558 เป็ นระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดทาแผนที่โดยวิธี
แผนที่ ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรั งวัดด้วยดาวเที ยมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ.
2562 ให้ทนั สมัยเข้ากับเทคโนโลยี การรังวัด และสถานการณ์ปัจจุบันทาให้การรั งวัดสะดวก
รวดเร็ ว และการปฏิบตั ิงานคล่องตัวมากขึ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการรังวัดโดย
ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ยังใช้กฎหมายเดิมทั้งหมด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงด้านการบริการประชาชน
ในการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินการรังวัดทาแผนที่โดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ ง
ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ในการรังวัดปกติรูปแผนที่ที่ทาการ
รังวัดเป็ นรู ปแผนที่อย่างเก่าเช่นโฉนดงานเดินสารวจทั้งตาบล หรื องานย้ายรู ปแปลงจาก น.ส ๓ ก.
เป็ นโฉนดที่ ดิน หากไม่มีการจากัดเนื้ อที่ ก็ทาการรั งวัดรอบแปลงด้วยเทปวัดระยะและวางหมุด
หลักฐานแผนที่รับสัญญาณดาวเทียม และส่ องกล้องโยงยึดหลักเขตปกติได้เพราะการรังวัดจาก
หลักฐานแผนที่ช้ นั สองรู ปแผนที่อย่างเก่าเช่นโฉนดงานเดินสารวจทั้งตาบล หรื องานย้ายรู ปแปลง
จาก น.ส ๓ ก. เป็ นโฉนดที่ดินนั้นการรังวัดและคานวณเนื้ อที่ที่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ตรงตามหลักฐาน

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 219
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ที่ดินเดิมเพราะเทคโนโลยีการรังวัดและการคานวณเนื้ อที่คนละวิธีกนั ประชาชนเข้าใจ แต่หากรู ป
แผนที่ที่ทาการรังวัดโดยวิธีการเดิม (แผนที่ช้ นั สองด้วยกล้องสารวจประมวลผล) มีการขอรั ง วัด
จากัดเนื้อที่เป็ นจานวนเต็ม มีการรังวัดไปไม่นาน และได้ทาการรังวัดใหม่โดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เช่น วิธีการรังวัดเดิ มคานวณเนื้ อที่ ไ ด้
1-0-00 ไร่ ในเวลาต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงนี้ ได้ให้สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดาเนิ นการรั ง วัด
แบ่งแยกแปลงที่ดินในช่วงเดือนมีนาคม 2563 โดยรังวัดได้ 0-3-99.9 ไร่ มีความแตกต่างอยู่ 0-0-00.1
ไร่ หรื อ 0.1 ตารางวา เนื่ องจาก การรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) มีการคานวณค่าความสู งเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และวิธีการ
คานวณค่าความโค้งบนผิวโลกลงสู่ แผนที่ จึงทาให้เนื้ อที่แปลงที่ดินที่ทาการรังวัดมีผลการรังวัด
แตกต่างกันเล็กน้อยต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็ นการรังวัดต่างวิธีการ และจะมี
ปัญหาเกิดขึ้นมากในบริ เวณที่ดินที่มีราคาสู งในชุมชนเมืองเจ้าของที่ดินจะไม่ยอมรับผลการรังวัดจน
นาไปสู่การขอยกเลิกคาขอรังวัดในที่สุด
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงของเจ้ าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เนื่ องจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมีอานาจสั่งการให้งานรั งวัด
เป็ นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วย
ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) นั้นไม่ส่งผลต่อเจ้าพนักงานที่ดินแต่อย่าง
ใดเพราะการตรวจงานรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินนั้น เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เดิมแล้ว
ขั้นตอนกระบวนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูท่ ี่ฝ่ายรังวัดทั้งหมด
4.3 วิธีการแก้ไขปัญหา
การเรียกประชุม
ในช่ ว งเริ่ ม ต้น ที่ มี ก ารยกระดับ วิ ธี ก ารรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ ง ด้ว ยระบบโครงข่ า ย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ฝ่ ายรังวัดได้มีเป้าหมายว่านายช่างรังวัดทุกคนต้องรังวัด
โดยวิ ธี แผนที่ ช้ ัน หนึ่ ง ด้วยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ได้ทุ ก คน
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงต้องมีการประชุมนายช่างรังวัดทุกสัปดาห์ในวันที่หน่วยสนับสนุน
ของกรมที่ ดินเข้ามาอบรมแนะนาการใช้เครื่ องมื อเพิ่มเติ มในช่ วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานเวลา
17.00-19.30 น.เพื่ อ รวบรวมปั ญ หาต่ า ง ๆ ของนายช่ า งรั ง วัด ทุ ก คนมาให้วิ ศ วกรรั ง วัด หน่ ว ย
สนับสนุ นการรังวัดมาช่วยหาทางแก้ไข ซึ่ งส่ วนใหญ่วิศวกรรังวัดหน่ วยสนับสนุ นได้ช่วยแก้ไข
ปั ญหาให้ได้เกือบทั้งหมด เว้นกรณี กรอกข้อมูลชื่ อระวาง ตาบล อาเภอ ผิดพลาดต้องแจ้งกรมที่ ดิน
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ลบข้อมูลในฐานข้อมูล และนายช่างรังวัดจานวน 10 คนทาตามเป้ าหมายได้ 9 คน อีกหนึ่ งคนมี
ปัญหาสุขภาพขอสะสางงานเพื่อจะรอเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563
การสื่ อสาร
ในการรังวัดปกติมีการตั้งไลน์กลุ่มนายช่ างรั งวัดสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไว้เพื่ อส่ ง
ข่าวสาร และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรื่ องงานอยูแ่ ล้วเมื่อมีการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ ง
ด้ว ยระบบโครงข่ า ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ได้มี ก ารดึ ง วิ ศ วกรรั ง วัด หน่ วย
สนับสนุนเข้ามาในกลุ่มไลน์ดว้ ยหากนายช่างรังวัดคนใดมีปัญหาอุปสรรคด้านการใช้เครื่ องมือให้
ส่ งปั ญหามาทางไลน์กลุ่มเพื่อให้วิศวกรรังวัดหน่ วยสนับสนุนเข้ามาตอบปั ญหาให้จะได้เป็ นการ
แบ่งปันองค์ความรู ้ให้นายช่างรังวัดที่อยู่ในกลุ่มไลน์ทราบทุกคน และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนมี
การขอเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวิศวกรรังวัดหน่วยสนับสนุนเพื่อที่ประสานงานโดยตรงอีกทาง
หนึ่ง
การทา KM (Knowledge Management)
มีการรวบรวมปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่าย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เพื่อจัดทาเป็ นองค์ความรู ้ของฝ่ ายรังวัดสานักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์นาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นหากมีนายช่างรังวัดที่บรรจุรับราชการใหม่
หรื อมีนายช่างรังวัดย้ายมาปฏิบตั ิราชการในสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ยงั ไม่มีประสบการณ์ดา้ น
การรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เรา
จะใช้องค์ความรู ้ น้ ี สอนงานเป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ภายในหน่ วยงานเป็ นการสร้ างวัฒนธรรม
องค์การที่ดีในหน่วยงาน
การประสานงาน
ได้มี ก ารประสานงานกับกรมที่ ดิน กรณี เ ครื่ อ งรั บสั ญ ญาณ (RTK GNSS Network) มี 5
เครื่ อง ไม่ เพี ย งพอต่อการใช้ง านโดยได้แจ้งผูต้ รวจราชการกรมที่ ดินช่ วยประสานงานกับ กอง
เทคโนโลยีทาแผนที่ หากมี การจัดซื้ อเครื่ องรั บสัญญาณ (RTK GNSS Network) ขอให้จดั สรรให้
สานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติมด้วยโดยผูต้ รวจราชการรับว่าจะติดตามให้
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5. สรุปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาด้านการใช้ เครื่ องมือ
ปั ญหามีอยู่ 2 ส่ วน คือ 1) เรื่ องนายช่างรังวัดผูใ้ ช้เครื่ องมือการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ ง
ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) จากการที่ปฏิบตั ิงาน
ไปประมาณ 1 เดือน นั้น สามารถเข้าใจได้ว่าคู่มือที่หน่วยสนับสนุ น การรังวัดทามาให้ไม่ละเอี ยด
นั้นเนื่ องจาก ต้องการให้นายช่างรังวัดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิง่านทาตามขั้นตอนที่คู่มือการรังวัดโดยวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) แนะนาโดย
ไม่ขา้ มขั้นตอน เพราะหากข้ามขั้นตอนหรื อกดเปลี่ยนพารามิเตอร์ หรื อค่าต่าง ๆ ที่ต้ งั ไว้เป็ นพื้นฐาน
สาหรับเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม จะทาให้เกิดความเสี ยหาย ค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ที่ได้อาจจะไม่อยู่
ในระบบที่ ก รมที่ ดิ น ใช้ ส่ ว นเรื่ อ งการน าเข้า ข้อ มู ล เข้า สู่ โ ปรแกรมฐานข้อ มู ล ของกรมที่ ดิ น
(DOLCAD) และการเพิ่ ม ภาระงานด้า นเทคนิ ค , งานเอกสาร และการสอนงานการใช้เครื่ องรั บ
สัญญาณดาวเทียมให้คนงานรังวัด ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไม่ใ ห้เกิด
ความเสี ยหายจากความประมาท เป็ นเรื่ องที่นายช่างรังวัดสามารถควบคุม ดูแลได้ท้ งั หมด เพราะมี
การฝึ กฝนและออกไปทาการรังวัดเป็ นประจาจนเกิดความชานาญ ทาให้งานรังวัดเกิดผลสัมฤทธิ์
และเมื่อได้ปฏิบตั ิจนเกิดความเคยชินทาให้งานรังวัดในสนามเสร็ จเร็ วขึ้น และ 2) ปัญหาสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศของบที่ดินที่ออกไปทาการรังวัดมีแดดแรงมาก บางครั้งเมฆครึ้ มหรื อมีฝน
ตก มี อุป สรรคกี ดขวาง เช่ น มี เสาไฟแรงสู ง เสาโทรศัพ ท์ นายช่ างรั งวัดผูท้ าการรั งวัดต้อ งใช้
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในงานภาคสนาม ให้ทาการรับสัญญาณดาวเทียม ให้ได้ค่า
พิกดั ภูมิศาสตร์ ให้สาเร็ จลุล่วง หากโชคไม่ดีอากาศปิ ดทั้งวันไม่สามารถรับสัญญาณดาวเที ยมได้
นายช่างรังวัดต้องสละเวลามารับสัญญาณในวันถัดไป ปัญหานี้เป็ นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้
5.2 ปัญหาด้านการจัดการการเปลีย่ นแปลง
เป็ นปัญหาที่ผบู ้ ริ หารฝ่ ายรังวัดต้องเข้ามาแก้ไขโดยตรง เช่น ปัญหาด้านทัศนคติ ในระบบ
ราชการส่ วนใหญ่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีทศั นคติไม่ดี มีการ
ต่อต้านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไว้ก่อน คัดค้านไว้ก่อน จะไม่ยอมศึกษาว่าการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
ส่งผลดีต่อองค์การอย่างไร เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งรวบรวมข้อมูล และผลดีของการเปลี่ยนแปลง
วิธีการรังวัดจากวิธีการเดิม เป็ นการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และนาข้อดีของการเปลี่ยนแปลงมาโน้มน้าว ปรับทัศนคติ
แนวความคิด เพราะหากนายช่างรังวัดต่อต้านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็ตอ้ งหางานอื่นทาแทน
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การรับราชการเป็ นนายช่างรังวัด เพราะกรมที่ดินประกาศยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ ง
ด้ว ยระบบโครงข่ า ยการรั ง วัด ด้ว ยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ครบทุ ก สาขาทั่ว
ประเทศในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นายช่างรังวัดมีการยอมรับ จานวน 9 คน อีก 1 คน มีปัญหา
ด้านสุ ขภาพและใกล้เกษียณอายุ จึงไม่ข อรับการอบรม เมื่อนายช่างรังวัดได้รับการอบรมสอนแนะ
ในทางปฏิบตั ิเกิดปั ญหามาก จึงนาปั ญหาที่พบมาแชร์ กนั ในกลุ่มไลน์ และให้วิศวกรรังวัดหน่วย
สนับสนุนช่วยแก้ไขปัญหาให้ สามารถแก้ปัญหาได้เกือบทุกเรื่ อง ยกเว้นเรื่ องแก้ไขฐานข้อมูลหลัก
ต้องแจ้งกรมที่ดิน และในส่วนปั ญหาหลักของการจัดการการเปลี่ยนแปลง คือ ระยะแรกผูใ้ ช้เครื่ อง
มือไม่มีความชานาญ และเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมมีไม่เพียงพอต่อผูใ้ ช้งานต้องสลับกันใช้ใน
ช่ วงแรก ได้มีการประชุ มหลายครั้ งจนสรุ ปได้ว่า ให้นายช่ างรั งวัดที่ ใช้เครื่ องมือชานาญงานนา
เครื่ องมือออกไปรังวัดก่อน เมื่อรังวัดเสร็จจึงนาเครื่ องมือรังวัดมาส่งให้นายช่างรังวัดที่ยงั ไม่ชานาญ
เวลารับสัญญาณจะได้มีคนคอยแนะนา วิธีการนี้ สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างดี เมื่อนายช่างรังวัดมี
ความชานาญแล้ว จึงสามารถแนะนาและสอนวิธีการใช้ ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่ องรับสัญญาณ
ไม่ให้เกิดความเสี ยหายในขณะใช้งาน ส่ วนเรื่ องปั ญหาระเบียบ และข้อกฎหมาย มีระเบียบกรม
ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการรับสัญญาณเพิ่มขึ้นมา 1 เรื่ อง ไม่เป็ นปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของนายช่าง
รังวัดส่ วนเรื่ องการให้บริ การประชาชนนั้นเวลาออกไปทาการรังวัด หรื อเมื่อเจ้าของที่ดินมายื่นขอ
รังวัดต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรังวัด เนื้ อที่ของแปลงที่ดิน
อาจคลาดเคลื่อนไม่เท่าเดิม เพราะมีเทคนิ คชั้นสู ง เช่น ค่าความสู งเฉลี่ย การปรับแก้ค่าความโค้ง
ของโลกมาเกี่ยวข้อง
5.3 วิธีการแก้ไขปัญหา
ในช่วงแรกในการเปลี่ยนวิธีการรังวัดจากวิธีการเดิม เป็ นวิธีการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ ง
ด้วยระบบโครงข่ า ยการรั ง วัดด้วยดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network) นั้น ได้ใ ช้วิธี แก้ไ ข
ปั ญหาหลาย ๆ วิธีมาช่วยกัน เรี ยกประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน ใช้การสื่ อสารไลน์กลุ่มมาช่ว ยแก้ไข
ปัญหา หากเร่ งด่วนก็จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อประสานงานกับวิศวกรรังวัดที่เข้ามาสนับสนุน
หรื อบางทีโทรศัพท์ประสานงานกับกรมที่ดิน เพื่อหาทางแก้ไขและได้นาปัญหาต่างๆ รวบรวมไว้
เป็ น KM เพื่อนาองค์ความรู ้ไว้สอนงานนายช่างรังวัดบรรจุใหม่ หรื อนายช่างรังวัดที่ ยา้ ยมาซึ่งไม่เคย
รังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
5.4 ข้อเสนอแนะ
1) นายช่ า งรั ง วัดที่ มี อายุมากใกล้จะเกษี ย ณอายุราชการไม่ส ามารถปรั บตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ วบางคนต้องใช้ระยะเวลานานหลายเดือน ต้องการให้กรม
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ที่ดินมองบุคลากรด้วยว่าเขารับราชการมานานมาก จนถึงเวลาจะยกระดับทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่ งด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) นายช่างรังวัดบางคนปรับตัวได้ช้า หรื อ
ปรับตัวรับกับเทคโนโลยีไม่ได้เลย แม้จะพยายามแล้ว ควรให้นายช่างรังวัดที่มีอายุมากลดจานวน
การรั ง วัดลงจากเกณฑ์ที่ ก รมที่ ดินก าหนดไว้ 15 ราย/เดื อน เพราะจะทาให้งานรั งวัดที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายอาจดาเนิ น การไม่แล้วเสร็ จมีงานรังวัดค้างเกิดขึ้นเกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน เกิด
ความเสี ยหายต่อราชการและประชาชนผูร้ ับบริ การได้ และอาจมีขอ้ ร้องเรี ยนตามมา
2) กรมที่ ดิ น ควรช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ ว่ า วิ ธี ก ารรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ งด้ว ย
ดาวเที ย มแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เป็ นเทคโนโลยี ก ารรั ง วัด ชั้น สู ง มี ค วามละเอี ย ด+4
เซนติเมตร มีความละเอียดมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม แต่ผลการรังวัดที่ได้ออกมาเนื้อที่อาจมีความ
แตกต่างจากเนื้ อที่เดิม เป็ นผลมาจากการคานวณต่างวิธีกนั ในวิธีปัจจุบนั มีการคานวณค่าความสู ง
เฉลี่ยจากระดับน้ าทะเล และค่าความโค้งของโลกมาประกอบด้วย จะได้มีเกิดข้อกล่าวหาและข้อ
ร้องเรี ยนต่อทางราชการ และผลดีที่ได้ตามมาคือ สามารถนารู ปแปลงที่ดินที่มีความถูกต้องสูงไปใช้
ประโยชน์ ด้า นผัง เมื อง แผนที่ ภาษี การคมนาคมขนส่ ง จัดโซนนิ่ ง ด้า นเกษตรกรรม และการ
ป้องกันบรรเทาภัยพิบตั ิเป็ นโครงสร้างพื้นฐานด้านแผนที่แห่งชาติ
3) กรมที่ ดิน ควรตั้ง งบประมาณขอซื้ อเครื่ องรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มเพิ่ ม ในกรณี ที่
สานักงานที่ดินที่มีเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไม่เพียงพอ จะได้จดั สรรให้เพียงพอหรื อสานักงาน
ที่ดินใดที่ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่งด้วยดาวเทียมแบบจลน์มาหลายปี แล้ว เครื่ องมือที่
ใช้อาจเกิดการชารุ ดเนื่องจากใช้งานมานาน จะได้มีเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมสนับสนุนการรังวัด
เป็ นเครื่ องสารองขณะนาเครื่ องมือเข้าไปตรวจเช็คซ่อมแซมได้
4) กรมที่ ดินควรมี ก ารจัด อบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ Quantum
Graphic Information System หรื อโปรแกรม QGIS ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นส านั ก งานที่ ดิ น ที่ มี ก าร
ยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ช้ นั หนึ่ งไปแล้วเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพการทางานของเจ้าหน้าที่
และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในกรณีที่มีการรังวัดคาบเกี่ยวกับที่สงวนหวงห้ามต่างๆ เช่น
เขตป่ าสงวน เขตป่ าไม้ถาวร เขตสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตนิคมสร้างตนเอง เขต
นิคมสหกรณ์ เขตทาเลเลี้ยงสัตว์ ที่สาธารณะประโยชน์ หนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง ที่ราชพัสดุทา
ให้ลดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานผิดพลาดและทาให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจสามารถนาไปใช้ในการ
พิ จารณาเรื่ องออกโฉนดที่ ดินท าให้โฉนดที่ ดินออกโดยชอบด้วยระเบี ย บ กฏหมาย และนาไป
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารประโยชน์ที่ได้ออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวงแล้ว ว่ามีอาณาเขต
รู ปร่ างอย่ า งไรเวลาเจ้ า หน้ า ที่ อ อกไปท าการรั ง วัด ที่ ดิ น จะได้ ไ ม่ มี ปั ญ หารั ง วัด ที่ ดิ นทั บ ที่
สาธารณประโยชน์
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5) จากที่ น ายช่ า งรั ง วัด ได้ท าการรั ง วัด โดยวิ ธี แ ผนที่ ช้ ัน หนึ่ งด้ว ยดาวเที ย มแบบ
จลน์ (RTK GNSS Network) เป็ นเวลา 2 เดือนผ่านไปนายช่างรังวัดเริ่ มมีดวามชานาญมากขึ้นอยาก
ให้กรมที่ดินส่ งวิทยากรมาฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือในการรังวัดในบางเรื่ องที่มีความซับซ้อนที่ยงั
ไม่ได้สอนในตอนอบรมครั้ งแรกจะทาให้เกิ ดผลดี ต่อประชาชนและความรวดเร็ วในการปฏิ บ ัติ
ราชการมากขึ้น
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การนาเสนอข้ อมูลข่ าวสารผ่านเครื อข่ ายสื่ อสังคมออนไลน์ ในยุคดิจิทลั
กรณีศึกษา “หนังสื อพิมพ์ท้องถิ่นภูกระโดนนิวส์ ”
วรเดช เกิดโมลี17

บทคัดย่อ
เครื อข่ า ยสื่ อสัง คมออนไลน์ (Social Media Networks) กลายเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส าคัญ ของ
ผูส้ ื่ อข่าวในสังคมยุคดิจิทลั โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อสื บค้น และต่อ
ยอดข่าวสารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังใช้เป็ นช่องทางในการนาเสนอข่าวสารเพื่อ
เข้าถึงผูร้ ับสาร ซึ่งปัจจุบนั หันไปบริ โภคข่าวสารทางสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อกระแสหลัก เนื่องจาก
เห็ นว่า ข้อมู ล ในสื่ อกระแสหลัก ขาดความเป็ นกลาง ขาดความถูก ต้อง และขาดความน่ าเชื่ อถื อ
รวมทั้งยังใช้เป็ นพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะอันร้อนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่าง
อิสระ ไร้ขีดจากัดด้านเวลา ด้านสถานที่ และไร้ รูปแบบ แม้ว่าจุดเด่นของสื่ อสังคมออนไลน์คือ
ความสะดวก และรวดเร็ วในการนาเสนอข่าวสาร แต่หลายฝ่ ายทั้งการสื่ อ นักวิชาการ และผูส้ ื่ อข่าว
ยัง มี ค วามวิ ต กกัง วลถึ ง ผลกระทบเชิ ง จริ ย ธรรมในการน าเสนอข่ า วสารผ่า นทางสื่ อ ออนไลน์
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครื อข่า ยสังคมออนไลน์ (Social Network) ขาดความถูก
ต้อ งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ นไปอย่ า ง
สร้างสรรค์ ผูใ้ ช้ท้ งั ในระดับองค์การและระดับบุคคล ควรต้องคานึงถึงจริ ยธรรมการใช้ควบคู่กนั ไปด้วย
นอกจากนี้ เครื อ ข่ า ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media Network) ยัง มี บ ทบาทกับสังคม
ปั จจุบนั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารบนสื่ อสังคมออนไลน์ซ่ ึ งมีอยู่มากมายนี้ มีท้ งั ข้อมูลจริ ง
ข่าวลือ และข่าวลวง เนื่ องจากผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถทาหน้าที่ได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร โดยมี
สื่ อ ใหม่ (New Media) เช่ น Facebook, Twitter, Line, Instagram, YouTube เข้า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่ งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารแล้ว ยังมีบทบาทในการกาหนด
ประเด็ นต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสั ง คม ดัง นั้น สื่ อสั ง คมออนไลน์ จึ ง มี บ ทบาทส าคัญในการเปลี่ ย น
พฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผูค้ นในยุคปั จจุบนั ขณะที่สื่อสิ่ งพิมพ์ด้ งั เดิม หรื อสื่ อกระแส
หลักก็ให้ความสาคัญกับการผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น และลดปริ มาณการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ลงเช่นกัน
17
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นอกจากนี้ สื่อประเภททีวี ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยการผลิตข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ ผา่ นช่องทางออนไลน์เช่นกัน รวมถึงการพัฒนาไปสู่ระบบทีวีดิจิทลั
“หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นภูกระโดนนิ วส์” ซึ่ งเป็ นสื่ อในระดับท้องถิ่น ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการนาเสนอข้อมูลข่า วสารจากการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นการนาเสนอผ่านสื่ อใหม่ (New
Media) หรื อสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้ แ พลตฟอร์ ม (Platform) ของเฟสบุ๊ ค
(Facebook) เป็ นหลัก ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคดิจิทลั เช่นเดียวกับสื่ อกระแสหลัก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการนาเสนอเช่นกัน
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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
18

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

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 230
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

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. บทนา
ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บัน เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคมได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว พฤติกรรมการสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนโดยทัว่ ไป
สามารติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีบทบาท
และมีความสาคัญต่อชี วิตประจาวันของประชาชนมากขึ้น จนกลายเป็ นการสื่ อสารสมัยใหม่ที่เป็ น
ส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจาวัน โดยมีส่วนช่วยทั้งในเรื่ องการศึกษา การทางาน การติดต่อสื่ อสาร ความ
บันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ทาให้อินเทอร์ เน็ตมีความเติบโตและมีผใู ้ ช้บริ การเพิ่มขึ้นมากมาย
เช่น สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) จานวนผูใ้ ช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ด้วย
ความสะดวกสบายในการเข้าถึง ความรวดเร็ ว การติดต่อที่ทาให้ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกันได้รวดเร็ วแม้จะอยู่คนละซีกโลกก็ตาม ทั้งยังสามารถเข้าถึงระบบได้จากอุปกรณ์ที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) หรื ออุปกรณ์ใด ๆ ก็
แล้วแต่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์ได้ท้ งั สิ้ น
ด้วยคุณสมบัติของสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) ที่ไม่ได้จากัดให้
ผูใ้ ช้เป็ นเพียงผูเ้ ข้าถึงบริ การ และข้อมูลที่ สร้ างต้องมาจากผูใ้ ห้บริ การเท่านั้น แต่ระบบเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ กลับให้สิทธิ อย่างเต็มที่ในการสร้างและเผยแพร่ ขอ้ มูลได้ตลอดเวลาตาม
ต้องการโดยไม่จากัดจานวน ซึ่ งเราจะพบว่าข้อมูลที่ปรากฏเกือบทั้งหมดที่เผยแพร่ อยู่บนสื่ อสังคม
ออนไลน์ลว้ นมาจากผูใ้ ช้แทบทั้งสิ้ น จากข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นดังกล่าว สื่ อสังคมออนไลน์ไม่เพียง
ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่ยงั เป็ นสิ่ งที่ทาให้สื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ สื่ อหนังสื อพิมพ์ต่าง ๆ รวมไปถึงบริ ษทั ห้างร้าน หรื อพ่อค้า แม่คา้ ยุคใหม่หัน
มาทาธุ รกิจ หรื อนาเสนอข้อมูลข่าวสารบนสื่ อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วย และสามารถทาให้
ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอมีความน่าสนใจมากเพียงใด โอกาสที่ขอ้ มูลข่าวสารนั้นถูกแบ่งปัน เผยแพร่
และกระจายไปยังคนหมู่มากก็เพิ่มขึ้นเช่ นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์จึง
กลายเป็ นช่องทางสาคัญในการติดต่อสื่ อสารของคนยุคดิจิทลั (Digital) ที่ตอ้ งการใช้ความสามารถ
ในการส่ งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังคนหมู่มาก ได้อย่างประหยัด รวดเร็ ว และสามารถส่ งผ่านไปยัง
กลุ่มคนใหม่ ๆ ที่ ไม่เคยมี การติ ดต่ อกันมาก่ อน จึ งนับเป็ นเครื่ องมื อที่ มีบ ทบาทส าคัญในการใช้
ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการสร้ างสังคม การใช้ชีวิตส่ วนตัว การทา
ธุรกิจ และการส่ งผ่านข้อมูลข่าวสารสาธารณะทัว่ ไป
ดังนั้น จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในสังคมยุค
ดิ จิท ัล ท าให้เกิ ดปรากฏการณ์ ก ารใช้ ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ของการสื่ อสารมวลชน
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โดยเฉพาะผู ส้ ื่ อ ข่ า วในฐานะฟั น เฟื องส าคัญ ในอุ ต สาหกรรมข่ า วสารเพิ่ ม มากขึ้ น โดยใช้เ ป็ น
เครื่ องมือเสริ มในการสื บค้นและต่อยอดข้อมูลให้มีความหลากกลาย ถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงใช้เป็ น
ช่องทางการสื่ อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มรับสารปั จ จุบนั ที่นับวันจะปฏิเสธข่าวสารจากสื่ อกระแสหลัก
(Mainstream Media) เนื่ องจากขาดความเป็ นกลาง และขาดความน่ าเชื่ อถื อ ทาให้ผูส้ ื่ อข่าวต้อง
เรี ยนรู ้ที่จะใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการนาเสนอข่าวสารให้กา้ วทัน
และสอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับสารมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมการสื่ อสารมวลชน
2) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สื่ อ ที่ เ หมาะสมกับ สั ง คมวัฒ นธรรมของคนไทยโดยรวมและสื่ อ ที่
เหมาะสมกับคนไทยในชนบท
3) เพื่อศึกษาถึงการใช้สื่อใหม่ของหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นภูกระโดนนิ วส์มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสังคมชนบทท้องถิ่น

3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ทาให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีการสื่ อสารมวลชน
2) ท าให้ท ราบถึ ง สื่ อ ที่ เ หมาะสมกับ สั ง คมวัฒ นธรรมของคนไทยโดยรวมและสื่ อ ที่
เหมาะสมกับคนไทยในชนบท
3) ทาให้ทราบถึ งการใช้สื่ อใหม่ รูป แบบใดของหนังสื อพิม พ์ท ้องถิ่ นภูก ระโดนนิ วส์ มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมชนบทท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ตาบลหนองน้ าใส อาเภอสี คิ้ว
จังหวัดนครราชสี มา

4. ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาการน าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นเครื อข่ า ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นยุ ค ดิ จิ ทัล
กรณี ศึกษา “หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นภูกระโดนนิวส์” มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมการสื่ อสารมวลชน
2) ศึกษาในเรื่ องสื่ อที่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมของคนไทยโดยรวมและสื่ อที่
เหมาะสมกับคนไทยในชนบท
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3) ศึ ก ษาการใช้ สื่ อ ใหม่ ข องหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น ภู ก ระโดนนิ ว ส์ มี ค วาม
สอดคล้องเหมาะสมกับสั งคมชนบทท้องถิ่ น โดยเฉพาะในพื้ นที่ ตาบลหนองน้ า ใส อาเภอสี คิ้ว
จังหวัดนครราชสี มา

5. แนวคิดทฤษฎี
5.1 การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication)
5.1.1 แนวคิดทฤษฎีการสื่ อสารมวลชน (พีระ จิรโสภณ, 2557)
1) การสื่ อสารมวลชน เป็ นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้บริ บทสังคม
วัฒนธรรม และการเมื องที่ แตกต่างกัน ซึ่ งบริ บทแวดล้อมเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
กาหนดบทบาท หน้าที่และพันธกิจของสื่ อมวลชน ในขณะเดียวกัน สื่ อมวลชนเองก็เป็ นกลไกทาง
สังคมที่สาคัญที่มีอานาจในการกาหนดการเปลี่ยนแปลงหรื อรักษาสถานภาพเดิมของสังคมเช่นกัน
2) สื่ อมวลชนในประเทศเสรี นิยม นอกจากจะเป็ นสถาบันที่มีพนั ธกิจหน้าที่
ทางสังคมแล้ว ยังมีบทบาทเป็ นองค์กรทางธุรกิจเพื่อแสวงหากาไร ทาหน้าที่เก็บรวบรวม เลือกสรร
กลัน่ กรอง ปรุ งแต่งข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ จาหน่ าย แจกจ่ายแก่สมาชิ กในสังคมที่เป็ นผูร้ ับสารและ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อข่ า วสาร บรรดาข่ า วสารรวมทั้ง นวัตกรรมต่ า ง ๆ ในสั ง คมจะถู ก สื่ อมวลชน
รวบรวมและเผยแพร่ กระจายสู่ ผรู ้ ับสารในสังคม ทั้งทางตรงทอดเดียว หรื อผ่านบุคคลตัวกลางแบบ
2 ทอด หรื อหลายทอด และสร้างผลให้เกิดการรับรู ้เป็ นวาระข่าวสาร เกิดสาธารณมติ รวมทั้งอาจเกิด
ช่ องว่างทางข่าวสารและความรู ้ ในมวลสมาชิ กของสังคมนั้น ๆ ซึ่ งปรากฎการณ์ เหล่านี้ สามารถ
อธิบายโดยทฤษฎีต่างๆ อย่างกว้างขวาง
3) การสื่ อสารมวลชนสร้ างผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ มากมายต่อสังคม มีทฤษฎี ที่
อธิ บายเกี่ยวกับผลจากอิทธิ พลของสื่ อมวลชนหลากหลายทฤษฎี ทั้งกระบวนทัศน์ที่มองว่าสื่ อมี
อิ ท ธิ พ ลดุ จดัง กระสุ นปื นหรื อเข็ม ฉี ดยา และที่ มองว่าอิ ทธิ พลสื่ อมวลชนไม่มี อานุ ภาพมหาศาล
เหมื อ นที่ ค าดคิ ด กัน เนื่ อ งจากปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา และผูร้ ั บ สารมี บ ทบาทในการ
กลัน่ กรองหรื อเบี่ยงเบนความหมายของข่าวสารได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลของ
สื่ อมวลชนในระยะยาวในลัก ษณะสั่ ง สม เช่ น ทฤษฎี ก ารสร้ า งและปลูก ฝั งความจริ ง ทางสังคม
ทฤษฎีการขัดเกลาและการเรี ยนรู ้ทางสังคม ยังสามารถอธิบายอิทธิพลของสื่ อมวลชนได้ในหลาย ๆ
กรณี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 234
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

5.1.2 ความหมายของการสื่ อสารมวลชน
ชาร์ลส์ อาร์ ไรท์ (Wright, 1959 อ้างถึงใน วิภาณี แม้นอินทร์, 2557) ได้ให้ความหมาย
ของการสื่ อสารมวลชน หมายถึ ง การสื่ อสารที่ มุ่งส่ งสารไปยังผูร้ ั บสารจานวนมาก ซึ่ งมี ความ
แตกต่างกันและไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูส้ ่ งสาร สารจะถูกส่ งผ่านสื่ อมวลชนเพื่อให้ผรู ้ ับสารทัว่ ไปได้รับ
สารนั้นได้อย่างรวดเร็ วในเวลาเดียวกัน สารที่ส่งไปนั้นจะมีอายุจากัดไม่ยงั่ ยืน และผูส้ ่ งสารจะเป็ น
องค์การซึ่งดาเนินงานภายใต้โครงสร้างที่สลับซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก
ซาราห์ เทรนฮอล์ม (Trenholm อ้างถึงใน วิภาณี แม้นอินทร์, 2557) ได้ให้ความหมาย
ของ การสื่ อสารมวลชน หมายถึง การสื่ อสารรู ปแบบหนึ่งที่ผสู ้ ่งสารซึ่งอยูใ่ นรู ปขององค์การ ส่งสาร
ไปยัง กลุ่ ม ผู ้รั บ สารขนาดใหญ่ ห ลากหลายกลุ่ ม ซึ่ งมี ส มาชิ ก ที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ล ะบุ ค คล การ
ติดต่อสื่ อสารในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็ นการสื่ อสารทางอ้อม โดยใช้สื่อเป็ นตัวกลางระหว่างผูส้ ่ ง
สารและผูร้ ับสาร
สรุ ป การสื่ อสารมวลชน หมายถึ ง กระบวนการซึ่ งองค์ก ารสื่ อมวลชนส่ งสารผ่ า น
สื่ อมวลชนไปยังมวลชนผูร้ ับสาร ซึ่ งกระจัดกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ และมีภูมิหลังที่แตกต่างกันให้
ได้รับสารนั้นอย่างรวดเร็ วในเวลาเดียวกันหรื อเวลาใกล้เคียงกัน
5.1.3 แนวคิ ด เกี่ย วกับ ลัก ษณะส าคั ญ ของกระบวนการสื่ อ สารมวลชน 3 ประการ
(Wright, 1959 อ้างถึงใน วิภาณี แม้นอินทร์, 2557)
1) มุ่งเผยแพร่ ไปยังผูร้ ับสารกลุ่มค่อนข้างใหญ่ หลากหลายและไม่ เป็ นที่รู้จกั
กับผูส้ ่งสาร
2) สารถูกถ่ายทอดเป็ นสาธารณะ และมักไปถึงผูร้ ับสารในเวลาเดียวกันหรื อ
พร้อมกัน โดยมีลกั ษณะปรากฏให้รับรู ้แบบผ่านหูผ่านตาแล้วหายไป (ยกเว้นหากมีการบันทึกหรื อ
จัดเก็บไว้)
3) ผูผ้ ลิตและส่งสารมักจะดาเนินงานโดยองค์การที่ซบั ซ้อน (มีหลายฝ่ าย หลาย
แผนก) และมีค่าใช้จ่ายสูง
จากลักษณะการสื่ อสารมวลชนดังกล่าว จาเป็ นต้องมีสื่อเป็ นช่องทางในการถ่ายทอด
และแพร่ กระจายสาร ซึ่ งสื่ อดั้งเดิ ม (Old Media) ที่เคยมีบทบาทในอดี ต เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ ก็ ย งั มี บ ทบาทส าคัญอยู่ใ นปั จจุ บัน และมี สื่ อใหม่ ๆ ที่ เกิ ดจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีการสื่ อสาร ช่วยให้มีช่องทางการสื่ อสารมวลชนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถขจัด
ข้อจากัดต่า ง ๆ ทั้ง ด้า นเวลา สถานที่ และมี ศ ัก ยภาพในการสร้ า งสรรค์ และการบรรจุ ข่ า วสาร
สามารถสร้างสุ นทรี ยภาพให้กบั สารได้อย่างไม่มีขอบเขตจากัด สื่ อมวลชนจึงกลายเป็ นเครื่ องมือ
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ขยายประสบการณ์มนุษย์ให้กว้างไกล รวดเร็ ว ไร้ขอบเขต สื่ อมวลชนเสมือนเป็ นหู เป็ นตา และยัง
เป็ นสมองให้กบั สังคมมนุษย์ยคุ ปัจจุบนั (พีระ จิรโสภณ, 2557)
สื่ อใหม่ (New Media) ที่มีบทบาทสู งขณะนี้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer), โน๊ตบุ๊ค
(Notebook), แท็ปเล็ต (Tablet), โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone), โซเชียลมิเดีย (Social Media)
เป็ นต้น ซึ่ งมีอินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายการสื่ อสารในระบบดิจิทลั ที่สามารถสื่ อสารได้ท้ งั ในระดับ
บุคคล กลุ่ม และมวลชน เชื่อมโยงมนุษย์เสมือนหนึ่งเป็ นสังคมเดียวกัน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide
Web) ต่าง ๆ มีบทบาทในการนาเสนอข่าวสารหลากหลายและสร้างสรรค์โลกเสมือนจริ ง (Virtual
Reality) ทาให้มนุษย์เข้าถึงโลกของความเป็ นจริ งและโลกของจินตนาการได้อย่างสะดวกและอิสระ
อย่างไม่เคยมีมาก่อน (พีระ จิรโสภณ, 2557)
นอกจากคอมพิ วเตอร์ แล้ว ยังมี สื่ อใหม่ ๆ ที่ เกิ ดจากความก้าวหน้าของการสื่ อสาร
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียม และเคเบิ้ลใยแก้ว มีเคเบิ้ลทีวีที่มีช่องรับสัญญาณนับร้อยช่องสถานี มี
หนังสื อออนไลน์ และยังมีสื่อที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารมากมายอีกหลายสื่ อ ซึ่งแนวโน้มที่มีลกั ษณะ
การบูรณาการเป็ นสื่ อเอนกหรื อสื่ อผสม (Multimedia) ในยุคปัจจุบนั อยู่ในสภาวะสื่ อหลอมรวม ทา
ให้การแยกความแตกต่างและแยกประเภทของสื่ อทาได้ยากขึ้น ซึ่งต่างจากในอดีตที่สื่อต่างๆ มีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน (พีระ จิรโสภณ, 2557)
5.2 สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่ อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทาง
สัง คม (Social Tool) เพื่ อใช้สื่ อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทาง
เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่ อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (สภาการหนังสื อพิมพ์,
2553) โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้ งั ที่เป็ นผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ (มานะ ตรี ยาภิวฒั น์,
2553) ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรู ปของข้อมูล ภาพ และเสี ยง
5.2.1 ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์
ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ มีดว้ ยกันหลายชนิด ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการนามาใช้
โดยแบ่งเป็ นกลุ่มหลัก ขอยกตัวอย่าง 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ (มานะ ตรี ยาภิวฒั น์, 2553; Safko and Brake,
2010)
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ตารางที่ 1 ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์
ประเภทของสื่ อสังคม
ออนไลน์
Weblogs หรื อ Blogs

Social Networking หรื อ
เครื อข่ายสังคมใน
อินเทอร์เน็ต
Micro Bloggingและ
Micro Sharing หรื อที่
เรี ยกกันว่า “บล็อกจิ๋ว”

Online Video

Photo Sharing

คาอธิบาย

ตัวอย่าง

เป็ นสื่ อ ส่ ว นบุ ค คลบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ใ ช้เ ผยแพร่ ข้อ มู ล
ข่าวสาร ความรู ้ ข้อคิดเห็ น บันทึ กส่ วนตัว โดยสามารถ
แบ่งปั นให้บุคคลอื่น ๆ โดยผูร้ ั บสารสามารถเข้าไปอ่าน
หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่งการแสดงเนื้อหาของ
บล็ อ กนั้น จะเรี ย งล าดับ จากเนื้ อ หาใหม่ ไ ปสู่ เ นื้ อ หาเก่ า
ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านสามารถค้นหาเนื้ อหาย้อนหลังเพื่อ อ่าน
และแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
เป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ใช้สาหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็ นกลุ่มสังคม (Social Community)
เพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ ยนและแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทั้ง
ด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา
เป็ นเว็บเซอร์ วิสหรื อเว็บไซต์ที่ให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป
ส าหรั บ ใช้ บ ริ การเขี ย นข้อ ความสั้ น ๆ ประมาณ 140
ตัว อัก ษร ที่ เ รี ยกว่ า “Status” หรื อ “Notice” เพื่ อ แสดง
สถานะของตัวเองว่ากาลังทาอะไรอยู่ หรื อแจ้งข่าวสาร ต่าง
ๆ แก่ กลุ่ ม เพื่ อ นในสั ง คมออนไลน์ (Online Social
Network) (Wikipedia, 2010) ทั้งนี้การกาหนดให้ใช้ขอ้ มูล
ในรู ป ข้อ ความสั้ น ๆ ก็ เ พื่ อ ให้ ผูใ้ ช้ที่ เ ป็ นทั้ง ผูเ้ ขี ย นและ
ผูอ้ ่านเข้าใจง่าย
เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ ใ ห้ บ ริ การวิ ดี โ อออนไลน์ โ ดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายและ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเนื้ อหาที่นาเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถูกจากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว
ทาให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ ช้สามารถเลือกชมเนื้อหา
ได้ตามความต้องการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บ
วิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จานวนมากอีกด้วย
เป็ นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพโดยผูใ้ ช้บริ การ
สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดรู ปภาพเพื่อนามาใช้งาน
ได้ ที่สาคัญนอกเหนือจากผูใ้ ช้บริ การจะมีโอกาสแบ่งปัน

Exteen, Bloggang,
Wordpress,
Blogger, Okanation

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

YouTube, MSN,
Yahoo

Flickr, Photo
bucket, Photoshop,
Express, Zooomr
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภทของสื่ อสังคม
ออนไลน์

Wikis

คาอธิบาย

ตัวอย่าง

รู ปภาพแล้ว ยังสามารถใช้พ้ืนที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเอง
นาไปฝากได้อีกด้วย
เป็ นเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้อมูลหรื อความรู ้ (Data Wikipedia, Google
/ Knowledge) ซึ่ งผูเ้ ขียนส่ วนใหญ่อาจจะเป็ นนักวิชาการ Earth, diggZy
นั ก วิ ช าชี พ หรื อผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง Favorites Online
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผูใ้ ช้สามารถเขียน
หรื อแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ

5.3 สื่ อที่เหมาะสมกับคนไทย
จากการรายงานของ Digital 2020 Global Digital Overview โดย We Are Social and
Hootsuite (2020) และจากรายงานสถิติและพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตไตรมาส 1 (Internet Q1)
ปี 2020 ทัว่ โลก พบว่า คนไทย 75% ของจานวนประชากรในประเทศใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) คนไทยใช้เวลาอยู่บนสื่ อสังคมออนไลน์ 2 ชัว่ โมง 55 นาทีต่อวัน คนไทย 54% ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ส าหรั บ ท างาน เฟสบุ๊ ค (Facebook) เป็ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น
แพลตฟอร์ ม (Platform) ที่มีจานวนผูใ้ ช้งานมากที่สุด รองลงมาคือ ยูทูป (You Tube), WhatsApp,
Facebook Messenger, WeChat, อินสตาแกรม (Instagram) และ ติ๊กต๊อก (Tik Tok) ส่ วนไลน์ (Line)
มีผนู ้ ิยมใช้กนั ใน 3 ประเทศคือ ไทย, ญี่ปุ่น และไต้หวัน
และจากรายงานดังกล่าวพบว่าเฟสบุ๊ค (Facebook) ประเทศไทยมีผใู ้ ช้งานมากเป็ นอันดับ 8
ของโลก อยูท่ ี่ 47 ล้านบัญชี มีสัดส่วนผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย และช่วงอายุ 25-34 ปี มากที่สุด รองลงมา
คือช่วงอายุ 18-24 ปี
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าสื่ อใหม่ (New Media) มีอิทธิพลต่อคนไทยค่อนข้างมาก
พบว่ามีผใู ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากถึง 75 % ของจานวนประชากรในประเทศ และ
ยังพบว่าเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นแพลตฟอร์ม (Platform) ที่คนไทยใช้มากที่สุดถึง 47 ล้านบัญชี จาก
จานวนประชากร 66.55 ล้านคน (สานักงานทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2562) คิดเป็ นอัตรา 70.62 %
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5.4 วัฒนธรรมไทยกับการใช้ สื่อของคนไทย
วัฒนธรรมเป็ นบริ บทที่ดีงามของชีวิต ที่คนในสังคมปฏิบตั ิสืบต่อ ๆ กันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น มีท้ งั
วัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม แต่ละสังคม แต่ละประเทศล้วนมีเอกลัษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะ
วัฒนธรรมที่ ดีง ามก็ จะช่ วยส่ ง เสริ มให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุ ข วัฒนธรรมช่ วยเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้โดดเด่น ชาติไทยเป็ นชาติที่รุ่งเรื องทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ และมรดกทาง
วัฒนธรรมอันเป็ นรากฐานของความเป็ นชาติปรากฏเป็ นประจักษ์พยานที่อนุรักษ์รักษาสื บต่อกันมา
จนปั จ จุ บ ัน เช่ น โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นอัตลักษณ์ของชาติ เป็ นสมบัติที่คน
ไทยทุกคนควรหวงแหนอนุรักษ์รักษาไว้ให้ดารงอยูส่ ื บไป (อุไรวรรณ เทียนทอง, 2548)
การสื่ อ สารและวัฒ นธรรมไม่ ส ามารถแยกออกจากกัน ได้ อาจกล่ า วได้ว่ า เมื่ อ มนุ ษ ย์
จาเป็ นต้องสื่ อสารและเข้าไปเกี่ย วข้องกับกระบวนการสื่ อสารตลอดชี วิตเพื่ อดารงสื บสานทาง
วัฒนธรรม ทั้งยังเป็ นสิ่ งถ่ายทอดโดยใช้สัญลักษณ์ผ่านภาษา เช่น คาพูด การเขียน หรื อการกระทา
ในฐานะสัญลักษณ์สื่อความหมาย (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2551)
กลไกที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมคือ 1) นวัตกรรม หมายถึงการค้นพบสิ่ ง
ใหม่ๆ ที่สมาชิกของวัฒนธรรมยอมรับและที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของ
คนในสังคม 2) การแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม คือการยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่ น เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์มือถือ 3)การรับวัฒนธรรมหรื อเรี ยนรู ้วฒั นธรรมอื่นเกิดขึ้นโดยการรับ
วัฒนธรรมหลัก การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเฉพาะส่ วนที่เข้ากันได้กบั วัฒนธรรมเดิมโดยโครงสร้าง
ส่ วนลึกของวัฒนธรรม ได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2551)
สรุ ปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้น ยากที่จะแยกออก
จากกันได้โดยเด็ดขาด หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้น อีกด้านหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามมาด้วย เช่น ค่านิยมและวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เมื่อมีการเปิ ดเสรี ภาพด้า น
การสื่ อสารโดยเฉพาะในปัจจุบนั มีสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้การรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว การเลือกนาค่านิยมและวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้เกิดการ
ยอมรับและทันสมัย สังคมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็ นความเคยชิ นและไม่ถือเป็ นเรื่ อง
ผิดปกติ
จากผลงานการวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของสื่ อสังคมออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยในมุมมองของนักมานุษยวิทยา โดย รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทใน
ชีวิตประจาวัน ส่ งผลให้คนไทยเสพสื่ อสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่ งมีความแตกต่างกันไปตามเพศ
และวัย

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 239
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

นอกจากนี้ ยงั พบว่าสื่ อสังคมออนไลน์สร้างการดาเนิ นชี วิตรู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า Mobile
Life หรื อพลวัตวิถี ทาให้ขอ้ จากัดด้านเวลาและสถานที่หายไป ส่ งผลให้การติดต่อสื่ อสาร และการ
ใช้ง านต่ า ง ๆ สามารถท างานได้ใ นทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผลกระทบที่ เ ป็ นลัก ษณะเด่ น ในบริ บ ทของ
สั ง คมไทยคื อ สื่ อสั ง คมออนไลน์ ที่ เข้า มานั้นก่ อให้เกิ ดความเปลี่ ย นแปลงทั้งทางความคิ ด และ
พฤติกรรมของคนในสังคม เนื่องจากโลกออนไลน์ได้สร้างพื้นที่ใหม่ในการนาเสนอตนเอง ผูห้ ญิงมี
ความกล้าในการนาเสนอตนเองมากขึ้นในสื่ อของตน
สื่ อสังคมออนไลน์ทาให้การเริ่ มต้นสร้างความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นกว่าการพบเจอกันบนโลก
ความจริ งในสังคมไทย เนื่องจากคนไทยมีความเกรงใจ เขินอาย และมักไม่ค่อยพูดคุยกับคนแปลก
หน้า แต่ เมื่ อมี สื่ อสั ง คมออนไลน์ เกิ ดขึ้ นท าให้ก ารปฏิ สั ม พันธ์ กับ คนแปลกหน้า เป็ นเรื่ อ งปกติ
ค าศัพ ท์แ ละรู ป แบบของภาษาในสื่ อ สั งคมออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่ม วัย รุ่ น เพศหญิ ง และเพศ
ทางเลือก มีการสร้างและใช้คาศัพท์ใหม่ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การตั้งใจสะกดผิด การเขียนย่อ
คา หรื อการนาภาษาต่างประเทศ มาใช้ เป็ นต้น นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิ พลต่อการ
รวมตัวทางการเมืองในสังคมไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มทางการเมืองที่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งทาได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวางเมื่อเปรี ยบเทียบกับการรวมตัวทางการเมืองในอดีตที่ยงั ไม่มีสื่อ
สังคมออนไลน์
วัยถือเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้พฤติกรรมการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์
ของคนมีความแตกต่างกัน สั งคมผู้สูงอายุ กลุ่มที่อยู่ในช่ วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป เป็ นกลุ่มที่ใช้ สื่อสั งคม
ออนไลน์ ในปริมาณมาก เนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่มีเวลาและมีความต้องการเข้าสังคมเพื่อหากิจกรรม
ทาเพื่อคลายเหงา จะเน้นการใช้เพื่อสร้างเครื อข่ายเพื่อนเก่าและครอบครัว การติดตามเรื่ องราวและ
พูดคุยระหว่างกัน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง แต่สื่อสังคมออนไลน์ก็ยงั เป็ นสิ่ งใหม่
สาหรับคนวัยนี้ จึงพบปั ญหาการแชร์ สิ่งที่ไม่เป็ นความจริ ง โดยเฉพาะการแชร์ เพราะความสงสาร
การอยากช่วยเหลือมากเป็ นพิเศษ อาจเป็ นเพราะวัยนี้ มีความเห็นอกเห็นใจ ชอบทาบุญ ประกอบกับ
ประสบการณ์ในการรู ้ เท่าทันของการใช้สื่ อสังคมออนไลน์น้อยกว่าวัยอื่ นๆ จึงถูกหลอกได้ง่าย
ดังนั้นเราจึงควรให้ความสาคัญกับสังคมผูส้ ู งอายุในด้านการให้ความรู ้ในเรื่ องการใช้อินเทอร์ เน็ต
อย่างถูกต้องและถูกทาง

6. กรณีศึกษา “หนังสื อพิมพ์ท้องถิ่นภูกระโดนนิวส์ ”
6.1 ลักษณะของพื้นที่กบั วัฒนธรรมการใช้ สื่อ
ตาบลหนองน้ าใส อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา เป็ นสังคมชนบท เป็ นพื้นที่รอยต่อของ
3 จังหวัดคือ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดหวัดลพบุรี ในด้านภูมิศาสตร์ ตาบล
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หนองน้ าใสตั้งอยู่บนขอบกระทะ เป็ นที่ราบสู ง หรื อเรี ยกว่าหลังคาโคราช พื้นที่อยู่ในแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นตอนท้าย เป็ นชุมชนเกิดใหม่มีอายุประมาณ 100 ปี ประชาชนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่บริ เวณ
นี้ ส่ วนใหญ่อพยพมาจากต่างถิ่น ส่ วนหนึ่ งอพยพมาจากต่างอาเภอ ภายในจังหวัดนครราชสี มาเอง
เช่ น มาจากอาเภอประทาย อาเภอโนนแดง อาเภอพิ มาย อาเภอคง อาเภอโนนสู ง เป็ นต้น และ
บางส่ วนอพยพมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้น
ฉะนั้น ความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรมจึงมี หลากหลาย เช่น ภาษาถิ่น ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี อาหารและการรับประทานอาหาร เป็ นต้น จึงทาให้ชุมชนใหม่แห่งนี้มีวฒั นธรรมประเพณี
ตลอดจนความเชื่ อที่เป็ นลักษณะผสมผสานกันจากหลาย ๆ ถิ่นฐานที่ตนจากมา จึงเป็ นวัฒนธรรม
ประเพณีที่ไม่เป็ นเอกลักษณ์ หรื อเป็ นอัตลักษณ์ของตัวเอง
การใช้สื่ อในระยะช่ วงแรก ๆ เป็ นการใช้สื่ อกระแสหลัก (Mainstream Media) หรื อสื่ อ
ดั้งเดิม (Traditional Media) ซึ่ งในช่วงนั้นยังไม่มีสื่อใหม่ ต่อมาในช่วงหลัง ตั้งแต่ 10 กว่าปี ที่แล้ว
เป็ นต้ น มาเริ่ มมี ก ารน าใช้ สื่ อ ใหม่ (New Media) เข้า มาใช้ มากกว่ า การใช้ สื่ อ กระแสหลัก
(Mainstream Media) หรื อ สื่ อ ดั้ง เดิ ม (Traditional Media) ซึ่ งก็ เ ป็ นไปตามกระแสโลกที่ พ ัฒ นา
เปลี่ยนแปลง
6.2 สภาพปัญหา ความสาคัญ และบทบาทของสื่ อสั งคมออนไลน์ ต่อการนาเสนอข่ าวสาร
ในพื้นที่ชนบท
จากกระแสของสังคมข่าวสารที่ไร้พรมแดน และพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่ อสารที่
ก้า วล้ า อย่ า งรวดเร็ ว ในยุ ค ดิ จิ ท ัล ส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคข่ า วสารของผู ้ค นในสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปั จจุ บนั จานวนผูบ้ ริ โภคข่าวสารจากสื่ อกระแสหลักนับวันจะถดถอยลด
น้อยลงทุกที แล้วหันไปบริ โภคข่าวสารผ่านสื่ อใหม่ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ปั จจุบนั ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกมีจานวนมาก อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นแหล่งแห่ งการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทาให้เกิดการเปลี่ยนรู ปแบบในการสื่ อสารจากยุคการ
สื่ อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัว
กันของคู่สนทนา หรื อการเขียนหรื อส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น มาสู่ การใช้เทคโนโลยีการ
สื่ อสารในยุคดิจิทลั แห่งโลกเสมือนจริ ง (Virtual World) ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่ อสารไร้พรมแดนทา
ให้คนจานวนมากทั้งโลกมีการดาเนิ นชีวิตทั้งในสังคมของโลกความจริ งและสังคมแห่ งโลกเสมือน
จริ ง
เครื อ ข่ า ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media Networks) ได้ก ลายเป็ นปรากฏการณ์ การ
เชื่อมต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลบนโลกอินเทอร์เน็ต เครื อข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ วและ
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ต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์หลายประเภท (วิยะดา ฐิติมชั ฌิมา,
2553) โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้า งชุมชนออนไลน์ซ่ ึ งทาให้ผูค้ นสามารถที่จะแลกเปลี่ย น แบ่งปั น
ข้ อ มู ล ตามประโยชน์ กิ จ กรรม หรื อความสนใจเฉพาะเรื่ องซึ่ งกั น และกั น ในปั จ จุ บั น
นักหนังสื อพิมพ์ ตลอดจนนักสื่ อสารมวลชนแขนงอื่นๆ ได้มองเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อใหม่
ประเภทหนึ่ ง ที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่ที่เป็ นที่นิยมมาก จนกลายเป็ นวัฒนธรรมส่ วน
หนึ่ ง ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในปั จจุ บัน เพราะเครื อข่ายสัง คมออนไลน์เปรี ย บเสมือนเป็ นบริ การ
พื้นฐานของเว็บไซต์ที่ผูใ้ ช้สามารถแสดงตนให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป โดยการสร้างหน้าต่างหรื อ
เว็บไซต์ (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตให้ผอู ้ ื่นที่ใช้บริ การเครื อข่ายเดียวกันเข้ามาร่ วมแบ่งปัน
ประสบการณ์กบั ผูใ้ ช้น้ นั ๆ ได้
นอกจากนี้ ผูส้ ื่ อข่าวยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรวบรวมข้อมูลข่าว เช่น การสัมภาษณ์
ข่ า วผ่ า นทาง Facebook, Google Talk และ Skype (Vadim Lavrusik, 2010) รวมไปถึ ง การใช้สื่ อ
สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ ตรวจสอบข้อ มู ล แหล่ ง ข่ า ว หรื อคัด กรองข้อ มู ล ในฐานะนายทวารข่ า ว
(Gatekeeper) หรื อกองบรรณาธิ การ หรื อจะใช้พ้ืนที่ ในการนาเสนอข่าวสารสาหรั บวิกฤตการณ์
ต่างๆ ทั้งภัยพิบตั ิธรรมชาติ หรื อภัยจากการก่อการร้าย เช่น การถล่มของเหมืองทองคาในประเทศ
ชิลี หรื อเหตุการณ์ก่อการร้ายในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หรื อการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรื อ COVID-19 ผ่านทาง Facebook, Twitter และ You Tube ได้อย่าง
รวดเร็วกว่าสื่ อกระแสหลัก
6.3 ในปัจจุบันสื่ อแบบเดิม กับสื่ อออนไลน์ เป็ นอย่ างไรในพื้นที่ชนบท
สื่ อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) ที่ใช้องค์การ
สื่ อและผูส้ ื่ อข่าว ใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกันกับสาธารณชนผูร้ ับสารในสังคม แบ่งเป็ นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร เป็ นต้น และสื่ อกระจายเสี ยง (Broadcasting)
ได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ งสื่ อมวลชนประเภทนี้ จะต้องอาศัยการลงทุนสู ง มี
กระบวนการการทางานอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกและกลัน่ กรอง
ข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าข้อมูลแล้วนาเสนอเป็ นข่าวสารที่น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์สู่สาธารณชน
ผูร้ ั บ สาร รู ป แบบการบริ ห ารงานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลัก ษณะเชิ ง พาณิ ช ย์ ยึด หลัก ความถูก ต้อ งและ
น่าเชื่อถือ โดยมีกองบรรณาธิการทาหน้าที่คดั กรองข้อมูลในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper)
ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารที่นาเสนอทางสื่ อกระแสหลักต้องมีการอ้างอิงถึงที่มาชัดเจน มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่บิดเบือนความจริ ง เที่ยงธรรม และปราศจากอคติ
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ส่ วนสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่ อใหม่ (New Media) ที่มีจุดเริ่ มต้นมาจากการพัฒนาเว็บไซต์
ในแต่ละยุค มีลกั ษณะเด่นด้านการมีส่วนร่ วมในการสร้างเนื้ อหาอย่างสร้างสรรค์ ที่เครื อข่ายทาง
สังคมสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งใช้ในการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อมู ลที่ใช้ในการนาเสนอข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์มกั ขาดความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ เนื่ องจากไม่มีระบบนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) หรื อกองบรรณาธิ การ เพื่อ
กลัน่ กรองข้อมูล รวมทั้งผูเ้ ข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจจะเป็ นใครก็ได้ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งมีแอพลิเคชัน่ ที่สามารถรองรับ ส่ งผลให้ภาษาที่ใช้
ในการนาเสนอข่าวสารมีลกั ษณะเป็ นทางการน้อยกว่าสื่ อกระแสหลัก
โดยภาพรวมแล้ว ในยุคดิจิทลั เป็ นยุคที่ประชาชนพลเมืองให้ความสาคัญและติดตามสื่ อ
กระแสหลักน้อย แต่ให้ความสาคัญและติดตามสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อใหม่ (New Media)
มากกว่า และตราบใดที่ประชาชนพลเมืองมีอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต ก็สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ทุกประเภท สามารถสร้างเครื อข่ายของตัวเอง และมีรายได้จากเครื อข่ายของตัวเอง
อีกด้วย
6.4 ปัญหาการเปลีย่ นผ่าน
6.4.1 เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตยังไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ทาให้เกิดปั ญหาการเข้าถึงเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งยังเป็ นปัญหาสาหรับพื้นที่ชนบท หรื อพื้นที่ก่ ึงชนบท และถึงแม้จะเลือกรู ปแบบการ
เข้าถึงได้ก็ยงั มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงสาหรับประชาชน ฉะนั้นปั ญหาใหญ่สาหรับการเปลี่ยนผ่าน
อันดับแรกก็คือ การเข้าถึงเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
6.4.2 ความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้เครื่ องมือ และการเข้าสู่ ระบบส าหรั บเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
6.4.3 ขาดอุปกรณ์สาหรั บเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต เช่น สมาร์ ทโฟน, คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ เป็ นต้น
6.4.4 ความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษาด้านเทคโนโลยีสาสนเทศ ในพื้นที่ ชนบท หรื อ
พื้นที่ก่ ึงชนบท การศึกษาด้านนี้ยงั ไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง

7. บทวิเคราะห์ การศึกษา
7.1 การใช้ สื่ อ ใหม่ (New Media) ของผู ้สื่ อ ข่ า วในการน าเสนอข่ า วสารที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่ อข่าว พบว่า
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7.1.1 สื่ อใหม่ที่ผสู ้ ื่ อข่าวนามาใช้ในการทางานสื่ อข่าว ได้นาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิ อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ อีเมล หนังสื ออิ เลกทรอนิ กส์ เป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอข่าวผ่าน
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ทนั สมัย การนาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน
กล้องดิ จิท ัล แท็บ เล็ต โดยใช้ง านผ่า น แพลตฟอร์ ม หรื อแอพลิ เคชั่นต่ า งๆ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ กูเกิลแมบ เป็ นต้น นามาใช้งานและเชื่อมโยงการทางานข่าว ทาให้มี
ข่าวมีมิติมากขึ้น รวดเร็ วขึ้น สด ใหม่ มีคุณภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
การรับรู ้ของมนุษย์ นามาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการในโลกสังคมออนไลน์
7.1.2 ผลกระทบของสื่ อใหม่ที่ผูส้ ื่ อข่าวนามาใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่ อ
ข่าว ผูส้ ื่ อข่าวนาแท็บเล็ต สมาร์ทโฟนมาใช้ ทาให้เกิดผลด้านประสิ ทธิภาพการทางานที่มากขึ้น การ
ตรวจสอบแหล่งข่าวหรื อข้อมูลได้รวดเร็ ว ถูกต้องผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้แอพลิเคชัน่ ไลน์
เฟสบุ๊ค กูเกิลแมบ ทวิตเตอร์ การใช้กล้องผ่านอากาศยานไร้คนขับ ถ่ายภาพทางอากาศได้ 360 องศา
สามารถไปทาข่าวได้ทุกที่ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้รวดเร็ ว ถูกต้อง ข่าวมีความสด ใหม่ มีคุณภาพ
มีมิติมากขึ้น การเขียนข่าว การคัดภาพภาพข่าว ได้นาโปรแกรมตัดต่อที่ทนั สมัยมาใช้ทาให้ส่งข่าว
และภาพข่าวได้อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์ ภาพข่าวคมชัด จัดเก็บทั้งข่าวและภาพข่าวได้มากผ่าน
การ์ ดหน่ วยความจ าต่ า งๆ สะดวกรวดเร็ ว และนาเสนอข่ า วผ่ า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ ไ ด้ม ากขึ้ น
ผูส้ ื่ อข่ า วเปลี่ ย นแปลงกระบวนการท างาน พัฒนาและเพิ่ ม เติ ม บทบาทในการใช้สื่ อใหม่ เข้า มา
ปฏิบตั ิงานด้านการข่าวควบคู่กบั การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 ผลต่ อการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการทางานของผู้สื่อข่ าวในกระบวนการสื่ อข่ าว เมื่อผูรับ
สารใช้ สื่อใหม่ ในการรับข้ อมูลข่ าวสาร
7.2.1 รู ป แบบการท างานของผูส้ ื่ อข่าวส่ งผลให้ต้องทางานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
เพื่ อให้ส อดรั บ กับ ผูร้ ั บ ข้อมู ล ข่ า วสารในปั จจุ บันที่ ใ ช้เทคโนโลยีส มัย ใหม่ใ นการบริ โภคข้อมูล
ข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์กนั มากขึ้น การบริ โภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่าง ๆ นั้น เปลี่ยนแปลง
เป็ นรู ปแบบการใช้ผ่านเครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ดิจิทลั ที่รองรับระบบ HD
คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต โน้ต บุ๊ ก สมาร์ ท โฟน ที่ ส ามารถรั บ ข่ า วสารด้ว ยตัว เองผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ผูส้ ื่ อข่าวมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
อุปกรณ์ที่ทนั สมัย นาเสนอข่าวสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ให้สอดรับกับ
ผูร้ ับข้อมูลข่าวสารในสังคมยุคปัจจุบนั
7.2.2 รู ปแบบการทางานของผูส้ ื่ อข่าวก็เปลี่ยนแปลงการทางาน จากการใช้ผูส้ ื่ อข่าว
ประจาน้อยลง แล้วหันไปใช้บริ การผูส้ ื่ อข่าวหรื อผูส้ ่ งข่าวจากพื้นที่โดยตรง ขายข่าวเป็ นชิ้นให้กบั
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สานักข่าวส่วนกลางหรื อสื่ อกระแสหลัก การแบ่งสายงานข่าวจากประเภทของข่าวต่าง ๆ เปลี่ยนเป็ น
ผูส้ ื่ อข่าวคนหนึ่ ง ต้องสามารถทางานข่าวได้หลากหลายประเภท ผูส้ ื่ อข่าวต้องปรับรู ปแบบการ
ทางานพัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์รอบด้าน เช่น การตรวจสอบข่าว การกรองข่าว คัดข่าว ใช้สื่อ
ใหม่ต่าง ๆ เข้ามาในการทางานมากขึ้น
7.3 วงจรข่ าวระหว่ างผู้สื่อข่ าว บรรณาธิการ ช่ องทางการสื่ อข่ าว และช่ องทางการรับข้ อมูล
ข่ า วสารที่ ใ ช้ สื่ อ ใหม่ ใ นกระบวนการสื่ อ ข่ า ว พบว่ า วงจรข่ า วระหว่ า งผู ้สื่ อ ข่ า วกับ
บรรณาธิการข่าวยังคงใช้รูปแบบเดิม คือการส่งข่าวจากผูส้ ื่ อข่าวให้กบั กองบรรณาธิการข่าวเพื่อผ่าน
การเรี ยบเรี ยงข่าวจากบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง ความสดใหม่ และนาเสนอข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไปถึงผูร้ ับข่าวสารเช่นเดิม เพียงแต่นาสื่ อใหม่เข้ามาใช้ในการทางานมากขึ้น

8. บทสรุป และข้ อเสนอแนะ
8.1 บทสรุป
สื่ อสังคมออนไลน์จดั เป็ นสื่ อใหม่ (New Media) ที่ผสู ้ ื่ อข่าวไม่ควรมองข้ามความสาคัญใน
การนามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการการทาข่าว ไม่ว่าจะเป็ นการนามาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มี
ความหลากหลายและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถเป็ นช่องทางในการนาเสนอข่าวสาร
เนื่ องจากนาเสนอข่าวสารในสื่ อสังคมออนไลน์สามารถทาได้สะดวกและรวดเร็ ว แต่สิ่งที่ผสู ้ ื่ อข่าว
ต้องระมัดระวังในการนาเสนอข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ เหตุเพราะผูท้ ี่เข้าไปใช้ประโยชน์
ด้านเนื้ อหาในสื่ อสังคมออนไลน์อาจเป็ นใครก็ได้ รวมทั้งการทางานในสื่ อสังคมออนไลน์ไม่มีกอง
บรรณาธิการในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและกลัน่ กรองความ
ถูกต้องของข้อมูลเหมือนในสื่ อกระแสหลัก ย่อมอาจทาให้ขอ้ มูลที่ปรากฏอยูใ่ นสื่ อสังคมออนไลน์มี
ทั้งข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็นทั้งที่เป็ นจริ งและเป็ นเท็จ ปะปนกันอยู่ ดังนั้น ผูส้ ื่ อข่าว ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ประโยชน์ จากสื่ อสั ง คมออนไลน์ เพื่ อใช้ใ นการนาเสนอข่ า วจึ ง ต้องรู ้ จัก กลั่นกรองเนื้ อหาก่ อน
นาไปใช้ อีกทั้งผูส้ ื่ อข่าวเมื่อนาเสนอข่าวสารไปยังผูร้ ับสารแล้ว ก็ตอ้ งคานึ งถึงผลกระทบจากการ
นาเสนอข่าวสารสู่ สาธารณชนผูร้ ับสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะการตระหนักถึ งความรั บผิดชอบต่ อ
เนื้ อหาในการนาเสนอข่าวสารของผูส้ ื่ อข่าว ถือเป็ นจรรยาบรรณหลักที่สาคัญของผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
ข่าวสาร ในฐานะฐานันดรที่ 4 ของสังคม
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8.2 ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ในการนาสื่ อใหม่ (New Media) หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media Network) มาใช้ใน
การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร มี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องดาเนิ นการเพื่อให้การนาเสนอข้อมู ล
ข่าวสารที่จะนาเสนอผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Network) นั้น เป็ นการสื่ อสารสอง
ทางที่เข้าถึงทุกคน ทุกกลุ่มเป้ า หมาย และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความเป็ นกลาง
และตรวจสอบได้อย่างแท้จริ ง
1) มีการวางแผนการเลือกใช้แพลตฟอร์มของสื่ อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น
2) ตรวจสอบและปรับปรุ งความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่ อนนาเสนอ เป็ นความ
รับผิดชอบต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
3) การนาสื่ อใหม่ (New Media) มาใช้กบั การสื่ อข่าว ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพในงาน
ด้า นการข่ า วมากขึ้ น การน าเสนอข่ า วได้ร วดเร็ ว สด ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และผูส้ ื่ อ ข่ า วสามารถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้อง จากการนาสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้งาน
4) การใช้ช่องทางการส่ งข่าวผ่านสังคมออนไลน์เป็ นการส่ งข่าวสารได้ตรงกับความ
ต้องการของผูร้ ับที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั สื่ อที่กา้ วทันเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจะสามารถดาเนินกิจการได้ต่อไปในสังคมยุคโลกาภิวตั น์
5) ในการนาสื่ อสังคมออนไลน์มาใช้ควรจะมีการวิเคราะห์กระแสการตอบรับการ
สื่ อสารด้วยว่าสื่ อที่นามาใช้ และสารที่ส่งออกไป สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เพื่อ
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังมากขึ้นต่อไป
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ปัญหาในการจองสลากกินแบ่ งรัฐบาลของผู้จาหน่ ายรายย่อย
อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ฐิ ติมา พยัคฆพงษ์19

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาถึงปั ญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ายรายย่อย อาเภอสู งเนิ น
จังหวัดนครราชสี มา โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษากระบวนการ ขั้นตอน และปั ญหาในการจอง
โควตาสลากกินแบ่งของผูจ้ าหน่ายรายย่อย อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา รวมถึงข้อเสนอแนะ
นาแนวทางเพื่อให้ผคู ้ า้ รายย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับสิ ทธิประโยชน์ในการจัดจาหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล งานวิจยั ถูกวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์โดยตรงกับผูจ้ าหน่ายรายย่อย ซึ่ง
ใช้ประชากรตัวอย่างทั้งหมด 10 ราย โดยมีเพศชายจานวน 5 คน และเพศหญิงจานวน 5 คน อายุของ
ตัวอย่างประชากรอยูใ่ นช่วง 32 ปี ถึงอายุ 72 ปี มีระยะเวลาในการทาธุรกิจด้านการจาหน่ายสลากกิน
แบ่ ง รั ฐ บาลเฉลี่ ย 12 ปี มี ร ะยะเวลาต่ า สุ ด 2 ปี และสู ง สุ ด 20 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40 ของจ านวน
ประชากรตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่าย
ราย โดยตัวอย่างประชากรมีท้ งั ผูจ้ องและจาหน่ าย และผูจ้ าหน่ ายเพียงอย่างเดียว ปั ญหาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนพบว่า ผูจ้ าหน่ายส่ วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การจองซึ่งมีการจองผ่าน
ระบบตู้ ATM และผ่า นระบบแอพพลิ เคชั่น “Krungthai Next” ของธนาคารกรุ งไทย (มหาชน)
ส่ งผลให้จานวนผูเ้ ข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกันมีจานวนมากทาให้การเข้าใช้ระบบต่างๆ ล่าช้า และ
ระบบแอพพลิ เคชั่น ระบบเกิ ดการขัดข้อ งในขณะเวลาจอง ปั ญหาการจาหน่ า ยพบว่ า สลากไม่
เพียงพอต่อการจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค และสลากเหลือจากการจาหน่ายต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือ
ด้วยตัวเอง จากปั ญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทางผูจ้ าหน่ายรายย่อยมีขอ้ เสนอแนะให้กบั ทางภาครัฐ
เพื่อพิจารณาคือ ต้องการแหล่งเงินทุนในการจองสลาก ขยายระยะเวลาในการจองให้มากกว่าเดิม
เพิ่มจานวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้ าหน่ ายให้มากกว่า 5 เล่ม เพิ่งช่องทางการจองให้มากกว่า 2
ช่องทาง และมีความประสงค์รับสลากหลังจากชาระค่าจองทันทีเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการจาหน่ าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
คาสาคัญ: สลากกินแบ่งรัฐบาล, ผูจ้ าหน่ายรายย่อย, การจองสลาก, แอพพลิเคชัน่ , เอทีเอ็ม, อาเภอสู งเนิ น
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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. บทนา
สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลเป็ นลอตเตอรี่ ชนิ ด หนึ่ งในประเทศไทยที่ อ อกโดยรั ฐ บาลซึ่ ง
บริ ห ารงานภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ส านัก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล พุ ท ธศัก ราช 2517 ซึ่ ง เป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบจัดพิ ม พ์และจาหน่ า ยโดยสานัก งานสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล กระทรวงการคลัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกสลากกินแบ่ งรัฐบาล บริ หารการจัดการโรงพิมพ์อนั เป็ นอุปกรณ์ในการพิมพ์
สลากกิ นแบ่งรั ฐบาล หรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่ คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบ และกระทาการอื่ นใดที่
เกี่ยวเนื่ องหรื อที่เป็ นประโยชน์แก่การดาเนิ นกิจการของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล, 2562) ซึ่งปั จจุบนั สลากกินแบ่งรัฐบาลถือได้ว่าจัดเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบาย
สาธารณะ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การด ารงชี วิ ต ของประชาชนทั้ง ในแง่ ข องการสร้ า งอาชี พ ให้ กับ ผู พ้ ิ ก าร
ผูส้ ู ง อายุ และประชาชนทัว่ ไป อี ก ทั้ง รายได้จากการจัดจาหน่ ายสลากกิ นแบ่ง รั ฐบาลร้ อยละ 23
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2517) ยังสั่งเข้าคลังซึ่ งจัดเป็ นรายได้ของแผ่นดินเพื่อใช้ในการ
พัฒนาประเทศ
ในการการออกสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลได้เริ่ มขึ้ นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2417 เนื่องในงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ พ่อค้าต่างชาติที่นาสิ นค้ามาร่ วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคอง
คาเดียในพระบรมมหาราชวัง โดยรัชกาลที่ 5 ได้รับมอบให้ครู อาลบาสเตอร์เป็ นผูอ้ านวยการในการ
ออกรางวัลสลากแบบยุโรป โดยได้นามามาเผยแพร่ เป็ นคนแรกซึ่งเรี ยกว่า “ลอตเตอรี่ ” หรื อ สลาก
กินแบ่งรัฐบาล โดยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่ เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย
และในปี พ.ศ. 2482 ทางรัฐบาลไทยได้มีการรวมเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบารุ งเทศบาลเข้า
มาบริ หารงานภายใต้ก ระทรวงการคลังซึ่ งก่ อนหน้านี้ สลากบ ารุ ง เทศบาลถูกบริ หารงานภายใต้
กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมเงินเพื่อใช้ในการบารุ งกิจการเทศบาล และใน
ปั จจุ บ ันส านัก งานสลากกินแบ่ ง รั ฐบาลเป็ นผูร้ ั บผิดชอบดู แลการพิ มพ์สลากกินแบ่งรั ฐบาล ซึ่ ง
ลักษณะของสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบนั ใน 1 ฉบับจะมีหมายเลข 6 หลัก นอกจากการพิมพ์สลาก
แล้วยังมีหน้าที่จาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบั ประชาชนผูท้ ี่สนใจในการซื้ อสลากพร้อมทั้งมี
หน้าที่ออกรางวัลและจ่ายเงินรางวัลสาหรับผูท้ ี่ถูกรางวัล
ทั้งนี้ การจัดจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยทางสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทาการ
ออกสลากจานวนสองครั้ งต่ อเดื อน โดยการส่ งมอบสลากให้กับตัวแทนจาหน่ าย 3 ประเภทคือ
ประเภทบุคคลทัว่ ไป ประเภทคนพิการ และประเภทนิติบุคคล เช่น สมาคม องค์กร และมูลนิธิ เป็ นต้น
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ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค และในปัจจุบนั วิธีการสั่งซื้อและการจองสลากแตกต่างจากอดีตซึ่ ง
จะเห็นได้ว่ามีการผลักดันให้ผูจ้ าหน่ ายรายย่อยสั่งซื้ อและจองผ่านระบบเทคโนโลยีที่เชื่ อมต่อกับ
ระบบอินเตอร์ เน็ต เช่น การจองผ่านระบบ ATM และระบบแอพพลิ เคชั่นของธนาคารกรุ ง ไทย
(มหาชน) ทั้งนี้อีก 1 ช่องทางในการซื้อและจองสลากสาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคือการ
จองโดยตรงกับธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) และเนื่ องจากการจองสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลจากทั้ง 3
ช่องทางดังที่ได้กล่าวมาสาหรับผูจ้ ดั จาหน่ ายรายย่อยยังพบปั ญหาในการสั่งจองทั้งในเรื่ องของการ
เข้าถึงเทคโนโลยี เงินทุนสารองจ่ายหลังการสั่งจอง การกูส้ ิ นเชื่อทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อการ
ชาระหลังการสั่งจองสลาก ดังนั้นจากปั ญหาดังกล่าวงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงปั ญหา
การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ ดั จาหน่ายรายย่อยในอาเภอสู งเนิ นในเชิงคุณภาพโดยทาการ
สอบถามกับผูจ้ ดั จาหน่ายโดยตรงในเขตพื้นที่ดงั กล่าว

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการจองโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย
2) เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการและขั้นตอนในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายย่อยใน เขตอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา
3) เพื่อเสนอแนะนาแนวทางเพื่อให้ผคู ้ า้ รายย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับสิ ทธิประโยชน์
ในการจัดจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

3. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัย เรื่ อง ปั ญหาการจองสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลของผูจ้ าหน่ ายรายย่อย อาเภอสู งเนิ น
จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกิดจากกระบวน
การและขั้น ตอนในการจองสลากในส่ ว นของผู ้จ าหน่ า ยรายย่ อ ยของอ าเภอสู ง เนิ น จัง หวัด
นครราชสี มา โดยการศึ กษาวิจยั นี้ มีพ้ืนที่การศึกษาวิจยั คือ อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา และ
ข้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพของปั ญหาของการจองสลากมี ข้ นั ตอนในการศึ ก ษาวิ จัย โดยเก็ บ ข้อมู ล จากผู ้
จาหน่ายรายย่อยของอาเภอสู งเนินจังหวัดนครราชสี มาจานวน 10 ราย ซึ่งช่องทางการจองสลากมี 3
วิธีคือ จองผ่านธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) โดยตรง ใช้การจองผ่านตูเ้ อทีเอ็ม (ATM) และใช้การจอง
ผ่ า นระบบผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ของธนาคารกรุ ง ไทย (มหาชน) ในชื่ อ “Krungthai Next” และ
ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
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4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนในการจองโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล
2) เพื่อนาปั จจัยที่ได้จากการวิจยั ไปวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุ งเพิ่มความสามารถ การ
บริ การของสลากกินแบ่งรัฐบาล และการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เพียงพอกับผูค้ า้ รายย่อย
กรอบแนวคิด
ในงานวิจยั นี้ มีกรอบแนวคิดในการออกแบบโดยกาหนดเป้ า หมายของการวิ จยั คื อ เพื่ อ
ทราบถึงปั ญหาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พบโดยการสัมภาษณ์เชิ งคุณภาพโดยตรงกับผู ้
จาหน่ายรายย่อยให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริ ง โดยมีกาหนดกรอบการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น สถานที่จอง
และจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วิธีที่ใช้ในการจอง และปั ญหาที่พบในการจอง และยังรวมถึง
ปั ญหาที่เชื่อมโยงกันซึ่ งนามาถึงปั ญหาเกี่ยวกับการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ปั ญหาจากการ
เข้าถึงแหล่งทุนซึ่ งอาจจะส่ งผลในเชิงความเหลื่อมล้ าระหว่างผูจ้ าหน่ ายรายย่อยที่มีเงินสารองและ
ผูค้ า้ รายย่อยที่ไม่มีเงิน ทุนสารอง ปั ญหาการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ของผูจ้ าหน่ายสลากรายย่อย โดยกรอบแนวคิดถูกแสดงดังภาพที่ 1
ปัจจัยต่อการจองสลากทั้งทางตรงและทางอ้อม
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2. การเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น การจองผ่านแอพพลิเคชัน่ และการ
จองผ่าน ATM เป็ นต้น
3. การเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
4. ความเข้าใจในขั้นตอนการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
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5. ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้ อมูล
การศึ ก ษาปั ญหาในการจองสลากกิ นแบ่ง รั ฐ บาลของผูจ้ าหน่ ายรายย่อย อาเภอสู ง เนิ น
จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งในบทนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ซึ่ งมีกรอบแนวทางในการ
วิจยั ดังที่ได้แสดงในรู ป 2 ซึ่ งในการวิจยั นี้ ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบสาภาษณ์ เพื่อสารวจความ
คิดเห็นของผูค้ า้ สลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยซึ่ งข้อมูลที่ได้จะเป็ นข้อมูลเชิ งคุณภาพ และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทาแบบสาภาษณ์ โดยขั้นตอนในการทาวิจยั จะถูกนาเสนอไว้
สารวจปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ออกแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการจอง
สลากกับผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เก็บข้อมูลที่กาหนดไว้ตาม แบบสัมภาษณ์

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

นาเสนอข้อมูล
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและแบบสัมภาษณ์
ในการวิจยั ในครั้ งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ใ นการทาวิจยั คือ การรวบรวมข้อมูลโดยจากเอกสาร
งานวิจยั หนังสื อตารา และการใช้แบบสั มภาษณ์ร่วม โดยลักษณะของแบบสอบถามจะแบ่งหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลผูท้ ี่ให้สัมภาษณ์ซ่ ึงประกอบด้วยข้อมูลคือ ชื่อ อายุ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อมูลสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1) เกี่ยวกับระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจการจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน ปัญหาการเข้าถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการจองสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และ ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล
3) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ การเสนอแนะปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ
ข้ อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่ อการจองสลากกินแบ่ งรัฐบาลของผู้ให้ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ข้อมูลการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ายรายย่อยโดยทางรัฐบาลซึ่ งมอบหมายให้
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งกาหนดให้ธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) เป็ นผูม้ ีหน้าที่รับจองสลาก
ทั้งทางตู ้ ATM และทางระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” ช่องทางการจองถูกจากัดให้สามารถ
จองได้เฉพาะธนาคารกรุ งไทย(มหาชน) เท่านั้น และกระบวนการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่ งทาง
ธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) จะเปิ ดให้ผจู ้ าหน่ายได้จองสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่ 1 และ
วันที่ 16 ของทุกเดือนทั้งหมด 2 รอบในแต่ละเดือน คือ วันที่ 5 และ 6 ในรอบที่ 1 วันที่ 20 และ 21
ในรอบที่ 2 โดยผูจ้ าหน่ ายต้องทาการนาเงินเข้าบัญชี ธนาคารที่ผูกกับธนาคารกรุ งไทย (มหาชน)
เพื่อที่ทางธนาคารจะหักเงินทันทีหลังจากมีการจองสาเร็ จ การชาระเงินผูจ้ าหน่ ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลต้องนาเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 4 และ 19 ก่อนเวลา 18.00 น. โดยผูจ้ าหน่ายรายย่อยมี
โควตาในการจองสลากกินแบ่งรั ฐบาลขั้นต่ า 2 เล่ม และสู งสุ ดไม่เกิน 5 เล่ม ซึ่ งราคาในการลอง
สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เล่ม มีราคาการจองเท่ากับ 7100 บาท และคิดเป็ นราคา 71 บาทต่อ 1 ใบ
สลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่ งแสดงดังรู ปที่ 3 ประกอบด้วยเลขรางวัลจานวน 6 หลัก และราคา
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาทต่อ 1 ใบ และขั้นตอนกาสลากรจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
แสดงดังรู ปที่ 3 สลากถูกพิมพ์ออกมาโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะทาการออกสลาก
จานวน 2 ครั้งต่อเดื อน และสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังมี หน้าที่ ออกรางวัลโดยทาการออก
รางวัลจานวน 2 ครั้ งต่อเดื อน ในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และจ่ายเงินรางวัลสาหรับผูท้ ี่ ถูก
รางวัล และเมื่อสลากถูกพิ มพ์ออกมาเพื่ อจาหน่ ายให้กับผูจ้ าหน่ ายสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลรายย่อย
สลากจะทาการถูกจองโดยธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) ด้วย 2 วิธีคือ การจองผ่านตู้ ATM และจอง
ผ่านระบบระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” เมื่อทาการจองสลากผูจ้ าหน่ายจะได้โควตาใน
การจองรายละ 5 เล่ม และต้องทาการชาระค่ามัดจาสลากเต็มจานวนก่อนวันที่รับสลาก และเมื่อผู ้
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จาหน่ายรายย่อยได้รับสลากจากรัฐบาลจึงนาไปจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไป ในกรอบสี แดงจาก
รู ปที่ 4 เป็ นขั้นตอนที่ทางผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดจากการจองสลากซึ่งมีปัญหาในหลายมิติที่จะ
ได้กล่าวต่อไป

ภาพที่ 3 ตัวอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาล
แหล่งที่มา: สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2563.
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ภาพที่ 4 แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิต การจอง และการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

6. ผลการศึกษา
ข้ อมูลการสั มภาษณ์ ผ้ จู าหน่ ายสลากกินแบ่ งรัฐบาลรายย่ อย
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลของผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยในอาเภอสู ง
เนิ น จัง หวัดนครราชสี ม า โดยผูว้ ิจัย ได้น าข้อ มูล การสัม ภาษณ์ โ ดยตรงสามารถแสดงโดยการ
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พรรณนาเป็ นรายบุคคล พร้อมยกตัวอย่างการสื่ อสารบุคคลประกอบ โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. ท่ านทาธุรกิจนีม้ านานเท่ าไร (จองอย่างเดียวหรื อทั้งจองทั้งขายสลาก)
การดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ายรายย่อยโดยข้อมูล
ที่ ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ ใ นเขตอาเภอสู ง เนิ น พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่ทาการจองและการ
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งหมด 7 ราย และมีผทู ้ ี่จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่าง
เดียวจานวน 3 ราย โดยรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจากผูจ้ าหน่ายรายใหญ่ และในบางกรณี ที่เป็ นผู ้
จาหน่ ายที่เป็ นผูส้ ู งอายุและมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพประสบปั ญหาการเข้าถึงการจองด้วยระบบ
ใหม่ๆ จึงไม่สามารถจองสลากได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องรั บสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลมาจาหน่ ายได้
เพียงอย่างเดียว และการดาเนินธุรกิจจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ายรายย่อยที่ได้รับการ
สัมภาษณ์มีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ปี ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจของผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายย่อยยังพบว่า ผูจ้ าหน่ายที่มีอายุการดาเนิ นธุ รกิจสู งจะพบปั ญหาในการจองน้อยกว่าผูท้ ี่อายุการ
ดาเนินธุรกิจการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่า
2. ในการทาธุรกิจ ท่ านประสบกับปัญหาอย่ างไร
• ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน
จากการสัมภาษณ์ผจู ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยพบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์นาย
1 นางสาว 3 และนาย 4 ประสบปั ญหาการขาดเงินทุนเพื่อใช้ในการชาระค่าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหลังจากการจอง ซึ่งพบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางรายต้องกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินมา
ทาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาล บางรายพบปัญหาสถาบันการเงินบางแห่งไม่อนุมตั ิการกู้
เงิน และจานวนเงินของผูใ้ ห้สาภาษณ์ที่มีเงินสารองในแต่ละงวดอยู่ระหว่าง 2000 บาท ถึง
40,000 บาทต่อราย
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับกรณี การอนุ มตั ิการกู้จากสถาบันการเงิน พบว่าผู ้
จาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยบางรายใช้การกูเ้ งินโดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เช่น
รถยนต์ ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ เป็ นต้น และนอกจากการใช้ทรัพย์สินค้ าประกันเพื่อนา
เงินมาชาระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ยังมีกรณีที่ใช้บตั รกดเงินเครดิตชนิดบัตรกดเงินสด
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกดบัตร
เงินสด อาจจะเข้าถึงง่ายแต่ดอกเบี้ยอาจจะสู งเมื่อเทียบกับรายได้จากการจาหน่ายสลาก ซึ่ ง
อาจจะจ าหน่ า ยหมดหรื อ ไม่ ห มดก็ ไ ด้ใ นแต่ ล ะงวด” และยัง พบว่า หากรายได้จ ากการ
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จาหน่ายสลากไม่เพียงพอต่อการชาระแหล่งเงินกู้ ส่ งผลให้ผิดนัดชาระ และดอกเบี้ยเงิ นกู้
เพิ่มสู งขึ้น ทาให้เสี ยเครดิตในการกูค้ รั้งต่อไป และสถาบันการเงินอาจจะปฏิเสธการกูเ้ งิน
ในครั้งต่อไปด้วย
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับกรณี การที่สถาบันการเงินไม่อนุมตั ิการกูเ้ งิน พบว่า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน และผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า “ ในบางงวด
ต้องทาการยืมเงินเพื่อเป็ นทุนในการชาระค่าจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ได้สลากมา
จาหน่าย โดยการยืมจากคนที่รู้จกั เช่น เพื่อน พี่นอ้ ง และญาติ เป็ นต้น”
การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น เป็ นอี ก ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาการจองสลากกิ น แบ่ ง
รัฐบาล:ซึ่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางรายงดจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบางงวดเนื่องจากไม่มี
เงินไปชาระค่าจองสลากกินแบ่งรัฐบาลจากธนาคาร
• ปัญหาการเข้าถึงแอพพลิเคชัน่
การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เริ่ มใช้การจองผ่านระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยผู ้
จองต้องเข้าไปจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารกรุ งไทยชื่อ
Krungthai Next ซึ่ งแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวสามารถเข้ารหัสผ่านทางโทรศัพท์มือ และกดเข้า
จองสลากกินแบ่งรัฐบาลตามโควต้าที่ทางสานักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลกาหนด
จากการสัมภาษณ์เราพบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ นาย 2 นางสาว 6 นาย 9 และนาย 10 ไม่
เคยทาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่ เนื่องด้วยผูจ้ องสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเป็ นผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถเข้า ถึงเทคโนโลยีโดยการจองผ่านแอพพลิ เคชั่น ที่ ทาง
สานักงานกองสลากกินแบ่งรับบาลกาหนดให้ได้ และโดยปกติผใู ้ ห้สัมภาษณ์กลุ่มนี้ จะทา
การจองสลากโดยให้ญาติหรื อผูท้ ี่สามารถใช้แอพพลิเคชัน่ ได้เป็ นผูจ้ องสลากให้ หรื อใช้
การรับซื้อสลากโดยตรงกับผูค้ า้ รายใหญ่ในตัวอาเภอและการจองผ่านแอพพลิเคชัน่
จากการสัมภาษณ์ผจู ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยยังพบว่า นาย 1 นางสาว 3
นาย 4 นางสาว 5 นางสาว 7 และนาง 8 ให้สัมภาษณ์กบั ทางผูว้ ิจยั ที่มีลกั ษณะสอดคล้องกัน
คือ “ การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอพพลิเคชัน่ มีการจองที่ยงุ่ ยาก ใช้งานแอพพลิเคชัน่
ยังไม่ค่อยชานาญ” และส่วนใหญ่จึงหันใช้การจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางตู้ ATM
• ปัญหาจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกออกรางวัลโดยสานักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 งวด
ต่อเดือน คือ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ส่ งผลให้การจาหน่ ายสลากกินแบ่งรั ฐบาลมี
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ระยะเวลาค่อนข้างจากัดเมื่อตัดระยะเวลาในการจองและรับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อวาง
จาหน่ายจะเหลือเวลาในการวางจาหน่าย 10 วัน นับตั้งแต่วนั ที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มา
คือ วันที่ 5 และ วันที่ 20 ของทุกเดือน โดยเมื่อสัมภาษณ์ผจู ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรับบาลราย
ย่อ ยพบว่า ผู ้สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ พ บปั ญ หาในการจ าหน่ า ยแก่ ผู บ้ ริ โ ภค แต่ พ บผูใ้ ห้
สัม ภาษณ์ บ างรายพบปั ญหาการจาหน่ ายสลากกินแบ่งรั ฐบาลให้กับผูบ้ ริ โภคเหลือค้าง
ส่ ง ผลให้ผูจ้ าหน่ า ยสลากกินแบ่งรั ฐบาลต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบส่ วนที่เหลือเอง และผูใ้ ห้
สัมภาษณ์กล่าว “ ในกรณีที่จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือทาให้ผลประกอบการในงวด
นั้นขาดทุน”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยงั กล่าวถึงบางกรณี พบว่าพบผูจ้ าหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก
นอกเขตที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นผูจ้ าหน่ ายสลากกิ น แบ่ง รั ฐบาลประจาในเขตอาเภอสู ง เนิ น เขามา
จาหน่ าย ส่ งผลทาให้เกิดการเพิ่มคู่แข่งทางการจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยังทาให้
เกิดการแย่งผูบ้ ริ โภคซึ่งจะส่ งผลต่อรายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรับบาลในพื้นที่เขต
อาเภอสูงเนินอีกด้วย
• ปัญหาจอง
สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกาหนดระยะเวลาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวด
ประจาวันที่ 1 และ วันที่ 16 ทั้งหมด 2 รอบในแต่ละเดือน คือ วันที่ 5 และ 6 สลากกินแบ่ง
รัฐบาลจะได้รับในวันที่ 20 ของทุกเดือน เป็ นรอบที่ 1 ส่ วน วันที่ 20 และ 21 สลากกินแบ่ง
รัฐบาลจะได้รับในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็ นส่ วนรอบที่ 2 โดยผูจ้ าหน่ายต้องทาการนาเงิน
เข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) ในวันที่ 4 และ 19 ก่อนเวลา 18.00 น.
โดยผูจ้ าหน่ ายรายย่อยมีโควตาในการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นต่า 2 เล่ม และสู งสุ ดไม่
เกิน 5 เล่ม ซึ่ งในแต่ละงวดมีเวลาในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบั ผูบ้ ริ โภคเป็ น
เวลาไม่เกิน 10 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลจนถึงวันออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน จากการสัมภาษณ์ผูจ้ าหน่ ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลพบปัญหาทั้ง 2 กรณี คือ ทั้งกรณี การจองผ่านแอพพลิเคชัน่ และการจองผ่านตู ้ ATM
ในกรณี การจองผ่านช่ องทางแอพพลิ เคชัน่ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ขณะทาการจอง
ระบบการจองล่ม โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าว “อาจจะเนื่ องจากมีการเข้าใช้ระบบของผูจ้ อง
สลากกินแบ่งรัฐบาลในเวลาเดียวกันมีจานวนมาก ส่ งผลให้ระบบการจองล่ม ” ทั้งนี้ ย งั
รวมถึ ง ลู ก ค้า ของธนาคารกรุ งไทยที่ ใ ช้ บ ริ การถอน โอน หรื อธุ ร กรรมอื่ น ๆ ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ เดียวกัน จึงส่ งผลให้เกิดระบบการจองล่มเป็ นระยะ
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ในกรณีการจองผ่านตู้ ATM พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกือบทุกรายพบปัญหาการจองคือ
ระยะเวลาที่ใช้ใ นการจองผ่านช่ องทางตู้ ATM ไม่เพียงพอ เนื่ องด้วยการเข้าใช้ตู้ ATM
สาหรับการจองสามารถเข้าใช้ได้ทีละ 1 คนต่อ 1 ตู้ โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าว “การจองสลาก
กินแบ่งรัฐบาลบางงวดต้องต่อแถวเพื่อรอคิวการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นเวลานานกว่า
จะถึงคิวได้กดจองสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ระยะเวลานาน” และผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางรายต้อง
เวลาในการจองโดยมารอต่อคิวใช้เวลาประมาณ 1 วันหรื อบางกรณี มารอคิวเพื่ อจองสลาก
กินแบ่งสลากกินแบ่งข้ามวัน
3. ข้อเสนอแนะ เพิม่ เติมให้ กบั หน่ วยงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาบ้ าง
ในส่ วนท้ายของแบบสัมภาษณ์จากผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยในเขตอาเภอสู ง
เนิน ซึ่งทางผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ เสนอ ดังนี้
การเข้าถึงรายแหล่งทุนโดยผูส้ ัมภาษณ์ เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือใน
เรื่ องแหล่ง เงิ นทุ นส าหรั บ ผูจ้ าหน่ ายสลากกิ น แบ่ง รั ฐบาลโดยเฉพาะ เช่ น ให้วงเงิ นกู้ส าหรั บ ผู ้
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยที่มีบตั รประตัวผูจ้ าหน่ายสลาก หรื อการชาระค่าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอาจจะชาระหลังจากที่ผจู ้ าหน่ายได้จาหน่ายสลากหมด
การเข้าถึงแอพพลิเคชัน่ ผูส้ ัมภาษณ์เสนอแนะให้ทาการฝึ กอบรมให้กบั ผูท้ ี่ไม่สามารถใช้
งานแอพพลิ เคชั่นได้ หรื อเสนอให้มี พ นัก งานของธนาคารคอยช่ วยเหลื อส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ ที่ ไ ม่
สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้
การจาหน่ ายสลากกินแบ่ง ผูส้ ัมภาษณ์เสนอแนะให้ เพิ่มจานวนการจองโดยเพิ่มปริ มาณ
โควตาสลากต่อรายต่องวดให้สามารถจองได้มากกว่า 5 เล่ม เพื่อให้เพียงพอต่อผูจ้ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล
การจองสลาก ผูส้ ัม ภาษณ์ เสนอแนะให้มี ก ารหัก เงิ นค่าชาระสลากกิ นแบ่งรั ฐ บาลผ่า น
ธนาคารเพื่อลดระยะเวลาในการต่อคิวจองสลากกินแบ่งรัฐบาล
นอกจากนี้ ผูส้ ัมภาษณ์ยงั เสนอแนะให้ลดราคาจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบั ผูค้ า้ ราย
ย่อยเพื่อเพิ่มกาไรในการจาหน่าย และยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ผคู ้ า้ รายย่อยในการจาหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผู้ให้ สัมภาษณ์

เพศ

อายุ

ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 1
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 2
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 3
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 4
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 5
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 6
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 7
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 8
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 9
ผูส้ ัมภาษณ์ที่ 10

ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

36
68
36
36
32
72
33
40
71
58

ระยะเวลาทาธุรกิจ
จาหน่ ายสลากกินแบ่ ง
รัฐบาล
10
20
2
20
10
20
10
10
20
3

จากข้อมู ล สัมภาษณ์ ขา้ งต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพแบบพรรณนาซึ่ งพบว่า
ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ายรายย่อยในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา โดย
ตัวอย่างประชากรมีท้ งั ผูจ้ องและจาหน่ าย และผูจ้ าหน่ ายเพียงอย่างเดียว ซึ่ งการจองสลากมีหลาย
สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่ องกันทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การมีเงินสารองของผูจ้ อง และการชาระค่า
จองสลากไม่ตรงกับระยะเวลาที่กาหนดซึ่งมีระยะเวลาเพียง 2 วันในแต่ละงวดคือ วันที่ 5 และ 6 ใน
งวดที่ 1 และวันที่ 20 และ 21 ในงวดที่ 2 เงินทุนสารองในการจองไม่เพียงต่อส่งผลให้ผจู ้ าหน่ายราย
ย่อยในงวดนั่นหมดสิ ทธิ์ ในการจองและจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และยังมีปัจจัยในการเข้าถึง
เทคโนโลยีในการจองซึ่งมีการจองผ่านระบบตู้ ATM ของธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) เท่านั้น และ
ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” ของธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) เท่านั้น ส่ งผลให้จานวน
ผูเ้ ข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกันมีจานวนมากทาให้การเข้าใช้ระบบต่างๆ ล่าช้า เช่น การต่อแถวเข้าจอง
สลากบริ เวณหน้าตู้ ATM ที่มี จานวนจากัดซึ่ งพบว่าจานวนตู้ ATM ไม่สอดคล้องกับจานวนผูท้ ี่
ต้องการจองสลาก และระบบแอพพลิเคชัน่ เกิดการล่าช้า ในบางครั้งการเข้าใช้พร้อมกันทัว่ ประเทศ
ส่ งผลให้ระบบแอพพลิเคชัน่ ขัดข้องและทาให้เกิดการจองล่าช้า ทั้งนี้ ยงั ส่ งผลถึงการจาหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลซึ่งจากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถแบ่งปัญหาออกเป็ น 2 แบบหลัก ๆ คือ ในกรณีผทู ้ ี่
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เข้าถึงการจองสลากในระยะเวลาที่กาหนดสามารถจาหน่ายสลากได้ซ่ ึงในบางงวดอาจจะไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และในบางงวดสลากเหลือจากการจาหน่ายต้องรับผิดชอบสลากใน
ส่ วนที่เหลือเอง จากปั ญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทางผูจ้ าหน่ายรายย่อยมีขอ้ เสนอแนะให้กบั ทาง
ภาครัฐเพื่อพิจารณาคือ ต้องการแหล่งเงินทุนในการจองสลาก ขยายระยะเวลาในการจองให้มาก
กว่าเดิม เพิ่มจานวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้ าหน่ายให้มากกว่า 5 เล่ม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการ
จาหน่าย และเนื่องจากการจองสลากต้องชาระเงินค่าจองไว้ล่วงหน้าทางผูจ้ าหน่ายต้องการสลากมา
จาหน่ า ยหลัง จากที่ ช าระเงิ นเรี ย บร้ อยแล้ว และการจอง 2 ช่ องทางดังที่ ไ ด้ก ล่าวมาข้างต้น ยัง มี
ข้อจากัดสาหรับผูส้ ูงอายุ ผูท้ ี่มีปัญหาสุขภาพด้านสายตา และผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการ
จอง จึงต้องการให้เพิ่มช่องทางในการจาหน่ายสลาก

7. บทวิพากและข้ อถกเถียง
จากข้อมู ล สัมภาษณ์ ขา้ งต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพแบบพรรณนาซึ่ งพบว่า
ปัญหาการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ายรายย่อยในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา โดย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีท้ งั ผูจ้ องและจาหน่าย และผูจ้ าหน่ายเพียงอย่างเดียว ซึ่งการจองสลากมีหลายเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวเนื่ องกันทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่ องด้วยผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยไม่มีเครดิต
ในการกูเ้ งินจากธนาคารดังนั้นส่ งผลให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะในแหล่งเงินทุนที่อยู่ใน
ระบบการเงินเป็ นไปได้ยาก ทั้งนี้ อาจจะเนื่ องจากเกณฑ์ในการให้กขู้ องธนาคารอาจจะสู งเกินไปไม่
เหมาะสมสาหรับผูก้ ูท้ ี่เป็ นผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรั ฐบาลรายย่อย การมีเงินสารองของผูจ้ องเนื่ อง
ด้วยการลงทุนในการจองสลากที่ใช้เงินต้นทุนต่องวดค่อนข้างสูงถึง 7,100 บาทต่อ 1 เล่มต่อ 100 ใบ
การจองสลากซึ่งทางธนาคารกาหนดให้ซ้ือขั้นต่า 2 เล่ม แต่ไม่เกิน 5 เล่มต่อ 1 ราย ต้องใช้เงินจานวน
14,200 บาท เป็ นอย่างน้อยต่องวด ซึ่ งในกรณี ที่จองตามจานวนขั้นต่าที่ธนาคารกาหนดคือ 2 เล่ม
ต้องใช้เงินในการจอง 14,200 บาท ถ้าสลากถูกจาหน่ายหมดทั้ง 2 เล่ม ผูจ้ าหน่ายสลากจะได้รับกาไร
เป็ นจานวนเงิน 1,800 บาท ซึ่ งคิดทั้งสองงวดรวมกันเป็ นจานวนเงินที่เป็ นกาไรทั้งหมด 3600 บาท
ต่อเดือน ซึ่ งในกรณี ที่ส ลากถูกจาหน่ ายในแต่ละงวดไม่หมด ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผูจ้ าหน่าย
เป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง และในกรณี ผูจ้ าหน่ายสามารถจองได้เต็มโควตาคือ 5 เล่ม จะมีตน้ ทุนในการ
จองเป็ นจานวนเงิน 35,500 บาทต่องวด และคิดเป็ น 71,000 บาทต่อเดือน และถ้าสลากถูกจาหน่าย
หมดผูจ้ าหน่ายจะได้กาไร 9000 บาทต่อเดือน ในขณะที่เงินลงทุนในการจองค่อนข้างสู งถึง 71,000
ส่งผลให้ผจู ้ าหน่ายรายย่อยชาระค่าจองสลากไม่ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด และในการจองสลากซึ่ง
มีระยะเวลาเพียง 2 วันในแต่ละงวดคือ วันที่ 5 และ 6 ในงวดที่ 1 และวันที่ 20 และ 21 ในงวดที่ 2 ใน
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กรณีที่ผจู ้ าหน่ายสลากรายย่อยเตรี ยมเงินทุนสารองในการจองไม่เพียงพอต่อการจองโดยเงินต้องส่ ง
สารองเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) ก่อนวันจอง 1 วัน และก่อนเวลา 18.00 น. ส่ งผลให้ผู ้
จาหน่ายรายย่อยหมดสิ ทธิ์ในการจองในงวดนั้นและขาดรายได้จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในงวดนั้น และยังมีปัจจัยในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการจองซึ่งทางสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก าหนดให้ มี ช่ อ งทางในการจองเพี ย ง 2 ช่ อ งทางเท่ า นั้ น คื อ จองผ่ า นระบบตู ้ ATM ของ
ธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) และผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ “Krungthai Next” ของธนาคารกรุ งไทย
(มหาชน) เนื่ องจากเวลาในการจองมี เพี ย ง 2 วันต่องวด ส่ งผลให้จานวนผูเ้ ข้าใช้ระบบในเวลา
เดียวกันมีจานวนมากทาให้การเข้าใช้ระบบต่างๆ ล่าช้า และระบบการจองอาจจะเกิดระบบขั้นข้อง
ในบางครั้ง การต่อแถวเข้าจองสลากบริ เวณหน้าตู ้ ATM ที่มีจานวนจากัดซึ่ งพบว่าจานวนตู้ ATM
ไม่สอดคล้องกับจานวนผูท้ ี่ตอ้ งการจองสลาก และระบบแอพพลิเคชัน่ เกิดการล่าช้า ในบางครั้งการ
เข้าใช้พร้อมกันทัว่ ประเทศส่ งผลให้ระบบแอพพลิเคชัน่ ขัดข้องและทาให้เกิดการจองล่าช้า ทั้งนี้ ยงั
ส่ งผลถึงการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจากข้อ มูลการสัมภาษณ์สามารถแบ่งปัญหาออกเป็ น 2
แบบหลักๆ คือ ในกรณี ผทู ้ ี่เข้าถึงการจองสลากในระยะเวลาที่กาหนดสามารถจาหน่ายสลากได้ซ่ ึ ง
ในบางงวดอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และในบางงวดสลากเหลือจากการ
จาหน่ายต้องรับผิดชอบสลากในส่วนที่เหลือเอง
จากปั ญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทางผูจ้ าหน่ายรายย่อยมีขอ้ เสนอแนะให้กบั ทางภาครั ฐ
เพื่อพิจารณาคือ ต้องการแหล่งเงินทุนในการจองสลากโดยผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ มีรายได้
น้อยสามารถเข้าถึงแหล่ง เงินทุนได้ และอยากให้ทางสานักสลากกินแบ่งรัฐบาลขยายระยะเวลาใน
การจองให้มากกว่าเดิมเพื่อลดการล่าช้าในการจอง เพิ่มจานวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้ าหน่ายให้
มากกว่า 5 เล่ม เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย และเนื่องจากการจองสลากต้องชาระเงินค่าจอง
ไว้ล่วงหน้าทางผูจ้ าหน่ายต้องการสลากมาจาหน่ายหลังจากที่ชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว และการลอง 2
ช่องทางดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นซึ่ งทางผูจ้ าหน่ ายต้องการให้เพิ่มช่องทางในการจอง เช่น สามารถ
จองผ่านตู้ ATM ของธนาคารใดก็ได้ และผ่านแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารใดก็ได้ เพื่อให้ลดความ
ล่าช้าในการจองและลดระบบขัดข้องของธนาคาร ยังมีขอ้ จากัดสาหรับผูส้ ูงอายุ ผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพ
ด้า นสายตา และผูท้ ี่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ถึ ง เทคโนโลยีใ นการจอง จึ ง ต้องการให้เพิ่ ม ช่ องทางในการ
จาหน่ายสลาก
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8. สรุปผลการศึกษา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งเป็ นผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีท้ งั หมด 10 ราย ซึ่งเป็ นผู ้
จาหน่ายเป็ นประกอบไปด้วยผูส้ ู งอายุ 3 ราย ผูท้ ี่จาหน่ายสลากในงานวิจยั นี้ มีอายุต้ งั แต่ 32 ปี จนถึง
72 ปี อาชี ข องผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ ถู ก สั ม ภาษณ์ ม ากที่ สุ ด คื อ อาชี พ ค้า ขาย วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตั้ ง แต่ ช้ ั น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จนถึงสู งสุ ดระดับปริ ญญาโท และระยะเวลาในการดาเนินธุ รกิจจาหน่ายสลาก
กิ น แบ่ ง รั ฐ บาลของผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ต้ ัง แต่ 2 ปี ถึ ง 20 ปี โดยมี อ ายุ ใ นการประกอบอาชี พ นี้ เฉลี่ ย
ประมาณ 12 ปี
กระบวนการจองสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลซึ่ งทางธนาคารกรุ ง ไทย (มหาชน) จะเปิ ดให้ผู ้
จาหน่ายจองสลากกินแบ่งรัฐบาลประจาวันที่ 1 และ วันที่ 16 ทั้งหมด 2 รอบในแต่ละเดือน คือ วันที่
5 และ 6 ในรอบที่ 1 วันที่ 20 และ 21 ในรอบที่ 2 โดยผูจ้ าหน่ายต้องทาการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารที่
ผูกกับธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) ในวันที่ 4 และ 19 ก่อนเวลา 18.00 น. โดยผูจ้ าหน่ายรายย่อยมี
โควตาในการจองสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลขั้นต่ า 2 เล่ม และสู งสุ ดไม่เกิน 5 เล่ม ซึ่ งราคาในการลอง
สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เล่ม มีจานวนสลาก 100 ใบ มีราคาการจองเท่ากับ 7100 บาท และคิดเป็ น
ราคา 71 บาทต่อ 1 ใบ
ข้อมูลการในการวิจยั วิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบพรรณนาซึ่งพบว่าปัญหาการจองสลากกิน
แบ่งรัฐบาลของผูจ้ าหน่ ายรายย่อยในอาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีท้ งั ผูจ้ อง
และจาหน่าย และผูจ้ าหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยปัญหาที่พบโดยรวมมีดังนี้
ปั ญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผูจ้ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย มีท้ งั ผูท้ ี่มีเงินสารอง
สาหรับการจอง กล่าวคือไม่ประสบปั ญหาด้านการเงิน และในส่ วนของผูจ้ าหน่ ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ประสบปัญหาด้านการเงิน เช่น มีการชาระค่าจองสลากไม่ตรงกับระยะเวลาที่ทางธนาคาร
กาหนด นาเงินเข้าบัญชีเพื่อใช้ชาระกางจองไม่ทนั ระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหาการเข้าถึงแอพพลิเคชัน่ เป็ นผลจากการเข้าถึงเทคโนโลยีในการจองซึ่งมีการจองผ่าน
ระบบตู้ ATM และผ่า นระบบแอพพลิ เคชั่น “Krungthai Next” ของธนาคารกรุ ง ไทย (มหาชน)
เท่านั้น ส่ งผลให้จานวนผูเ้ ข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกันมีจานวนมากทาให้การเข้าใช้ระบบต่างๆ ล่าช้า
และระบบแอพพลิเคชัน่ ระบบเกิดการขัดข้องในขณะเวลาจอง และการต่อแถวเพื่อจองผ่านตู ้ ATM
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยทาให้เกิดการรอเป็ นระยะเวลานาน
ในส่ วนของปั ญหาการจาหน่ ายสลากของผูจ้ าหน่ ายรายย่อยพบได้ 2 กรณี คือ สลากไม่
เพียงพอต่อการจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคเนื่องจากในบริ เวณที่จดั จาหน่ายมีผบู ้ ริ โภคต้องการสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเป็ นจานวนมาก และในอีกกรณีที่สลากเหลือจากการจาหน่ายต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือ
ด้วยตัวเอง เนื่องจากบริ เวณที่จดั จาหน่ายมีผบู ้ ริ โภคต้องการสลากน้อย
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ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ได้ใ ห้ข ้อ คิ ด เห็ น จากปั ญ หาดังที่ ไ ด้ก ล่าวมาข้า งต้น ทางผูจ้ าหน่ า ยรายย่อยมี
ข้อ เสนอแนะให้กับ ทางภาครั ฐ เพื่ อ พิ จ ารณาคื อ ต้อ งการแหล่ ง เงิ น ทุ น ในการจองสลาก ขยาย
ระยะเวลาในการจองให้มากกว่าเดิม เพิ่มจานวนโควตาการจองสลากต่อผูจ้ าหน่ายให้มากกว่า 5 เล่ม
เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นสาหรับผูจ้ าหน่ายที่มีจานวนสลากไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย เพิ่ง
ช่องทางการจองให้มากกว่า 2 ช่องทาง และมีความประสงค์รับสลากหลังจากชาระค่าจองทันทีเพื่อ
เพิ่มระยะเวลาในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้ าราชการทุน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ร้ อยตารวจโทพงศ์ พันธุ์ จินโรจน์ 21

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน ณ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ของข้า ราชการทุ น สมาคมวัฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ไทย-จี น ” มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติ และแรงจูงใจ ในการไปศึกษาภาษาจีนของ
ข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปศึกษา
ภาษาจีน ของข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 3) เพื่อเสนอแนวทางในการ
ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการสนใจเดินทางไปศึ กษาภาษาจีน ณ ประเทศจีน มากขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริ มาณมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จีน ตอบแบบสอบถามจานวน 268 คน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple
Regression Analysis) และเชิงคุณภาพสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย-จีน จากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 10 คน โดยมีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติที่ดีและปัจจัยด้านความจาเป็ นในการใช้งาน เป็ น
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของข้าราชการทุนในเชิงบวก ดังนั้น แนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจให้ขา้ ราชการสนใจศึกษาภาษาจีนมากขึ้น คือการเพิ่มทัศนคติที่ดีและความจาเป็ นใน
การใช้ภาษาจีน ให้แก่ขา้ ราชการโดยการสร้างการรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งและมุมมองต่อจีน มองในมุมมอง
ไม่ อคติ และความรู ้ เป็ นส าคัญ ซึ่ ง จะทาให้ข้าราชการมี ทัศนคติ ที่ ดีต่อภาษาจี นได้ รวมถึ งความ
ตระหนักรู ้ต่อความจาเป็ นในการใช้งานภาษาจีนมากขึ้น จะทาให้ขา้ ราชการมีความเปิ ดใจต่อการ
เรี ยนภาษาจีนซึ่งนับวันจะมีความสาคัญขึ้นเรื่ อย ๆ ได้
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, การศึกษาภาษาจีน
21

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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1. บทนา
ในโลกยุคปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการทาลายกาแพงการสื่ อสาร ทาให้เรา
สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ภายในเพียงเสี้ ยววินาที การพูดได้สองภาษาได้กลายเป็ นเรื่ องธรรมดา
ไปเสี ยแล้ว ภาษาที่สาม ภาษาที่สี่ และต่อ ๆ ไปต่างหาก คือบันไดสู่ความสาเร็จของคนในยุคปัจจุบนั
เพราะหากเราคุยกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ มันจะเข้าถึงสมองเขา แต่หากเราคุยกับเขาด้วย
ภาษาของเขา มันจะเข้าถึงใจของเขา (Wyner, 2558)
เนื่ องจากประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 1.3 พันล้านคน
และการที่มีประชากรเป็ นจานวนมากนี้ถือเป็ นสิ นทรัพย์มหาศาลของประเทศจีน การศึกษาสมัยใหม่
และค่านิ ยมวัฒนธรรมดั้งเดิม ทาให้ประชากรจานวนมหาศาลของจีนสร้างผลกระทบอย่างที่ไม่เคย
เกิ ดขึ้ นมาก่ อนในประวัติศ าสตร์ ม นุ ษ ยชาติ (Zhang Wei Wei, 2562) องค์ก ารสหประชาชาติ ไ ด้
ประกาศให้ภาษาจี นกลางเป็ นหนึ่ งในภาษาราชการที่ ใช้ในการประชุ มหรื อสัมมนาต่าง ๆ ของ
องค์การสหประชาชาติ และเป็ นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความสาคัญไม่
ด้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกของอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา หรื อเยอรมนี แต่
เป็ น “โลกของจีน” โลกที่ “จีน” เป็ นวิชาบังคับ ไม่ใช่วิชาเลือกอีกต่อไป (อาร์ม ตั้งนิรันดร, 2561)
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็ นหนึ่ งในจุดหมายปลายทางของชาวจีนทั้งทางด้านการลงทุนและ
การท่องเที่ยว จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วสั ญ ชาติ จี น เข้า มาในประเทศไทยเป็ นจ านวนมากที่ สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์ คื อ
10,535,241 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็ นจานวน
มาก คิดเป็ นสัดส่ วนจานวนนักท่องเที่ยว 27% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมด และจีนยังครอง
ตาแหน่งคู่คา้ อันดับ 1 ของภาคการส่ งออกไทยอีกด้วย โดยปี ที่ผ่านมารายได้ จากการท่องเที่ยวไทย
คิดเป็ นมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาท และสร้างการจ้างงานมากกว่า 19.1% ของการจ้างงานทัว่ ประเทศ
(ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ภาษาจี นกลางจึ งกลายมาเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ผูป้ ระกอบการนักธุ รกิ จ หรื อ
แม้แต่ขา้ ราชการ จาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ภาษาจีนยังเป็ นแหล่งมรดกของวัฒนธรรมมากมาย
ของจีน ดังนั้น การเรี ยนภาษาจีนพร้อมกับเข้าใจวัฒนธรรมของจีนไปด้วยจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่าง
ขาดมิได้ เหมือนดังสานวนที่วา่ "รู ้เขารู ้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" (Aandrcospace, 2562)
ย้อนมองถึงวิถีความสัมพันธ์ไทย-จี น นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
อย่างเป็ นทางการ ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ประเทศไทยมีความมัน่ ใจใน มิตรภาพ และ
ความร่ วมมือที่จะเกิดขึ้นในห้วงศตวรรษใหม่ เนื่ องจากมีปัจจัยสนับสนุ นความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือระหว่างไทย-จีน หลายประการ อาทิ มิตรภาพที่สืบทอดมายาวนานระหว่างชนชาติ , ความ
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ผูกพันทางสายเลือด ผลประโยชน์ร่วมกันทางยุทธศาสตร์ในการรักษาสันติภาพและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค และการที่ รั ฐ บาลและประชาชนทั้ง สองฝ่ ายต่ า งเล็ง เห็ น ความส าคัญ ของ
ความสัมพันธ์ไทย – จีน ฯลฯ ปั จจัยเหล่านี้ เป็ นปั จจัยบวกอันจะส่ งผลให้เกิ ดความร่ วมมือใหม่ ๆ
ระหว่างไทย-จีน หลายประการ
ปั จจุบนั ไทย – จีน มีการพัฒนาความร่ วมมืออย่างกว้างขวางในหลากหลายมิติ แต่หนึ่ งใน
ปั จจัยสาคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่ วมมือคือปั จจัยทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐของทั้ง 2 ฝ่ าย ต่างก็ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาของ
ประเทศคู่ตรงข้าม และถึงแม้วา่ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการแลกเปลี่ยน ก็ประสบปัญหา
ความไม่ ค ล่องตัวในการสื่ อสาร นอกจากนี้ ในการแลกเปลี่ ย นที่ ต้องใช้ศพั ท์เทคนิ ค เฉพาะทาง
ข้อจากัดเกี่ยวกับระดับความสามารถของล่ามภาษาย่อมเป็ นอุ ปสรรคในการสื่ อสาร ปั ญหาเหล่านี้
ส่ งผลให้การพัฒนาความร่ วมมือในระดับที่ลึกซึ้งระหว่าง 2 ประเทศเป็ นไปอย่างล่าช้า
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา ที่ทางสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทาโครงการทุนการศึกษาด้ านภาษาจีนสาหรับ
ข้าราชการไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนให้แก่หน่ วยงานภาครัฐ อันเป็ น
ประโยชน์ใ นการส่ ง เสริ ม ความสัมพันธ์และความร่ วมมื อระหว่างรั ฐบาลไทย-จี น ซึ่ งโครงการ
ดัง กล่า วได้ตอบโจทย์ก ารขาดแคลนบุ คลากรด้า นภาษาจี นของหน่ วยงานราชการไทย ซึ่ งเป็ น
อุปสรรคสาคัญในการเสริ มสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยและ
จีน ทาให้หลายหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้น
เป็ นอย่างมาก และหลังจากนั้นก็มีบุคลากรจากหลายหน่วยงานของทางภาครัฐได้ให้ความสนใจเป็ น
อย่างมาก
เมื่อข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาได้เดินทางไปยังสาธารณจีนแล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อเรี ยน
ภาษาจีนไปได้ช่วงเวลาหนึ่ง จะเกิดความเบื่อหน่าย และความท้อแท้ในการเรี ยน เนื่องจากภาษาจีน
นั้นเป็ นภาษาจากภาพวาดที่ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็ นภาษาเขียน ตัวอักษรจีนคือตัวอักษรที่ไม่มีความ
ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษแม้แต่น้อย ลายเส้นตัวอักษรที่เยอะ ทาให้ตอ้ งจาสัญลักษณ์เป็ นกว่าหนึ่ง
พันตัว ทาให้ขาดแรงบันดาลใจในการเรี ยน รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ทาให้ขาดแรงจูงใจ และประสบ
ปัญหาในการเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา สภาพปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการไปศึกษา
ภาษาจี น ณ ประเทศจี น ของข้า ราชการทุ น สมาคมวัฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ไทย – จี น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทัศนคติ แรงจูงใจ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปศึกษาภาษาจีน ของ
ข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยผลการศึกษาจะนามาเสนอเป็ นแนวทาง
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ในการส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการสนใจในการศึกษาภาษาจีนมากขึ้น รวมถึงแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ในการเรี ยนภาษาจีนต่อไป

2. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Methodology) และ
ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง คุณภาพ (Qualitative Methodology) ซึ่ งมีการทาการค้นคว้าจากเอกสาร ตารา
หนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาออกแบบเครื่ องมือการศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั จะใช้การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติ
ต่อประเทศจี น, ทัศ นคติ ต่อภาษาจี น, แรงจู งใจภายในและแรงจู งใจภายนอก กับการไปศึ ก ษา
ภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารทัว่ ไป ของช้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิ จไทย – จีน ณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว เมืองเซี ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีตวั แปรอิสระ
ได้ แ ก่ ปั จ จัย พื้ น ฐานของข้า ราชการทุ น ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ เชื้ อ สายจี น ปั จ จัย ภายใน
ประกอบด้วย ทัศนคติที่ดี ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ความก้าวหน้าทางอาชีพ ความจาเป็ นในการ
ใช้ง าน การสนับ สนุ นจากหน่ วยงานต้นสั ง กัด และมี ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษา
ภาษาจีน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีอยู่อย่างจากัด เนื่ องจากทุนการศึกษาของสมาคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทยจีนนั้น มอบให้แก่เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ดังนั้นประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ
ข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีน และได้เคยไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว เมื อง
เซี ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จีน มาแล้ว จากสถิติสานักงานเลขาธิ การของ
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ รุ่ นที่ 1-15 รวม จานวน 794 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริ มาณ จะใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จะสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้ งการศึกษา (สุ จิตรา บุณยรัตพันธุ์ , 2557) จึง
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 10 คน โดยพิจารณาสุ่ มเลือกข้าราชการทหาร
ตารวจ 5 คน และข้าราชการพลเรื อน 5 คน
โดยเครื่ อ งมื อ การศึ ก ษาวิ จัย จะใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามหลัก วิ ช าการ มี ก าร
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ก่อนนามาเก็บรวบรวมข้อมูล จากการแจกผ่าน QR CODE
ให้กบั กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่กาหนด และการสัมภาษณ์ในส่ วนการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ
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จะใช้ก ารศึ ก ษาวิ จัย โดยการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Group Interview) โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured or Guided Interviews) จะมีแนวคาถามไว้เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์
ไว้เบื้ องต้น ทั้งนี้ จะมี การแจ้งให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ทราบล่วงหน้า และในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการจด
บันทึกข้อมูล และมีการปกปิ ดข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นความลับ
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้ไปจัดหมวดหมู่ตาม
ประเภทของการวัดตัวแปรและนาไปประมวลผลตามวิธีการทางสถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
การ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติส าหรั บการวิจยั (Statistical Package for the
Social Science: SPSS for Windows) โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) ใช้อธิ บายของลักษณะของกลุ่มประชากรและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทาการเก็บ
ข้อมู ล มา โดยจะใช้ก ารนาเสนอในรู ปแบบตารางและใช้ค่าสถิ ติ ได้แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยจะใช้สถิติ คือ สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ส่ วนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์น้ ัน ใช้การ
รวบรวมตามข้อคาถาม จับประเด็นสาคัญ คาสาคัญและสรุ ปรวบรวมเป็ นความเรี ยงอีกครั้ง

3. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
การศึ ก ษาเชิ ง ปริ มาณจะใช้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยการใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequencies) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) พบว่า เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 65.7 และเพศชาย ร้อยละ 34.3 อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ
49.3 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 38.1 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 8.9 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 3.7 เชื้อสายจีน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเชื้อสายจีน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 และไม่มีเชื้อสายจีน คิดเป็ นร้อยละ
40.3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยภายใน โดยปัจจัยภายใน ด้านทัศนคติที่ดี มีผลการวิเคราะห์ อยู่
ในระดับการแปรผล “มาก” โดยที่ค่าเฉลี่ยรวม (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.04 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.545
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอก ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ มีผล
การวิเคราะห์ อยู่ใ นระดับ การแปรผล “มาก” โดยที่ ค่าเฉลี่ ย รวม (𝑥̅ ) เท่ากับ 3.55 และค่าส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ า กับ 0.792 ปั จจัย ภายนอก ด้านความจาเป็ นในการใช้งาน มี ผลการ
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วิเคราะห์ อยู่ในระดับการแปรผล “มาก” โดยที่ค่าเฉลี่ยรวม (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.07 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.637 ปัจจัยภายนอก ด้านการสนับสนุนจากต้นสังกัด มีผลการวิเคราะห์ อยู่
ในระดับการแปรผล “มาก” โดยที่ค่าเฉลี่ยรวม (𝑥̅ ) เท่ากับ 3.72 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.910
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรอิสระ แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีน มีผลการวิเคราะห์ อยูใ่ น
ระดับการแปรผล “มากที่สุด” โดยที่ค่าเฉลี่ยรวม (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.62 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.526
การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน ในการวิเคราะห์ผลจะใช้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วยปัจจัย พื้นฐานของข้าราชการทุน ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อสายจีน ปั จจัยภายใน
ได้แก่ ทัศนคติที่ดี และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความก้าวหน้าทางอาชีพ ความจาเป็ นในการใช้งาน การ
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของข้าราชการทุ น ได้แก่ เพศ อายุ เชื้ อสายจี น ปั จจัยภายใน
ได้แก่ ทัศนคติที่ดี ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ความก้าวหน้าทางอาชี พ ความจาเป็ นในการใช้งาน การ
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และปั จจัยแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน เป็ นการวิเคราะห์ผล
จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 268 คน ซึ่ งการวิเคราะห์น้ ี เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทราบว่า
ปัจจัยใดมีความมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนบ้าง โดยจะใช้การวิเคราะห์ผลสถิติโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
เพื่ อให้เป็ นไปตามสมมติ ฐานและหลัก การของการวิ เคราะห์ก ารถดถอยพหุ (Multiple
Regression Analysis) ในการวิ เคราะห์ ผ ลเชิ ง อนุ ม านของการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ จะใช้ส ถิ ติก าร
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร และ ค่าความ
แปรปรวน (Tolerance) เพื่ อ ทดสอบสภาวะร่ ว ม (Collinearity/Multicollinearity) ก่ อ น โดยการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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1
อายุ
-.159**
เชื้อสายจีน
-.0.47
ทัศนคติที่ดี
-.055
ความก้าวหน้ าทางอาชีพ
.011
ความจาเป็ นในการใช้ งาน -.026
การสนับสนุนจาก
-.190**

การสนับสนุนจากหน่ วยงานต้ น
สังกัด

ความจาเป็ นในการใช้ งาน

ความก้าวหน้ าทางอาชีพ

ทัศนคติที่ดี

เชื้อสายจีน

อายุ

ตัวแปร

เพศ

ตารางที่ 1 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

เพศ

1
.159**
1
-.008 .251**
1
-.156* .047 .327**
1
**
**
-.099 .168 .531 .587**
1
.100 .062 .587** 362** .181**

1

หน่ วยงานต้ นสังกัด

หมายเหตุ: *p<0.05 **p<0.01
จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่า ไม่พบความสัมพันธ์ใน
การทดสอบสภาวะร่ วม (Collinearity/Multicollinearity) เนื่ องจากไม่มีตวั แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์
กันเองในระดับมากกว่า 0.8 ขึ้นไป ซึ่ งถือว่าทุกตัวแปรไม่มีตวั แปรคู่ใดเป็ นการทดสอบสภาวะร่ วม
(Collinearity/Multicollinearity)
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Tolerance) พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่า Tolerance ดังนี้ เพศ
มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.938 อายุ มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.907 เชื้ อสายจีน มีค่า Tolerance เท่ากับ
0.905 ทัศ นคติ ที่ ดี มี ค่ า Tolerance เท่ากับ 0.676 ความก้าวหน้าทางอาชี พ มี ค่า Tolerance เท่ากับ
0.566 ความจาเป็ นในการใช้งาน มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.517 และการสนับสนุนจากหน่วยงานต้น
สังกัด มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.796 โดยทุกตัวแปรมีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 จึงถือว่า ไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับการทดสอบสภาวะร่ วม (Collinearity/Multicollinearity) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปร

ค่าTolerance

เพศ
อายุ
เชื้อสายจีน
ทัศนคติที่ดี
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความจาเป็ นในการใช้งาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

.938
.907
.905
.676
.566
.517
.796

ดังนั้นผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปร และ ค่าความแปรปรวน (Tolerance) ในการศึกษาวิจยั ครังนี้ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ
สภาวะร่ วม (Collinearity/Multicollinearity) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
โดยวิธีการนาตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) ต่อไป
วิเคราะห์ถดถอยพหุ จะใช้วิธีการนาตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) โดยผลการ
วิเคราะห์ มีดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
ปัจจัย
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน (Constant)
เพศ
อายุ
เชื้อสายจีน
ทัศนคติที่ดี
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความจาเป็ นในการใช้งาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
R = .660
R2 = .435

หมายเหตุ: **p<0.01 ***p<0.001

B

Beta

1.863
-.006
.005
-.001
-.010
-.011
-.011
.480
.497
.048
.073
.161
.195
.006
.010
2
Adjusted R = .420
Standard Error = .40101

t

p-value

7.575
-.108
-.205
-.218
8.769***
1.177
3.002**
.183

.000
.914
.838
.828
.000
.240
.003
.855
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จากตารางที่ 3 สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้วา่ เมื่อทดสอบนัยสาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ท้ งั หมด 7 ตัวแปร
พบว่า มี ตัวแปรเพี ย ง 2 ตัวแปรเท่ า นั้นที่ มี ผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการศึ ก ษาภาษาจี น โดยตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p<0.001)
คือ ทัศนคติที่ดี และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) คือ ความจาเป็ นในการใช้งาน ส่ วนตัวแปรอื่น ๆ นอกจากนี้ ได้แก่ เพศ อายุ
เชื้อสายจีน ความก้าวหน้าทางอาชีพ และการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่พบความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุ (Beta) เพื่อจัดลาดับความสาคัญให้กบั ตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการศึ ก ษาภาษาจี นมากที่ สุ ด คื อ ทัศนคติ ที่ ดี ซึ่ งมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อการแรงจู ง ใจใน
การศึกษาภาษาจีน โดยมีค่าเป็ นสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เท่ากับ .497 กล่าวคือ เมื่อจานวน
ทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนเพิ่มขึ้นเท่ากับ .497 หน่วย (ร้อย
ละ 49.7) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ความจาเป็ นในการใช้งาน ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน โดยมี ค่าเป็ นสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เท่ากับ .195
กล่าวคือ เมื่ อจานวนความจาเป็ นในการใช้งานเพิ่ม ขึ้น 1 หน่ วย จะทาให้แรงจูงใจในการศึ ก ษา
ภาษาจีนเพิ่มขึ้นเท่ากับ .195 หน่วย (ร้อยละ 19.5) ดังนั้นแล้วปัจจัยเหล่านี้เป็ นปัจจัยที่สามารถอธิบาย
แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาภาษาจี น ได้ดี ที่ สุ ด คื อ ทัศ นคติ ที่ ดี แ ละความจ าเป็ นในการใช้ง านเรี ย ง
ตามลาดับ
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ น้ ี มีค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted
R2) เท่ากับ .420 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยในการวิเคราะห์ น้ ี สามารถอธิ บายแรงจู งใจในการศึ ก ษา
ภาษาจีนได้สูงถึงร้อยละ 42 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพยากรณ์ (Standard Error) โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 0.40101
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีสมมุติฐานคือ ปัจจัยพื้นฐานของข้าราชการทุน ปัจจัยด้านทัศคติที่ดี
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ปัจจัยด้านความจาเป็ นในการใช้งาน และปัจ จัยด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุนสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ทั้งนี้ จะแบ่งสมมุติฐานออกเป็ น 5 สมมุติฐานย่อย ดังนี้
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 (H1) ปั จ จัย พื้ น ฐานของข้า ราชการทุ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
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สมมุติฐานที่ 2 (H2) ทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีนและภาษาจีนมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
สมมุติฐานที่ 3 (H3) ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชี พ มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูง ใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
สมมุติฐานที่ 4 (H4) ปั จจัยด้านความจาเป็ นในการใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
สมมุติฐานที่ 5 (H5) ปั จจัยด้านการสนับสนุนจากหน่ วยงานต้นสังกัดมีความสัมพันธ์ต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน

H1
H2
H3
H4
H5

สมมุติฐาน (Hypothesis)
ปั จ จัย พื้ น ฐานของข้า ราชการทุ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีนและภาษาจีนมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
ปั จจัยด้านความก้าวหน้าทางอาชี พมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
ปั จจัยด้านความจาเป็ นในการใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน
ปั จจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดมีความสัมพันธ์ต่อ
แรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน

ผลวิเคราะห์
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

จากตารางแสดงผลการทดสอบสมมุติฐานในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยกาหนดให้แต่ละตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีน ของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถือเป็ นการยอมรับสมมุติฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้ง
นี้ยอมรับสมมุติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานที่ 2 (H2) ทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีนและภาษาจีนมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน (มีผลเชิงบวก)
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สมมุติฐานที่ 4 (H4) ปั จจัยด้านความจาเป็ นในการใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ณ ประเทศจีน (มีผลเชิงบวก)
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาจีน คือ ปั จจัยภายในคือทัศนคติที่ดีและปั จจัยภายนอกคือความจาเป็ นในการใช้งาน โดยทั้ง
สองปั จจัยมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจี น ส่ วนปั จจัยอื่น ๆ นอกจากนี้
ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อสายจีน ความก้าวหน้าทางอาชีพ และการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่
พบความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
การศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) โดยจะแบ่งกลุ่มเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการทหารตารวจ และกลุ่มข้าราชการพลเรื อน ในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิง
ลึก มีผลสรุ ปตามกลุ่มสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เมื่อพูดถึงประเทศจีน ท่านมีความรู ้สึก หรื อทัศนคติอย่างไร
ในประเด็นที่ 1 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่มมีความเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตนเองนั้นมี
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีน วัฒนธรรมจีน รวมไปถึงภาษาจีน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าภาษาจีน
เป็ นภาษาที่ สาคัญมากในปั จจุ บ ัน เนื่ องจากมี ค นใช้ภาษาจี นกันอย่างแพร่ หลาย ทั้งยังเป็ นภาษา
ราชการในอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก็ยงั ใช้ภาษาจีนกันเป็ น
จานวนมาก ภาษาจีนจึงนับว่าเป็ นภาษาที่น่าเรี ยนในลาดับต้น ๆ ของการเลือกเรี ยนภาษาต่างประเทศ
โดยผูส้ ัมภาษณ์บางท่านมีความเห็นว่าทัศนคติในประเทศต่อคนจีน บางครั้งอาจจะดูแย่มาก
ไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย นิสัยไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีวินยั ไม่มีวฒั นธรรมอันดี ตามที่สามารถพบ
เห็นได้ทวั่ ไปในลักษณะของทัวร์ จีน แต่ท้ งั นี้ก็ยงั ยืนยันว่ามีเพียงบางส่ วนเท่านั้นที่เป็ นแบบนี้ เพราะ
จี น ในปั จ จุ บ ัน นั้น ได้มี ก ารพัฒ นาไปมากไม่ ไ ด้เ หมื อ นอย่ า งเมื่ อ ก่ อ น จี น มี ก ารท าโครงการจี น
สมัยใหม่ ที่มีการส่งเสริ มวัฒนธรรมอันดีแบบอารยประเทศ มีความระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้นแล้ว
นอกจากนี้ผสู ้ ัมภาษณ์บางท่านยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศระหว่าง
ประเทศไทยและจี น ในระบบราชการนั้น ทั้งสองประเทศมี ความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน และพึ่งพา
ช่วยเหลือกันเสมอ มีความสัมพันธ์กนั มาอย่างยาวนาน หากต้องการความร่ วมมืออะไร ทางการจีนก็
มักจะให้การสนับสนุนอยูส่ ม่าเสมอ
หากพูดถึงในส่ วนของประชาชนทัว่ ไป ก็ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการท่องเที่ยวจากจีน
เป็ นอย่างดี แม้วา่ จะมีกรณี ของทัวร์จีนศูนย์เหรี ยญที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย แต่เงินเหล่านั้นหมุน
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กลับไปยังประเทศจีนเหมือนเดิมบ้าง แต่ก็ยงั จานวนไม่น้อยที่ไม่ใช่กรณี ของทัวร์ ศูนย์เหรี ยญและ
สามารถสร้างรายได้เป็ นเม็ดเงินจานวนมหาศาลให้ประเทศไทยอยู่
ส่ วนด้านความสัมพันธ์ดา้ นวัฒนธรรมไทย-จีน ผูส้ ัมภาษณ์กล่าวว่าเรามีวฒั นธรรมที่คล้า
และสอดคล้องกันมาอยู่แล้ว จึงสามารถเข้ากันได้เป็ นอย่างดี ทั้งในประเทศไทยก็ยงั มีชาวไทยเชื้อ
สายจี น อยู่ ไ ม่ น้ อ ย ซึ่ งข้า ราชการผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ โ ดยส่ ว นใหญ่ ก็ มี เ ชื้ อ สายจี น ด้ว ย ดัง นั้ น แล้ว
วัฒนธรรมที่คล้ายกัน ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยและชาวจีนเข้ากันได้เป็ นอย่างดี
โดยสรุ ปผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกท่านเห็นตรงกันว่า ประเทศจีนเป็ นประเทศที่ดี มีความสัมพันธ์ที่
ดีกบั ประเทศไทยมาเสมอ แม้ว่าจะมีขอ้ เสี ยอยู่บา้ ง แต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งส่ งผลให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์น้ นั มีความรู ้สึกที่ดีต่อภาษาจีนไปด้วย
ประเด็นที่ 2 สาเหตุที่ทาให้ท่านไปศึกษาภาษาจีนในครั้งนี้
ในประเด็นที่ 2 สาเหตุส่วนใหญ่ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการทหารตารวจ คือ จาเป็ นที่
จะต้องใช้ภาษาจีนในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มนี้ ให้ความเห็นว่าข้าราชการทหาร
ตารวจนั้นมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน โดยในส่ วนนี้น้ นั รวมไปถึง
ประชาชนที่ไม่ใช่เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ประชาชนชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยด้วย ซึ่ งแม้ว่าภาษาที่ใช้มากที่สุดจะเป็ นภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ภาษาอังกฤษนั้นมีการ
เรี ยนการสอนบรรจุในหลักสู ตร แม้ว่าเราจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ แต่ก็ยงั สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างประเทศได้บา้ งในกรณีที่จาเป็ นต้องใช้งาน เนื่องจากเคยเรี ยนรู ้มาบ้าง
แต่ ท้ ัง นี้ ก็ มี ป ระชาชนชาวต่ า งประเทศจ านวนไม่ น้ อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ภ าษาอัง กฤษในการ
ติดต่อสื่ อสาร ซึ่งหนึ่งในภาษาที่ใช้กนั อย่างแพรหลายคือ ภาษาจีน ซึ่งเป็ นภาษาที่มีความยากระดับ
โลก แต่กลับใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เมื่อมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ในบางครั้งการปฏิบตั ิหน้าที่ก็มี
ความจาเป็ นต้องใช้ภาษาจีน หากไม่สามารถสื่ อสารภาษาจีนได้ จะทาให้เกิดความยากลาบากในการ
ปฏิบตั ิงานและอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างมาก โดยอย่างน้อยที่สุดคือ
ต้องพึ่งพาล่ามที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาจีนโดยเฉพาะ เพื่อเข้าใจปัญหาของประชาชนผูร้ ับบริ การ
เหล่ า นั้น ซึ่ ง ต้องใช้ระยะเวลาในการขอความช่ วยเหลื อนาน ท าให้บ างครั้ งปั ญหาเกิ ดความไม่
ทันท่วงทีได้ ความจาเป็ นในการใช้งานจึงเป็ นปั จจัยสาคัญอันดับหนึ่ งของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในกลุ่ม
ข้าราชการทหารตารวจในการเรี ยนภาษาจีน
ในส่ วนของกลุ่มข้าราชการพลเรื อนนั้น สาเหตุหลักในการสนใจไปศึกษาภาษาจีน คือ การ
มองว่าภาษาจีนเป็ นสิ่ งที่น่าเรี ยนรู ้ มีทศั นคติที่ดีต่อภาษาจีน ชอบวัฒนธรรมและภาษาจีน และเชื่อว่า
ภาษาจี นจะเป็ นประโยชน์ ใ นอนาคต แม้ว่า ในปั จจุ บ ันผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ใ นกลุ่ ม นี้ จะไม่ ไ ด้มี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้ภาษาจีนแต่อย่างใด
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โดยกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์กลุ่มนี้ มองว่าการที่ตนเองชอบภาษาจีนและสนใจวัฒนธรรมจีนเป็ น
การส่ วนตัว มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อน รวมถึงเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญในการไปศึกษาภาษาจีน เช่น
ความชอบซีรียจ์ ีน ชอบการแต่งตัวจีน ชอบวัฒนธรรมและภาษาจีน ชอบอาหารจีน ชอบท่องเที่ยว
ในจีน เหล่านี้ทาให้ตนอยากศึกษาภาษาจีนมากขึ้น และเมื่อได้ศึกษาภาษาจีนไปแล้ว ย้อนกลับมาทา
ในสิ่ งที่ตนชอบ เช่น การดูซีรียจ์ ีน ทาอาหารจีน สื่ อสารภาษาจีน กลับทาให้ตนเองมีความชอบใน
ภาษาจีนและสนใจที่จะศึกษามากยิง่ ขึ้นไปอีก
ประเด็ นที่ 3 ความคาดหวัง ในการไปศึ ก ษาภาษาจี น กับ สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่า งศึ ก ษา
ภาษาจีน เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
ประเด็นที่ 3 นี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้คาตอบไปในแนวเดียวกันคือ ความคาดหวังในการไป
ศึกษาภาษาจีน กับ สิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างศึกษาภาษาจีน แตกต่างกัน แต่ท้ งั นี้ ผูส้ ัมภาษณ์บางท่าน
เห็นว่าแตกต่างกันไม่มากนัก แต่สาหรับบางท่านกับมองว่าแตกต่างกันอย่างมาก โดยข้อแตกต่าง
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์น้ นั มีความคล้ายกัน โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์อธิบายว่า ความคาดหวังในการไปศึกษา
ภาษาจีนส่ วนใหญ่ของทุกท่านนั้นต้องสวยหรู เป็ นธรรมดา คิดว่าการศึกษาภาษาจีนในประเทศจีน
นั้นน่าจะต้องเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว เพราะอยูใ่ นพื้นที่ที่คนพูดภาษานั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริ งนั้น กลับ
กลายเป็ นว่าต้องใช้ความพยายามเป็ นอย่างมากในการศึกษาภาษาจีน แม้วา่ ทุกท่านจะศึกษาภาษาจีน
อยูใ่ นประเทศจีนก็ตาม
เหตุ ที่ เป็ นเช่ นนั้น เนื่ องจากชาวจี นไม่ พู ดภาษาอื่ นเลย นอกจากภาษาจี นเท่ า นั้น และมี
ความเร็ วในการพูดเป็ นอย่างมาก ดังนั้นแล้วช่วงแรกที่ไปศึกษาภาษาจีนที่นนั่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน
เห็นเป็ นเสี ยงเดี ย วกันว่า มี ค วามยากล าบากอย่างมาก หากไม่มีพ้ืนฐานที่ ดีใ นการศึ กษาภาษาจี น
อาจจะเกิดปั ญหาในตอนปลายของการเรี ยนภาษาจี นได้ ดังนั้นแล้วการเรี ยนภาษาจี นในช่วงแรก
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ทุ กท่ า นกล่ าวว่า ต้องมี ความพยายามอย่างมาก ต้องขยันอดทนในการเรี ย นทั้งใน
ห้องเรี ยน และการทบทวนนอกห้องเรี ยนด้วยเช่นกัน
ประเด็นที่ 4 ท่านได้รับประโยชน์อย่างไรจากการไปศึกษาภาษาจีนในครั้งนี้
ประเด็นที่ 4 ประโยชน์จากการไปศึกษาภาษาจี นของกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ท้ งั สองกลุ่ม คือ
การใช้งานภาษาจีนของตนเองดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั และสามารถนาไปใช้จริ งได้ในชี วิตประจาวัน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่าปกติตนนั้นเป็ นคนไม่ค่อยพูด เคยลองพยายามเรี ยนภาษาต่างประเทศ
มาแล้วหลายภาษา แต่ก็ไม่เคยได้นาไปใช้งานจริ งเลย แต่ในการไปศึกษาครั้งนี้ กลับได้ใช้สื่อสารกับ
ชาวจีนโดยแท้จริ ง แม้ว่าตนจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากในการใช้ภาษาจีน แต่ก็ยงั สามารถพูดคุย
ในระดับการสื่ อสารทัว่ ไปในชีวิตประจาวันได้
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ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ม องว่า การไปศึ ก ษาภาษาจี นที่ ป ระเทศจี นนั้นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ เป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากสามารถใช้สื่อสารได้จริ ง แม้ว่าในช่วงแรกนั้นมีความยากลาบากในการสื่ อสารเป็ นอย่าง
มาก แต่ในช่วงที่เริ่ มเข้าใจภาษาแล้ว สามารถพัฒนาภาษาจีนไปได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึงเมื่อมีดา้ น
ความเป็ นอยูใ่ นประเทศจีนมาเกี่ยวข้องทาให้ได้ท้ งั ประสบการณ์และความเข้าใจในวัฒนธรรมภาษา
สานวนจีนต่าง ๆ ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร สาเหตุต่าง ๆ ของการใช้ภาษาในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึง
ได้ความรู ้ในการแลกเปลี่ยนกับชาวจีนเจ้าของภาษาหลากหลายคน โดยแต่ละคนก็มีความคิดเห็น
ความเข้าใจ รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทาให้ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน
ได้รับทั้งความรู ้และประสบการณ์ที่อาจหาไม่ได้จากการศึกษาภาษาจีนที่อื่น
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางท่านเมื่อกลับมาประเทศไทยแล้ว ก็มีโอกาสได้รับงานเลื่ อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น และมีโอกาสได้ทางานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนของหน่วยงาน ได้รับการ
ไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชา และเปิ ดโอกาสในการทางานมากขึ้นอีกด้วย
ประเด็นที่ 5 ในอนาคตท่านมีแผนที่จะศึกษาภาษาจีนต่อไปหรื อไม่ เพราะอะไร
ประเด็นที่ 5 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ทุกท่านมีความเห็นว่าตนนั้นมีความต้องการที่จะศึกษาภาษาจีน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ท้ งั นี้ เมื่อกลับมาจากการไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน ซึ่ งเป็ นในลักษณะ
ของการศึกษาแบบทุนแล้วนั้น หลังจากกลับมาก็มีความเป็ นไปได้ยากในการศึกษาหาความรู ้ ใน
ส่ วนของกลุ่ ม ข้าราชการทหารตารวจกล่า วว่าในส่ วนการปฏิ บ ัติหน้า ที่ ข องตนนั้นได้ใ ช้ค วามรู ้
ความสามารถที่ ศึกษามาบ้าง ได้ถือเป็ นการทบทวนความรู ้ ที่ได้ศึกษามา แต่ท้ งั นี้ ก็มีความยากใน
การศึกษาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มองว่าการไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีนนั้น เป็ นการศึกษาภาษาจีนแบบเต็ม
เวลา นั่นทาให้สามารถทุ่มเทเวลาไปกับการศึกษาอย่างเต็มที่ จึงมีความรู ้ความสามารถในการใช้
ภาษาจีนที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วและยัง่ ยืน แต่เมื่อกลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ ข้าราชการแม้ว่าจะถูกมอง
ว่าเป็ นอาชีพเช้าชามเย็นชาม แต่ความจริ งแล้วไม่ใช่ เพราะก็ยงั มีหลายหน่วยงานที่ทางานอย่างหนัก
ไม่ มี เวลาส่ วนตัวเท่ า ไรนัก ดัง นั้นแล้วจึ ง เป็ นเรื่ องยากที่ จะมาศึ ก ษาภาษาจี นอี ก ครั้ ง ทั้ง สภาวะ
แวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนแล้ว ก็ยิ่งทาให้ยากต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับที่
ไม่ได้ใช้ทวั่ ไปในชี วิตประจาวัน แต่หากเป็ นภาษาจีนที่ใช้ในวรรณกรรม หรื อภาษาจีนที่ใช้เฉพาะ
ทาง เป็ นต้น
แต่ท้ งั นี้ ก็มีผใู ้ ห้สัมภาษณ์บางท่านกล่าวว่า ตนนั้นมีแผนการศึกษาภาษาจีนอยู่บา้ ง แม้ว่าจะ
มีความยากลาบากและเป็ นไปได้อย่างช้า ๆ ตนก็มีการหาที่ศึกษาต่อโดยใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุ ด
สัปดาห์ วันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อใช้ศึกษาภาษาจีนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยถือว่าสิ่ งเหล่านี้ เป็ นงาน
อดิเรกที่ตนชื่นชอบ
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โดยสรุ ปคือผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาภาษาจีนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ จึงไม่มีเวลาในการศึกษาต่อ แต่ก็มีบางท่านที่ยงั หาเวลาว่างจากวันหยุดใน
การศึกษาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นอย่างช้า ๆ เป็ นงานอดิเรกบ้าง

4. บทวิพากษ์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุนสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิ จไทย – จีน พบว่า ตัวแปรปั จจัยอิสระ 2 ตัวแปร คือ ปั จจัยภายในได้แก่
ทัศนคติที่ดีและปั จจัยภายนอกด้านความจาเป็ นในการใช้งาน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
เรี ยนภาษาจีนของข้าราชการทุน สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปัจจัยภายในในเรื่ องของทัศคติที่ดี มีผลต่อการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุน ซึ่งเป็ นผล
เชิงบวก กล่าวคือ หากมีทศั คติที่ดีต่อภาษาจีนมากขึ้น จะทาให้มีแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจี นเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุที่ทศั นคติมีผลเชิ งบวกต่อแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีน เนื่ องจาก ทัศคติเป็ น
องค์ป ระกอบในการกระตุ้นให้ผูเ้ รี ย นมีความต้องการใช้ภาษาที่ จะติ ดต่อกับเจ้าของภาษา หรื อ
ยอมรั บในอันที่ จะเรี ยนรู ้ ภาษานั้น (Krashen, 1981) หรื ออาจกล่าวอีกนัย หนึ่ งได้ว่า ผูเ้ รี ยนจะไม่
สามารถเรี ยนรู ้หรื อเข้าใจภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ถ้าผูเ้ รี ยนมีตวั สกัดกั้นทางเจตคติ หรื อทัศคติ
ไม่ดีต่อภาษานั้น ผูเ้ รี ยนต้องมีทศั นคติที่พึงปรารถนาต่อการเรี ยนภาษาที่สอง
โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972)
ได้ศึก ษาเรื่ องแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาที่ส องพบว่า ทัศนคติ และแรงจู งใจมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนภาษาที่สอง และมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นอิสระจากความถนัดและ
สติปัญญา เกิดจากความอยากเรี ยนภาษาเพื่อนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันและต้องการเป็ นส่ วน
หนึ่งของชุมชนนั้น หรื อเพื่อตอบสนองความต้องการของตน คือเรี ยนภาษาจีนเพื่อชมภาพยนตร์ ฟัง
เพลง ละครทีวี ให้สนุกมากขึ้น
ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มีขอ้ แตกต่างจากงานวิจยั ของ Peng Liting (2556) ที่ศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ในด้านความต้องการในการหาอาชีพที่ดีกว่าในอนาคตเป็ นปั จจัยภายในที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการ
เรี ยนภาษาจีนมากที่สุด ซึ่งเป็ นแรงจูงใจเชิงเครื่ องมือ (Instrumental Motivation) ตรงที่ผเู ้ รี ยนมีความ
ประสงค์จะเรี ยนภาษาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่จบั ต้องได้ แต่ไม่มีความต้องการที่จะ
เกี่ยวข้องทางสังคมหรื อเป็ นสมาชิกของกลุ่มชนที่ใช้ภาษานั้น หรื อเป็ นการนาเอาทักษะการใช้ภาษา
ไปต่อยอดด้านการทางานที่ดียงิ่ ขึ้น
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ผลการศึ กษาที่ แตกต่างกันนั้นน่ าจะมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ การศึ กษาครั้ งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาเป็ นข้าราชการที่สาเร็ จการศึกษาและมีงานทาแล้ว แต่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ของ Peng
Liting (2556) ยังเป็ นนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษา และกาลังจะหางานทา จึงมีแรงจูงใจในการ
เรี ยนภาษาจีน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพมากกว่าการที่เกิดจากทัศคติที่ดีต่อภาษาจีน
ปั จจัยภายนอกด้านความจาเป็ นในการใช้งาน มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจี นของ
ข้าราชการทุน ซึ่ งเป็ นผลเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อความจาเป็ นในการใช้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น จะทาให้
แรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาจี นเพิ่ ม มากขึ้ นเช่ นกัน ทั้ง นี้ ส าเหตุ ม าจากในโลกยุค ปั จจุ บ ันกระแส
มหาอานาจได้ถ่ า นโอนมายัง ฝั่ ง เอเชี ย เพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ง นัก ท่ องเที่ ย วชาวจี นที่ เดิ น ทางมาเข้า
ท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญ ทาให้มีโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาจีนในการ
ทางานและการสื่ อสารเพิ่มมากขึ้น
โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับ อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่ าม และคณะ, 2561) ที่ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาเกาหลีของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พบว่า แรงจูงใจด้า นการใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมื อส่ งผลต่อการเลื อกเรี ยนวิชาภาษาเกาหลี มากกว่า
แรงจู ง ใจด้า นความชอบภายใน โดยนัก ศึ ก ษามุ่ ง มั่นเรี ย นภาษาเกาหลี เพื่ อให้ไ ด้เกรด A และมี
แนวโน้มที่จะใช้ภาษาเกาหลีในการทางานหรื อเรี ยนต่อต่างประเทศมากขึ้น ซึ่ งผลลัพธ์เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง
ส่ วนปั จจัย ข้อมู ล พื้ นฐานของข้า ราชการทุ น ทั้ง เพศ อายุ และเชื้ อสายจี น รวมทั้ง ปั จจัย
ภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางอาชีพและการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด การศึกษา
ครั้งนี้พบว่า ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาของข้าราชการทุน
ซึ่ งการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการศึกษาภาษาจีน
ของกลุ่มข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิ จไทย – จีน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างทุกท่านล้วน
แล้วแต่เป็ นข้าราชการไทยจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยทั้งข้าราชการทหารตารวจ และ
ข้าราชการพลเรื อน ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่สาเร็ จการศึกษาและมีอายุการทางานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ ที ดี แ ละปั จ จัย ด้า นความจ าเป็ นในการใช้ง านมี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การศึ กษาภาษาจี นของข้าราชการทุน ซึ่ งถื อว่าปั จจัย 2 ปั จจัยนี้ เป็ นสาเหตุหลักของการไปศึ กษา
ภาษาจีนของข้าราชการทุน ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สามารถเสนอแนวทางในการส่ งเสริ มให้
ข้าราชการสนใจที่จะศึกษาภาษาจีนมากยิง่ ขึ้น ได้ดงั นี้
การเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อความสาคัญและความจาเป็ นในการใช้ของภาษาจีนและประเทศจีน
ให้แก่ขา้ ราชการโดยการสร้างการรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งและมุมมองต่อจีนโดยอาศัยข้อเท็จจริ งที่ถูกต้อง
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โดยเฉพาะความเชื่ อที่ ว่า “คอมมิ วนิ ส ต์จีนแดง” เป็ นภั ย คุก คามต่อประเทศ และคนจี นไม่ เ ป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย ซึ่ งถูกถ่ายทอดจากคนรุ่ นปู่ ย่าสู่ รุ่นปั จจุบนั แต่ในความเป็ นจริ งแล้วนั้น ปั จจุบนั นี้
จีนเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก (Zhang Wei Wei, 2562) และจากผลวิจยั
ทางเศรษฐกิจคาดว่าในปี 2030 เศรษฐกิจของจี นจะโตเป็ นอันดับ 1 แซงหน้าสหรัฐอเมริ กา (Japan
Center of Economic Research, 2019) และภาษาจีนได้กลายเป็ นภาษาที่สามที่จาเป็ นต่อการสื่ อสาร
ในชีวิตประจาวันไปเสี ยแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของผูค้ น ลดความกลัวอันไร้ เหตุผล และหันเหพลัง
ความคิดไปในทางสร้างสรรค์น้ นั ต้องใช้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งจานวนมาก การขึ้นมามีอานาจของ
จีนไม่ใช่การผงาดของประเทศธรรมดา แต่เป็ นการผงาดของรัฐอารยะธรรม หรื อ Civilization State
ที่ ซ้อนทับ ระหว่า งอารยะธรรมโบราณ 5,000 ปี กับรั ฐสมัย ใหม่ที่ ดารงอยู่และพัฒนาได้ โดยไม่
จาเป็ นต้องให้ผูอ้ ื่นยอมรับ เช่นเดียวกับภาษาจีน ที่ค่อย ๆ แผ่อิทธิ พลโดยไม่ตอ้ งได้รับการรับรอง
จากภาษาอังกฤษ ซึ่ งประเทศจีนจะเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกต่อจากนี้ อย่างแน่ นอน ไม่ว่าเราจะ
ชอบหรื อไม่ก็ตาม หากเรามีความเข้าใจวัฒนธรรมที่ ดีของประเทศจี น มองในมุมมองที่มีพ้ืนฐาน
ความไม่อคติและความรู ้เป็ นสาคัญ จะทาให้เรามีทศั นคติที่ดีต่อภาษาจีนได้ รวมถึงความตระหนักรู ้
ต่อความจาเป็ นในการใช้งานภาษาจีนมากขึ้น จะทาให้เรามีความเปิ ดใจการต่อวัฒนธรรม รวมไปถึง
การเรี ยนภาษาจีนซึ่งนับวันจะมีความสาคัญขึ้นเรื่ อย ๆ ได้

5. บทสรุป
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาภาษาจี น ของข้า ราชการทุ น สมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน จากการศึกษาตัวแปรทั้งหมด สรุ ปได้ว่า ระดับค่าทัศนคติ ที่ดี
และระดับค่าแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมากและมากที่สุดตามลาดับ
โดยปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาจีนของข้าราชการทุนสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจไทย – จี นที่ พบจากการศึ กษาวิ จยั ครั้ ง นี้ คื อ ปั จจัยด้านทัศนคติที ดีและปั จจัย ด้านความ
จาเป็ นในการใช้งาน หากต้องการเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของข้าราชการ
มีขอ้ เสนอแนะคือ การเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อความสาคัญและความจาเป็ นในการใช้ของภาษาจีนและ
ประเทศจีน รวมถึงสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู ้ต่อความจาเป็ นในการใช้งานภาษาจีนมากขึ้น
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การเพิม่ พูนทักษะของเจ้ าหน้ าที่ทหาร ของหน่ วยยุทธวิธี
ประจาอาเภอ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
พันเอกภาคภูมิ นภากาศ22

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อต้องการศึ ก ษามู ลเหตุ ข องปั ญหาในพื้ นที่ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ที่แท้จริ งว่าคืออะไร เจ้าหน้าที่จากหน่ วยนอกพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงไป
ปฏิบตั ิภารกิจ ได้ศึกษาถึงปัญหามากน้อยเพียงใด และอะไรคือสาเหตุของการสู ญเสี ยของเจ้าหน้าที่
เพื่อจะได้หาแนวทางในการเพิ่มพูนทักษะในการเตรี ยมการให้กบั เจ้าหน้าที่ที่จะลงไปปฏิบตั ิภารกิจ
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จะสังเกตุได้วา่ ตั้งแต่มีเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนใต้ ปี 2547 เป็ นต้นมา ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็ น
จานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นชีวิตหรื อทรัพย์สินก็ตามที ประชาชนในพื้นที่อยู่ดว้ ยความหวาดระแวง ไม่
ว่าจะเป็ นฝ่ ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อฝ่ ายผูก้ ่ อเหตุรุนแรงก็ตาม และสาเหตุของการสู ญเสี ยในแต่ละ
กรณี กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงก็ใช้ยทุ ธวิธีเดิม ๆ ในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อประชาชนในพื้นที่
ซึ่ งจากเหตุการณ์เหล่านี้ ทาให้เกิดกรณี ที่จะต้องศึกษาว่าเป็ นเพราะสาเหตุใดกันแน่ แต่ที่แน่ ๆ คือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรู ้ว่ากลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงที่แท้จริ งหรื อยัง รู ้ว่ามีเหตุอะไรที่ไม่ได้เกิดจากกลุ่มผูก้ ่อ
เหตุรุนแรง แต่เอาเรื่ องสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวโยง เพื่อจะได้ทาให้รูปคดีเปลี่ยนไป ด้วยเหตุเหล่านี้ จึง
ต้องมานาสาเหตุของการสู ญเสี ยมาวิเคราะห์บทเรี ยนจาการรบ หรื อบทเรี ยนจากการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
จะได้ก าหนดเป็ นหัว ข้อ รายวิ ช า หรื อองค์ค วามรู ้ ที่ จะนามาฝึ กหรื อ นามาเพิ่ ม พู น ทัก ษะให้ กับ
เจ้าหน้าที่ในการเตรี ยมการ ก่อนที่จะลงไปปฏิบตั ิภารกิจ
เมื่อได้ทาการฝึ กทักษะให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว ยังต้องมาพิจารณาหน่ วยงานหรื อองค์การที่
เจ้าหน้าที่ น้ ัน ๆ ประจาอยู่ว่าเป็ นหน่ วยงานที่ ตรงกับความต้องการใช้หน่ วยในการแก้ไขปั ญ หา
หรื อไม่ ซึ่ งจะต้ อ งมี รู้ ค วามเข้ า ใจในปั ญ หา ในพื้ น ที่ ป ฏิ บัติ ก ารและต้อ งเข้า ใจบริ บทของ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่น้ นั ๆ เพื่อความต่อเนื่ องในการแก้ไขปั ญหาให้เป็ นรู ปธรรมได้อย่างยัง่ ยืน
หากยังคิดว่าหน่วยใดก็ได้ ใครลงมาปฏิบตั ิก็ได้ การแก้ไขปั ญหาก็จะดาเนิ นการได้เพียงงานด้าน
22
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ยุทธการ คือการป้ องกันตนเองรวมทั้งพี่นอ้ งประชาชนในพื้นที่ได้บางส่ วน และงานด้านกิจการพล
เรื อน โดยร่ วมกับส่ วนราชการหรื อประชาชนในพื้นที่ เท่านั้น แต่งานที่จะขาดความต่อเนื่ องหรื อ
อาจจะทาไม่ได้เลย คืองานด้านการข่าว ซึ่งหมายถึง การสลายโครงสร้างกลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรง นัน่ เอง
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากที่สุด เพราะหาตัวบุคคล หรื อกลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงยากมาก หากไม่ศึกษาอย่างถ่อง
แท้ หน่วยงานนั้น ๆ หรื อเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ก็จะได้ปฏิบตั ิภารกิจไปวัน ๆ เพียงแค่เอาตัวรอดไปวัน ๆ
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริ ง และมีโอกาสสูญเสี ยสูง หากไม่ทาการสลายแกนนาและโครงสร้างกลุ่ม
ผูก้ ่อเหตุรุนแรงไม่ได้ ก็เท่ากับว่า ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีทางจบ แต่ที่มองดูเหมือนไม่
มีเหตุการณ์อะไร ก็เป็ นแค่ตวั ชี้วดั เดียวเท่านั้น ในข้อเท็จจริ งอาจจะเป็ นการรอเวลา ที่กลุ่มผูก้ ่อเหตะ
รุ นแรงอาจจะรอปฏิบตั ิการใหญ่ครั้งเดียวในหลายๆพื้นที่ก็อาจเป็ นไปได้ เพราะรากเหง้าของปั ญหา
คือการถูกแทรกแซงทางจิตใจและการเสี ยประโยชน์ในพื้นที่ หากวันใดเจ้าหน้าที่ของรัฐแข็งแกร่ ง
สถานการณ์ในพื้นที่ก็อาจดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้น งานด้านการข่าวเป็ นเรื่ องแรกที่จะต้อง
ทาการศึกษา และนาข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรองที่ได้รับ มาวิเคราะห์แผนงานด้านยุทธการและด้าน
กิ จการพลเรื อน เพื่ อก าหนดมาตรการป้ องกัน, มาตรการป้ องปราม, มาตรการปราบปรามและ
มาตรการตอบโต้ต่อไป
ถ้าแยกมูลเหตุของปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะมองได้ 2 ประเด็นหลัก คือ
1) ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เกิดจาก การเสี ยผลประโยชน์ การได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจ การบ่มเพาะความคิดความเชื่อ (ปัญหานี้ยากต่อการแก้ไข ต้องใช้เวลาพอสมควร)
2) กลุ่มภัยแทรกซ้อน พวกนี้ คือทุกกลุ่มที่ก่อเหตุโดยใช้สถานการณ์ในพื้นที่ ณ
ปัจจุบนั เป็ นข้ออ้าง เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มขบวนการของตนเท่านั้น (ปัญหานี้แก้
ไม่ยากเท่ากับกลุ่มแรก)
คาสาคัญ: จังหวัดชายแดนภาคใต้, การอยู่ร่วมกันในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม
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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,
23
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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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บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปรากฏการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นปั ญหาที่สั่งสมมาเป็ นเวลานาน
และมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่ อมโยงกันหลายมิติ ปั จจัยหลักที่ถูกนามาเป็ นเงื่ อนไขของ
ปัญหา คือ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพของปัญหาสามารถ
แยกออกเป็ น ปั ญหาการแบ่งแยกดิ นแดน ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลัก และปั ญหาภัยแทรกซ้อนที่ เป็ นปั ญหา
สนับสนุนคอยซ้ าเติม และเสริ มให้ปัญหาหลักมีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น โดยปัญหาการแบ่งแยกดินแดน เป็ น
ปัญหาที่เกิดจากการสู ญเสี ยอานาจในการปกครอง ในฐานะประเทศราชของกลุ่มผูป้ กครองรัฐปั ตตานี
เดิม ภายหลังจากที่รัฐได้ปรับโครงสร้างการปกครอง โดยการรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อสร้าง
บูรณภาพเหนื อดินแดน ทาให้รัฐปั ตตานี กลายเป็ นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ ชาติ
พันธุ์ ความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาพูดที่แตกต่างชัดเจนกับประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ และเกิดความรู ้สึกถูกปกครอง ทาให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ งได้จดั ตั้งเป็ นองค์กรลับ และจับ
อาวุธขึ้นมาต่อสู ้ โดยสถานการณ์ ณ ปั จจุบนั จากงานข่าวกรองทางทหารสามารถยืนยันได้ว่า กลุ่มแนว
ร่ วมปฏิวตั ิประชาชาติปัตตานี (BRN - Coordinate) เป็ นกลุ่มหลักในการต่อสู้ ซึ่ งมีแนวความคิดในการ
แบ่งแยกดินแดนออกจากประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร์ที่ดาเนินการเพื่อมุ่งไปสู่ การได้เอกราช คือ การ
ปฏิบตั ิการทางทหาร, การก่อการร้าย, การก่อวินาศกรรมและการบ่อนทาลาย
กลุ่มขบวนการที่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่ วนของ จังหวัด
สงขลา ยังคงใช้สภาพแวดล้อมที่ เป็ นปั ญหาในพื้นที่ เป็ นเงื่อนไขสร้างความรู ้สึกแปลกแยกระหว่าง
ประชาชนต่างเชื้ อชาติศาสนา โดยเฉพาะอัตลักษณ์ที่แตกต่างเป็ นปั จจัยสาคัญในการเตรี ยมประชากร
มวลชนเชื้อชาติมลายูมุสลิม ตามยุทธศาสตร์สังคมจิตวิทยา และคัดเลือก ชักจูงเยาวชนเป้าหมาย ทั้งใน
และนอกโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา เข้าสู่ สายการผลิตเป็ นกาลังต่อสู้ทางทหาร และงานการเมืองอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ผลจากการดาเนิ นกรรมวิธีด้านการข่าวต่อสมาชิ กปฏิบตั ิการของกลุ่มขบวนการ เป็ น
ข้อมูลยืนยันกระบวนการผลิตนักสู้รุ่นใหม่ที่ยงั คงดาเนิ นการอยู่ นอกเหนื อจากการขยายผลไปสู่ การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ในหมู่บา้ นและเขตป่ าเขาที่ยงั คงเป็ นแหล่ งหลบซ่ อนพักพิง และ
สะสมอาวุธ ตลอดจนอุปกรณ์ ประกอบระเบิ ดแสวงเครื่ องของสมาชิ กปฏิ บตั ิ การก่ อเหตุ รุนแรงด้วย
ยุทธวิธีก่อการร้าย มุ่งทาลายเสถียรภาพความมัน่ คงภายในพื้นที่ ทั้งเป้ าหมายเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู ้
บริ สุทธิ์ที่ไม่ให้ความร่ วมมือกับกลุ่มขบวนการ ทั้งมุสลิมที่เป็ นผูน้ าศาสนา และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
งานการเมืองในการใช้สื่อทุกแขนงเป็ นกระบอกเสี ยงเผยแพร่ ภาพเหตุการณ์ในพื้นที่ จงั หวัดชายแดน
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ภาคใต้ พร้อมกับการโฆษณาชวนเชื่ อของกลุ่มขบวนการสู่ ประชาคมโลก แสดงถึงการต่อสู้ของชาว
มุสลิมซึ่ งอ้างว่าเป็ นประชาชนส่ วนน้อยให้หลุดพ้นจากการถูกปกครองโดยนักล่าอาณานิ คม ตามการ
บิดเบือนประวัติศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการบิดเบือนคาสอนศาสนา ทั้งนี้ จากความเคลื่อนไหว และ
เหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในห้ วงเวลา กระทั่งน าไปสู่ การจับกุ มผู ก้ ระท าผิ ด บ่ งชี้ ถึ งความชัดเจนที่ กลุ่ ม
ขบวนการให้ความสาคัญกับบุคคลในองค์กรศาสนา ซึ่งนอกจากความเป็ นผูน้ าจิตวิญญาณมวลชนแล้ว
ยังเป็ นผูส้ ั่งการสมาชิกปฏิบตั ิการก่อเหตุดว้ ย อีกทั้ง กลุ่มขบวนการยังคงใช้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา ตลอดจนความพยายามสร้างเงื่อนไขความไม่เป็ นธรรมที่ประชาชนมุสลิมได้รับจากการปฏิบตั ิ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน เป็ นเงื่อนไขสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนต่าง
ศาสนา และระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อดึงมวลชนเชื่อสายมลายูมุสลิมท้องถิ่น ให้
หันมาสนับสนุนกลุ่มขบวนการ ตามแผนงานการเมืองภายใต้แกนนากลุ่มขบวนการ และฝ่ ายเยาวชน
ตลอดจนแนวร่ วมที่แฝงตัวในภาคประชาสังคม โดยต้องการให้เสี ยงประชาชน เป็ นผูเ้ ลือกการปกครอง
ตนเองตามใจกาหนด พร้อมกับพยายามเรี ยกร้ององค์การระหว่างประเทศให้เข้ามาแทรกแซงการตัดสิ น
ปั ญหาความรุ นแรง ที่กลุ่มขบวนการเป็ นผูส้ ร้างสถานการณ์ข้ ึน ให้เป็ นเงื่อนไขประชาชาติ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการเมือง

2. คาถามการวิจัย
2.1 ทาไมเจ้าหน้าที่ ทหารที่ ลงไปปฏิ บตั ิ ภารกิ จในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จึ งมี การ
สู ญเสี ยจานวนไม่น้อย ทั้งๆที่สาเหตุและรู ปแบบของการก่อเหตุก็มีลกั ษณะคล้ายๆกันตั้งแต่ อดี ต
จนถึงปัจจุบนั อะไรคือสาเหตุที่แท้จริ งในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2.2 เจ้าหน้าที่ทหารมีความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริ งในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ หรทิไม่

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึ กษามูลเหตุของปั ญหาที่ แท้จริ งในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้เกิ ดจากสาเหตุ
อะไร
3.2 เพื่อให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะ
เป็ นบุคลากรประเภทใด และจะปฏิบตั ิอย่างไร
3.3 เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานหรื อองค์การประเภทใด มีความเหมาะสมในการแก้ไขปั ญา
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ด้านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทเรี ยนจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วทาให้
เกิดความเสี ยหายในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการปฏิบตั ิภารกิจ ของเจ้าหน้าที่ทหาร
4.2 ด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจยั กุมภาพันธ์ 2563 – กรกฎาคม 2563
4.3 ด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ พื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
อาเภอยะรัง และอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต่า -แรงสู ง) ใน
พื้นที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอปากช่ อง ครั้งนี้ ใช้ เป็ นการศึกษาวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1) วิธีการศึกษา
2) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3) การสร้างเครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่ทหาร ของหน่วยยุทธวิธี ประจาอาเภอ
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้” ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บข้อมูล
จาการสัมภาษณ์เชิงลึกของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับ
รวมทั้งการสัมภาษณ์ กลุ่มขบวนการผูก้ ่ อเหตุรุนแรง ที่ กลับใจมาร่ วมกับฝ่ ายรั ฐ หรื อจากผลการ
ซักถามผูก้ ระทาความผิดก่อนเข้าสู่ ขบวนการของ
ในพื้นที่ ศึกษาวิจยั จะเป็ นพื้นที่ ของอาเภอยะรั ง และอาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี จะมี
เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากหน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 รั บผิดชอบพื้นที่ ปฏิ บตั ิ การ และ
ศึ ก ษากลุ่ ม ขบวนการผู ก้ ่ อ เหตุ รุ น แรงในพื้ น ที่ อ าเภอยะรั ง และอ าเภอแม่ ล าน จัง หวัด ปั ต ตานี
บางส่วน
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1 ระดับผูบ้ งั คับหน่วย
ผูบ้ งั คับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
2 ระดับผูป้ ฏิบตั ิการ
ผูบ้ งั คับกองร้อยทหารพราน
ผูบ้ งั คับชุดปฏิบตั ิการทหารพราน
อาสาสมัครทหารพราน
ประชาชนในพื้นที่
3 กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงที่กลับใจมาร่ วมมือกับฝ่ ายรัฐ
รวม

จานวน

1

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

16
นาย
36
นาย
72
นาย
25
คน
5
คน
นาย/(คน)

155

นาย

6. เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สาหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่ ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ดงั กล่าว, แบบสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ และการสัมภาษณ์ดว้ ยวาจาของ
กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
6.1 เจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ มีคาถามครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในบทบาทของตนเองตามตาแหน่ งหน้าที่ ในภารกิ จด้านการข่าว,
ภารกิจด้านยุทธการและภารกิ จด้านกิ จการพลเรื อน ตลอดจนขีดความสามารถของกลุ่มผูก้ ่ อเหตุ
รุ นแรง รวมถึงรู ปแบบการก่อเหตุรุนแรง จากกรณี ศึกษาในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม
เข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในเหตุการณ์ในอดีตมากน้อยเพียงใด
6.2 ปั ญหา อุปสรรค ในการปฏิบตั ิภารกิจของหน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ มี
คาถามครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ ปั จจัยต่างๆที่เป็ นปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิภารกิจ
เช่น ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรม ข้อห้าม ข้อบังคับ ในพื้นที่ รวมถึงงบประมาณที่ใช้
ดาเนินการและปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.3 แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ มีคาถามครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ สภาพ
ปั ญหาความเดือดร้อนที่ตอ้ งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้าดาเนิ นการช่วยเหลือ การปฏิบตั ิตวั ของ
เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่มีความเหมาะสม เป็ นที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่หรื อไม่ การสร้าง
ปัญหาในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ตอ้ งการให้ปฏิบตั ิ
6.4 การสั ม ภาษณ์ ด้วยวาจาต่ อกลุ่ ม ผูก้ ่ อเหตุ รุนแรง มี ค าถามครอบคลุ ม ประเด็ นส าคัญ
ดังต่อไปนี้ มูลเหตุหรื อแรงจูงใจที่เข้าร่ วมสู่ ขบวนการ วิธีการชักจูงในการเข้าร่ วมขบวนการ เมื่อเข้า
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ร่ วมขบวนการแล้วมี ก ารดาเนิ นกรรมวิ ธีอย่างไร ในห้วงที่ เป็ นผูก้ ่ อเหตุ รุนแรงปฏิ บ ัติหน้าที่ ใน
ตาแหน่งใดมาบ้าง มีความรู ้สึกต่อเจ้าหน้าที่ในการลงมาปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่อย่างไรบ้าง อะไรคือ
สาเหตุในการออกจากขบวนการ และการใช้ชีวิตหลังจากออกจากขบวนการแล้ว

7. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สาหรั บเจ้าหน้าที่ ทหารที่ ปฏิ บ ัติ
หน้าที่ในพื้นที่ดงั กล่าว, แบบสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ และการสัมภาษณ์ดว้ ยวาจาของ
กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยมีประเด็นสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
7.1 เจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ มีคาถามครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในบทบาทของตนเองตามตาแหน่ งหน้าที่ ในภารกิ จด้านการข่าว,
ภารกิจด้านยุทธการและภารกิ จด้านกิ จการพลเรื อน ตลอดจนขีดความสามารถของกลุ่มผูก้ ่ อเหตุ
รุ นแรง รวมถึงรู ปแบบการก่อเหตุรุนแรง จากกรณี ศึกษาในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม
เข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาดในเหตุการณ์ในอดีตมากน้อยเพียงใด
7.2 ปั ญหา อุปสรรค ในการปฏิบตั ิภารกิจของหน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ มี
คาถามครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ ปั จจัยต่างๆที่เป็ นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิภารกิจ
เช่น ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรม ข้อห้าม ข้อบังคับ ในพื้นที่ รวมถึงงบประมาณที่ใช้
ดาเนินการและปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.3 แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ มีคาถามครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ สภาพ
ปั ญหาความเดือดร้อนที่ตอ้ งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้าดาเนิ นการช่วยเหลือ การปฏิบตั ิตวั ของ
เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่มีความเหมาะสม เป็ นที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่หรื อไม่ การสร้าง
ปัญหาในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ตอ้ งการให้ปฏิบตั ิ
7.4 การสัมภาษณ์ ด้วยวาจาต่ อกลุ่ม ผูก้ ่ อเหตุ รุนแรง มี คาถามครอบคลุม ประเด็ นส าคัญ
ดังต่อไปนี้ มูลเหตุหรื อแรงจูงใจที่เข้าร่ วมสู่ ขบวนการ วิธีการชักจูงในการเข้าร่ วมขบวนการ เมื่อเข้า
ร่ วมขบวนการแล้วมี ก ารดาเนิ นกรรมวิ ธีอย่างไร ในห้วงที่ เป็ นผูก้ ่ อเหตุ รุนแรงปฏิ บ ัติหน้าที่ ใน
ตาแหน่งใดมาบ้าง มีความรู ้สึกต่อเจ้าหน้าที่ในการลงมาปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่อย่างไรบ้าง อะไรคือ
สาเหตุในการออกจากขบวนการ และการใช้ชีวิตหลังจากออกจากขบวนการแล้ว
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8. การรวบรวมข้ อมูล
8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา บทเรี ยนจากการรบจาก
เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่า นมาพร้ อมแนวทางแก้ไ ขทุ ก เหตุ ก ารณ์ ผลการซัก ถามกลุ่ ม ผูก้ ่ อเหตุ รุนแรง การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบตั ิการเพื่อนามาวางแผนการยุทธของฝ่ ายเรา รวมถึงเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งจะสัมภาษณ์จากผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิภารกิจในพื้นที่ปฏิ บตั ิ การโดยตรง รวมทั้งประชาชนที่ อาศัยในพื้นที่
และกลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงที่กลับใจมาร่ วมมือกับฝ่ ายรัฐ

9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้น้ นั ผูศ้ ึกษาได้ตระหนักถึงการทาความเข้าใจในข้อมูลและประสบการณ์
ที่แท้จริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เป็ นจริ งที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ครบถ้วนและรอบด้าน ผูศ้ ึ กษาได้กาหนดขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
9.1 นาข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาทาการจัดหมวดหมู่ และจัดกลุ่ม
9.2 ทาการจัดระบบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อง่ายต่อการทาความเข้าใจ
ความหลากหลาย ความหมาย และเหตุผลของกลุ่มผูถ้ ูกสัมภาษณ์
9.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาว่าครบถ้วนหรื อไม่ จากนั้นทาการสรุ ป
9.4 เขียนวิเคราะห์แบบพรรณนา โดยการนาข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น มาเขียนบรรยาย
หรื ออธิบายขยายความเชิงวิเคราะห์เหตุผล

10. ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่ทหาร ของหน่วยยุทธวิธี ประจาอาเภอ
ในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มี วตั ถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทหารของหน่ วยยุทธวิธี เข้าใจ
สภาพความเป็ นอยู่ทางสังคมของสังคมพหุ วฒั นธรรม สภาพพื้นที่ปฏิบตั ิการ มูลเหตุของปั ญหาใน
พื้นที่ เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ตรงนโยบาย
ของหน่ ว ยเหนื อ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งและเป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น ในพื้ น ที่
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ปฏิบตั ิการ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุขต่อไป โดยการศึกษาใช้ ระเบี ยบวิธี
วิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ จริ ง ประชาชนในพื้นที่ จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้และกลุ่มแนวร่ วมหรื อผูก้ ่อเหตุรุนแรงที่กลับใจมาให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผูศ้ ึกษานาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
1) มูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2) การใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่
3) แนวทางการพัฒนาความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จะต้องลงไปปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.1 ในแนวคิดของผูท้ าวิจยั นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า การเตรี ยมการเพื่อทาการรบหรื อการ
เพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั หัวข้อที่
เจ้าหน้าที่ควรจะมีองค์ความรู ้อย่างถ่องแท้ คือเรื่ องการปฏิบตั ิงานด้านการข่าว, ด้านยุทธการและ
ด้านกิจการพลเรื อน ควรมีการดาเนิ นการโดยนาบทเรี ยนจากการรบ มาร่ วมพิจารณากับ หลัก 4Hs
ในหัวข้อดังนี้
10.1.1 งานด้านการข่าว หัวข้อที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู ้ มีดงั นี้
1) จะต้องศึ กษาต้นเหตุของปั ญหาตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุ บนั ว่าแต่ละกลุ่มมี
ที่มาที่ไป เป็ นอย่างไร, กลุ่มภัยแทรกซ้อนประเภทต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะลงไปปฏิบตั ิ
ภารกิจ อย่างไร
2) จะต้องรู ้ โครงสร้ างของกลุ่มขบวนการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกัส (เขต),
ระดับกอมปี้ (กองร้อย), ระดับหมวด (พาตง), ระดับหมู่ (เลอกู)และระดับปฏิ บตั ิการ ว่าในพื้นที่
นั้นๆ มีโครงสร้างการจัดอย่างไร
3) จะต้องหาส่ วนปฏิบตั ิการทุกส่ วนของผูก้ ่อเหตุรุนแรงให้เจอ ว่าอยู่ที่ไหน
บ้าง และมีใครบ้าง เพราะแต่ละโครงสร้างอาจเป็ นโครงสร้างลับ และบางโครงสร้างเป็ นโครงสร้าง
ที่เปิ ดเผย ใช้วิถีชีวิตเฉกเช่นประชาชนทัว่ ไปที่ แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ปฏิบตั ิการในรู ปแบบหน่วยงาน
หรื อองค์กรต่างๆ
4) จะต้องเตรี ยมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ให้ครบก่อนที่จะลงไปปฏิบตั ิ
ภารกิจ เช่นพื้นที่ปฏิบตั ิการ (พื้นที่ฝึก, ที่อยูอ่ าศัย, ที่หลบซ่อนพักพิง เป็ นต้น), กลุ่มโครงสร้างกลุ่มผู ้
ก่อเหตุรุนแรง, พื้นที่สนใจ, อะไรที่สนับสนุนงานของกลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงบ้าง
5) จะต้องทราบถึ งคู่ขดั แย้งในแต่ละพื้นที่ ต้ งั แต่อดี ตไปจนถึงปั จจุ บนั เช่ น
กลุ่มผูม้ ีอิทธิ พล, กลุ่มผูน้ าชุมชน, กลุ่มผูน้ าศาสนา เป็ นต้น เพราะถ้าหากฝ่ ายเราไม่ทราบถึงข้อมูลนี้
เวลาเข้าปฏิบตั ิภารกิจในแต่ละพื้นที่ก็มกั จะเข้าหาแต่ผนู ้ าชุมชนและผูน้ าศาสนา ซึ่ งถ้าบุคคลเหล่านี้
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เป็ นกลุ่มแนวร่ วมที่แฝงตัวอยู่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนทาให้กาหนดหนทางการ
ปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา ไม่สอดคล้องกับแนวทางแก้ปัญหาได้
6) ก าหนดภัย คุ ก คามที่ จ ะเกิ ด กับ ฝ่ ายเราและท าให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย โดย
วิเคราะห์จากบทเรี ยนจากการรบมาประยุกต์ใช้กบั แต่ละพื้นที่ปฏิบตั ิการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
7) กรรมวิธีดาเนิ นการต่อข่าวสารให้เป็ นข่าวกรอง และต้องทันเวลาในการ
ป้องกัน หรื อการสนับสนุนงานด้านยุทธวิธีเชิงรุ ก
8) การพัฒนาเป้ าหมายที่มีฐานความผิดแต่ปัจจุบนั ไม่สามารถดาเนิ นการ
ตามกฏหมายได้ ให้เป็ นบุคคลเป้ าหมาย ตามขั้นตอนของกฎหมาย หน่ วยข่าว หรื อผูบ้ งั คับหน่ วย
จะต้องติ ดตามข้อมู ล ข่ า วสารและหาความเชื่ อมโยงในรู ปคดี เพื่ อให้เกิ ดความสอดคล้อง และ
ประสานงานกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบเรื่ องนี้ โดยตรง ในรู ปแบบการประสานข้อมูล
ให้ เพื่อสามารถให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการตามกฏหมายได้ เนื่องจากพนักงานสอบสวน จะสอบ
ได้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับทราบแต่ขาดข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นหน่วยข่าวหรื อผูบ้ งั คับหน่วยจะต้องเป็ นผู ้
ประสานการปฏิบตั ิท้ งั หมด
10.1.2 งานด้านยุทธการ การพัฒนางานด้านยุทธการนั้น แต่ละพื้นที่ปฏิบตั ิการจะไม่
เหมือนกัน แต่จะมีพ้นื ฐานเดียวกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่าในพื้นที่ปฏิบตั ิการนั้น ๆ จะมีกลุ่มโครงสร้างส่วนใด
มากน้อยกว่ากัน และมีพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มนั้นเป็ นอย่างไร และฝ่ ายเราถึงจะมากาหนดงาน
ด้านยุทธการได้อย่างสอดคล้อง เช่น พื้นที่เขตเมือง, พื้นที่ป่าภูเขา, พื้นที่ที่มีผลประโยชน์ทางจัดสรร
งบประมาณ, พื้นที่แหล่งบ่มเพาะ หรื อพื้นที่แหล่งหลบซ่ อนพักพิง เป็ นต้น จึงทาให้ปฏิเสธไม่ได้วา่
งานด้านยุทธการทุกๆภารกิจ จะต้องมีแหล่งกาเนิดจากงานด้านการข่าว ทั้งสิ้ น จะเห็นได้วา่ งานด้าน
การข่าวและงานด้านยุทธการ จะต้องร่ วมมือในการกาหนดหนทางการปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา ซึ่ งใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมี งานด้านยุทธการ ไม่เหมื อนกับพื้นที่ การรบในภาคอื่ นของ
ประเทศไทย แต่มีการสู ญเสี ยเหมือนกันและกระทบกับจิตใจของประชาชนในพื้นที่มากกว่า เพราะ
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบบางส่ วนคือ ประชาชน ดังนั้นงานด้านยุทธการในพื้นที่ ที่นับว่าได้ผลดี ที่สุด
เรี ยงตามลาดับความสาคัญตามมาตรการดัง นี้ มาตรการป้ องกัน, มาตรการป้ องปราม, มาตรการ
ปราบปราม และมาตรการตอบโต้ ตามลาดับ
10.1.3 หัวข้อที่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู ้ มีดงั นี้
มาตรการป้ องกัน เป็ นมาตรการเชิงรับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันมิให้เกิ ดเหตุ
หรื อเมื่ อเกิ ด เหตุก ารณ์ แล้วสามารถปฏิ บัติก ารได้อย่างถูก ต้องตามสถานการณ์ ลดการสู ญเสี ย
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตอ้ งการคือ กาลังพลจะต้องปลอดภัย ไม่มีการสูญเสี ยแต่อย่างใด
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1) การเลือกตั้งฐานปฏิบตั ิการใหม่ หรื อกรณี ที่ตอ้ งเข้าไปสวมฐานเดิมจะต้อง
นาหลักการแง่คิดทางทหารทุกมิติมาพิจารณา เช่น ปัจจัย METT-TC2, ปัจจัย OCOKA, ระบบปฏิบตั ิการ
สนามรบ 7 ระบบ (BOS 7) และระเบียบการนาหน่วย (เน้นข้อที่ 8 .....จนจบภารกิจ) มองดูวิวเผินจะ
เห็นว่า เป็ นวิชาพื้นๆ ง่ายๆ แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว ต้องลงรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ไม่ว่าจะเป็ น
การพิจารณาวางพื้นการยิง (ต้องตรวจการณ์เห็น ยิงได้ ยิงแล้วต้องโดน ในระยะเวลาที่ตอ้ งการ และ
ไม่มีขีดจากัดในการยิงในเวลากลางคือ ดังคากล่าวว่า การวางพื้นการยิงในเวลากลางวัน เพื่อหวังผล
การยิงในเวลากลางคืน ซึ่งจะต้องพิจารณาภัยคุกคามหลาย ๆ อย่าง แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน การ
กาหนดพื้นการยิง ต้องเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศ และประเภทของภัยคุกคามนั้นๆ)
2) การวางระบบแสงสว่างและระบบการแจ้ง เตื อน ทั้ง เครื่ องมื อที่ มี อยู่ ที่
สร้างขึ้น หรื อเครื่ องมือพิเศษ ตลอดจนการ Shape สนามรบให้ตรงกับการวางพื้นการยิงของฝ่ ายเรา
หรื อพื้นที่สังหารของฝ่ ายเรา
3) การฝึ กยุทธวิธีข้ นั พื้นฐานทุกประเภท เพื่อให้เกิ ดมาตรฐานอันเดี ย วกัน
และต้องนารายการที่ฝึก มาฝึ ก War Game โดยจาลองสถานการณ์จากบทเรี ยนจากการรบมาเป็ น
กรณีศึกษาทุกกรณี และกาหนดหนทางการปฏิบตั ิที่อนั ตรายที่สุดเป็ นสถานการณ์จาลอง เพื่อฝึ กการ
แก้ปัญหาของกาลังพลแต่ละระดับ
4) การฝึ กการสังเกตและจดจา พร้อมทั้งการรายงานที่ทนั ท่วงที ซึ่ งการฝึ กนี้
เป็ นคุณลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลในการจินตนาการ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งอยู่บนพื้นฐานของภาพข่าวใน
พื้นที่เป็ นหลัก
5) การเตรี ยมปฏิบตั ิตามแผนเผชิญเหตุทุกกรณี โดยแผนต้องมีความเป็ นไป
ได้ และปฏิบตั ิได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม การฝึ กต้องให้ทุกคนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
ทุกระดับ เพราะกาลังพลทุกระดับคือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบเหมื อนกันทุกคน ไม่เน้นเหนื่ อย แต่เน้น
การปฏิบตั ิได้ในทุกๆ สถานการณ์
6) การซักซ้อมการปฏิบตั ิตลอดห้วงเวลา เพื่อให้กาลังพลมีความกระตือรื อร้น
ไม่ประมาท เพราะฐานปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่ของฝ่ ายเรา อยู่ในพื้นที่ปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรงข้าม โดย
ตั้งสมมุติฐานไว้วา่ เมื่อไหร่ ที่เราประมาท ฝ่ ายตรงข้ามจะปฏิบตั ิการกับฝ่ ายเราในทุกโอกาสที่มี
7) ต้องฝึ กให้กาลังพลสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ทดแทนกันได้ทุกตาแหน่ง เพราะ
เมื่ออยู่ในพื้นที่ปฏิบตั ิการจริ ง ๆ จะต้องมีกาลังพลที่จะต้องลาพักตามวงรอบ หรื อไปปฏิบตั ิภารกิจ
อื่น ๆ ทาให้กาลังพลขาดหายไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาการฝึ กเพื่อทดแทนตาแหน่งกัน
มาตรการป้ องปราม เป็ นมาตรการเชิ งรุ ก โดยไม่มุ่งเน้นหวังผลทางยุทธวิธี ไม่มี
เป้ าหมายชัดเจน เป็ นการแสดงกาลัง ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางทหาร เพื่อจากัดเสรี การปฏิบตั ิ
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ของฝ่ ายตรงข้า ม โดยมี ก ารดาเนิ นการในทุก ห้วงเวลา และผลการปฏิ บัติจะต้องสนับสนุ นงาน
ทางด้านยุทธวิธี การปฏิบตั ิจะต้องไม่เป็ นสถานที่ซ้ าๆ ตามห้วงเวลาเดิมๆ เน้นการรักษาความลับ
เป็ นการปฏิบตั ิแบบผลุ๊บ ๆโผล่ ๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นในจุดที่ฝ่ายเราต้องการให้เห็นและไม่เห็นใน
จุดที่ฝ่ายเราไม่ตอ้ งการให้เห็น ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตอ้ งการคือ ฝ่ ายตรงข้ามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว
ของฝ่ ายไม่ได้ ทาให้ฝ่ายตรงข้ามจะลดความพยายามให้การปฏิบตั ิต่อฝ่ ายเรา และกาลังพลจะต้อง
ปลอดภัย
1) การตั้งจุ ดตรวจจุ ดสกัด, ด่ านถาวร, ด่ านลอย (การสุ่ มตรวจและการซุ่ ม
ตรวจ)
2) การลาดตระเวน
3) การจัดชุดจรยุทธ์
การปฏิบตั ิท้ งั มวลนี้ จะต้องส่ งผลต่อการปฏิบตั ิต่อฝ่ ายเราในห้วงอนาคต และจะต้องมี
ความสอดคล้องกับภาพข่าวตามห้วงเวลาและตามภารกิจของหน่วยแต่ละพื้นที่ปฏิบตั ิการ
มาตรการปราบปราม เป็ นมาตรการเชิ งรุ ก ที่ ส่ งผลต่อการปฏิ บัติก ารทางยุท ธวิ ธี
โดยตรง อาจทาให้เกิดการสู ญเสี ยได้ท้ งั สองฝ่ าย ทั้งฝ่ ายเราและฝ่ ายตรงข้าม สาหรับหลักคิดของ
ผูท้ าวิจยั คนเดียว ในแง่คิดเชิงงานข่าว จะกระทาภารกิจนี้ ก็ต่อเมื่อภาพงานด้านการข่าวชัดเจน และ
เป้าหมายที่จะปฏิบตั ิจะต้องสนับสนุนงานด้านการข่าวได้ในอนาคต เพราะถ้าเป็ นเป้าหมายบุคคลใน
กลุ่มปฏิบตั ิการ กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงสามารถผลิตได้ตลอดเวลา ดังนั้นการปราบปรามโดยไม่กาหนด
เป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ จะไม่สามารถยุติสถานการณ์ได้ ต้องใช้ยุทธวิธีโจรจับโจร ถึงจะทาลาย
โครงสร้างได้ท้ งั ระบบ เช่น การปิ ดล้อมตรวจค้น เป็ นต้น
มาตรการตอบโต้ เป็ นการปฏิบตั ิฉับพลัน เป็ นการชิงไหวชิงพริ บ ระหว่างฝ่ ายเราและ
ฝ่ ายตรงข้าม เพราะฉะนั้นชุดปฏิบตั ิการพิเศษ ที่ถูกแต่งตั้งขึ้น จะต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิฉับพลันในทุก
สถานการณ์ ทุกกรณี จะให้ใครมาเป็ นชุดปฏิบตั ิการพิเศษไม่ได้ เพราะเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องทักษะทางการ
รบเฉพาะบุคคล เท่านั้น ต้องอาศัยหลัก 4Hs ทุกข้อมาพิจารณาร่ วมกันหมดและฝึ กเพื่อให้เกิดความ
ชานาญและเป็ นอัตโนมัติ ดังคากล่าวที่วา่ “ ฝึ กมาก ปฏิบตั ิมาก ผิดพลาดน้อย ”
10.1.4 งานด้านกิจการพลเรื อน
จะเห็นได้ว่า งานด้านกิจการพลเรื อน เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับส่ วนราชการอื่นทั้งหมด
ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธ์กบั ประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นพี่น้องไทยพุทธหรื อมุสลิมก็ ตาม
จากการปฏิ บ ัติ ง านในพี้ น ที่ 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ มี ข่ า วหลายครั้ งที่ ป ระชาชนในพื้ นที่ ไ ม่
ประสงค์ให้กาลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปตั้ง ฐานปฏิ บ ัติการหรื อเข้าไปปฏิ บ ัติงานในหมู่บา้ น ด้วยหลาย
เหตุผล ซึ่งบางเหตุผลนั้นเกิดจากการปฏิบตั ิตวั ของเจ้าหน้าที่เช่นกัน อาทิเช่น ชูส้ าว, ดื่มสุ รา, ด่าทอดู
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ถูกชาวบ้าน, สื่ อความหมายไม่เข้าใจกัน เป็ นต้น ซึ่งมวลชนที่ต่อต้านฝ่ ายเรา ก็จะถูกฝ่ ายตรงข้ามแย่ง
ชิ งมวลชนไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม ซึ่ งในข้อเท็จจริ งประชาชนได้พ้ื นที่ ที่ อยู่ในช่ วงวัยกลางคน จนถึ ง
ผูส้ ู งอายุ จะมักมิได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก ทันเหตุการณ์เท่าที่ควร เนื่ องจากขาดการสร้าง
ความรับรู ้เป็ นสาเหตุหลัก ดังนั้น เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ให้ขอ้ มูลกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ก่อน ก็จะได้
พวกขึ้นมาเพิ่มในทันที นี่คือขบวนการแย่งชิงมวลชน
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ งานด้านกิจการพลเรื อน ก็เป็ นกิ่งงานที่สาคัญ
ไม่นอ้ ยไปกว่างานด้านการข่าว และงานด้านยุทธการ ซึ่งเป็ นการยากมากที่จะทาให้กาลังพลของเรา
เก่งรอบด้านในทุก ๆ เรื่ อง นี่ อาจจะเป็ นอีกสาเหตุอีกประการ ที่ทาให้การปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดความร่ วมมือกับภาคประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตาม
หมู่บา้ นหรื อชุมชนขนาดเล็ก
ดั ง นั้ น การเพิ่ ม พู น ทัก ษะให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ในงานด้ า นกิ จ การพลเรื อน ควรเริ่ ม
ดาเนินการดังนี้
1) การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตามหลัก 4Hs ให้ครบทุกกองร้อยที่รับผิดชอบ (Put
the right in the right job)
2) นาเจ้าหน้าที่ของแต่ละกองร้อยที่ได้รับการคัดเลือก มาทาการฝึ กอบรมใน
เรื่ อง สั ง คมพหุ วฒ
ั นธรรม, เรื่ องงานด้า นการข่ า ว, ปั ญหาในพื้ นที่ , ข้อห้า มข้อบัง คับ , ประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เป็ นต้น เพื่อให้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยเหนือ เพราะหากกระทาผิดพลาดแม้เพียงคนเดียว อาจเป็ นผลเสี ยต่อองค์การในภาพรวม
3) การเตรี ยมสนามรบด้านกิจการพลเรื อน
4) การปฏิบตั ิการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์
5) ตามวิถีของพี่นอ้ งมุสลิม จะมีความเชื่อตามคนที่เป็ นมุสลิมมากกว่าคนต่าง
ศาสนา ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มมวลชน เพื่อเป็ นกระบอกเสี ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือว่ามี
ความสาคัญไม่นอ้ ยเลยที

11. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
การแก้ไขปั ญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพราะใช้แนวทางในการยัด
เยีย ดความคิ ดด้วย การผลิ ตชุ ดความคิดเพื่ อสลายความรุ นแรงจากสภาพปั ญหาในพื้ นที่ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เนื่ องจากประชาชน
ส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 นับถือศาสนาอิสลาม และนิยมใช้ภาษามลายูทอ้ งถิ่นในชีวิตประจาวัน ส่ วน
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ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 25 เป็ นผูน้ บั ถือศาสนาพุทธและอื่นๆ อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึง มี
ลักษณะทางสังคมที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะและประวัติศาสตร์ของตนเอง จึงทาให้เกิดปัญหาที่ว่าแยกที่
เรี ยน แยกที่กิน แยกที่อยู่อาศัยรวมถึงการแยกภาษาพูด ซึ่ งกลุ่มผูเ้ ห็นต่างได้แสวงประโยชน์จาก
สภาพสังคมดังกล่าว หลอกลวงพี่นอ้ งประชาชนให้หลงผิด ในเรื่ องประวัติศาสตร์ , ชาติพนั ธุ์ และ
ศาสนา
ผูเ้ ห็นต่างสร้างจิตสานึกมวลชน ด้วยการบิดเบือนประวัติศาสตร์บาดแผลสร้างความเกลียด
ชัง, ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ที่ดีงามไปสู่ ความสุ ดโต่ง และสร้างความเข้าใจผิดในหลักศาสนาประเด็น
พื้นที่การต่อสู ้ตามหลักศาสนา (ดารุ ลฮารบี), ประเด็นนักรบพระเจ้า (ชาฮีด) หลอกลวงประชาชนมา
เป็ นแนวร่ วม และกองกาลังสร้างเหตุความรุ นแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่ องไม่สิ้นสุ ด
ประชาชนส่ วนใหญ่ในชุมชนหมู่บา้ น ยังขาดระบบพัฒนาการขั้นพื้นฐานอยู่หลายประการ
เช่นระบบสาธารณะสุ ข, ระบบการศึกษา, การติดต่อสื่ อสารจากสังคมภายนอก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาให้
นโยบายของรัฐบาลไปสู่ พี่น้องประชาชนยังไม่ทวั่ ถึง กรณี มีผนู ้ าชุมชนที่ไม่มีความใส่ ใจต่อชุมชน
หรื อผูน้ ายังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่พึงมีได้ ยิ่งจะทาให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็ นมูลเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงานด้านความมัน่ คงที่เข้าไป
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนยังมีความเชื่อว่ากลุ่มผูห้ ลงผิดนั้นไม่ได้กระทาความผิดตามที่เจ้าหน้าที่รัฐกล่าว
อ้าง หรื อในบางกรณี ก็เกิดความกลัว เพราะยังขาดความเชื่อมัน่ ในการบริ หารจัดการในการปฏิบตั ิ
ภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
สถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยหลายปัจจัยที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน
และเชื่อมโยงกันหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ นชาติพนั ธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นอัต
ลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ เป็ นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่ งซึ่ งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มีความรู ้สึกคับ
แค้นใจ และรู ้สึกไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการดาเนิ นงานของภาครัฐ จึงนามาเป็ นเงื่อนไขขยาย
ผล และต่อสู้ดว้ ยการใช้ความรุ นแรง
แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ในยุทธศาสตร์ แผนงาน
และโครงการ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติประเด็นความมัน่ คง และแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาความไม่ ส งบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) รวมทั้ง ใช้ก ารรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ทั้งในส่ วนกลาง และในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการดาเนิ นการทั้งหมดได้นอ้ มนายุทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ “การพัฒนาตามภูมิสังคม” รวมทั้ง พระราชปณิ ธานของ
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ บดี ศรี สินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ
“การสื บสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ งอาณาราษฎร
ตลอดไป” และแนวพระราชดาริ “จิตอาสา เราทาความดี ด้วยหัวใจ”มาขับเคลื่อนในลักษณะบูรณา
การอย่างต่อเนื่ อง เน้นการเสริ มสร้างเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ และประสานภาคี
เครื อข่ายนอกภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดพลังร่ วมบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่ง
ขจัดเงื่ อนไขรากเหง้าของปั ญหาความไม่สงบ และเกิ ดสันติ สุข ในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ ให้เกื้อกูลและเสริ มสร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ให้
ความสาคัญกับการบูรณาการความเชื่อมโยงและการบริ หารจัดการอย่างสอดคล้องต่อเนื่ องกันทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ จนถึงระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแก้ไขปั ญหานาไปสู่ การ
ลดเหตุการณ์ความรุ นแรง และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคมเชิงพหุวฒั นธรรม เพื่อเป็ นพลัง
สาคัญในการแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป โดยพิจารณาในทุกมิติ ดังนี้
11.1 มิติดา้ นเศรษฐกิจ ปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรื อน “ให้ประกอบอาชีพผสมผสาน”
อาทิ ฟาร์ มสวนยางพารา ลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน เช่น กาแฟ โกโก้ และไผ่
เศรษฐกิจ เพื่อนาไปบดอัดเป็ นชีวมวลผลิตกระแสไฟฟ้า ขยายผลโครงการครัวโรงเรี ยนสู่ ครัวบ้าน
สร้างนักเรี ย นในระดับ ประถมศึกษาที่มี ความรั กในวิชาชี พ เกษตรนาตัวอย่างการทาเกษตรตาม
แนวทางโครงการอาหารกลางวัน ไปขยายผล สู่ ครัวเรื อน โดยภาครัฐประคับประคองและพัฒนาให้
เป็ น “เกษตรกรก้าวหน้า” แก้โจทย์ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิให้เป็ นผลชัดเจนว่า “เกษตรกรไม่จน”
11.2 มิติด้านสังคม ดาเนิ นงานโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผูส้ ู งอายุ
ได้รับการพัฒนาอาชีพ และไม่มีที่อยู่อาศัย คนพิการและผูป้ ่ วยติ ดเตี ยงได้รับการดู แล จัดตั้งศู นย์
ประสานงานด้า นเด็ ก และสตรี ใ นจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ และ ศู น ย์ช่ ว ยเหลื อ เยีย วยาผู ้ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
11.3 มิ ติ ด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เด็ ก และเยาวชน จ านวนมาก ควรได้รั บ การ
พัฒนาการและความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อให้เป็ น “ยุวชนคนดี จังหวัดชายแดนภาคใต้”
มีความรู ้ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ การเป็ นผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ เป็ นเยาวชนยุคดิจิทลั จาหน่ายสิ นค้า
ออนไลน์ มีทกั ษะด้านภาษา สามารถเป็ นเยาวชนแกนนา นาชายแดนใต้สู่สันติสุข
11.4 มิติดา้ นการบริ หารจัดการภาครัฐ สามารถบูรณาการทางานของหน่วยงานภาครัฐไร้
รอยต่อเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมในหลายเรื่ อง และสร้างกระบวนการทางานให้มีความโปร่ งใส
ปลอดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนใด ๆ เกี่ยวกับการทุจริ ตของหน่ วยงาน อีกทั้ง
บริ การประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว สามารถฝึ กอบรมและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรภาครัฐเป็ นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม และทางานเป็ นมืออาชีพมากขึ้น
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11.5 มิติดา้ นความเข้าใจ รับฟั งและให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เข้า มาร่ วมในกิ จกรรมต่า งๆ เพื่ อให้เกิ ดความกล้าที่ จะเสนอแนวทางการพัฒนาพื้ นที่ ร่วมกับส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะทาให้เกิดความเข้าใจทิศทางการพัฒนาของรัฐที่จะเกิดกับประชาชนและ
พื้นที่อย่างแท้จริ ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักความจริ ง ทั้งในเรื่ องประวัติศาสตร์ที่ไม่
สร้างความเกลียดชัง อนุรักษ์และส่ งเสริ มอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น ภายในกรอบสังคมพหุ วฒั นธรรม และ
ให้ประชาชนเรี ยนรู ้ เข้าใจ ในหลักของศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคม
พหุวฒั นธรรมที่มีความสุข
11.6 มิ ติ ด้า นสนับ สนุ น ความมั่น คง จากการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในหลายพื้ นที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ส่ งผลให้สถิติความ
รุ นแรงลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ผลจากการพัฒ นา จะสามารถขับ เคลื่ อ นงาน ด้า นการพัฒ นาได้แ บบไร้ ร อยต่ อ มี ก าร
เชื่อมโยงในทุกมิติครบวงจรและบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน มีผลการดาเนินงานที่เป็ น
ผลสัมฤทธิ์ หลายด้าน ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชี พ การค้า การลงทุนจะขยายตัวมากขึ้น ปริ มาณ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ท าให้ ร ายได้ข องประชาชนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กลุ่ ม คนเปราะบาง ผู ้ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์มีคุณภาพชี วิตที่ดี ประชาชนอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรมที่มีความ
เข้มแข็ง และสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป

12. ข้ อเสนอแนะ
12.1 ประเด็นปั ญหาและมูลเหตุของปั ญหา ควรจัดทาเป็ นกลุ่มบุคคล พร้อมทั้งการขยาย
แนวความคิดในการแบ่งแยกดิ นแดนว่ามีกี่กลุ่ม มีความเชื่ อมโยงกันอย่างไร และตั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไว้เป็ นระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น
12.2 หน่วยงานหรื อองค์การที่จะลงมาปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควร
เป็ นหน่วยงานพิเศษ เนื่ องจากเป็ นการแก้ไขปั ญหาในกรณี พิเศษ การจัดตั้งหรื อการจัดกาลัง ควร
เพียงพอกับพื้นที่ปฏิบตั ิการ โดยจัดตั้งให้เป็ นหน่ วยประจาพื้นที่ หมุนเวียนกาลังพลหรื อเจ้าหน้าที่
ให้นอ้ ย แต่ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าในหน่วยงานของตนเอง เพื่อความต่อเนื่ องและต่อเนื่ องในการ
ปฏิบตั ิการงานการข่าว ซึ่งมีความสาคัญมากที่สุด เป็ นตัวตั้งในการวางแผนปฏิบตั ิภารกิจด้านอื่นๆ
12.3 เจ้าหน้าที่ที่จะลงมาปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรพิจารณาเป็ น
อย่างดี ลดระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก ลง เพราะนี้ คือปั ญหาระดับชาติ ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั ได้มีการจัดหน่วยบางหน่วยจากนอกพื้นที่ลงมาปฏิบตั ิภารกิจ ซึ่งกว่าจะรู ้งานด้านการข่าว ก็
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ทางานด้านยุทธการและด้านกิจการพลเรื อนผิดพลาดหลายอย่าง บางครั้งเลวร้ายสุ ดคือมีเจ้าหน้าที่
บางส่ ว นต้อ งมาเสี ย ชี วิ ต จากการสอบถามบางหน่ ว ยยัง ไม่ รู้ ว่ า กลุ่ ม ผู ก้ ่ อ เหตุ รุ น แรงคื อ ใคร มี
โครงสร้างอย่างไร มีรูปแบบในการปฏิบตั ิการอย่างไร หากตอบปั ญหาเหล่านี้ ไม่ได้ก็จะวางแผนใน
การทางานต่อไปไม่ได้เช่ นกัน ดังนั้นการพิจารณาคนที่ ลงมาเป็ นทุกตาแหน่ งควรมี การประเมิ น
ความรู ้ความสามารถเฉพาะหน้าที่ โดยเฉพาะงานด้านการข่าว เพราะงานข่าวพลาด จะทาให้เกิดการ
สูญเสี ย เป็ นลาดับแรก
12.4 การเพิ่มพูนทักษะให้กบั กาลังพลทุกระดับจะต้องลงในรายละเอี ยดทุกขั้นตอนการ
ปฏิ บ ัติ เพื่ อประกันความส าเร็ จ ต้องมี ก ารประเมิ นเป็ นรายบุคคล จะต้องมี มาตรฐานในการฝึ ก
ตรวจสอบ และประเมิน ทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิและต้องฝึ กให้เก่งทุกคน ถึงจะปฏิบตั ิได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
12.5 หน่วยเหนือจะต้องวางแผนอนาคตว่าจะใช้หน่วยงานหรื อองค์การใดลงมาแก้ปัญหา
ในอนาคต จะต้องมีเวลาในการฝึ กเตรี ยมการ อย่างน้อย 6 เดือนถึงจะสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม

13. บทสรุป
จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
13.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุ ปรายละเอียด
ได้ดงั นี้
1) เจ้าหน้าที่บางส่ วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจ ของปัญหาที่แท้จริ งในพื้นที่
2) เจ้า หน้า ที่ บ างส่ วนไม่ไ ด้รั บการคั ด เลื อ กลงไปปฏิ บัติ ภ ารกิ จ การคัด เลื อก
บุคลากรยังไม่เกิดความเหมาะสม
3) เจ้า หน้า ที่ ป ระเภทอาสาสมัค รทหารพราน ได้รั บ การปลู ก ฝั ง และฝึ กใน
เฉพาะงานด้า นยุ ท ธการ ส าหรั บ งานด้า นการข่ า ว และด้า นกิ จ การพลเรื อน ยัง ไม่ มี ค วามรู ้
ความสามารถมากพอ
4) ขาดการเตรี ยมการในห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานด้านการข่าว ซึ่งถือ
ว่ามีความสาคัญมากเป็ นลาดับต้น ๆ
5) ขาดความต่อเนื่ องในการปฏิบตั ิภารกิจ มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกาลังพล
บ่อย จนทาให้แหล่งข่าวบุคคลขาดความเชื่อมัน่ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทาให้เกิดจุดอ่อนใน
การปฏิบตั ิงานด้านการข่าว
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13.2 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ จะแบ่งกลุ่มนี้ออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1) กลุ่ ม แกนน ามวลชน, ผูน้ าชุ ม ชน, ผูน้ าศาสนา, ผูม้ ี อิ ท ธิ พ ล, ส่ ว นราชการ
ท้องถิ่น, นักการเมือง กลุ่มเหล่านี้ จะพยายามเข้าตีสนิ ทกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อหวังผลในการรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง จะทางานให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปริ มาณงานมากที่สุด แต่ดา้ นคุณภาพ
ของงานต้องประเมินกันแล้วแต่ภารกิจที่ได้รับมอบ ส่วนใหญ่ไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) กลุ่มนักศึกษาทั้งโรงเรี ยนรัฐบาล, โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา หรื อโรงเรี ยน
ปอเนาะ กลุ่มนี้จะให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่อนข้างน้อย เพราะยังมีแกนนา แนวร่ วมของ
ฝ่ ายตรงข้า มอยู่ใ นกลุ่ ม นี้ เป็ นจานวนมาก ที่ ค อยปลุ ก ระดมสมาชิ ก เยาวชน และคอยจับ ผิ ดการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3) กลุ่มวัยกลางคนและผูส้ ู งอายุ กลุ่มนี้ จะไม่ค่อยมีบทบาทในชุมชนมากนะ และ
จะไม่ ค่ อยได้รับ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารที่ ท ันการณ์ เท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง คนกลุ่ ม นี้ เป็ นกลุ่ ม ใหญ่ ใ นการแย่งชิ ง
มวลชน และฝ่ ายตรงข้ามมักจะได้เปรี ยบฝ่ ายเราในจุดนี้ เพราะด้วยวัฒนธรรม ความเป็ นชาติพนั ธุ์
ศาสนา ภาษา และอยูใ่ นชุมชนด้วยกัน จึงทาให้ปลุกระดมได้ง่ายขึ้น
13.3 กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรงที่กลับใจมาให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มนี้ โดยส่ วน
ใหญ่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจที่จะเข้ามาให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เ ป็ นกลุ่มที่ถูก
ติดตามจับกุม เมื่อได้ตวั แล้วกลัวความผิด หรื อให้การที่เป็ นประโยชน์มากๆ เพื่อกันตัวเอง จึงเป็ น
กลุ่มที่ให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบไม่เต็มใจ ดังนั้นการรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนี้ ตอ้ ง
นามาวิเคราะห์ ประเมินค่า ตีความ ให้เป็ นข่าวกรองเสี ยก่อน จึงจะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
หรื อบางที ก็ไม่ได้บอกหมดไปเสี ยทุกเรื่ อง เช่นกัน
13.4 ปัจจัยสู่ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ กาลังพล
หรื อตัวเจ้าหน้าที่ตอ้ งปลอดภัย ประชาชนต้องสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้เป็ นอย่างปกติสุข สั งคม
ของพี่นอ้ งประชาชนในพื้นที่กลับมาเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมแบบยัง่ ยืน และการปฏิบตั ิภารกิจต้อง
เป็ นไปตามแนวทางในการแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
13.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
พบปั ญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ ล งไป
ปฏิบตั ิภารกิจ คือ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปปฏิบตั ิภารกิจและการคัดเลือก
กาลังพลประเภทอาสาสมัคร สามารถกระทาได้ในระดับหนึ่ ง ได้เพียงปริ มาณ และจะพัฒนามา
ทางานเชิงลึกได้นอ้ ยมาก
13.6 การแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นปั ญหาเชิ งยุ ทธศาสตร์ ที่ เกิด
ขึ้นมาหลายร้อยปี ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักคือมีกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการปกครองตนเอง บริ หารพื้นที่
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ด้วยตนเอง หรื อเรี ยกให้เข้าใจง่ายๆ คือต้องการแบ่งแยกดินแดน ซึ่ งหากศึกษาประวัติศาสตร์ โดย
ละเอียดจะเห็นว่ามีหลักฐานยืนยันได้ชดั เจน แต่ในปัจจุบนั ได้มีกลุ่มแอบแฝงหรื อที่เรี ยกว่ากลุ่มภัย
แทรกซ้อน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งทั้งสองกลุ่มนี้ อาจจะมีบางส่ วนซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยที่เป็ นกลุ่มคน
กลุ่มเดียวกัน ต้องการเพียงผลประโยชน์ส่วนตัว แล้วสร้างเหตุการณ์ โดยอ้างสถานการณ์ก ารก่ อ
ความไม่สงบ
13.7 ดัง นั้นการพิ จารณาคัดเลื อกเจ้า หน้า ที่ หรื อหน่ วยงานที่ จะลงมาแก้ปัญหาตรงจุ ดนี้
จะต้องเป็ นคนที่ ดี มี ความรู ้ ความสามารถ และมี ความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งที่ จะลงมาแก้ไขปั ญหาด้วย
ความเต็มใจ และจะต้องเป็ นหน่ วยงานหรื อองค์การประจาพื้นที่ เพื่อความต่อเนื่ อง และจะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไปในอนาคต เพราะการถูกปลูกฝังในเรื่ องการแบ่งแยกดินแดนเป็ น
เรื่ องทางความคิด ความเชื่อ ความเกลียดชัง ความเคียดแค้น เป็ นต้น ต้องมองการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาวและต่อเนื่อง
13.8 ซึ่ ง ทั้ง ประเด็ น ของมู ล เหตุ ข องปั ญหา, ความเป็ นมาของปั ญ หา และการพิ จ ารณา
เจ้าหน้าที่ หรื อหน่ วยงานที่ จะลงมาปฏิบตั ิ ภารกิจ ที่ ยืดเยื้อยาวนาน จะต้องมี ความต่อเนื่ อง และมี
แนวความคิดในการปฏิบตั ิไปในรู ปแบบเดียวกันตั้งแต่เริ่ มจนกว่าจะแก้ไขปั ญหาได้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
ควรนามาศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป
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แนวทางการเพิม่ จานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
กรณีศึกษา อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
อานนท์ มาลัยติด24

บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการเพิ่มจานวนสมาชิ กกองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.)ในระดับพื้นที่
กรณี ศึกษา อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสาคัญของ
กองทุนการออมแห่ งชาติ สวัสดิการที่ผสู ้ ู งอายุจะได้รับจากกองทุน และการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวน
ของสมาชิกรายใหม่ในระดับพื้นที่ ของอาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา วิธีการศึกษาครั้งนี้
ได้จากการค้นคว้าหนังสื อราชการ บทความ อินเตอร์เน็ต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ บันทึกความ
ร่ วมมือเอกสารงานวิจยั ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจงโดยนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
นามาวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึง
วิเคราะห์ประเด็นย่อย และนาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีการเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนการออมแห่ งชาติมีแนวคิดและที่มาเพื่อสร้างความมัน่ คงด้าน
รายได้ให้แรงงานนอกระบบมีการออมเพื่อชราภาพโดยได้รับเงินบานาญจากเงินสะสมของตนเอง
และเงิ น สมทบจากรั ฐ บาลพร้ อ มดอกผลเมื่ อ สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดโดย
สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับตามสิ ทธิจะได้รับเงินที่กองทุนจ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อเกษียณอายุได้เป็ น
บานาญตลอดชีพ หรื อเงินดารงชีพ และการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิกรายใหม่เกิดจากผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ของกระทรวงมหาดไทย และกองทุ นการออมแห่ งชาติ ใ นการก าหนดเป้ า หมายและ
ยุทธศาสตร์ดาเนินการที่ชดั เจนมีคณะทางานขับเคลื่อนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริ มวินยั การออมกับ
กอช.ในจังหวัดนครราชสี มา โดยมีผวู ้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานการดาเนิ น การในระดับอาเภอ
หนองบุญมาก ประกอบด้วย นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ที่คอยเร่ งรัด กระตุน้ และติดตามการดาเนินการ
จากพื้นที่ตาบลหมู่บา้ น อีกทั้งภาคีเครื อข่ายที่ทาหน้าที่เป็ นหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมให้กบั
สมาชิก อย่างเช่น ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ยงั
พบว่า หัวหน้า ส่ วนราชการผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในพื้นที่
24
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ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดได้สมัครเป็ นสมาชิก และการดาเนินการในระดับ
หมู่บา้ น กานันผูใ้ หญ่บา้ นมีบทบาทที่สาคัญในการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิกกอช.รายใหม่ให้
บรรลุเป้ าหมายตามแนวทางการส่ งเสริ มทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านการ
อานวยความสะดวก 3) ด้านการเป็ นแบบอย่าง 4) การติดตามผลสาเร็ จการปฏิบตั ิหน้าที่ และ 5) การ
สร้างขวัญกาลังใจ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 309
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

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
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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. ความนา
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล ด้านการส่ งเสริ มวินัยการ
ออมให้แก่ ป ระชาชน และอยู่ใ นแผนปฏิ รูป ด้า นสั ง คม กองทุ นการออมแห่ ง ชาติ จัด ตั้ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติการออมแห่ งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเริ่ มเปิ ดกองทุนฯครั้งแรกเมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม
พ.ศ. 2558 ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็ นกองทุนการออมเพื่อวัยสู งอายุที่ให้
สิ ท ธิ ป ระชาชนสั ญชาติ ไ ทยเข้า เป็ นสมาชิ ก ระบบบัญชี รายบุ ค คล เพื่ อเป็ นช่ องทางการออมขั้น
พื้นฐานให้แก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับความคุม้ ครองให้ได้รับผลประโยชน์ในรู ปแบบของบานาญ อันเป็ นการ
สร้ างความเท่ าเที ยมและเป็ นธรรมในการดู แลจากภาครั ฐ ในปี 2558 มี สมาชิ กจานวน 391,738 คน
ปี 2559 มีสมาชิกใหม่จานวน 132,582 คน (จานวนสมาชิ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นส่ ว นหนึ่ งเกิดจากการเปิ ด
โอกาสให้ผูท้ ี่อายุเกิน 60 ปี สมัครสมาชิ ก กอช. ได้) ปี 2560 มีสมาชิ กใหม่จานวน 21,695 คน ปี
2561 มีสมาชิกใหม่จานวน 64,671 คน และปี 2562 มีสมาชิกใหม่จานวน 1,724,388 คน หรื อคิดเป็ น
282.36% ซึ่งเป็ นตัวเลขที่มีจานวนสมาชิกรายใหม่เพิ่มขึ้นสู งมาก
ในปี 2562 กองทุ นการออมแห่ งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ทา
บันทึกความร่ วมมือ (MOU) การส่ งเสริ มความร่ วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่ งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความร่ วมมือในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนกลไกการ
ออมทรั พ ย์เ พื่ อ เป็ นหลัก ประกัน การจ่ า ยบ านาญและให้ ป ระโยชน์ ต อบแทนแก่ ส มาชิ ก ตาม
พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น การออมแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2554 กระบวนการขับ เคลื่ อ นสนับ สนุ น การ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของกองทุนการออมแห่ งชาติให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับ
ทราบทั้ง ในระดับ จัง หวัด ระดับ อ าเภอ และระดับ หมู่ บ ้า น (กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ , 2562)
โดยกรมการปกครองมี หน้าที่ 1) สนับสนุ นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของ
กองทุ นการออมแห่ ง ชาติ ให้แก่ ป ระชาชนทั่วไปได้รับทราบ 2) ให้ที่ ทาการปกครองอาเภอเป็ น
สถานที่รับสมัครเรี ยกว่า หน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และ
ให้ใช้ระบบทะเบียนสมาชิก (Web Application) เพื่อให้สามารถรับ – ส่ งข้อมูลระหว่างกองทุนการ
ออมแห่งชาติกบั หน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกที่ทาการปกครองอาเภอ และ 3) เป็ น
หน่วยรับเงินที่กองทุน การออมแห่งชาติส่งมอบให้ไว้ใช้จ่ายในการดาเนินงานของที่ทาการปกครอง
อาเภอ ส่วนกองทุนการออมแห่งชาติ มีหน้าที่ 1) อานวยความสะดวกและส่งสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
กองทุนการออมแห่ งชาติ ให้แก่กรมการปกครองและที่ทาการปกครองอาเภอ เพื่อดาเนิ นการตาม
ภารกิจของหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 2) รับเงินสะสมของสมาชิกที่หน่วยรับ
สมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกที่ทาการปกครองอาเภอนาส่ งตามที่กองทุนการออมแห่ งชาติ
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กาหนด 3) สนับสนุนการเงินและงบประมาณให้ที่ทาการปกครองอาเภอ ประกอบไปด้วย การรับ
สมัครสมาชิกและรับเงินสะสมครั้งแรก เงินค่าดาเนินงานการนาส่ งเงินสะสมงวดถัดไปเงินค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่กองทุนการออมแห่ งชาติได้ส่งมอบให้ ดอกผลของเงินกองทุนการออมแห่ งชาติ และ 4)
ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของที่ทาการปกครองอาเภอที่เป็ นหน่วยรับสมัครและรับเงิน
สะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติทุกสิ้ นปี ปฏิทิน
ในปี 2562 อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา มีผลการดาเนินการเพิ่มจานวนสมาชิก
ใหม่ได้ตามเป้ าหมายหมู่บา้ นละ 20 คนหรื อจานวน 2,080 คน ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เมื่อผ่านพ้นระยะเวลาที่กาหนดแล้วพบว่า มีสมาชิ ก ใหม่รวมทั้งสิ้ นจานวน 2,405 คน เพิ่มขึ้นถึ ง
133.55% เมื่ อเปรี ย บเที ย บจากปี 2558-ปั จจุ บัน มี จานวนสมาชิ ก เพียง 383 คน ซึ่ งปั จจุ บันอาเภอ
หนองบุ ญมากได้มี ส มาชิ ก กอช.จานวนทั้ง สิ้ น 2,788 คนข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(กรมการปกครอง. 2563) จึงเป็ นประเด็นที่ผเู ้ ขียนมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสาคัญของกองทุน
การออมแห่งชาติ สวัสดิการที่ผสู ้ ูงอายุจะได้รับตามสิ ทธิและการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิกใหม่
ในระดับพื้นที่เป็ นอย่างไร

2. ระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่ ง การศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม จานวนสมาชิ ก กองทุ นการออมแห่ ง ชาติ ในระดับ พื้ น ที่
กรณี ศึ ก ษา อ าเภอหนองบุ ญ มาก จัง หวัด นครราชสี ม า เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยั โดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั (Documentary Research)
และใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะจงจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั จากข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Source) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มผูบ้ ริ หารของที่
ทาการปกครองอาเภอหนองบุญมาก และกลุ่มผูน้ าในชุมชน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากหนังสื อราชการ เอกสาร บทความ อินเตอร์ เน็ต กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประกาศ บันทึกข้อตกลง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สาหรับการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัย แบ่ ง เป็ นสองส่ วนคื อ 1) กลุ่มผูบ้ ริ หารของที่ ทาการปกครองอาเภอหนองบุ ญมาก คือ
นายอาเภอหนองบุญมาก (อานวยการสู ง) จานวน 1 คน และปลัดฯอาวุโส (ระดับชานาญการพิเศษ)
จานวน 1 คน และกลุ่มผูน้ า ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง 2)
กลุ่มผูน้ า ได้แก่ กานันผูใ้ หญ่บา้ น เลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจาก 9 ตาบล จานวน 9 คน ประกอบ
ไปด้วย กานันตาบลลุงเขว้า กานันตาบลหนองบุนนาก กานันตาบลหนองหัวแรต กานันตาบลสารภี
กานันตาบลบ้านใหม่ กานันตาบลแหลมทอง กานันตาบลหนองไม้ไผ่ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 11 ตาบล
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หนองตะไก้ และผูใ้ หญ่บ ้านหมู่ที่ 7 ตาบลไทยเจริ ญ โดยใช้บทสัมภาษณ์ แบบค าถามปลายเปิ ด
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทาให้ได้ขอ้ มูลของข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
ใช้ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยวิ ธี ก ารตรวจสอบสามเสาด้า นข้อ มู ล (Data Triangulation) โดย
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน ประกอบไปด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม แบบเจาะจง
จากผูบ้ ริ หารของที่ทาการปกครองอาเภอหนองบุญมาก กลุ่ม ผูน้ า ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ
ข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อราชการ ประกาศ บันทึก ข้อตกลง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก กอช.ในช่ ว งเวลาที่ ผ่า นมา ซึ่ ง การเก็ บ ข้อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลที่ต่างกันจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยผูเ้ ขียนจะนา
ข้อมูลที่ได้คน้ คว้าจากหนังสื อราชการ บทความ อินเตอร์เน็ต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ บันทึก
ข้อตกลง เอกสารงานวิจยั ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารที่ทาการปกครองอาเภอหนองบุญมาก
และกลุ่มผูน้ า ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการ
ของงานวิจยั เชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นสาคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Major Themes)
จากนั้นนาประเด็นสาคัญมาแยกเป็ นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่งเป็ น
การวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นย่อย และนาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีการเชิง
บรรยาย (Descriptive Research)

3. ผลการศึกษา
1. ความสาคัญของกองทุนการออมแห่ งชาติ
จากแนวคิด “ระบบการออมหลายเสาหลัก (Multi-Pilar System) ของธนาคารโลก (World
Bank)” กล่าวว่า ระบบการออมเพื่อการชราภาพจะครอบคลุมประชาชนวัยแรงงานทุกกลุ่มอาชี พ
โดยมีท้ งั ระบบการออมแบบบังคับเพื่อให้เป็ นการออมเพื่อการเกษียณขั้นพื้นฐาน และแบบสมัครใจ
เพื่อให้ประชาชนมี การออมเพิ่ม เติ มซึ่ งจะทาให้ผูอ้ อมมี ความมัน่ คงทางรายได้มากขึ้นในขณะที่
เกษียณจากงาน จากการศึกษาของกระทรวงการคลัง พบว่า การออมเพื่อการชราภาพของประเทศ
ไทยยังไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อยู่ในวัยทางานทุกลุ่มกล่าวคือ แรงงานนอกระบบหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพ
อิสระซึ่งเป็ นแรงงานกลุ่มใหญ่ยงั ไม่มีช่องทางการออมเพื่อการเกษียณที่เหมาะสมและมีความเสี่ ยงที่
จะตกสู่ ภาวะยากจนในวัยชรา ซึ่ งที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณเป็ นจานวนมากในการดูแลให้
ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นภาวะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับพื้นฐาน
กระทรวงการคลัง จึ ง ได้จัดตั้ง “กองทุนการออมแห่ งชาติ ” โดยผลของพระราชบัญ ญัติ
กองทุนการออมแห่ งชาติ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2554 มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อเป็ นช่องทางในการออมเงินของสมาชิ ก สาหรับการเกษียณของแรงงานนอกระบบ และเป็ น
หลักประกันการจ่ายเงินบานาญให้แก่สมาชิก กองทุนการออมแห่ งชาติได้เปิ ดรับสมาชิกตั้งแต่วนั ที่
20 สิ งหาคม 2558 ถึงแม้จะมีการจัดตั้งกองทุนมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตาม โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้แรงงานนอกระบบมีโอกาสได้รับความคุม้ ครองหลักประกันรายได้ ในรู ปบานาญตั้งแต่อายุ 60 ปี
ไปจนตลอดชีวิต คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัคร มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 - 60 ปี บริ บูรณ์ ไม่เป็ น
สมาชิกกองทุนอื่นที่ได้รับเงินสมทบกรณี ชราภาพจากรัฐหรื อนายจ้าง คือไม่เป็ นผูป้ ระกันตนของ
กองทุนประกันสังคมที่ส่งเงินเพื่อได้รับบาเหน็จหรื อบานาญ ไม่เป็ นสมาชิกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุ งเทพมหานคร กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินกองทุนจะมาจาก 2 ส่ วน คือ จากสมาชิ กส่ งเงินสะสม และรัฐบาลส่ งเงินสมทบเข้า
กองทุน 1) การส่ งเงินสะสมจากประชาชน (การส่ งเงินออมเข้ากองทุน) สมาชิกต้องส่ งเงินสะสม
เข้ากองทุนไม่ต่ากว่าครั้งละ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วใน 1 ปี ปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม) และต้องไม่เกิน 13,200 บาท โดยที่สมาชิกไม่จาเป็ นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน 2) การส่ ง
เงินสมทบจากรัฐบาลรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้ นเดือนถัดไป โดยเงินสมทบที่จ่ายจะเป็ น
สัดส่ วนของเงินสะสมแต่ละงวดนั้น โดยสัมพันธ์กบั อายุของสมาชิกในขณะที่ส่งเงินสมทบนั้น ทั้งนี้
การก าหนดเพดานการสมทบเงินสู งสุ ดในแต่ล ะปี ไว้ด้วย เพื่ อไม่ใ ห้เป็ นภาระทางการคลังของ
ประเทศมากเกิ นไป (จากตารางที่ 1.1) ช่ องทางการรั บสมัค รยื่นบัต รประจ าตัว ประชาชนผ่ า น
ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) และธนาคารกรุ งไทย หรื อสานักงานคลังจังหวัดของทุกจังหวัด (ส่ วนงานกอช. ) หน่วยรับ
สมัครที่ทาการปกครองอาเภอ (เสมียนตราอาเภอ) ทุกแห่ ง เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ตูบ้ ุญเติม เทสโก้
โลตัส โดยสามารถตรวจสอบสิ ทธิการสมัครสมาชิกได้ เว็บไซต์ www.nsf.or.th หรื อแอปพลิเคชัน
กอช. พร้ อมเพย์ หรื อการหักบัญชี เงินฝากอัตโนมัตินาส่ งเป็ นเงินสะสมสมาชิ ก ซึ่ ง อานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนเพื่อสร้างวินยั การออมและได้รับเงินบานาญอย่างยัง่ ยืน
ตารางที่ 1.1 แสดงเงินสมทบและเพดานเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุ
อายุของสมาชิกขณะส่งเงินสมทบ
(ปี )
ตั้งแต่ 15 -30 ปี
มากกว่า 30 - 50 ปี
มากกว่า 50 – 60 ปี

เงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให้
50% ของเงินสะสม
80% ของเงินสะสม
100% ของเงินสะสม

เพดานเงินสมทบจากรัฐบาล
(กาหนดโดยกฎกระทรวง)
ไม่เกิน 600 บาทต่อปี
ไม่เกิน 960 บาทต่อปี
ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
อายุของสมาชิกขณะส่งเงินสมทบ
เงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให้
เพดานเงินสมทบจากรัฐบาล
(ปี )
(กาหนดโดยกฎกระทรวง)
สมาชิกส่งเงินสะสมขั้นต่า 1,200 บาท/ปี สู งสุ ด 13,200 บาท/ปี
*ถ้าส่งเงินต่ากว่า 1,200 บาท จะได้รับเงินสมทบตามสัดส่วน และอัตราเงินสมทบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายกาหนด(ส่งเงินสะสมขั้นต่า 50 บาท/ครั้ง)

แหล่งที่มา: สานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2559.
2. สวัสดิการที่ผ้ สู ู งอายุจะได้ รับตามสิ ทธิจาก กอช.
สมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ จะมีหลักประกันทางการเงินในกรณี ชราภาพ โดยได้รับ
เงินบานาญจากเงินสะสมของตนเอง และเงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดอกผลเมื่อสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้สามารถคานวณตัวอย่างจานวนเงินสมทบที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ
ตามช่วงอายุ (จากตารางที่ 1.2) ตัวอย่าง เช่น ประมาณการเงินสมทบที่ได้จากรัฐทั้งหมดไม่รวมดอกผล
โดยสมมุติให้เริ่ ม ออมที่ อายุ 15 ปี 31 ปี และ 51 ปี ซึ่ งจะได้รับเงิ นสมทบตลอดระยะเวลาที่ เ ป็ น
สมาชิกดังนี้
ตารางที่ 1.2 แสดงจานวนเงินสมทบที่ได้รับจากการเป็ นสมาชิกการออม
ช่ วงอายุที่เป็ นสมาชิก
15-60 ปี
(ระยะเวลาออม 45 ปี )

31 - 60 ปี (ระยะเวลา
ออม 30 ปี )
อายุ 51-60 ปี
(ระยะเวลาออม 10 ปี )

เงินสมทบที่ได้ รับ
คานวณจาก
สู งสุ ด (บาท)
40,200
อายุ 15-30 ปี = 15 ปี ×600บาท =9,000บาท
อายุ 31-50 ปี = 20 ปี x 960 บาท = 19,200 บาท
อายุ 51-60 ปี = 10 ปี x 1,200 บาท = 12,000 บาท
รวม 40,200 บาท
31,200
อายุ 31-50 ปี = 20 ปี x 960 บาท = 19,200 บาท
อายุ 51-60 ปี = 10 ปี x 1,200 บาท = 12,000 บาท
รวม 31,200 บาท
12,000
อายุ 51-60 ปี = 10 ปี x 1,200 บาท = 12,000 บาท
รวม 12,000 บาท

แหล่งที่มา: สานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2561.
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เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนเป็ น 2 ประเภทบานาญตลอดชีพ คือ เงิน
ที่ กอช. จ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อเกษียณอายุ เป็ นประจาทุกเดือนจนกว่าจะเสี ยชีวิต ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิ์
ได้รับเงินบานาญตลอดชีพ ถ้าเมื่อคานวณเงินรายเดือนแล้วได้ผลลัพธ์ไม่นอ้ ยกว่า 600 บาทต่อเดือน
และได้รับบานาญนั้นเป็ นจานวนตามผลลัพธ์ที่คานวณได้เงินดารงชีพ คือ เงินที่ กอช. จ่ายคืนให้
สมาชิกเมื่อเกษียณอายุ โดยจ่ายเป็ นประจาทุกเดือน เดือนละ 600 บาทจนกว่าจะครบตามจานวนเงิน
ออมทั้งหมดที่สมาชิกมีอยูใ่ นกองทุน (ไม่ได้จ่ายให้จนกว่าจะเสี ยชีวิต) ซึ่งเป็ นเพราะเมื่อคานวณเงิน
รายเดือนแล้วได้ผลลัพธ์นอ้ ยกว่า 600 บาทต่อเดือน
เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ (รวมถึงกรณีที่ผมู ้ ีอายุ 50 ปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไปที่สมัครในช่วง
1 ปี แรก นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บงั คับ ซึ่งได้ออมจนครบ 10 ปี หรื อ เมื่อผูน้ ้ นั อายุครบ
60 ปี บริ บูรณ์ และได้แจ้งยุติการเป็ นสมาชิกกองทุนฯ) กองทุ นจะนาเงินในบัญชีของสมาชิก (เงิน
สะสม เงินสมทบ และดอกผล) มาคานวณ หากคานวณได้มากกว่า "บานาญขั้นต่ า" ซึ่ งปั จจุบนั
กาหนดไว้ที่ 600 บาท สมาชิกรายนั้นจะได้รับ "บานาญตลอดชีพ" ตามจานวนเงินที่คานวณได้ ไป
จนตลอดชี วิต ในจานวนที่เท่ากันทุกเดื อน ทั้งนี้ หากเงิ นในบัญชี ของสมาชิ กรายใด เมื่ อคานวณ
บานาญแล้วมีนอ้ ยกว่าบานาญขั้นต่า (600 บาท) สมาชิกรายนั้นจะได้รับ "เงินดารงชีพ" เป็ นจานวน
เท่ากับบานาญขั้นต่า (600 บาท) เป็ นรายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด
กองทุ นการออมแห่ ง ชาติ จะแจ้งยอดสะสม เงิ นสมทบ พร้ อมดอกผลจากการลงทุนให้
สมาชิกทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผูร้ ับบานาญหรื อเงินดารงชีพจากกองทุนการออมแห่ งชาติ
ยังคงมีสิทธิ รับเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ (เดือนละ 600 - 1,000 บาท) ซึ่ งเป็ นสวัสดิการที่รัฐบาลให้กบั ผูม้ ี
อายุ 60 ปี ทุกคนที่ไม่ได้รับบานาญจากรัฐ
บานาญ =

ในบัญชีรายบุคคล ณ วันที่อายุครบ 60 ปี x อัตราผลตอบแทนสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
240 เดือน

ภาพที่ 1.1 สูตรการคานวณบานาญที่คาดว่าจะได้รับ
วิธีการคานวณหายอดเงินรายเดือนที่จะจ่ายคืนสมาชิกตามภาพที่ 1.1 อ้างอิงสมมติฐานที่ว่า
คนไทยมีอายุขยั เฉลี่ยหลังเกษียณอายุ เป็ นระยะเวลา 20 ปี (240 เดือน) ส่วนในทางปฏิบตั ิจะคานวณ
ละเอียดโดยสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งในความเป็ นจริ งสมาชิ กจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่
กับอัตราผลตอบแทนสะสม ณ วันที่ สมาชิ กขอรั บเงิ นคืนจากกองทุ นทั้ง นี้ สมาชิ กกอช.สามารถ
ประมาณการคานวณเงินบานาญผ่านแอปพลิเคชัน่ กอช.ได้อีกช่องทาง
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3. การส่ งเสริมการเพิม่ จานวนสมาชิกใหม่ในระดับพื้นที่
3.1 บุคคลหรื อหน่ วยงานที่สาคัญ
3.1.1 ผูบ้ ริ หารและบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นหน่ วยงานหลักที่ขบั เคลื่อนนโยบายในการประชาสัมพันธ์และหาผูท้ ี่สนใจ
สมัครเป็ นสมาชิกกอช. โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงได้ให้ความสาคัญอย่างมาก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
“รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานคณะอนุ ก รรมการการดาเนิ นงานกองทุนการออม
แห่ งชาติ (กอช.)ในระดับพื้นที่ ซึ่ งได้วางกรอบพื้นที่เป้ าหมายในการขับเคลื่อนนโยบาย คือหมู่บา้ น
ตามการดาเนิ นโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน (หมู่บา้ นที่มีผใู ้ หญ่บา้ น ฯ) จานวน 74,655 หมู่บา้ น ๆ ละ 20 คน
(ไม่รวมชุมชนในเขตทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)” (จังหวัดนครราชสี มา, 2562, 5 เมษายน) เป้าหมาย
ของการขับเคลื่อนนโยบายถูกสั่งการตามสายบังคับบัญชาจากส่ วนกลางมายังส่ วนภูมิภาค สาหรับ
จังหวัดนครราชสี มามีบทบาทที่สาคัญที่ตอ้ งขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนโครงการส่ งเสริ มวินัยการออมกับ กอช. ในระดับจังหวัดโดยผูว้ ่าราชการ
จังหวัดมอบหมายรองผู ว้ ่า ราชการจังหวัด 1 ท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบงาน กอช. โดยมีปลัดจังหวัด
นครราชสี มา และพัฒนาการจังหวัดนครราชสี มา เป็ นเลขานุการร่ วม โดยสั่งการให้จงั หวัดสารวจ
ข้อมู ล พนัก งานจ้า งเหมาบริ ก าร และลู ก จ้า งของส่ วนราชการ ซึ่ ง มี พ้ื นที่ อยู่ใ นจัง หวัดและเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของ กอช. ให้สมัครเป็ นสมาชิก กอช. และบทบาทในการประสานงานกับกระทรวง
และกรม จากส่ วนกลางเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ สั่งการ กากับดูแลไปยังอาเภอ หรื อหน่วยงาน
อื่นที่ตอ้ งสนับสนุนการส่งเสริ มการออมกับ กอช.
สาหรับอาเภอหนองบุญมาก ได้มีคณะทางานขับเคลื่อนโครงการส่ งเสริ มวินยั การ
ออมกับ กอช.ในระดับอาเภอ ซึ่ งมีนายอาเภอหนอบุญมาก ประธานคณะทางานฯ ปลัดอาวุโสฯ
พัฒนาการอาเภอ สาธารณสุ ขอาเภอ และปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบงาน ได้มีบทบาทในการส่ งเสริ ม
การเพิ่มสมาชิก กอช.ของอาเภอหนองบุญมากให้บรรลุเป้ าหมายตามจานวนหมู่บา้ นละ 20 คนหรื อ
จานวน 2,080 คน ภายในระยะเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยใด้จดั ประชุ มชี้ แจงกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู ้เรื่ อง กอช. และแจ้งจานวนเป้าหมายสมาชิกใหม่ให้เป็ นไปตาม
เป้ า หมายที่ ก ระทรวงมหาดไทยก าหนด ซึ่ งกลุ่ ม เป้ า หมายหลัก คื อ ก านัน ผู ้ใ หญ่ บ้า น ผู ้ช่ ว ย
ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน คณะกรรมการหมู่บา้ น สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น สมาชิกอสม. โดยให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวออกไป
ผ่ า นเสี ย งตามสายหรื อ หอกระจายข่ า วประจ าหมู่ บ้า นประชาสั ม พัน ธ์ ก ารประชุ ม ประชาคม
ประจาเดือนหมู่บา้ น หรื อการเดินเคาะประตูบา้ น เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การสมัคร สิ ทธิ
ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จาก กอช. โดยอ าเภอหนองบุ ญ มากขอความร่ ว มมื อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
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กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ ให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บ ้า น อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้า น(อสม.)และประชนทั่วไปในหมู่ บ ้า น
ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเป็ นสมาชิก กอช.ในห้วงเวลาที่กาหนด พร้อมรายงานผลการดาเนิ นการ
ด้วย (ที่ทาการปกครองอาเภอหนองบุญมาก, 2562. (22 กุมภาพันธ์)) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562
จังหวัดนครราชสี มา ได้จดั ประชุมโครงการส่ งเสริ มวินัยการออม กับ กอช. โดยมีผูบ้ ริ หารของ
กลุ่ ม เป้ า หมายให้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม คื อ นายอ าเภอพัฒ นาการอ าเภอสาธารณสุ ข อ าเภอประธาน
กรรมการพัฒนาสตรี อาเภอปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบงานกอช.กานัน ทุกตาบลตัวแทนผูใ้ หญ่บา้ น
ตัวแทนประธานชมรมอสม. ระดับตาบลตัวแทนประธานกองทุนสวัสดิการตาบลประธานเครื อข่า ย
กองทุนหมู่บา้ น และปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองด้านสวัสดิการใน
รู ปแบบของเงินบานาญตลอดชีพโดยได้รับเกียรติจากผูบ้ ริ หารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นา
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และกองทุนการออมการนาโดย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
การออมแห่ งชาติเป็ นวิทยากรชี้ แจง ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ กอช. การสมัครสมาชิ ก
และสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็ นสมาชิก กอช. (จังหวัดนครราชสี มา, 2562. (1 พฤษภาคม))
ในเดือนสิ งหาคม 2562 จังหวัดนครราชสี มา ได้จดั โครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่ งชาติ
ในระดับอาเภอ เพื่อกระตุน้ การดาเนิ นการในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมได้แก่
นายอาเภอ พัฒนาการอาเภอ สาธารณสุ ขอาเภอ ปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบงานกอช. ประธานชมรม
กานันผูใ้ หญ่บา้ นฯ เพื่อให้มีหน้าที่สาคัญในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล สร้างความรู ้เข้าใจ เป็ นที่
ปรึ กษาให้กบั กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ ที่ตอ้ งขับเคลื่อนนโยบายฯในพื้นที่ตาบลหมู่บา้ นสามารถนาข้อมูล
ความรู ้ ที่ได้รับแนะนาถ่ายทอดให้ความรู ้แก่ประชาชนในพื้นทีอย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ มี วิ นั ย การออมและตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ นของการวางแผนเกษี ย ณอายุ (จัง หวัด
นครราชสี มา, 2562. (26 กรกฎาคม))
เดื อนกันยายน 2562 จังหวัดนครราชสี มา ได้แจ้งแนวทางการดาเนิ นงานของ
หน่ วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิ กกองทุนการออมแห่ งชาติ โดยให้ที่ทาการปกครอง
อาเภอทาหน้าที่เป็ นหน่ วยรับสมัครสมาชิ ก และอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อส่ งเสริ ม
การออมเงินให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิในการสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และส่งเสริ ม
ความร่ วมมือในการดาเนิ นการร่ วมกันระหว่างกรมการปกครอง และกองทุนการออมแห่ งชาติให้
เสมียนตราอาเภอดาเนิ นการรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิก โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
ทะเบียนสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ และระบบสนับสนุนตามคู่มือการใช้ งานระบบสาหรับ
หน่วยงานเครื อข่าย http://agent-service.nsf.or.th ซึ่ งเป็ นผลจากบันทึกข้อตกลงร่ วมกัน นอกจากนี้
ให้มีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหลักฐานของสมาชิกเพื่อนาส่งให้กอช. เก็บรักษาเอกสารและ
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ข้อมูลที่ได้รับดาเนินการขอรับเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการเป็ นหน่วยรับสมัค รสมาชิกและหน่วย
รับเงินสะสม โดยระบบจะออกรายงานสรุ ปการทางานให้เป็ นรายเดือน เพื่อจัดทาหนังสื อขอรับเงิน
สนับสนุนค่าตอบแทนส่ งให้ กอช. โดยกอช.จะสนับสนุ นอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่ องอ่านบัตรสมาร์ ท
การ์ด(Smart Card Reader) เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
(จังหวัดนครราชสี มา, 2562, (26 กันยายน))
สาหรั บการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิ ก กอช.ในครั้ งนี้ จะถูกกาหนดให้เป็ น
ตัวชี้ วดั การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในประเด็นการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านส่งเสริ มการออม ทาให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นต้อง
ให้ความสาคัญในการส่ งเสริ มการออม ถึงแม้ว่าเงินขั้นค่าตอบแทนจะไม่สามารถจัดสรรให้ครบทุก
คนได้ แต่กานันผูใ้ หญ่บา้ นทั้ง 104 หมู่บา้ นได้ใส่ ใจ มีรับผิดชอบจนสามารถมีจานวนสมาชิก กอช.
รายใหม่อยู่ในรายงานผลการจัดกลุ่มอาเภอที่มีผลดาเนินการได้ในระดับดีซ่ ึงกรมการปกครองคอย
ประมวลผลการดาเนิ นงานแบบเรี ยลไทม์ผ่านทางเว็ปไซต์ https:/report3.dopa.go.th/nsf โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ นส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค แบ่งตามจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น สามารถทราบ
ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ว่า แต่ละวันหมู่บา้ น อาเภอ หรื อจังหวัด มีจานวนสมาชิ กกอช.เพิ่มขึ้นจานวน
เท่าไหร่ กี่เปอร์ เซ็น ซึ่ งการดาเนิ นการในระดับพื้นที่มีความสาคัญเพื่อจะผลักดันให้เกิดขึ้นในตาบล
หมู่บา้ นโดยนายอาเภอได้มอบหมายให้มีคณะทางาน คือปลัดอาเภอ พัฒนากรประจาตาบล กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สมาชิก อสม. กลุ่มสตรี แม่บา้ น เชิญชวนให้สมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกกอช. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้ให้ผสู ้ นใจสมัครเป็ นสมาชิกสาหรับกลุ่มกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายใต้บงั คับ
บัญชาของนายอาเภออ าเภอหนองบุ ญมากรวมทุก ตาแหน่ ง จาก104 หมู่บ้าน มี จานวน 350 คน
(ทั่วประเทศ มี จานวน 75,077 หมู่บ้าน)ที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ มี คุ ณสมบัติใ นการสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิก กอช. ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้คนกลุ่มนี้ เห็นถึงสิ ทธิประโยชน์ และตัดสิ นใจ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกต่อไป
นอกจากนี้ ที่ ท าการปกครองจัง หวัด อ าเภอ หรื อ ผู ้ไ ด้รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
ผูร้ ับผิดชอบงานสามารถตรวจสอบติดตามผลดาเนิ นการของอาเภอ ตาบล หมู่บา้ นได้ผ่านทาง
เว็ ป ไซต์ https:/report3.dopa.go.th/nsf แบบเรี ยลไทม์ ท าให้ ท ราบว่ า แต่ ล ะหมู่ บ้า นมี ผ ลการ
ดาเนิ นการเป็ นอย่างไร เพื่อความสะดวกในการติดตามการเพิ่มจานวนสมาชิ ก กอช.ให้บรรลุตาม
เป้ า หมายหมู่ บ ้า นละ 20 คน และจัง หวัด นครราชสี มาก็ ไ ด้มี ห นังสื อ ติ ด ตามทวงถามให้อ าเภอ
ด าเนิ น การขับ เคลื่ อ นการรั บ สมัค รสมาชิ ก กอช. ตามที่ ก รมการปกครองและกองทุ น การออม
แห่ งชาติได้กาหนดเป้ าหมายการส่ งเสริ มการออมตั้งแต่เดือน มกราคม- กันยายน พ.ศ. 2562 ให้แต่
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ละหมู่บา้ นมีจานวนสมาชิ กใหม่ 20 คนต่อหมู่บา้ น ภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มามีเป้ า หมาย
จานวน 74,780 คน จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลผลการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิก เป็ นรายอาเภอ
จากระบบรายงานของกรมการปกครอง ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) อาเภอที่มีผลการดาเนินการเกินร้อย
ละ 100 จานวน 4 อาเภอ คือ อาเภอแก้งสนามนาง มีผลการดาเนินการร้อยละ 152.41, อาเภอสี ดา มี
ผลการดาเนิ นการร้อยละ 122.30, อาเภอจักราช มีผลการดาเนิ นการ ร้อยละ 118.07 และอาเภอบัว
ลาย มีผลการดาเนินการร้อยละ 103.78 ตามลาดับ 2) อาเภอที่มีผลการดาเนิ นการตั้งแต่ร้อยละ 50 100 จานวน 9 อาเภอ คือ อาเภอครบุรี ,หนองบุญมาก (มีจานวน 1,719 คน ร้อยละ 82.64%), บ้าน
เหลื่อม, วังน้ าเขียว, โชคชัย,พิมาย, ปักธงชัย, ชุมพวง, และอาเภอลาทะเมนชัย ตามลาดับ 3) อาเภอที่
มีผลการดาเนิ นการตั้งแต่ร้อยละ 10 - 50 จานวน 9 อาเภอ คือ อาเภอประทาย,โนนแดง, ห้วยแถลง,
ขามสะแกแสง, พระทองคา, เสิ งสาง, ด่านขุนทด, บัวใหญ่ และอาเภอเทพารักษ์ ตามลาดับ 4) อาเภอ
ที่มีผลการดาเนินการน้อยกว่าร้อยละ 10 จานวน 10 อาเภอ คือ อาเภอขามทะเลสอ,เมืองยาง, เฉลิม
พระเกียรติ, ปากช่อง เมืองนครราชสี มา, โนนไทย, สี คิ้ว, โนนสู ง, สู งเนิน และอาเภอคงตามลาดับ
(จังหวัดนครราชสี มา, 2562. 20 สิ งหาคม)
จากการที่ได้ดาเนิ นการเพื่อส่ งเสริ มวินัยการออมอย่างต่อเนื่ อง เช่น การลงพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้ให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบบาเหน็จบานาญเล็งเห็นความสาคัญ
ของการออม รวมทั้งบูรณาการการทางานร่ วมกับทุกภาคส่ วนอย่างกว้างขวาง ส่ งผลให้ระหว่าง
เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2562 มีจานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในส่ วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น
จ านวน 1,616,611 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 108.27 ของเป้ า หมาย กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้แ จ้ง
หนังสื อเวียนเพื่อแสดงความขอขอบคุณผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในพื้นที่ ได้แก่ ผูว้ ่าราชการจังหวัด รอง
ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด คณะท างานขับเคลื่ อนโครงการส่ ง เสริ มวิ นัย การออมกับกองทุ นการออม
แห่งชาติ นายอาเภอ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่สามารถขับเคลื่อ นการเพิ่มจานวนสมาชิกกอช.ให้ประสบ
ความสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยผลดาเนิ นการในภาพรวมของ
จังหวัดนครราชสี มามีสมาชิ กรวม 51,239 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.52 ผลการดาเนิ นงานของอาเภอ
หนองบุญมาก มีจานวนสมาชิกกอช. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รวมทั้ง สิ้ น 2,356 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 113.27% (จังหวัดนครราชสี มา, 2562. 15 ตุล าคม)) ซึ่ งการ
ดาเนิ นโครงการประสบความสาเร็ จในครั้งนี้ อาเภอหนองบุญมากได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ชมเชยจาก ประธานคณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของกองทุนการออมแห่ งชาติ ใน
ระดับพื้นที่ เป็ นอาเภอที่มีผลการดาเนิ นงานบรรลุเป้าหมาย100%ตามแนวทางส่งเสริ มวินยั การออม
กับกอช. ในระดับพื้นที่
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การดาเนิ นการได้สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของนายอาเภอหนอบุญมาก และ
ปลัดฯอาวุโสมีความเห็นที่คล้ายกันว่า แนวทางการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิ ก กอช.ในระดับ
พื้นที่ ของอาเภอหนองบุญมากบรรลุผลสาเร็ จได้เกิดจากทีมกานันผูใ้ หญ่บา้ นที่มีศกั ยภาพสามารถ
ในการให้ความร่ วมมือประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบถึงสิ ทธิ ประโยชน์ในแง่
ของเงินบานาญชราภาพต่อตัวสมาชิก ซึ่ งต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและความเอาใจใส่ ในงาน การ
อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการยื่นหลักฐานการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก และการนาส่ งเงิน
สะสมให้กบั สมาชิกรายเดิมซึ่งทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเมื่อตัดสิ นใจสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกเพราะไม่ตอ้ งเดินทางไปยื่ นเรื่ องที่หน่วยรับสมัครด้วยตนเองที่หน่วยการรับสมัคร รวมถึง
การเป็ นแบบอย่า งในการสมัค รเป็ นสมาชิ ก กอช.เพื่ อ แสดงให้ประชาชนเห็ น และด าเนิ นตาม
แนวทางที่กานันผูใ้ หญ่ได้ปฏิบตั ิ นายอาเภอให้ความสาคัญและติดตามผลในการเพิ่มจานวนสมาชิก
เป็ นรายตาบล หมู่บา้ น ซึ่ งมอบหมายให้ปลัดอาเภอประจาตาบลช่วยติดตาม ให้คาปรึ กษา แก้ไข
ปั ญหาหรื ออุป สรรค เร่ ง รั ดให้ผูน้ าของหมู่บ้านที่ มี จานวนสมาชิ ก ยังไม่ครบได้ดาเนิ นการให้มี
สมาชิก กอช. ให้ครบหมู่บา้ นละ 20 คน ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพราะกองทุนการออมแห่ งชาติ
ตอบโจทย์ในการสร้างบานาญตลอดชี พให้เกิดขึ้นได้จริ งกับผูม้ ีวินัยการออมที่ดี สม่าเสมอซึ่ งการ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายอาชี พอิสระที่ อยู่นอกระบบ เช่น กานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อชาวบ้านที่มี อาชี พ
เกษตรกร ค้าขาย หรื อผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ และหากสมัครเป็ น
สมาชิ กและเริ่ มต้นออมได้เร็ ว มี วินัยการส่ งเงินสะสมให้ได้ตามเกณฑ์รับบานาญชราภาพอย่าง
สม่าเสมอ เมื่อเกษียณอายุแล้วก็จะมีโอกาสได้รับสวัสดิการนี้ จากรั ฐ รวมทั้งสวัสดิการอื่นจากรั ฐ
เช่น เงินยังชีพผูส้ ูงอายุอีกด้วย
3.1.2 ผูบ้ ริ หารกองทุนการออมแห่งชาติ
เป็ นหน่ วยงานหลัก ที่ ก าหนดทิ ศทางการออม เพื่ อจะสร้ างความเชื่ อมั่น ให้ กับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนโครงการส่งเสริ มวินยั การออมได้อย่างเต็มที่ การสร้าง
คุณค่าให้ประชาชน หรื อกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิก กอช.ให้เห็น
ถึงสิ ทธิ ประโยชน์ ซึ่ งจะสร้างโอกาส ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ การ
สร้ า งความเชื่ อ มั่น ว่ า เมื่ อ สมัค รเป็ นสมาชิ ก กอช. มี วิ นัย ในการออมจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ห ลัง
เกษียณอายุ ซึ่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งของกอช.ได้ทาหน้าที่ในการผลิตสื่ อวิดีทศั น์ คลิปวิดีโอสั้นๆ หรื อ
ให้สัมภาษณ์ทางสื่ อวิทยุ โทรทัศน์เชิญชวน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ในปี 2562 เกิดความร่ วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ดังปรากฎในบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือ (MOU) ซึ่ งจะทาหน้าที่อานวยความสะดวกและส่ งสื่ อประชาสัมพันธ์ใ ห้ก รมการ
ปกครองและที่ทาการปกครองอาเภอ การสนับสนุนเงินและงบประมาณเป็ นค่าดาเนินการรับสมัคร
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สมาชิกและรับเงินสะสมครั้งแรก และการนาส่ งเงินสะสมงวดถัดไป การประเมินและรายงานผล
การดาเนินงานมีหน้าที่สนับสนุนสื่ อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนงบประมาณสาหรับจังหวัด และ
หมู่บา้ นที่ดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 สานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริ มวินยั การออมกับ กอช.ให้จงั หวัดและหมู่บา้ น (สานักงาน
กองทุนการออมแห่งชาติ , 2562. (7 พฤษภาคม)) ตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เห็นชอบการจัด
ให้มีการมอบรางวัลให้กับจังหวัด และหมู่บา้ น เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการดาเนิ นโครงการฯ ให้
บรรลุเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเชิญชวนประชาชนมาสมัครเป็ นสมาชิกกับ กอช. เป็ น
การเพิ่ ม ยอดจ านวนสมาชิ ก ให้ กั บ กอช. รวมทั้ง กระตุ ้น ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและจะเกิ ดการวางแผนการออมเงิ นเพื่ อใช้ใ นวัย เกษี ยณ ให้กับจังหวัดและหมู่บ้าน
สาหรับใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการขอรับค่าตอบแทนและประชาสัมพันธ์ให้กบั พื้นที่ในระดับจังหวัด
และระดับหมู่บา้ นได้ทราบและถือปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน คือ ระดับจังหวัด กองทุนการออม
แห่งชาติ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่ งเสริ มวินยั การออมในระดับจังหวัด ตามตารางที่ 4.4
โดยแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มจังหวัด ขนาดจังหวัดตามเป้าหมาย น้อยกว่า 5,001 คน จานวน 2 จังหวัด ,
เป้ าหมาย 5,001-10,000 คน จานวน 15 จังหวัด, เป้ าหมาย 10,000-20,000 คน จานวน 36 จังหวัด,
เป้าหมาย 20,001-40,000 คน จานวน15 จังหวัด, เป้าหมาย 40,001-60,000 คน จานวน 7 จังหวัด และ
เป้าหมายมากกว่า 60,000 คน จานวน 1 จังหวัด(นครราชสี มา) ตามขนาดจังหวัดที่มีจานวนเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละตามที่กองทุนการออม
การสนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนในการส่ ง เสริ มวิ นั ย การออมในระดับ จัง หวัด มี
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อสนับ สนุ นการดาเนิ น งานของจังหวัดที่ ใ ห้ก ารช่ วยเหลื อและร่ ว มขับ เคลื่ อ น
โครงการให้สาเร็ จตามเป้ าหมายโดยจังหวัดพิจารณานาค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
การขับเคลื่อนโครงการ เป็ นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อเป็ นเงินสนับสนุนอาเภอที่มีการส่ งเสริ ม
วินยั การออมดีเด่น การสนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริ มวินยั การออมในระดับหมู่บา้ น กองทุน
การออมแห่ งชาติ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่ งเสริ มวินัยการออมในระดับหมู่บา้ น โดย
พิจารณาจากเกณฑ์จานวนของผูส้ มัครสมาชิกใหม่ และจะจ่ายค่าตอบแทนตามยอดจานวนสมาชิก
ใหม่เพียงครั้งเดียวตามข้อมูลจานวนสมาชิกใหม่ในระบบของ กอช. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
ค่าตอบแทนในการส่งเสริ มวินยั การออมในระดับหมู่บา้ น แบ่งประเภทตามตารางที่ 1.3

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 323
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตารางที่ 1.3 แสดงค่าตอบแทนในการส่งเสริ มวินยั การออมในระดับหมู่บา้ น
ประเภท
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6

ค่าตอบแทน
หมู่บา้ นส่งเสริ มการออม ที่มีสมาชิกใหม่จานวน 50 -100 คน จะได้รับประกาศเกียรติคุณ
หมู่บา้ นส่ งเสริ มการออมดี ที่มีสมาชิกใหม่จานวน 101 - 200 คน จะได้รับค่าตอบแทนจานวน
2,000 บาท
หมู่บา้ นส่ งเสริ มการออมดี ที่มีสมาชิกใหม่จานวน 201 - 400 คน จะได้รับค่าตอบแทนจานวน
4,000 บาท
หมู่บา้ นส่งเสริ มการออมดี ที่มีสมาชิกใหม่จานวน 401 - 600 คน จะได้รับ
ค่าตอบแทนจานวน 6,000 บาท
หมู่บา้ นส่งเสริ มการออมดี ที่มีสมาชิกใหม่จานวน 601 -800 คน จะได้รับ
ค่าตอบแทนจานวน 8,000 บาท
หมู่บา้ นส่งเสริ มการออมดีเด่น ที่มีสมาชิกใหม่ต้งั แต่ 801 คน ขึ้นไป จะได้รับ
ค่าตอบแทนจานวน 10,000 บาท

แหล่งที่มา: สานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2562.
เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 กองทุนการออมแห่งชาติได้มีประกาศ เรื่ องการรับสมัคร
ตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกาหนดเงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทน
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจาหมู่บา้ นเพื่อเป็ นการสร้างเครื อข่ายกองทุนการออมแห่ งชาติ
(กอช.) ในระดับพื้นที่ โดยให้มีตวั แทนกองทุนการออมแห่งชาติประจาหมู่บา้ น ในการสร้างความรู ้
ความเข้าใจเป็ นผูถ้ ่ายทอดข้อมูล ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับการออม กับ กอช. อานวย
ความสะดวกในการสมัค รสมาชิ ก ใหม่และให้ข้อมูล ส่ งเสริ มให้ส มาชิ ก เดิ มให้มี ก ารออมอย่า ง
ต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งได้ยึดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนของตัวแทนกองทุนการออม
แห่ งชาติ (กอช.) ประจาหมู่บา้ น ดังตารางที่ 1.4 (สานักงานกองทุนการออมแห่ งชาติ , 2562, (13
ธันวาคม))

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 324
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตารางที่ 1.4 แสดงการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรณีการสมัครสมาชิกใหม่และการส่งเงินสะสมของ
สมาชิกรายเดิมหรื อสมาชิกใหม่
เงินสะสมของสมาชิก (บาท)
ตั้งแต่ 1 ถึง 100,000 บาท
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 200,000 บาท
ตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป

ค่าตอบแทน (ร้ อยละต่อปี )
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 2

แหล่งที่มา: สานักงานกองทุนการออมแห่งชาติ, 2562.
ถึงแม้วา่ กองทุนการออมจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริ ม
วินัยการออมกับ กอช.ให้จงั หวัดและหมู่บา้ น เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการดาเนิ นโครงการฯของ
จังหวัดและหมู่บา้ นที่ดาเนินการได้บรรลุเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเชิญชวนประชาชน
มาสมัครเป็ นสมาชิก และเป็ นการเพิ่มยอดจานวนสมาชิกให้กบั กอช. หากพิจารณาตามตารางที่ 1.3
ที่แสดงค่าตอบแทนในการส่ งเสริ มวินยั การออมในระดับหมู่บา้ น ทั้ง 5 ประเภทไว้ เป็ นตัวเลขที่สูง
หากเทียบกับช่วงเวลาที่ตอ้ งให้หมู่บา้ นดาเนินการให้บรรลุผลภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงจะ
ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว และถึงแม้อาเภอหนองบุญมากจะดาเนินการได้สาเร็ จตามเป้าหมายของ
โครงการฯที่เพิ่มจานวนสมาชิกใหม่ได้ครบหมู่บา้ นละ 20 คน แล้วก็ตาม แต่ท้ งั 104 หมู่บา้ นก็ไม่มี
หมู่บา้ นใดที่สามารถมีสมาชิกใหม่ได้จานวนมากพอเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามประเภทที่ 1-5
เลย
3.1.3 ภาคีเครื อข่าย
มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจการส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิกกอช.
ซึ่งจะเน้นผลการดาเนิ นการในปี พ.ศ. 2562 เป็ นหลักเพราะเป็ นปี ที่มีผลการส่ งเสริ มที่ปรากฎอย่าง
ชัดเจน และผลจากคาสั่ง แต่ ง ตั้งคณะทางานขับเคลื่ อนโครงการส่ ง เสริ ม วิ นัย การออมกับ กอช.
ในระดับ จัง หวัดโดยผูว้ ่า ราชการจังหวัดมอบหมาย เช่ น พัฒนาการจังหวัด เป็ นเลขานุ ก ารร่ วม
ในระดับอาเภอก็ได้มีคณะทางานขับเคลื่อนโครงการส่ งเสริ มวินยั การออมกับ กอช.ในระดับอาเภอ
ซึ่ งมี พัฒนาการอาเภอ สาธารณสุ ขอาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น คณะกรรมการหมู่ บ้าน
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้า น (อสม.) ที่ ไ ด้ช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ สร้ า งการรั บ รู ้ ไ ปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่อยูใ่ นพื้นที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ตอ้ งเชิญชวนบุคลากรที่อยูใ่ นสังกัดให้สมัคร
เข้าเป็ นสมาชิ กกอช.ในครั้งนี้ ดว้ ย ซึ่ งถูกกาหนดให้เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่จะต้องสมัครเข้าเป็ น

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 325
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สมาชิก กอช. เช่น สาธารณสุ ขอาเภอ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก อสม.ที่มีอยู่ทุกหมู่บา้ น
หรื อนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ตอ้ งประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิ กองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น สมาชิกเทศบาล บุคคลกร ลูกจ้างในสังกัดของหน่วยงาน หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ การสร้างวินยั การออม
กับ กอช.และสมัครเข้าเป็ นสมาชิก กอช.ต่อไป
นอกจากนี้หน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. ซึ่งได้แก่ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานคลังจังหวัด
มีหน้าที่เป็ นหน่วยรับสมัคร ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูน้ าที่ได้รวบรวมหลักฐานของประชาชนใน
หมู่บา้ นมายื่นการสมัครให้สร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชนเมื่อตัดสิ นใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ซึ่งหน่วยรับสมัครนี้มีบทบาทสาคัญในการบันทึกข้อมูลการรับสมัครให้ทนั ตามกรอบเวลา โดยต้อง
ได้รับความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับสมัคร สาหรับอาเภอหนองบุญมากมีหน่วยรับสมัคร
ในพื้นที่ จานวน 2 แห่ง คือธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งก็
ได้รับความสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง 2 แห่ งเป็ นอย่างดี โดยนายอาเภอได้เชิญผูบ้ ริ หาร
ของธนาคารทั้ง 2 แห่งเพื่อหารื อการบันทึกข้อมูลการรับสมัคร มีขอ้ ตกลงในการแบ่งสมาชิกกอช.
ตามตาบล คือธนาคารออมสิ นให้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของผูส้ มัครจากตาบลแหลมทอง ตาบลลุง
เขว้า ตาบลสารภี ตาบลบ้า นใหม่และตาบลไทยเจริ ญ รวม 5 ตาบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร จากตาบลหนองบุนนาก ตาบลหนองหัวแรต
ตาบลหนองตะไก้ และตาบลหนองไม้ไผ่ รวม 4 ตาบล ซึ่งภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ธนาคารทั้ง 2 แห่งก็สามารถบันทึกข้อมูลการรับสมัครได้ครบถ้วนทุกราย จนสามารถทาให้จานวน
สมาชิ ก กอช. ของอาเภอหนองบุ ญมากมี ผลการดาเนิ นการครบตามเป้ าหมายที่ 2,080 คน หรื อ
หมู่บา้ นละ 20 คน แม้ภายหลังจะหน่วยรับสมัครของที่ทาการปกครองอาเภอตามหนังสื อสั่งการจาก
จังหวัดนครราชสี มาและตามบันทึกความร่ วมมือ(MOU)ระหว่างกรมการปกครอง กับกองทุนการ
ออมแห่ งชาติ ไม่ได้มีผลต่อการเพิ่มจานวนสมาชิ กกอช.มากนัก เนื่ องจากจานวนสมาชิ กใหม่ ที่
เพิ่มขึ้นนั้นมาจากหน่วยรับสมัครจากธนาคารทั้ง 2 แห่งที่มีอยูเ่ ดิมแล้วในพื้นที่
จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า มี แ นวทางของผู ้บ ริ หารของที่ ท าการปกครองอ าเภอที่
นายอาเภอหนองบุญมาก ปลัดฯอาวุโส และกลุ่มกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีความเกี่ยวข้องในลักษณะของ
สายการบังคับบัญชาสั่งการ เพื่อให้เกิดการดาเนิ นการส่ งเสริ มวินยั การออมให้กบั ประชาชนในพื้นที่
ได้สมัครเป็ นสมาชิก กอช. ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายใน 5 ด้าน ดังนี้
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3.2 ด้านการประชาสัมพันธ์
ผลของบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการเป็ นหน่ วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออม
แห่ งชาติระหว่างกองทุนการออมแห่ งชาติและกรมการปกครองเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ที่ทาการปกครองอาเภอหนองบุญมากสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของกองทุนการออมแห่ งชาติ เมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งหนังสื อจาก
กรมการปกครองและจังหวัดได้แจ้งให้อาเภอเชิญชวนประชาชนสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ ซึ่งทางอาเภอได้แจ้งให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพร้อมกับ
แผ่นซีดีสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารแผ่นพับที่กอช.ได้สนับสนุนให้กบั กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ ไป
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ และสมัครเข้าเป็ นสมาชิกกอช.เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมาย
หมู่บา้ นละ 20 คน ทั้งนี้ เกิดจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หลังจากที่ได้รับมอบหมาย ได้กาหนด
เป้ าหมายและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดาเนิ นการ เพื่อจะดาเนิ นการให้เห็นผลอย่างเป็ น
รู ปธรรม การให้ความเอาใจใส่ ของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป็ น
รายอาเภอ ทาให้เกิดความกระตือรื อร้นที่จะดาเนิ นการส่ งเสริ มการเพิ่มสมาชิก กอช.ในพื้นที่ให้ได้
บรรลุตามเป้ าหมายในบริ บทของพื้นที่อาเภอหนองบุญมาก กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯมีความพร้อมสู งที่
จะสามารถประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก กอช.ได้เพราะในพื้นที่ ร้อยละ 70 ประกอบ
อาชีพปลูกมันสาปะหลังเป็ นหลัก ที่เหลือจะทานา ปลูกอ้อย พืชเศรษฐกิจอื่น ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่
ประมาณ 72,400 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเป็ นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับอาเภออื่นในจังหวัดนครราชสี มา
ซึ่งการดาเนินการในระดับอาเภอต้องอาศัยปลัดอาเภอทุกนายโดยเฉพาะปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบงาน
หัวหน้าส่ วนราชการ กานันผูใ้ หญ่บา้ น ในคราวประชุมประจาเดือนได้ทราบและการติดตามทวง
ถามผลการดาเนินงานผ่านช่องทางไลน์กานันผูใ้ หญ่บา้ นฯ และคราวประชุมประจาเดือนเป็ นระยะๆ
ไป เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นพบเจอในพื้นที่
3.3 ด้านการอานวยความสะดวก
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นได้อานวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิก
กอช. หรื อตรวจสอบสถานะของสมาชิก ยอดเงินของสมาชิก กอช.ในหมู่บา้ น จากการสัมภาษณ์
กลุ่มผูน้ า กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น จานวน 9 คนพบว่าหลังจากที่ผนู ้ าเหล่านี้ ได้ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนในหมู่บา้ นให้มีความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นก็จะ
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการนาใบสมัครไปให้ประชาชนเพื่อกรอกข้อมูลส่ วนบุคคล และ
คอยให้คาแนะนาการกรอกข้อมูลและรายละเอียด พร้อมทั้งแนะนาการแนบหลักฐานประกอบการ
สมัคร เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ซึ่ งกรณี น้ ี กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
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หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเช่น สารวัตรกานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ในการรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ ไปยื่น
การสมัครกับธนาคารของรัฐโดยผูน้ าจะรวบรวมและนาหลักฐานการสมัครของสมาชิก พร้อมเงิน
สะสมขั้นต่า 50 บาทไปยื่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนาส่ งรายชื่อให้กบั
ปลัดอาเภอเพื่อรายงานผลการดาเนิ นการ และเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกข้อมูลบนระบบแล้ว
จะแจ้งกานันผูใ้ หญ่บา้ นติดต่อรับใบเสร็ จให้กบั สมาชิกที่สมัครเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการสมัคร
เป็ นสมาชิกและการนาส่ งเงินเรี ยบร้อยแล้ว และปัจจุบนั ยังอานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกกอช.
ในการส่ งเงินสะสมให้กบั สมาชิกด้วย โดยไม่ได้ดาเนิ นการส่ งทุกเดือน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความสะดวก
ของสมาชิกเอง
3.4 ด้านการเป็ นแบบอย่าง
ปั จจัยที่ ส่งผลทาให้การส่ งเสริ มการเพิ่มจานวนสมาชิ กกองทุนการออมแห่ งชาติ ใน
พื้นที่ของอาเภอหนองบุญมากบรรลุตามเป้าหมายหมู่บา้ นละ 20 คน นอกจากผูน้ า กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ฯที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ในการสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก กอช.และอ านวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนโดยนาเอาหลักฐานการสมัครมายื่นธนาคารให้ผูท้ ี่สนใจสมัครสมาชิกเกิดความชัดเจน
ของจานวนสมาชิกใหม่ที่แน่นอน เพราะสามารถที่จะควบคุมจานวนผูท้ ี่ยื่นหลักฐานการสมัครได้
กานันผูใ้ หญ่บา้ นเองที่มี คุ ณสมบัติใ นการสมัคร ต้องสมัครเป็ นสมาชิ กกอช.ให้เป็ นตัวอย่า งกับ
ประชาชนในหมู่บา้ นของตนก่อน ซึ่ งนอกจากจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักในการส่ งเสริ มการเพิ่ม
จานวนกอช.ในครั้งนี้ แล้ว ยังแสดงให้เห็นศักยภาพของกลุ่มผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าสู งความรับผิดชอบที่
จะดาเนินการตามข้อสั่งการจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ประสบความสาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 การติดตามผลสาเร็จการปฏิบัติหน้ าที่
ตามหนังสื อสั่งการกรมการปกครองมี การติ ดตามประเมิ นผลการทางานของก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ทุก 6 เดือน รอบแรกเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รอบสอง เดือน
เมษายน –เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ในตัวชี้วดั เกี่ยวกับ กอช. คือ ตัวชี้วดั การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บตั ิ การส่ งเสริ มวินัย การออมกับกองทุนการออมแห่ งชาติซ่ ึ งถูก
กาหนดให้เป็ นหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นยอดเยี่ยม ซึ่ งจะมีผลงานด้านการ
ส่ งเสริ มวินัยการออมแก่ ประชาชนในพื้นที่ ที่ประชาชนสมัครเป็ นสมาชิ ก กอช.ในปริ มาณสู งจะ
ได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
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3.6 การสร้ างขวัญกาลังใจ
ระดับจังหวัด กองทุนการออมแห่งชาติ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่ งเสริ มวินยั
การออมในระดับจังหวัด ตามขนาดจังหวัดที่มีจานวนเป้ าหมายเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละตามที่กองทุน
การออมแห่ งชาติพิจารณาตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2562 ผลการดาเนินการในภาพรวม
ของจังหวัดนครราชสี มาทั้ง 32 อาเภอ พบว่ามีสมาชิกสะสมระหว่างเดือนมกราคม- เดือนกันยายน
จานวน 42,152 คน จากเป้าหมาย 74,780 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.52 (จังหวัดนครราชสี มา, 2562 (15
ตุลาคม))โดยมีผสู ้ มัครสมาชิกใหม่ร้อยละ 50 จากขนาดจังหวัดตามจานวนเป้าหมายมากกว่า 60,000
คน จะได้รั บ เงิ น 15,000 บาท และระดับ หมู่ บ้า น กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ จะพิ จ ารณาให้
ค่ า ตอบแทนในการส่ ง เสริ ม วินัย การออมในระดับหมู่บ้าน โดยพิ จารณาจากเกณฑ์จานวนของ
ผูส้ มัครสมาชิ กใหม่ และจะจ่ายค่าตอบแทนตามยอดจานวนสมาชิ กใหม่เพียงครั้งเดียวตามข้อมูล
จานวนสมาชิกใหม่ในระบบกอช. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีสมาชิกสะสมระหว่าง
เดือนมกราคม- เดือนกันยายน จานวน 2,350 คน จากเป้ า หมาย 2,080 คน คิดเป็ นร้อยละ 113.27
(จังหวัดนครราชสี มา, 2562 (15 ตุลาคม)) ถึงแม้ว่าผลการดาเนิ นการของอาเภอหนองบุญมากจะ
บรรลุเป้ าหมาย แต่เมื่อพิจารณาจานวนสมาชิกรายหมู่บา้ นก็ไม่มีหมู่บา้ นใดที่สามารถส่ งเสริ มการ
เพิ่มจานวนสมาชิ กกอช.ได้ถึงจานวน 50 คนขึ้นไป ตามตารางที่ 1.3 ที่จะทาให้ได้รับค่าตอบแทน
จาก กอช. ที่กาหนดไว้ ซึ่งอาเภอหนองบุญมากก็ไม่พบว่ามีหมู่บา้ นใดที่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม
ในส่ วนนี้ เพราะกาหนดจานวนสมาชิ กใหม่จานวนที่ สูงมากเมื่ อเที ยบกับช่ วงระยะเวลาที่จะต้อง
ดาเนิ นการ แต่อาเภอหนองบุญมากก็สามารถขับเคลื่ อนโครงการส่ งเสริ มการออมกับ กอช.นี้ ได้
บรรลุตามเป้าหมายของกรมการปกครองที่ให้มีสมาชิกใหม่หมู่บา้ นละ 20 คน หรื อ 2,080 คนภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับใบประกาศเกียรติคุณชมเชยเป็ นอาเภอที่มีผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 100 ตามโครงการส่ งเสริ มวินยั การออมกับ กอช.ในระดับพื้นที่

4. สรุป
จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ สามารถสร้างระบบ
สวัสดิการจากรัฐบาลที่จะนาแรงงานที่อยูน่ อกระบบ ให้ได้รับเงินบานาญชราภาพ ซึ่งผลการสารวจ
จากสานักงานสถิติแห่ งชาติประจาปี 2562 พบว่า แรงงานนอกระบบซึ่ งเป็ นผูท้ างานแต่ไม่ไ ด้รับ
ความคุม้ ครอง หรื อไม่มีหลักประกันสังคมในการทางานมีจานวนมากถึงร้อยละ 54.3 ของผูท้ างาน
ทั้งหมด 37.5 ล้านคนของกาลังแรงงานทั้งระบบ เป็ นแรงงานไม่มีเงินออมที่เพียงพอสาหรับยาม
จาเป็ นและไม่มีหลักประกันรายได้เพื่อการชราภาพจากแหล่งใด ในขณะที่โครงสร้างประชากรไทย
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มี แนวโน้มเข้าสู่ วยั สู งอายุเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถลดภาระของรั ฐบาลที่จะต้องดูแลคนเหล่านี้ ได้เป็ น
อย่างมาก ปัจจุบนั ประเทศไทยมีจานวนผูส้ ู งอายุ 10 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ถือว่าประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ และในอีก 20 ปี จะเพิ่มเป็ น 2
เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25 หรื อ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นจาเป็ นที่ทุกภาคส่ วนต้องมีการ
เตรี ยมการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ คงให้กบั ผูส้ ู งอายุอย่างทัว่ ถึง ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติจะ
สร้ า งสวัส ดิ ก ารบ านาญตลอดชี พ ให้แรงงานนอกระบบที่ ไ ม่มี หลัก ประกันรายได้ เมื่ อเข้าสู่ วยั
ผูส้ ูงอายุ เพื่อสร้างวินยั ในการออมเงินเพื่อเป็ นหลักประกันทางรายได้ในยามเกษียณอายุเช่นกัน
กองทุนการออมแห่งชาติมีแนวคิดและที่มาเพื่อสร้างความมัน่ คงด้านรายได้ให้แรงงานนอก
ระบบมีการออมเพื่อชราภาพโดยได้รับเงินบานาญจากเงินสะสมของตนเอง และเงินสมทบจาก
รั ฐบาลพร้ อมดอกผลเมื่ อสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพตามหลัก เกณฑ์ เมื่ อสมาชิ ก อายุครบ 60 ปี จะได้รับ
บ านาญตลอดชี พ หรื อเงิ นดารงชี พ การส่ งเสริ ม การเพิ่ ม จานวนสมาชิ ก กอช.ในระดับ พื้ น ที่ มี
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงมหาดไทย และกองทุนการออมแห่งชาติ ผูบ้ ริ หารจากส่ วนภูมิภาค
การกาหนดความชัดเจนในการขับ เคลื่ อนโครงกาเพิ่ม จานวนสมาชิ ก กอช.ให้ได้ตามเป้ าหมาย
หมู่บา้ นละ 20 คนโดยให้กรมการปกครองดาเนิ นการประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ของกองทุนการออมแห่งชาติ ตามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือเป็ นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ และส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างการรับรู ้ให้กบั ประชาชน มีภาคีเครื อข่ายที่
ทาหน้าที่เป็ นหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมให้กบั สมาชิก เช่ น ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหัวหน้าส่ วนราชการ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดได้สมัครเป็ นสมาชิก
โดยในหมู่ บ ้า นจะมี ก านัน ผู ใ้ หญ่ บ ้า นในการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม สมาชิ ก รายใหม่ด าเนิ น การใน 5
แนวทาง คือการประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้ประชาชนได้ส นใจและสมัครเป็ นสมาชิ กใหม่ผ่าน
หอกระจายข่าวหรื อเสี ยงตามสาย การประชุมชี้แจงประจาเดือนของหมู่บา้ น การแจ้งประชาสัมพันธ์
ผ่านผูน้ าคุม้ บ้าน การอานวยความสะดวกโดยกานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูท้ ี่ได้ รับมอบหมายได้รวบรวม
หลักฐานของผูย้ ื่นใบสมัครไปยื่นธนาคารของรัฐในพื้นที่ แม้ภายหลังจะมีหน่วยรับสมัครของที่ทา
การปกครองอาเภอเกิ ดขึ้ น ทางกลุ่มผูน้ าหรื อ สมาชิ ก รายเดิ ม ก็ย งั สะดวกที่ จะส่ งเงิ นสะสมผ่าน
ธนาคารทั้ง สองแห่ งในพื้นที่ อยู่เช่ นเดิ ม ด้านการเป็ นแบบอย่าง โดยให้ก ลุ่มเป้ าหมายคือกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการหมู่บา้ น สมาชิก อสม.สมาชิกหรื อลูกจ้างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ให้เข้าสมัครเป็ นสมาชิกก่อนซึ่ งเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ นที่แสดงให้เป็ น
ตัว อย่า งที่ ดี ใ นการออม การติ ด ตามผลส าเร็ จ ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ โดยได้ก าหนดตัว ชี้ ว ัด การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฏิบตั ิ การส่ งเสริ มวินัยการออมกับกองทุนการ
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ออมแห่ งชาติ ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผูใ้ หญ่บา้ นปี ละ 2 ครั้ ง และใช้เป็ น
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการคัดเลือกรางวัลกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นยอดเยีย่ ม จากผลการดาเนินการ
รับสมัครเป็ นสมาชิก กอช.รายใหม่ในปริ มาณสู ง และการสร้างขวัญกาลังใจ โดยกองทุนการออม
แห่ งชาติจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในการส่ งเสริ มวินัยการออมในระดับจังหวัดและหมู่บ้านที่มี
ผูส้ มัครสมาชิกใหม่ได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งการส่ งเสริ มการเพิ่มสมาชิก กอช.
รายใหม่ในปี ต่อๆไปนั้นควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ให้แรงงานนอกระบบที่มีศกั ยภาพในการ
ออม ได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นหลักประกันรายได้
ในยามเกษียณอายุการทางาน และระดมเงินฝากเข้ากองทุนให้เพิ่มสู งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของนักเรี ยน
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการออมตั้งแต่อายุยงั น้อย เพื่อให้ได้รับบานาญเพียงพอเมื่ อถึง
วัยเกษียณอายุ ซึ่งรัฐบาลควรมีนโยบายด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุของแรงงานทุกกลุ่มให้เป็ น
ระบบเงินออมภาคบังคับ (Mandatory System) ให้ประชาชนออมเงินขณะยังทางาน อาจบริ หารโดย
หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน เพื่อให้การออมเพื่อเกษียณอายุครอบคลุมประชากรทั้งหมด
การ
กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ให้กับสมาชิ กเพื่อส่ งเสริ มการออมให้มากขึ้นตามระยะเวลาของการเป็ น
สมาชิก เช่น สิ ทธิในการกูย้ มื สิ ทธิในการได้ค่าชดเชยจากการหยุดทางาน จากการเจ็บป่ วย หรื อการ
ก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิ ก โดยค านึ งถึ งความคุ้ม ค่าในการส่ ง เสริ ม
การตลาดในแต่ละกรณี เพื่อ ให้มีสิทธิ ประโยชน์เหมือนผูอ้ ยู่ในระบบสวัสดิการอื่นๆจากรัฐบาล
และสร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิก กอช.ต่อไป
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพกานันผู้ใหญ่ บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด กรณีศึกษา อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
รั ชชานนท์ เชียรพิมาย26

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาท ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนาศักภาพแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด กรณีศึกษา อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยเป็ นการศึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งขอบเขตด้าน
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ตัวแทนข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทาการ
ปกครองอาเภอลาสนธิ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรลาสนธิ ตัวแทนกานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในพื้นที่อาเภอลาสนธิ จานวน 10 คน
ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมบทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไ ขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่อาเภอลาสนธิเป็ นไปในเชิงการรณรงค์ป้องกันและโดยส่ วนใหญ่บทบาทของกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ
ด้า นปั ญหาอุป สรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ น ผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดนั้น มีอยู่ดว้ ยกันหลายด้าน คือ ปั ญหาด้านกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่คือกานันผูใ้ หญ่บา้ นมีกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่จานวนน้อย ปัญหาด้านภารกิจหน้าที่ของกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นที่มีอยู่ดว้ ยกันหลายด้าน ปัญหาด้านความร่ วมมือของประชาชนในหมู่บา้ น ปัญหาด้าน
ความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ปัญหาความรู ้ดา้ นยุทธวิธี ปัญหาด้านงบประมาณ
ด้านแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมีอยู่ดว้ ยกันหลายแนวทางประกอบด้วย การวางบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น การสร้างเครื อข่ายป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในหมู่บา้ น การสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึ กอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธี
26

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1) กานันผูใ้ หญ่บา้ น หมายถึง บุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่ ง
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ดารงตาแหน่งกานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่การปกครอง
ตามเขตของแต่ ล ะหมู่ บ ้า นและมี อ านาจหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามข้อ ก าหนดของกฎหมาย
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) การป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด หมายถึ ง การด าเนิ น การเพื่ อ ลด
ผลกระทบจากปั ญหายาเสพติดโดยเป็ นการดาเนิ นการ ทั้งมาตราการด้านการป้ องกัน ปราบปราม
บาบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต
3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง วิธีการในการเพิ่มความสามารถให้กบั
กานันผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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1. บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั ญหายาเสพติดในปั จจุบนั พบว่าการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสู งขึ้นโดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์และ
เฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปี งบประมาณ 2561 สามารถยึดยาบ้าได้ 302 ล้านเม็ด
ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม ปริ มาณยาเสพติดที่ลกั ลอบ
นาเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศส่ งผลให้ราคายาเสพติดลดลงโดยเฉลี่ยยาบ้าราคาเม็ดละ
100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) ยาเสพติดที่มีการแพร่
ระบาดมากที่สุดยังคงเป็ นยาบ้า รองลงมาคือไอซ์ และกัญชา ตามลาดับ สาหรับยาเสพติดที่มีการ
แพร่ ระบาดเพิ่มสู งขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซึ่ งเฮโรอีน พบการแพร่ ระบาดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39 ซึ่ง
เป็ นผูม้ ีงานทาถึงร้อยละ 78 พื้นที่แพร่ ระบาดยาเสพติด จากการสารวจหมู่บา้ น/ชุมชนทัว่ ประเทศ
รอบที่ 2/2561โดยกระทรวงมหาดไทย จานวน 82,034 แห่ง พบหมู่บา้ น/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด
24,270 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 29.58 โดยเป็ นหมู่บา้ น/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ
4.88) มีปัญหาปานกลาง 4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมีปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90)
ปั ญหาการเสพติดมาจากสาเหตุท้ งั ทางสังคม วัฒนธรรม ความยากจน ได้รับการศึกษาน้อย
มาจากครอบครัวที่ยากลาบาก การเลี้ยงดูเด็กมีปัญหาใช้ความรุ นแรง ขาดความรักความอบอุ่น ความ
เข้าใจและการทาให้เด็กมีปัญหาพัฒนาการทางสุ ขภาพจิตที่บกพร่ องหรื อผิดปกติในบางเรื่ อง ทาให้
วัยรุ่ นบางคนที่มาจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความเสี่ ยงที่จะลองและติดยาเสพติดมากกว่าวัยรุ่ น
ที่มาจากสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าครอบครัวคนรวยคนชั้นกลางบางครอบครัวและหรื อสภาพแวดล้อม
ในชุมชนสังคมบางแห่ งก็ อาจสร้างปั ญหาแรงกดดัน สร้างปั ญหาด้านความคิดจิตใจให้เด็กบางคน
ไปเสพติดได้ดว้ ยเช่นกันในทางตรงกันข้ามปัจจัยบางอย่างเช่นการได้รับความรักความเอาใจใส่ การ
สนับสนุ นที่ดีจากครอบครัวเพื่อนคนรัก การได้เข้าโรงเรี ยนดี มีงานที่เหมาะสมทา เป็ นปั จจัย ที่
ส่ งเสริ มให้คนเรี ยนรู ้ ใหม่ที่จะเลิกการเสพติดได้มากกว่าวิธีการจับคนเสพติดยาไปขังคุกและหรื อ
การบาบัดด้วยวิธี การบัง คับ วิธีก ารลงโทษซึ่ งยิ่ง ทาให้คนรู ้ สึก ต่ อต้า นและเรี ย นรู ้ วิธีที่ จะต่ อ ต้า น
หลีกเลี่ยงกฎหมายได้เก่งขึ้น
บทบาทหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่พุทธศัก ราช
2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาจนถึงปั จจุบนั มาตรา 27 (1) ได้กาหนดอานาจหน้าที่อานวยความเป็ น
ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บา้ นและมาตรา28
เรื่ องการมีหน้าที่และอานาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญารวมไปถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายของ
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กระทรวงมหาดไทยซึ่ งมีการสั่งการให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นกลไกสาคัญในการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จึงทาให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็ นกลไกสาคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แต่ใ นปั จจุ บ ันยัง พบว่า บทบาทหน้าที่ ของก านันผูใ้ หญ่บ้านในการปฏิ บัติหน้าที่ ไ ด้ก าร
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดยังไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร
เนื่ องจากยังมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้านการป้ องกันและแก้ไ ข
ปั ญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น อาทิเช่น ความรู ้ทางกฎหมายและเชิ งยุทธวิธี ปั ญหาด้าน
งบประมาณ ข้อจากัดด้านกาลังพล เป็ นต้น

2. คำถำมกำรวิจัย
1) ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นมีปัจจัยใดบ้าง
2) จะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาศักภาพของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกานันผูใ้ หญ่บ้านในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
3) เพื่อศึกษาถึงบทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
1) ขอบเขตด้านพื้นที่: กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
2) ขอบเขตด้านเวลา: ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563
3) ขอบเขตด้านประชากร
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ปลัดอาเภอลาสนธิ จานวน 2 คน
เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอาเภอลาสนธิ จานวน 1 คน
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรลาสนธิ จานวน 2 คน
กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่อาเภอลาสนธิ จานวน 5 คน

5. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1) ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
2) นาผลการศึกษาใช้เป็ นข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักภาพด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น

6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้ อมูล
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี” มีวิธีการศึกษาดังนี้
สมมุติฐานการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

7. สมมุติฐำนกำรวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาให้สามารถกาหนดสมมติฐานของ
การวิจยั ได้ ดังนี้
1) การเพิ่มงบประมาณจะช่วยพัฒนาศักภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
2) การเพิ่มอัตรากาลังของผูป้ ฏิบตั ิงานจะช่วยพัฒนาศักภาพในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
3) การให้ความรู ้ทางกฎหมายและยุทธวิธีจะช่ว ยพัฒนาศักภาพในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
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8. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) เก็บข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิด
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กบั กรณีศึกษาจากห้องสมุดและเว็บไซร์ต่าง ๆ
2) เก็บข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
กานันผูใ้ หญ่บา้ นกลุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 โดยผูว้ ิจยั จะดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงั นี้
(1) การจัดเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ประสานงานกับที่ว่าการอาเภอลาสนธิ เพื่อขออนุ ญาติ
เก็บข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอลาสนธิ เจ้าหน้าที่ตารวจ และกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ในพื้นที่อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
(3) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการสัมภาษณ์
แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล

9. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพ

10. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นา
ศัก ยภาพก านันผูใ้ หญ่บ ้านในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด กรณี ศึ ก ษา อาเภอล าสนธิ
จังหวัดลพบุรี โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการวิจยั จึงได้ทา
ในเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ขณะเดี่ยวกันก็ได้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพมาปรับใช้เพื่อให้
ได้รายละเอียดที่มีความสมบูรณ์มาก โดยอาศัยเทคนิคใน การสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ข้อมูลที่คน้ พบจึงเป็ นข้อมูลแท้จริ งที่ได้จากตัวแทนผ่านการรวบรวมประมวลผลข้อมูล
บทสรุ ป การวิ เคราะห์ จากผูว้ ิ จัย โดยการวิ จัย ครั้ งนี้ มี ก ารก าหนดข้อค าถามโดยการ การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผูว้ ิจยั จะแบ่งการนาเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
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1) บทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น 1) ปั ญหาด้านกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ 2) ภารกิจหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
3) ความร่ วมมือของประชาชนในหมู่บา้ น 4) ปัญหาความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 5) ปัญหาความรู ้
ด้านยุทธวิธี 6) ปัญหาด้านงบประมาณ
3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด 1) การวางบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น 2) การสร้างเครื อข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้ น 3)
การสนับสนุนด้านงบประมาณ 4) การฝึ กอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธี

11. บทบำทของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่อาเภอลาสนธิ ในการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในเชิงการรณรงค์ป้องกันและโดยส่ วนใหญ่บทบาท
ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นการสนับสนุ นกิจกรรมป้ องกันที่จดั ขึ้นโดยหน่ วยงานรัฐ เช่น การจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการกองทุนแม่ กิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติดต่าง ๆ นอกจากนั้นยังพบว่าโครงการในเชิงรณรงค์ป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ดังกล่าว เมื่อหน่ วยงานซึ่ งเป็ นเจ้าภาพหลักดาเนิ นการตามกาหนดเวลาเสร็ จสิ้ นแล้ว หน่ วยงานจะ
มอบหมายให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่เป็ นผูด้ าเนิ นการต่อ ซึ่ งพบว่าส่ วนใหญ่ยงั ขาดความต่อเนื่อง
โดยมีสาเหตุจากหลายปั จจัย เช่น ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนิ นการต่อ หน่วยงานเจ้าภาพ
ไม่ได้เข้ามาติดตามอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น โครงการ 25 ตาสับประรส ของกรมการปกครอง ซึ่ง
มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อสร้ า งเครื อข่ ายการเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติ ดในหมู่บา้ น หลัง จากมี การจัดตั้ง
เครื อข่ายเรี ยบร้อยแล้ว ขาดการประสานงานและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง ทาให้การทางานของ
เครื อข่าย 25 ตาสับประรสไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจได้ให้ขอ้ มูลว่า ที่ผ่านมาด้านการปราบปรามได้รับความร่ วมมือ
จากกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการให้ขอ้ มูลเบาะแส โดยหากปราศจากความร่ วมมือของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
ในการให้เบาะแสแล้วก็เป็ นการยากที่จะดาเนินการจับกุมผูเ้ กี่ยวข้องกับการกระทาความผิดได้สาเร็จ
จากการสั ม ภาษณ์ ก านัน ผู ใ้ หญ่ บ ้า นในพื้ น ที่ อ าเภอล าสนธิ ก็ ไ ด้ใ ห้ ข ้อ มู ล ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันว่าบทบาทการมีส่วนร่ วมเกี่ ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่ วนใหญ่ที่ผ่านมา
เป็ นไปในรู ปแบบการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับการรณรงค์ป้องกัน สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน และ
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การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เข้ามาดาเนิ นโครงการในพื้นที่ และบทบาทด้านการ
ปราบปรามจะเป็ นส่ วนสนับสนุ นให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตารวจเผื่อดาเนิ นการ
จับกุมผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติด

12. ปั ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ในกำรป้ องกันและแก้ ไขปั ญหำยำเสพติดของ
กำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดนั้น มีอยูด่ ว้ ยกันหลายด้านโดยจะรอสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1) ปัญหำด้ ำนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้ ำที่
ปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ งคือกานันผูใ้ หญ่บา้ นมีกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่จานวนน้อยเกินไป
โดยกานันผูใ้ หญ่บา้ นมีกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ 1 หมู่บา้ นประกอบด้วย 1) กานัน
หรื อ ผูใ้ หญ่บา้ น 2) ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง โดยจะมีบางหมู่บา้ นที่ได้รับการอนุมตั ิให้มีผชู ้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบเรี ยบร้อย แต่ก็มีอตั ราส่ วนที่นอ้ ย ในส่ วนของกานันนั้นจะมีกาลังพล
เพิ่มเติมจากสารวัติกานันจานวน 2 คน และ แพทย์ประจาตาบลจานวน 1 คน ดังนั้นใน 1 หมู่บา้ น
กานันจะมีกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ประมาณ 6 – 7 คน ผูใ้ หญ่บา้ นจะมีกาลังพลจานวน 3-4 คน จาก
จานวนกาลังพลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ทาให้เห็นปัญหาที่สะท้อนออกมาคือจานวนกาลังพลที่มีจานวนน้อย
ทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการปราบปรามด้วยตัวเองกานันผูใ้ หญ่บา้ นเองนั้นเป็ นไปได้ยาก ส่ วน
งานราชการพยายามจะสร้างเครื อข่ายภายในหมู่บา้ นเพื่อมีส่วนช่ วยกานันผูใ้ หญ่บา้ นแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บา้ น อาทิ โครงการ 25 ตาสับปรส,โครงการชุดรักษาความสงบหมู่บา้ น (ชรบ.) โดย
ส่วนใหญ่เป็ นเครื อข่ายในการเฝ้าระวังมากกว่าปราบปราม
2) ภำรกิจหน้ ำที่ของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
ปัญหาด้านภารกิจหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นนั้น มีสาเหตุมาจากที่ภารกิจหน้าที่ของกานัน
ผูใ้ หญ่ บ ้า นซึ่ ง มี ห น้า ที่ ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลความเป็ นอยู่ข องลู ก บ้า นในทุ ก ๆ ด้า น ท าให้
หน่วยงานในพื้นที่จะขอความร่ วมมือกับกานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นหลักเวลาที่มีนโยบายหรื อข้อราชการ
ที่จะต้องมาดาเนิ นการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็ นเกษตร ปศุสัตว์ พัฒนาชุมชน และอีกหลาย ๆ หน่วยงาน
รวมทั้งภารกิจที่ถูกสั่งการโดยตรงจากที่ทาการปกครองอาเภอซึ่ งเป็ นหน่ วยงานในสังกัดโดยตรง
ด้วยภารกิจหน้าที่ที่มีอยูม่ ากมายทาให้บทบาทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ สามารถ
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ดาเนิ นการได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงมีหน่ วยงานในพื้นที่ซ่ ึ งมีหน้าที่โดยตรง อาทิ เจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทาให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นเลือกที่จะใช้วิธีการประสานงานแจ้งข้อมูลให้กบั
หน่วยงานดังกล่าวแทนการเข้าไปดาเนินการด้วยตนเอง
3) ควำมร่ วมมือของประชำชนในหมู่บ้ำน
การปฏิบตั ิหน้า ที่ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องอาศัย
ความร่ วมมื อจากประชาชนในพื้นที่ ซ่ ึ งหากขาดความร่ วมมื อจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งหากขาด
ความร่ วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการให้ขอ้ มูลกับกานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อช่วยสอดส่ องดูแลผูม้ ี
พฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแก้ไขปั ญหาก็ยากที่จะประสบผลสาเร็ จ โดยปั ญหายาเสพติด
เป็ นประเด็นที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะสภาพปัญหาในบางหมู่บา้ นที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มญาติพี่นอ้ งที่
เหนียวแน่น หากมีกลุ่มญาติของตนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ชาวบ้านก็จะหลีกเลี่ยงที่จะให้ขอ้ มูลกับ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการที่ประชาชนในพื้นที่กลัวการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรื อให้
ข้อมูลกับภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน
4) ปัญหำควำมรู้ ควำมเข้ ำใจด้ ำนกฎหมำย
การดาเนินการด้านการบังคับใช้กฏหมายในคดียาเสพติดมีรายละเอียดที่จะต้องดาเนิ นการ
จานวนมาก อาทิเช่น กระบวนการในการเข้าตรวจค้นผูต้ อ้ งสงสัยหากไม่มีเหตุตอ้ งอันควรหรื อ
หมายศาลจะไม่สามารถเข้าดาเนิ นการได้ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเจ้าพนักงาน
ปปส. ซึ่ งผูท้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งจะเป็ นเจ้าหน้าที่ปกครองตั้งแต่ตาแหน่ งปลัดอาเภอหรื อเจ้าหน้าที่
ตารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป ด้วยข้อกฎหมายตรงนี้ก็เป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ น นอกจากนั้นกระบวนการทางกฎหมายหลังจากการจับกุมผูก้ ระทาความผิ ดก็มี
รายละเอี ย ดที่ จะต้องศึ ก ษาเป็ นการเฉพาะ เช่ น การทาบันทึ ก จับกุ มที่ ต้องมี ความครบถ้วนของ
รายละเอียดแห่ งพฤติการการจับกุมและการตั้งข้อหาต้องมีความเข้าใจข้อกฏหมายเพื่อให้ต้ งั ข้อหา
ผูก้ ระทาความผิดให้ถูกต้อง ซึ่ งความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายนี้ ยงั เป็ นสิ่ งที่กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นยังขาด เนื่ องด้วยไม่ได้ใช้ปฏิบตั ิเป็ นประจาและไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาอบรมที่
เข้มข้น
5) ปัญหำควำมรู้ ด้ำนยุทธวิธี
นอกจากความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมายแล้ว การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดด้าน
การปราบปรามผูก้ ระทาความผิดจาเป็ นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีการจับกุม เนื่องจากการ
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จับ กุ ม ผูก้ ระท าความผิดมี ค วามเสี่ ย งที่ จะเกิ ดอันตราย โดยที่ ผ่านมามี หลาย ๆ กรณี ที่ เจ้าหน้า ที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสู ญเสี ยจากการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตรายแล้ว ยังมีความเสี่ ยง
จากการใช้ความรุ นแรงเกิดกว่าเหตุในขณะเข้า จับกุม ซึ่ งอาจนามาซึ่ งการถูกร้องเรี ยนในภายหลัง
กระบวนการด้านยุทธวิธีเป็ นอีกปัจจัยที่กานันผูใ้ หญ่บา้ นยังขาดความเชี่ยวชาญ เนื่องด้วยการจะจัด
อบรมฝึ กฝนนั้นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ร่วมถึงระยะเวลาในการฝึ กฝน นอกจากนั้นยังต้อง
อาศัยประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ หน้าที่ นอกจากนั้นกานันผูใ้ หญ่บา้ นส่ วนใหญ่ยงั มี ปัจจัยส่ วน
บุคคลที่เป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการฝึ กเรี ยนรู ้ดา้ นยุทธวิธี อาทิเช่น อายุ ซึ่งกานันผูใ้ หญ่บา้ นส่ วน
ใหญ่จะมีอายุมาก หรื อมีผนู ้ าบางส่ วนที่เป็ นผูห้ ญิงซึ่งจะมีความสุ่ มเสี่ ยงต่อการปฏิบตั ิงานด้านการ
ปราบปราม
6) ปัญหำด้ำนงบประมำณ
อีกข้อจากัดหนึ่งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นคือปั ญหาด้านงบประมาณ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดทั้งในด้านการรณรงค์
ป้ องกันและการปราบปราม ล้วนมี ค่าใช้จ่ายในการปฏิ บัติหน้าที่ อาทิ เช่ น ค่าใช้จ่ ายในการจัด
กิจกรรมหรื อโครงการในการรณรงค์ป้องกันต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตราดูแลความสงบ
เรี ยบร้อยในพื้นที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานต่างๆเช่น ชุดตรวจปัสสวะเพื่อหาสารเสพติด ยังไม่
รวมไปถึงเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกตรวจ หรื อ เงินรางวัลจาก
การจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาส่วนใหญ่จะเข้าสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ได้จดั สรรไปให้กบั กานันผูใ้ หญ่บา้ นโดยตรง จึงทาให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นขาด
ส่ วนร่ วมในการจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

13. แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
1) กำรวำงบทบำทหน้ ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ด้ำนกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติด
ของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ นนั้น ควรเริ่ มต้นจากการกาหนดบทบาทหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่ องด้วยแต่ละหมู่บา้ นแต่ละพื้นที่มีบริ บทที่แตกต่างกันไป อาทิ
เช่น สภาพปั ญหาที่แตกต่างกันไป ศักยภาพความถนัดของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละพื้นที่ เป็ นต้น
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โดยแนวทางการด าเนิ น การนั้ น ต้อ งเริ่ ม ต้อ งจากหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งร่ ว มกับ ก านั น
ผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ประเมินสภาพปั ญหาระดับความรุ นแรงของปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมไปถึง
ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของพื้นที่ เมื่อทราบถึงระดับปั ญหาและจุดอ่อนจุดแข็งของพื้นที่แล้ว ควรมี
การวางบทบาทหน้าที่ ใ ห้ส อดคล้องกับผลการประเมิ น อาทิ เช่ น ในพื้นที่ ใดที่ มีผลการประเมิ น
ปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับรุ นแรง และมีจุดแข็งที่มีผูน้ าที่มีศกั ภาพจะทางานด้านการปราบปราม
หรื อมีเครื อข่ายการทางานที่เข้มแข็ง การกาหนดบทบาทจะเป็ นไปในแนวทางให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นมี
ส่ วนร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการปราบปราม ในพื้นที่ๆปั ญหายาเสพติดเบาบาง
และมีผนู ้ าส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง การกาหนดบทบาทก็จะเป็ นไปในแนวทางการรณรงค์ป้องกันและ
สร้างเครื อข่ายในหมู่บา้ นเพื่อสร้างจุดแข็งให้กบั พื้นที่ เป็ นต้น
2) กำรสร้ ำงเครื อข่ ำยป้ องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน
ปั ญ หาจากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาปั จ จัย หนึ่ งคื อ เรื่ องก าลัง พลผู ้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องก านั น
ผูใ้ หญ่ บ ้า นในแต่ ล ะหมู่ บ ้า นที่ มี จ านวนน้อ ยรวมไปถึ ง ปั ญ หาด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ นที่ บางพื้นที่ เป็ นอุปสรรคด้านการทางานเรื่ องการป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติ ด เช่ น
กลุ่มผูน้ าที่ เป็ นเพศหญิง จะยากที่จะทางานด้านการปราบปราม จากปั ญหาที่กล่าวมาแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ นอีกข้อหนึ่งที่สาคัญ
คือการสร้างเครื อข่ายในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในระดับหมู่บา้ นเพื่อเป็ นตัวช่วย
ขับเคลื่อนการทางานให้กบั กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ ปั จจุบนั เครื อข่ายลักษณะดังกล่าวมีการถูก
จัดตั้งไว้แล้วในแต่ละหมู่บา้ น เช่น โครงการ25 ตาสับปะรด เพื่อเป็ นเครื อข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บา้ น หรื อ ชุดรักษาความสงบหมู่บา้ น (ชรบ.) ที่เป็ นเครื อข่ายช่วยกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการ
ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยในหมู่บา้ นและการช่วยเหลือปฏิบตั ิงานด้านการปราบปราม แต่ปัญหา
จากการศึกษาที่ผ่านมาคือการทางานของเครื อข่ายป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดเหล่านี้ คือขาด
ความต่อเนื่ องในการปฏิ บ ัติง านจากปั ญ หาหลายอย่าง เช่ น ขาดการติ ดตามการปฏิ บัติงานจาก
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง หรื อ ไม่มีงบประมาณในการทางาน ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการ
ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด นั้น ก็ จ าเป็ นจะต้อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านให้กับ
เครื อข่ายเหล่านี้ โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนในการสรรหากลุ่มผูค้ นในหมู่บา้ นให้เข้ามาเป็ นเครื อข่าย
หน่ วยงานราชการต้องร่ วมกับกานันผูใ้ หญ่บา้ นวางแนวทางในการสรรหาคนเข้ามาเป็ นเครื อข่าย
เพื่อให้ได้คนที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับการทางานทั้งในด้านการป้ องกันและปราบปราม
เมื่อได้คดั สรรคนเข้ามาเป็ นเครื อข่ายการทางานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการวางแผนงานการ
ปฏิบตั ิให้มีค วามต่อเนื่ อง ร่ วมไปถึงมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
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นอกจากนั้นควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณบางส่ วนเผื่อมาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเครื อข่ายที่
ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่และละสร้างความต่อเนื่ องของ
การทางานของเครื อข่ายการทางานในหมู่บา้ น
3) กำรสนับสนุนด้ ำนงบประมำณ
งบประมาณถื อว่า เป็ นปั จจัยที่ สาคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิ บ ัติง านด้า นยาเสพติ ด เนื่ องด้วย
ค่าใช้จ่ายจากการปฏิบตั ิงานนั้นมีหลายส่ วน ที่ผ่านมางบประมาณด้านยาเสพติดส่ วนใหญ่ยงั ไม่ถูก
กระจายไปยังหมู่บา้ นทาให้ยงั เป็ นข้อติดขัดในการทางานของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการปฏิบตั ิหน้าที่
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด สาหรับแนวทางในการสนับสนุ นด้านงบประมาณนั้น
ในปั จจุบนั หน่วยงานราชการต่างๆมีการใช้จ่ายงบประมาณในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดในงบประมาณที่จากัดซึ่งเป็ นไปได้ยากที่จะจัดสรรเงินงบประมาณให้กบั หมู่บา้ น ในระยะยาวจึง
มีความจาเป็ นต้องจัดทาแผนงบประมาณเพิ่มเติม โดยจัดสรรให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่การป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายให้กับเครื อข่ายที่ต้ งั ขึ้นเพื่อร่ วมปฏิบตั ิ หน้าที่กบั กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ งบประมาณตรงนี้ จะถูกใช้ตามความต้องการของหมู่บา้ นโดยแต่ละหมู่บ ้าน
อาจจะมีการตั้งโครงการที่แตกต่างกันไป อาทิ หมู่บา้ นที่มีสภาพปั ญหารุ นแรง อาจจะตั้งโครงการ
เป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กบั ชุดรักษาความสงบหมู่บา้ นในการตรวจตราดู แลรักษาความสงบและจับกุม
ผูก้ ระทาความผิด ในหมู่บา้ นที่มีสภาพปั ญหาเบาบางงบประมาณส่ วนนี้ อาจจะใช้ไปในเชิงรณรงค์
ป้องกันต่าง ๆ อาทิ ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการให้เครื อข่าย25ตาสับปะรสออกติดตามประเมินพฤติกรรม
ของกลุ่มผูเ้ สพที่ผา่ นการบาบัดและรายงานผลกับกานันผูใ้ หญ่บา้ น หรื ออาจมีการตั้งงบประมาณใน
ลักษณะการให้รางวัลตอบแทนในกรณี ที่สามารถให้เบาะแสจนนาไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทาความผิด
เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการทางานของเครื อข่าย เป็ นต้น การใช้งบประมาณของหมู่บา้ นจะต้องผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนอย่างเป็ นระบบโดยแต่ละพื้นที่จะใช้งบประมาณที่แตกต่างกันไปตามสภาพ
ปัญหา
4) กำรฝึ กอบรมด้ ำนกฎหมำยและยุทธวิธี
การฝึ กอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธีถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความรู ้ที่
เกี่ ย วข้องกับ การท างานด้า นยาเสพติ ดด้านกฏหมายและกระบวนการยุทธวิธีย ั ง เป็ นสิ่ ง ที่ ก านัน
ผูใ้ หญ่ บ ้า นขาดความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บัติ โดยที่ ผ่า นมายัง ไม่ มี รู ป แบบการฝึ กอบรมที่ เป็ น
หลักสู ตรเฉพาะในการปฏิบตั ิงานด้านยาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น มีเพียงหลักสู ตรในระยะสั้นที่
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เน้นการบรรยายเป็ นหลัก ขาดการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อให้กานันผูใ้ หญ่บ้ านมองภาพของการ
ปฏิบตั ิหน้าที่จริ ง ๆ ออก ดังนั้นรู ปแบบการอบรมควรจะเป็ นหลักสู ตรระยะ 5-7 วัน โดยเน้นการ
อบรมให้ความรู ้ทางด้านกฎหมายเพื่อให้เข้าใจบทบาทอานาจหน้าที่ๆตนเองมี พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิ
กระบวนการทางด้านกฎหมายให้มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การฝึ กเขียนบันทึกจับกุมผู ้กระทาความผิด
คดียาเสพติด การฝึ กทาบันทึกตรวจยึด เป็ นต้น เมื่อมีการฝึ กอบรมการให้ความรู ้ทางด้านกฏหมาย
เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะเป็ นการฝึ กด้า นยุ ท ธวิ ธี ก ารเข้า ตรวจค้น ท าการจับ กุ ม โดยใช้วิ ท ยากรที่ มี
ประสบการณ์เน้นการถ่ายทอดโดยวิธีปฏิบตั ิ หลังจากนั้นจะเป็ นขั้นตอนการทดลองปฏิบตั ิงานโดย
ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าปิ ดล้อมตรวจค้นผูต้ อ้ งสงสัยในการกระทาความผิดคดียาเสพติดและ
จับ กุ ม ในกรณี ที่พ บความผิด ก านันผูใ้ หญ่บ้านจะได้เห็ นกระบวนการทางานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติ ดด้านการปราบปรามซึ่ งเป็ นด้า นที่ ก านันผูใ้ หญ่ บา้ นยังเข้ามามี ส่วนร่ วมน้อยทั้ง
กระบวนการและสามารถน าไปบู ร ณาการปฏิ บ ัติ ใ นพื้ น ที่ ร่ ว มกับ เครื อข่ า ยที่ ไ ด้จัด ตั้ง ไว้ใ น
กระบวนการก่อนหน้าที่

14. บทวิพำกษ์ และข้ อถกเถียง
การวิพ ากษ์และข้อถกเถี ย ง ผูศ้ ึ ก ษาจะอภิ ปรายเปรี ย บเที ย บระหว่างข้อค้นพบที่ ไ ด้จาก
การศึกษาและองค์ความรู ้เดิมโดยนาเสนอโดยเรี ยงลาดับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1) เพื่อศึกษำบทบำทกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
จากการศึกษาพบว่าภาพรวมบทบาทการมีส่วนร่ วมของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอลาสนธิ เป็ นไปในเชิงการรณรงค์ป้องกันและโดยส่ วนใหญ่
บทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นการสนับสนุ นกิจกรรมป้ องกันที่จดั ขึ้นโดยหน่ วยงานรั ฐ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของดาริ คาภาตัน (2550) ศึกษาเรื่ อง บทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นกับการ
ปกครองท้องที่ : กรณี ศึกษาอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่า บทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นใน
ปัจจุบนั จะได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการใช้อานาจปกครองราษฎรและรักษาความสงบเรี ยบร้อยมากที่สุด
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของนธิมา อนุพนั ธ์ ( 2547) ซึ่งศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การมีส่วนร่ วมในการ
แก้ปัญหายาเสพ ติด โดยรวมทั้ง 3 ด้าน คือด้านการป้ องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด และด้านการบาบัดรักษาฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2) เพื่อศึกษำถึงปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ด้ำนกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำยำ
เสพติดของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดนั้น มีอยู่ดว้ ยกันหลายด้าน คือ ปั ญหาด้านกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ ปั ญหา
ด้านภารกิจหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ปั ญหาด้านความร่ วมมือของประชาชนในหมู่บา้ น ปั ญหา
ความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ปัญหาความรู ้ดา้ นยุทธวิธี ปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของดาริ คาภาตัน (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นกับการปกครองท้องที่ :
กรณี ศึกษาอาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั ญหา อุปสรรคของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในปั จจุบนั
คือ ปัญหาทางด้านกฎหมายและด้านงบประมาณ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชรัส บุญณสะ
(2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่ อง ปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผูว้ ่าราชการจังหวัด
โดยผลการศึกษาพบว่าการบูรณาการการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของผูว้ ่าราชการจังหวัดยังมีปัญหา
อุปสรรคอยู่หลายประการ ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการปราบปราม ด้านการป้ องกัน และ
ด้านการบาบัดรักษา ซึ่งส่งผลต่อการทางานของหน่วยงานในลาดับรองลงมาเช่นกัน
3) เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำนในกำรป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหำยำเสพติด
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาศักภาพของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมีอยู่ดว้ ยกันหลายแนวทาง คือ การวางบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ น
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของกานันผูใ้ หญ่บา้ น การสร้างเครื อข่ายป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บา้ น การสนับสนุนด้านงบประมาณ การฝึ กอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธี
โดยสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเศรษฐา เศรษฐี ธร (2541) ซึ่ งได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูน้ า
องค์กรชุมชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดยาเสพติดบนที่สูงในพื้นที่บา้ นหนอง
หอยเก่า อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าพื้นที่ในชุมชนกลายเป็ นหมู่บา้ นปลอดยา
เสพติดและไม่มีการปลูกพืชเสพติดอีกเป็ นเพราะผูน้ าชุมชนได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและได้แสดงบทบาทของผูน้ าชุมชนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพ
ติดในรู ปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและมีแนวคิดใหม่ๆต่อการแก้ปัญหาภายใต้การสนับสนุ นและ
การส่ วนร่ วมขององค์กรชุมชนในหมู่บา้ นรวมทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของวีร์สุดา รุ่ งเรื อง (2555) ซึ่งได้ศึกษาเรื่ องบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริ งของผูน้ าชุมชน
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในเขตอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั
สรุ ปได้ว่าจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนพบว่าในด้านการป้ องกัน
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การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค วามถี่ สู ง สุ ด เรี ย งตามล าดับ ได้ แ ก่ ก ารจั ด หา
งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเพิ่มขึ้น ควรช่วยเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองสอดส่ องดูแล
ปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนอย่า งใกล้ชิ ด และควรประสานความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สาหรับด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดพบว่า ความคิดเห็นที่มีความถี่สูงสุ ด เรี ยงตามลาดับ
ได้แก่ ควรมีการดาเนินการแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง ควรมีการเฝ้าระวังทั้งผูค้ า้
และผูเ้ สพ ควรจัดตั้งศูนย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

15. บทสรุป
1) บทบำทของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำนในกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่อำเภอลำ
สนธิ
จากผลการพบว่าภาพรวมบทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดในพื้นที่อาเภอลาสนธิเป็ นไปในเชิงการรณรงค์ป้องกันและโดยส่ วนใหญ่บทบาทของกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นการสนับสนุ นกิ จกรรมป้ องกันที่ จดั ขึ้นโดยหน่ วยงานรัฐ นอกจากนั้นยัง พบว่า
โครงการในเชิงรณรงค์ป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดดังกล่าว เมื่อหน่วยงานซึ่ งเป็ นเจ้าภาพหลัก
ดาเนิ นการตามกาหนดเวลาเสร็ จสิ้ นแล้ว หน่วยงานจะมอบหมายให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ เป็ น
ผูด้ าเนินการต่อ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยงั ขาดความต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ขาดแคลน
งบประมาณในการดาเนิ นการต่อ หน่ วยงานเจ้าภาพไม่ได้เข้ามาติดตามอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่
บทบาทในด้านการปราบปรามของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่อาเภอลาสนธิพบว่าการมีส่วนร่ วมของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในลักษณะการให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้า
ไปดาเนินการจับกุม โดยมีสัดส่วนที่นอ้ ยที่กานันผูใ้ หญ่บา้ นจะเข้าไปมีส่วนร่ วมในฐานะชุดจับกุม
2) ด้ ำนปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ในกำรป้ องกันและแก้ ไขปั ญหำยำเสพติดของ
กำนันผู้ใหญ่ บ้ำน
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น มีอยูด่ ว้ ยกันหลายด้าน คือ
ปั ญหาด้านกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่คือกานันผูใ้ หญ่บา้ นมีกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่จานวน
น้อยเกินไป จานวนกาลังพลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ทาให้เห็นปั ญหาที่สะท้อนออกมาคือจานวนกาลังพลที่มี
จานวนน้อยทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการปราบปรามด้วยตัวเองกานันผูใ้ หญ่บา้ นเองนั้นเป็ นไปได้
ยาก
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ปั ญหาด้า นภารกิ จหน้าที่ ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น สาเหตุมาจากที่ภารกิ จหน้าที่ ของกานัน
ผูใ้ หญ่ บ ้า นซึ่ ง มี ห น้า ที่ ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลความเป็ นอยู่ข องลู ก บ้า นในทุ ก ๆด้า น ท าให้
หน่วยงานในพื้นที่จะขอความร่ วมมือกับกานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นหลักเวลาที่มีนโยบายหรื อข้อราชการ
ที่จะต้องมาดาเนิ นการในพื้นที่ ด้วยภารกิจหน้าที่ที่มีอยู่มากมายทาให้บทบาทด้านการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่
ปั ญหาด้านความร่ วมมือของประชาชนในหมู่บา้ น โดยการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากประชาชนในพื้นที่ แต่ในบาง
หมู่บา้ นที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มญาติพี่นอ้ งที่เหนียวแน่น หากมีกลุ่มญาติของตนไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด
ชาวบ้านก็จะหลีกเลี่ยงที่จะให้ขอ้ มูลกับกานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อเจ้าหน้าที่
ปัญหาด้านความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การดาเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายในคดี
ยาเสพติดมีรายละเอียดที่จะต้องดาเนิ นการจานวนมาก ซึ่ งความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการทาง
กฎหมายนี้ ยงั เป็ นสิ่ งที่กานันผูใ้ หญ่บา้ นยังขาด เนื่ องด้วยไม่ได้ใช้ปฏิบตั ิเป็ นประจาและไม่ได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาอบรมที่เข้มข้น
ปัญหาความรู ้ดา้ นยุทธวิธี เนื่องจากการจับกุมผูก้ ระทาความผิดมีความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตราย
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจ าเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ ด้า นยุ ท ธวิ ธี ก ระบวนการด้า นยุ ท ธวิ ธี เ ป็ นอี ก ปั จ จัย ที่ ก านั น
ผูใ้ หญ่บา้ นยังขาดความเชี่ยวชาญ เนื่องด้วยการจะจัดอบรมฝึ กฝนนั้นต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้
ร่ วมถึงระยะเวลาในการฝึ กฝน นอกจากนั้นยังต้องอาศัยประสบการณ์จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ปั ญ หาด้า นงบประมาณ การป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ง ในด้า นการรณรงค์
ป้องกันและการปราบปราม ล้วนมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึงงบประมาณค่าใช้จ่ายที่กล่าวมา
ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ได้จดั สรรไปให้กบั กานันผูใ้ หญ่บา้ น
โดยตรง จึงทาให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นขาดส่วนร่ วมในการจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่
3) แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของกำนันผู้ใหญ่ บ้ำนในกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำยำ
เสพติด
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมีอยูด่ ว้ ยกันหลายแนวทางประกอบด้วย
การวางบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ น แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นนั้น ควรเริ่ มต้นจากการกาหนดบทบาทหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการป้องกัน
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และแก้ไขปั ญหายาเสพติด เนื่ องด้วยแต่ละหมู่บา้ นแต่ละพื้นที่มีบริ บทที่แตกต่างกันไป อาทิ เช่น
สภาพปัญหาที่แตกต่างกันไป ศักยภาพความถนัดของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละพื้นที่ เป็ นต้น
การสร้างเครื อข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้ น ปัญหาจากการศึกษาที่ผ่าน
มาปัจจัยหนึ่งคือเรื่ องกาลังพลผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละหมู่บา้ นที่มีจานวนน้อย
จากปั ญหาที่กล่าวมาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นอีกข้อหนึ่งที่สาคัญคือการสร้างเครื อข่ายในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับหมู่บา้ นเพื่อเป็ นตัวช่วยขับเคลื่อนการทางานให้กบั กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่
การสนับสนุ นด้านงบประมาณ โดยเน้นการกระจายงบประมาณสู่ พ้ื นที่ ใ ห้กับผูป้ ฏิ บ ัติ
หน้าที่การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายให้กบั เครื อ ข่ายที่ต้ งั ขึ้นเพื่ อร่ วม
ปฏิบตั ิหน้าที่กบั กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ งบประมาณตรงนี้ จะถูกใช้ตามความต้องการของหมู่บา้ น
โดยแต่ละหมู่บา้ นอาจจะมีการตั้งโครงการที่แตกต่างกันไป
การฝึ กอบรมด้า นกฎหมายและยุทธวิธี การฝึ กอบรมด้านกฎหมายและยุทธวิธี ถื อ เป็ น
ขั้น ตอนที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาศัก ยภาพในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น จากผลการศึกษาที่ผ่า นมาพบว่าความรู ้ที่ เกี่ย วข้องกับการทางานด้านยาเสพติ ด ด้าน
กฏหมายและกระบวนการยุทธวิธียงั เป็ นสิ่ งที่กานันผูใ้ หญ่บา้ นขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิ โดย
ที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบการฝึ กอบรมที่เป็ นหลักสู ตรเฉพาะในการปฏิบตั ิงานด้านยาเสพติดของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ น จึงควรมีการตั้งหลักสู ตรเฉพาะโดยมีระยะเวลาเพียงพอสาหรับการเรี ยนรู ้และเน้น
การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 350
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

บรรณำนุกรม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.). 2562. แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด. ตุลาคม 2561: 1
ชรัส บุญณสะ. 2558. ปั ญหาในการบูรณาการการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัด.
กรุ งเทพฯ: สถาบันดารงราชานุภาพ.
ดาริ คาภาตัน. 2550. บทบาทของกานัน ผู้ใหญ่ บ้านกับการปกครองท้ องที่: กรณีศึกษาอาเภอน้าโสม
จังหวัดอุดรธานี. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธารพรรษ สัตยารักษ์. (2548). หลักการและมุมมองจากมืออาชีพ. กรุ งเทพฯ: งาน ดี.
นธิมา อนุพนั ธ์. 2547. การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกานัน-ผู้ใหญ่ บ้าน ในอาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
บุญร่ วม เทียมจันทร์. (2543). คดียาบ้ า กัญชา เฮโรอีน ฝิ่ น ยาเสพติดฯ ติดตารางและไม่ติดตาราง.
กรุ งเทพฯ: เทียมจันทร์.
ประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในเขตชั้นในกรุ งเทพฯ. 2458. ราชกิจจา
นุเบกษา. 32 (3 ตุลาคม): 278-280
ปราณี รามสูต และจารัส ด้วงสุวรรณ. (2545). พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน.
กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519. 2519. ราชกิจจานุเบกษา. 93, 144
ฉบับพิเศษ (17 พฤศจิกายน): 14-23.
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. 2522. ราชกิจจานุเบกษา. 96, 63 ฉบับพิเศษ (27
เมษายน): 40-82.
พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518. 2517. ราชกิจจานุเบกษา. 92, 5ก
ฉบับพิเศษ (9 มกราคม): 86-142.
พินิจ ลาภธนานนท์. 2550. สงครามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ยั่งยืน. 1. หน่ วยวิจัยสารเสพติด
และผลกระทบทางสังคม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานพ คณะโต และสุ ชาดา ภัยหลีกลี้. 2547. พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มผูต้ อ้ งโทษ.
วารสารประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น. 20, 2 (กันยายน): 31-45.
วิทยากร เชียงกูล, “จะแก้ปัญหาการเสพติดให้ ได้ผลจริงได้ อย่างไร” ปฏิรูปประเทศไทย ปี ที่ 1
(พฤษภาคม 2562): 2.

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 351
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

วีร์สุดา รุ่ งเรื อง. 2555. บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็ นจริงของผู้นาชุมชนในการป้ องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี/กรุ งเทพฯ.
เศรษฐา เศรษฐีธร. 2541. บทบาทของผู้นาองค์ กรชุมชนในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดบนพื้นที่สูง: ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองหอยเก่า อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /เชียงใหม่ .
สันติ จัยสิ น และคณะ. 2544. เทคนิคการเผยแพร่ ความรู้ เพื่อการป้ องกันยาเสพติด. กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์ประสานมิตร. หน้า 8.
สุกญั ญารัศมีธรรมโชติ. (2548). แนวทางการพัฒนาศกยภาพมนุษย์ ด้วย Competency.
กรุ งเทพฯ: ศิริวฒั นา อินเตอร์ พริ้ นท์จากัด (มหาชน).
สานักงานราชบัณฑิตสถาน. 2546. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
กรุ งเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชันส์.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. 2552. Competency Development Roadmap (CDR),
กรุ งเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์ .

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 352
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านนวัติวถิ ีให้ มีความเจริญแบบยัง่ ยืน
กรณีศึกษา : บ้ านซับสมบูรณ์ อาเภอโนนสุ วรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
ณรงค์ รักษ์ ศรี ยันต์ 27

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นโอทอปนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืนนี้
เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยหลาย ๆ ประการที่ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บา้ นชุมชนท่องเที่ยวนี้ ไม่มีความ
เจริ ญแบบยัง่ ยืน โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาพื้นที่ หมู่บา้ นโอทอปนวัติวิถีบา้ นซับสมบูรณ์ อาเภอ
โนนสุ วรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่มีจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความได้เปรี ยบ
ทางด้านกายภาพ ดินมีความอุดมสบูรณ์ เพราะเป็ นดินภูเขาไฟซึ่ งเกิดจากการทับถมของลาวามา
อย่างยาวนาน รวมทั้งมีน้ าแร่ ซ่ ึ งผุดขึ้นมาจากพื้นดินและไหลซึมอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์แผ่นดิ นไหว เมื่อเดือนธันวาคม 2547 ทาให้เกิด
แหล่งน้ าแร่ ใต้ดินผุดขึ้นมา และเป็ นแหล่งน้ าหล่อเลี้ยงชุมชน การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็ นการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนในการส่งเสริ มหรื อขัดขวางการเจริ ญอย่างยัง่ ยืนของชุมชนแห่งนี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านความรู ้ความสามารถของบุคลากรในชุมชนเอง แหล่งเงินทุนในการพัฒนากลุ่มอาชีพ หรื อ
กระทัง่ นโยบายของภาครัฐก็มีส่วนในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้
ซึ่งประชากรบ้านซับสมบูรณ์ ที่ได้รวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะเลี้ยงเห็ด
การทาสวนทุเรี ยน การทาธนาคารประมง หรื อแม้กระทัง่ การทอผ้าไหม ส่ วนใหญ่จะได้รับการ
อบรมความรู ้ ทักษะ และพัฒนาฝี มืออยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ เป็ นเพราะการเอาใจใส่ ของผูน้ าชุมชน และ
ความกระตือรื อร้นของสมาชิกในชุมชนเอง เป็ นผูม้ ีความอยากรู ้อยากเห็น อีกทั้งเป็ นการเพิ่มรายได้
ให้กบั ครอบครัว มีความอยูด่ ีกินดีมากขึ้น อันส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนดีข้ ึนด้วย
ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มาก
ที่สุดถึงร้อยละ 53.70 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ และมีประสบการณ์
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ในด้านการผลิตสิ นค้าโอทอปประมาณ 5 ปี และมีสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชน
ตั้งแต่ 2 สื่ อขึ้นไป และมีการสนับสนุนจากภาครัฐเป็ นงบประมาณเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 66,692 บาท
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติ
วิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน ของชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ อาเภอโนนสุ วรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเครื อข่าย เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จตามเป้ าหมายมาก
ที่สุด ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความสาเร็ จทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน
ได้แก่ ระดับการศึกษา และความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริ การการท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเครื อข่าย เป็ นตัวแปรที่ทานายความสาเร็ จ
ของโครงการฯ ได้ดีที่สุ ด คือสามารถทานายความสาเร็ จตามเป้าหมายได้ร้อยละ 6.00 ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะกิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยท าให้ส มาชิ ก ผูเ้ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมได้มี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ปัญหาการผลิต การขายสิ นค้า และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่ วมกันระหว่างกลุ่ม
องค์ก รหลายกลุ่ม ท าให้เกิ ดความร่ วมมื อเพื่ อแก้ปั ญหา/อุ ปสรรค ที่ พ บในการทางานให้บ รรลุ
เป้ าหมายบนพื้นฐานของการเอื้ออาทรระหว่างกันที่สาคัญกิจกรรมเครื อข่ายจะมีผลทาให้สมาชิ กมี
โอกาสได้รับการฝึ กอบรมมากขึ้นดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบ ว่ากิจกรรมเครื อข่ายจะมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการได้รับการฝึ กอบรม คือสมาชิกที่เข้าร่ วมกิจกรรมเครื อข่ายมาก
จะมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมมากด้วย การได้รับการฝึ กอบรมย่อมมีผลทาให้สมาชิกมีแนวคิดใน
การตลาด และการเสนอสิ นค้าให้บริ โภคได้รู้จกั สิ นค้า ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั นี้ พบว่า การ
ฝึ กอบรมมีความสัมพันธ์กบั การประชาสัมพันธ์ และแหล่งจาหน่ายสิ นค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในขณะเดียวกันการร่ วมในกิจกรรมเครื อข่ายยังส่ งผลไปถึงการมีส่วนรับรู ้ปัญหาของชุมชน กระตุน้
ให้เกิ ดจิ ตสานึ กรั กท้องถิ่ นเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาชุ มชน โดย
อาศัยพลัง และทรัพยากรในชุมชนอันนาไปสู่ การพึ่งตนเองในระยะยาว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมเครื อข่าย จะมีผลทาให้เกิดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามมาด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเครื อข่ายจึงเป็ นตัวแปรที่ทานายความสาเร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ได้ดี
ที่สุด ซึ่ งหมายความว่า การมี ส่วนร่ วมในกิจกรรมเครื อข่ายเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อความสาเร็ จตาม
เป้าหมายฯ มากที่สุด
คาสาคัญ: โอทอปนวัตวิถี, การพัฒนาที่ยงั่ ยืน, เครื อข่าย
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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. บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริ การให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยัง่ ยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีข้ ึน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน มีแนวทาง
เสริ มสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริ การ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 4. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน
ในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากให้มีความมัน่ คงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริ มสร้างความสามารถและความเข้มแข็ง
ของชุมชน รัฐบาลปั จจุบนั มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความ
เจริ ญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมดาเนินการ
ร่ วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับการดาเนิ นงานโครงการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน OTOP จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 16 ปี
โดยร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่ งเสริ ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่
หลากหลายเพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทาให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่ วนใหญ่
ไม่สามารถแข่งขันได้ตอ้ งออกไปขายสิ นค้าตามที่ต่าง ๆ ประชาชนไม่มีความสุ ข รายได้ไปตกอยู่แก่
ผูป้ ระกอบการคนเดียว หรื อบางกลุ่มเล็กไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่า งแท้จริ ง ทา
ให้การพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ ควรกอปรกับรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นกระแสหลัก ของประเทศ ส่ ว นใหญ่ ต กไปอยู่ใ นกลุ่ ม ทุ น เอกชน เช่ น โรงแรม
ร้ า นอาหาร ห้า งร้ า นใหญ่ ๆ กรุ๊ ป ทัวร์ ไม่ล งไปถึ งฐานรากเช่ นเดี ย วกัน (กรมการพัฒนาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย, ออนไลน์ 2563: 2-3)
ในปั จจุ บนั กระแสในการอนุ รักษ์ความเป็ นท้องถิ่ นและกระแสความเปลี่ ยนไปของโลก
สามารถเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของกลุ่มประชาชน
ผูอ้ ยู่อาศัยในพื้นที่ซ่ ึ งมีความเป็ นเจ้าของพื้นที่และสะท้อนลักษณะของท้องถิ่นออกมา รวมถึงความ
เป็ นตัวตนของสังคมนั้นได้ จนกลายเป็ นเมืองที่ มีอตั ลักษณ์ชัดเจนมากขึ้น ซึ่ งปั จจัยที่สัมพันธ์กับ
เมืองสร้างสรรค์ คือ คน สถานที่และอัตลักษณ์ โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กบั เมืองสร้างสรรค์นาไปสู่ การ
พัฒนาแนวคิดชุมชนเมืองสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมสาธารณะที่เอื้อต่อการ
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เรี ยนรู ้ของคนในพื้นที่ ๆ อาศัยองค์ประกอบสาคัญอย่าง “ความคิดที่สร้างสรรค์” ให้เป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่เชื่อมโยง สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเมืองให้เป็ นหนึ่งเดียวและมีพลัง
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองให้ทะยานไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
จึ ง เห็ นได้ว่า ปั จจัย ในการพัฒนาเมื องสร้ า งสรรค์น้ ัน ประกอบขึ้ นจากความร่ วมมื อ ใน
หลากหลายภาคส่ วน ทั้งรัฐบาลหน่วยงานเอกชนสถาบันการศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปสิ่ งเหล่านี้
เป็ นเพียงปัจจัยบางส่ วนเท่านั้นที่จะช่วยประกอบเมืองสร้างสรรค์ให้เป็ นรู ปธรรม ในการดาเนิ นงาน
จริ งเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนั้นต้องอาศัยความสม่าเสมอ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาความสัมพันธ์กบั คนในชุมชนตลอดจนความร่ วมมือของ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้
การพัฒนานั้นดาเนิ นไปอย่างสอดคล้องกัน ทั้งเชิงกายภาพระบบพร้อม ๆ กับรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ให้คงอยู่ และเกิดขึ้นจากการมองหาสิ นทรัพย์ในดิน การหาศักยภาพของ
ท้องถิ่น การพัฒนาระบบชลประทาน และการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็ นพื้นที่เพาะปลูกที่เชื่อมโยง
กับตลาดโลก การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ทาให้เศรษฐกิ จการเกษตรของประเทศ มี ความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในเวลาต่อมาความ
พยายามของประเทศในการเปลี่ ย นแปลงจากเศรษฐกิ จ บนฐานของการเกษตรไปสู่ เ ศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความมัง่ คัง่ แบบก้าวกระโดดด้วยความหวังที่จะแก้ปัญหาความยากจน ทาให้
ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมของชาวต่างชาติที่สาคัญของโลก ทาให้ประเทศไทย
กลายเป็ นประเทศอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต ที่พ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของต่างประเทศเป็ น
หลัก ข้อได้เปรี ยบด้านราคาแรงงานในอดีตกลับกลายเป็ นความเสี่ ยงเมื่อประเทศเพื่อนบ้านสามารถ
ผลิตสิ นค้าได้ในราคาแรงงานที่ต่ากว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ประเทศไทยสู ญเสี ยศักยภาพใน
การแข่งขัน การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อความอยู่รอดจึงเป็ นสิ่ งที่ประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบ
เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีผลโดยตรงต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน สะท้อนออกมาในแนวคิดการวางผังเมื อง การวางผังโครงการ และการสร้ าง
สถาปัตยกรรมที่ให้ความสาคัญกับการขนส่ งสิ นค้า และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทาให้เกิดโครงข่าย
ถนนขนาดใหญ่รุกล้ าเข้าไปในพื้นที่การเกษตร มีการแยกพื้นที่ย่านธุรกิจและที่อยูอ่ าศัยออกจากกัน
ทาให้คนทางานในเมืองต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าถึงพื้นที่ยา่ นศูนย์กลางธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาจราจร
อย่างต่อเนื่ อง ตรรกะการคิดวางแผนและพัฒนากายภาพเมืองตั้งแต่การออกแบบวางผังจนถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาเมืองจึงเป็ นการให้ความสาคัญกับการขนส่ งและรถยนต์ที่สัญจรไปมาในพื้ นที่
เมืองมากกว่าคุณภาพชีวิตประชากรเมือง
ทิศทางการพัฒนาเมื องและการพัฒนาท้องถิ่ นในศตวรรษที่ 21 เป็ นการพัฒนาเมื องที่ ให้
ความสาคัญกับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็ นสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่สุดและเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจเมืองและท้องถิ่น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่เห็นความสาคัญของเอกลักษณ์ชุมชนและตื่นตัวต่อสิ่ งที่มีในแต่ละชุมชนและมีแนวคิดว่าชุมชนที่
จะประสบความสาเร็ จจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาชุมชนของตน โดยใช้ความ
หลากหลายความสร้างสรรค์และพลังของทุกคนในชุมชน สาหรับประเทศไทยได้กาหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่ งจะเป็ นแผนที่ มีความสาคัญในการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่ สังคมที่มีความสุ ขอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ที่เป็ นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการสร้ าง
ความมัน่ คงและเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่ งสร้างสังคมที่มีคุณภาพโดย
การขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีการพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติ
หนึ่ งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”
สร้างความมัน่ คงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็ น คนดี คนเก่ง มีศกั ยภาพ และความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญในการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริ การเพื่อสร้างความ
เข้ม แข็ง มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี จิตส านึ ก รั บผิดชอบต่อส่ วนรวม นาไปสู่ ก ารสร้ างสังคมที่ พึ ง
ปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ ฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งสามารถพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสังคม
โลกซึ่ งหากเป็ นเช่นนี้ ประเทศไทยย่อมมีรากฐานที่แข็งแกร่ งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนการ
พัฒ นาประเทศและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถน ามาใช้ เ ป็ นแนวทางในการด าเนิ น งานตาม
กระบวนการพัฒนาชุมชนได้ทุกขั้นตอน คือ การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชนการวางแผนและโครงการ การดาเนิ นงานพัฒนา การประเมินผลและการทบทวนเพื่ อ
แก้ไ ขปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ นทาให้ก ารพัฒนาชุ ม ชนท้องถิ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสบ
ความสาเร็จ
โครงการชุมชนท่ องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรื อเรี ยกทัว่ ไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน ” จานวน
3,273 หมู่บา้ น เป็ นโครงการภายใต้โครงการ "ไทยนิ ยม ยัง่ ยืน" ตามนโยบายของรั ฐบาลพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นการพัฒนา OTOP รู ปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่ การสร้างรายได้
ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มนั่ คง และประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสิ นค้าอยู่ในชุมชน
ของตนเองเป็ นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็ นรายได้ ทาให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่ งเสริ มการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็ นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่ งผลให้ลูกหลานนชุมชนไม่
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ต้อ งออกไปหารายได้จ ากภายนอกชุ ม ชน เป็ นนโยบายในการขับ เคลื่ อ นชุ ม ชนให้ เ ข้ม แข็ ง
สร้างสรรค์ความผาสุ กในบ้านเกิดได้อย่างยัง่ ยืน
จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นเมืองแห่งความรื่ นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยูส่ าหรับคนใน
ท้องถิ่ นและเป็ นเมื องที่ น่า มาเยือนส าหรั บ คนต่ า งถิ่ น เมื องปราสาทหิ นในเขตจัง หวัดบุ รีรั ม ย์มี
มากมายประกอบไปด้วยปราสาทหิ นใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่ งเรื องมาแต่อดี ต ซึ่ งปั จจุ บัน
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพัฒนาเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ จากการเป็ นที่ต้ งั ของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
สโมสรฟุตบอลใหญ่ในไทยลีก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็ นสโมสรฟุตบอลที่ชนะเลิศไทยลีกมากที่สุด
นอกจากนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ยงั มีโรงพลศึกษาของการกีฬาแห่ งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ
โรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตนักฟุตบอลฝี มือดีป้อนให้กบั ทีมสโมสรต่าง ๆ ซึ่งจาก
ความเจริ ญทั้ง หลายเหล่ า นี้ ยัง เป็ นการสร้ า งรายได้ใ ห้ แก่ ค นในชุ ม ชนเมื องของจัง หวัดบุ รี รั ม ย์
แต่ก็ยงั ไม่สามารถที่จะกระจายรายได้ไปยังชุมชนห่างไกลของจังหวัดได้ ซึ่ งที่ผ่านมานั้นมักไม่ได้
ให้ความสาคัญต่อวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน และเกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็ น
จานวนมาก อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะทาให้สังคมชนบทเกิดการพึ่งพาตนเองได้และยังคงเกิดปั ญหา
ต่าง ๆ ภายในชุมชนมากมาย มีท้ งั ปัญหาความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรมและสิ่ งแวดล้อม ถึง
อย่างไรก็ตามการกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เคยที่จะหยุดนิ่งและนับวันจะทวีความรวดเร็ ว
และยากต่อการคาดเดามากยิ่งขึ้นตลอดเวลา หากชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่มีการเตรี ยมตัว
และความพร้อมเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ก็อาจไม่สามารถปรับตัวให้อยูร่ อดได้
และพบกับความล่มสลายได้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ชุมชนในประเทศไทยควรที่จะมีศกั ยภาพเพียงพอ
ในการที่จะจัดการสังคมเล็ก ๆ ของตนให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างดีและมีความสุ ขท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพสังคมโลก อีกทั้งยังมีความสามารถในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศและสังคมโลก ซึ่ งหากเป็ นเช่นนี้ แล้วประเทศไทยย่อมจะมีรากฐานที่มีความ
เข้มแข็งและแข็งแกร่ งต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน จากแนวคิดชุมชนสร้างสรรค์และเหตุผล
ความจาเป็ นดังกล่าวซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้
สนับสนุ นให้ทุกหมู่บา้ น/ชุมชนจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชนเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ตนเอง และให้มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล/อาเภอ เพื่อรวบรวมสภาพปั ญหา ความ
ต้องการของตาบล/อาเภอ มาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และกาหนดเป้ าหมายหรื อทิศทางในการ
พัฒ นาให้เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ที่ ผ่า นมากระแสการพัฒ นาชุ ม ชนมุ่ ง เน้น การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาไปสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรม ทาให้อตั ลักษณ์ชุมชนที่หลากหลายได้
ถูกครอบงาโดยทฤษฎีการพัฒนาแบบตะวันตก ส่งผลให้ค่านิยมของคนในสังคมชนบทเปลี่ยนแปลง
คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกแทนที่ดว้ ยค่านิ ยมใหม่ที่มุ่งเน้นวัตถุนิยม เกิดภาวะมลพิษทางน้ าและ
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อากาศ รวมถึงชุมชนไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงนาไปสู่ การ
พัฒนาชนบทที่ลม้ เหลวได้
เป้ าหมายของการวิ จยั ครั้ ง นี้ ก็ คื อการเปิ ดศักยภาพของชุ มชนที่ จะยอมรั บความแตกต่ า ง
ของอัตลักษณ์ ความดีงาม ความมีศกั ดิ์ศรี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็ นรากฐาน
สาคัญของชุมชนในชนบทโดยคานึ งถึงหลักสิ ทธิ ชุมชน เป็ นการกระจายอานาจสู่ ประชาชน ให้
ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและลดทอนอานาจจากส่ วนกลาง นาเสนอแนวคิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ผูว้ ิจยั จึงสนใจในการศึกษา แนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน
: กรณี ศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิจยั เอกสารที่
เกี่ยวกับแนวคิดและการพัฒนาชุมชนแบบยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผล ต่อการดาเนิ นงาน OTOP ท่องเที่ยว
นวัตวิถี ให้มีการพัฒนาแบบยัง่ ยืน : กรณี ศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ตาบลทุ่งจังหัน
จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของ การดาเนินงาน OTOP ท่องเที่ยว นวัต
วิถี ให้มีการพัฒนาแบบยัง่ ยืน : กรณี ศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ตาบลทุ่งจังหัน จังหวัด
บุรีรัมย์
2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน OTOP ท่องเที่ยว นวัตวิถี ให้มีการพัฒนา
แบบยัง่ ยืน : กรณีศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ตาบลทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทางผูศ้ ึกษาได้กาหนดปัจจัย
ที่สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน : กรณีศึกษา หมู่บา้ นน
วัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม และ
ผลการวิ จัย จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ซึ่ ง ตัว แปรอิ ส ระได้แ ก่ ประสบการณ์ ใ นการด าเนิ น โครงการ
ท่ องเที่ ย ว แบบโอทอปนวัติวิถี สื่ อที่ ใ ช้ใ นการประชาสัมพันธ์ การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของ
เครื อข่าย แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การได้รับสนับสนุนงบประมาณ และมาตรฐานการให้บริ การ
ส่ วนตัวแปรตามได้แก่ คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดได้ดีงภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยที่สนับสนุน
1. ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการ
ท่องเที่ยวแบบ OTOP นวัติวิถี
2. สื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
3. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเครื อข่าย
4. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
5. การได้รับสนับสนุนงบประมาณ
6. มาตรฐานการให้บริ การ

ตัวแปรตาม

แนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้
มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน :กรณี ศึกษา
หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์
ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์
- คุณภาพชีวิต
- ความเข้มแข็งของชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยทาการเลือกแบบเจาะจงเป็ นบุคคล
สาคัญ (Key Informants) ที่สามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ พัฒนาการกลุ่ม การบริ หาร
จัดการ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ของหมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จานวนทั้งหมด 433 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การศึ ก ษาครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูล จากประชากรให้ส อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิ ดที่
กาหนดขึ้น
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 143 ชุ ด ผูศ้ ึกษา และคณะนาแบบสอบถามเข้าไปเก็บ
ข้อมูล ด้วยตนเอง โดยทาการอ่านข้อความให้ผูต้ อบแบบสอบถามฟัง ผูต้ อบแบบสอบถามฟังแล้ว
เลือกระดับความคิดเห็น การเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ผูศ้ ึกษาและคณะนาแบบสัมภาษณ์เข้าไป
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง และบางส่ วนมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยในช่วงที่มี
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรน่ า 2019 การบัน ทึ ก การสั ม ภาษณ์ ทั้ง นี้ จะมี ก ารนัดหมายการ
สัมภาษณ์ก่อนล่วงหน้า ส่ วนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะมีการนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อน เป็ นการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ โดยมีข้นั ตอนการสัมภาษณ์ข้นั เริ่ มสัมภาษณ์ ผูศ้ ึกษาได้แนะนาตัวต่อ
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ระบุวตั ถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขออนุญาตการบันทึกเสี ยง เมื่อสัมภาษณ์เสร็ จ
ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์ว่า ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการหรื อไม่ กล่าวคาขอบคุณ
หลังจากการสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ ิจยั บันทึกผลการสัมภาษณ์ทนั ที และรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ได้
จากแบบสัมภาษณ์ไว้กบั บันทึกการสัมภาษณ์ และมีการตรวจสอบทุกครั้ง
หลัง จากเก็ บ ข้อมู ลด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แล้ว ผูศ้ ึ ก ษานาข้อมูล ที่ ได้มา
วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป การศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 – พฤษภาคม 2563 รวมเป็ นเวลา 5 เดือน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี ทางสถิติโดยใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ นเครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์ มีวิธีการดาเนินการดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้ มูลหมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาจากแบบสัมภาษณ์ แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
บรรยาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการบริ หารจัดการของหมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน
จังหวัดบุรีรัมย์โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามแล้วนามาหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ค่าร้อยละ (Percentage) และ วิเคราะห์เนื้ อหาจากแบบสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงบรรยาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของหมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน
จัง หวัดบุ รี รัม ย์ โดยวิเคราะห์ ข ้อมูล จากแบบสอบถามแล้ว นามาหาค่าสถิ ติ ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์เนื้ อหาจากแบบสัมภาษณ์ ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงบรรยาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความสัมพันธ์ของ การบริ หารจั ดการการและ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของหมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรรัมย์ โดยใช้วิธีการ
หาสั ม ประสิ ท ธิ์ ของสหสั ม พัน ธ์ (Correlation) เพื่ อ ทดสอบนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ว่ า ทั้ง สองสิ่ ง มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
สูตร r =

𝑛 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦
√{𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2 }{𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2 }
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สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จะมีค่ามากหรื อน้อยนอกจากการคล้อยตามกันของข้อมูลแล้วยัง
ขึ้นอยู่กบั จานวนประชากรด้วยว่ามีสมาชิกเท่าไหร่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ได้อย่างถูกวิธีจึงต้องทา
การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์และในการกาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) (สุวรรณ บัวทวน, 2547) ดังนี้
ช่วงค่า r
แปลผล
- 0.75 < r < - 1.00
มีความสัมพันธ์มาก ในเชิงลบ
- 0.25 < r < - 0.74
มีความสัมพันธ์ปานกลาง ในเชิงลบ
- 0.01 < r < - 0.24
มีความสัมพันธ์นอ้ ย ในเชิงลบ
r=0
ไม่มีความสัมพันธ์
0.01 < r < 0.24
มีความสัมพันธ์นอ้ ย ในเชิงบวก
0.25 < r < 0.74
มีความสัมพันธ์ปานกลาง ในเชิงบวก
0.75 < r < 1.00
มีความสัมพันธ์มาก ในเชิงบวก
วิเคราะห์ขอ้ มูลข้อเสนอแนะแนวทางการบริ หารจัดการของหมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับ
สมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จ.บุรีรัมย์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

4. ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อศึกษาอิทธิ พลของตัวแปรอิสระ คือประสบการณ์ใน
การพัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเครื อข่าย แหล่ง
บริ การ การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การได้รับการฝึ กอบรมและมาตรฐานสิ นค้าที่ได้รับ
การรับที่ส่งต่อความสาเร็ จทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน เมื่อวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณโดยการคัดเลือกตัวแปรทั้งหมดเข้าสู่ สมการด้วยวิธีการ Enter พบว่าชุดตัวแปร
อิสระทั้ง 7 ตัว มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบ
ยัง่ ยืน ในระดับค่อนข้างต่า (R = 0.289) และสามารถอธิบายความผันแปรความสาเร็ จทางการพัฒนา
หมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญอย่างยัง่ ยืน ของสมาชิกชุมชน OTOP นวัตวิถี ได้เพียงร้อยละ 8.40 (
R 2 = 0.084) เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตวั เพียงแปรด้านการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมของเครื อข่ายเท่านั้นที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ และพบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็จ
ทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน ในระดับค่อนข้างต่า (R = 0.244) สามารถ
อธิ บายความผันแปรของความสาเร็ จทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน ร้อยละ
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6.00 แสดงว่าตัวแปรด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน สามารถอธิบายความสาเร็ จทางการ
พัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน ได้ดีที่สุด ส่ วนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่นามาวิเคราะห์
มีผลน้อยต่อความผันแปรของความสาเร็ จทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัตวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน
ผลจากการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็ นสมการความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้
มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน : กรณี ศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์
(Y tot ) = 2.296 + 6.940 (X 3)

5. สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.70 มีอายุระหว่าง 41 ถึง
50 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 47.30 อายุน้อยกว่า 30 ปี น้อยที่สุดมีเพียงร้อยละ 7.30 เท่านั้นระดับ
การศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปริ ญญาตรี ใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 25.00 จบชั้น
ประถมศึกษามากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 27.6 ศูนย์ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 52.80
รองลงมาอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 และอาชีพเลี้ยงสัตว์นอ้ ยที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 1.6 0 เท่านั้น
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่า งมี ป ระสบการณ์ ใ นการดาเนิ นการประมาณ 5 ปี มี ก ารใช้สื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์ 2 สื่ อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเครื อข่ายประมาณ 4 ครั้งมีแหล่งจาหน่ายสิ นค้า
ประจาประมาณ 3 แห่งการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเฉลี่ย 66,692 บาทเคยได้รับการฝึ กอบรม
เฉลี่ย 3 ครั้งและมาตรฐานสิ นค้าที่ได้รับอย่างน้อย 1 มาตรฐาน
3) ระดับความสาเร็จตามเป้าหมายแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบ
ยัง่ ยืนพบว่าชุมชน OTOP นวัตวิถีมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ระดับความสาเร็ จตามเป้ าหมายอยู่ใน
ระดับสู งค่าเฉลี่ย 2.47 การพัฒนาคุณภาพชี วิตและการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ใ น
ระดับสู งเช่นกันค่าเฉลี่ย 2.65 และ 2.49 ตามลาดับและเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายของชุมชน OTOP วิถีอยูใ่ นระดับสูงค่าเฉลี่ย 2.5 4
4) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสนับสนุนกับปั จจัยที่ส่งผลสาเร็ จตามแนวทางการพัฒนา
หมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน สื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของเครื อข่ายแหล่งจาหน่ายสิ นค้าประจาการได้รับสนับสนุนงบประมาณการได้รับการฝึ กอบรม
มาตรฐานในการให้บ ริ ก าร OTOP นวัตวิถี มี ความสัมพันธ์กับ ตัว แปรตามคื อ ความส าเร็ จ ตาม
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เป้าหมายของโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถีในระดับค่อนข้างต่าสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของโครงการชุ ม ชน OTOP นวัติ วิ ถี ไ ด้ ร้ อ ยละ 8.40 และเมื่ อ ท าการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ แบบขั้นตอนเพื่อศึกษาตัวแปรที่ร่วมกันทานายความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดพบว่ามีเพียงตัวแปรการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
ชุ ม ชน OTOP นวัตวิ ถี เท่ า นั้นที่ ถู ก คัด เลื อกเข้า สู่ ส มการและสามารถอธิ บ าย ความผันแปรหรื อ
เปลี่ยนแปลงของความสาเร็ จตามเป้ าหมายของชุมชน OTOP นวัตวิถีได้ร้อยละ 6.0 0 และเป็ นตัว
แปรที่ทานายความสาเร็จตามเป้าหมายของชุมชน OTOP นวัตวิถีได้ดีที่สุดซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้วา่ ปัจจัยสนับสนุนบางประการส่ งผลต่อความสาเร็ จของการดาเนิ นงานชุมชน OTOP นวัตวิถี
5) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
พบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงาน พัฒนาหมู่บา้ นโอทอปนวัติวิถีให้มีความเจริ ญ
แบบยัง่ ยืน 3 อันดับแรกคือ 1) ตลาดเพื่อจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ 2) การประชาสัมพันธ์ 3) แหล่ง
เงินทุน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้
มี ความเจริ ญแบบยัง่ ยืน:กรณี ศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์
ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรจัดให้มีกิจกรรมของเครื อข่ายให้มากยิ่งขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมเครื อข่ าย
เป็ นโอกาสที่ทาให้สมาชิ กของกลุ่มหรื อชุมชนได้มีโอกาสร่ วมกันคิด ร่ วมปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับ
ปั ญหาต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละกลุ่มหรื ออาจจะเป็ นประสบการณ์ รวมทั้งการมี
ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งแต่ละกลุ่มอาจะมีปัญหาที่ไม่เหมื อนกัน การร่ วมกิจกรรมของ
เครื อข่ายแต่ละกลุ่มชุมชนเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้มีความโดด
เด่นเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป หรื อมีช่องทางในการขยายตลาดให้กว้างออกไปมากกว่าเดิม รวมทั้ง
ได้ใช้ประโยชน์ของเครื อข่ายในแบรนด์ให้เป็ นจดจาของผูค้ นทัว่ ๆ ไป
1.2 ควรให้ความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์ของหมู่บา้ นนวัตวิถีให้เป็ นที่รู้จกั อย่าง
กว้างขวางและแพร่ หลายมากขึ้น โดยทั้งตัวผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การเอง รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ
ที่ร่วมรับผิดชอบด้วย
1.3 รั ฐบาลควรจัดหาแหล่งเงิ นทุ นกู้ยืม ให้แก่ ชุ ม ชน รวมทั้ง ให้ก ารฝึ กอบรมด้า น
วิชาการเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การจะได้มีการนาความรู ้ที่ได้รับนาไปพัฒนา และ
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ปรับปรุ งคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์สินค้าและบริ การของชุ มชนให้ดีและมี ความเหมาะสมมากยิ่ง ขึ้น
ต่อไป
2) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า ท าการพัฒ นาคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ให้ ไ ด้รั บ
เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน ซึ่ งจะทาสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้า OTOP อันจะ
ช่วยทาให้ยอดในการจาหน่ายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
2.2 ควรจัดหาแหล่งจาหน่ายสิ นค้า OTOP ให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการขยายตลาด ขยาย
ช่องทางให้กว้างขวางออกไป เหมือนกับสิ นค้าอื่นทัว่ ๆ ไป โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบนั
กระแสการซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ กาลัง เป็ นที่ ได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เพราะมี ค วามสะดวก
ปลอดภัย สามารถเลือกสิ นค้าได้ตามที่ตอ้ งการ อีกทั้งการขนส่ งสิ นค้า การเดินทาง หรื อระบบโลจิ
สติกส์ ควรจะต้องมีแผนการรองรับในการกระจายสิ นค้าหรื อบริ การของชุมชน ไปสู่ผบู ้ ริ โภคต่อไป
3) ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรศึ ก ษาตัว แปรอื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของแนวทางการพัฒ นา
หมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน :กรณี ศึกษา หมู่บา้ นนวัติวิถี บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน
จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การบริ หารจัดการ การติดตามการดาเนิ นงานของสมาชิกในชุมชน ความรู ้
ความสามารถของสมาชิกในชุมชน เป็ นต้น
3.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้สามารถตอบ
โจทย์ของลูกค้าหรื อนักท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บา้ นนวัติวิถีให้มีความเจริ ญแบบยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง สิ น ค้า ทางด้า นการเกษตร ซึ่ ง สามารถที่ จ ะสร้ า งรายได้แ ละสร้ า งความได้เ ปรี ย บโดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็ นจุดเด่น รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ให้คงไว้ เพื่อที่จะสามารถสร้างจุดขายให้กบั ชุมชนหรื อกลุ่มอาชีพในหมู่บา้ นได้ดว้ ยอีกทางหนึ่ง
โดยเฉพาะแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กาลังได้รับความนิยม ชุมชนบ้านซับสมบูรณ์มีความ
ได้เปรี ยบด้านทรัพยากรน้ าและทรัพยากรดิน ควรที่จะพัฒนาจุดนี้ ให้สามารถสร้างรายได้ที่เพิม่ มาก
ขึ้นให้กบั ชุมชน
3.3 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารระหว่ า งชุ ม ชนกับ
ผูป้ ระกอบการ SME โดยพยายามหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อที่จะปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและจุดเด่นให้กบั สิ นค้าและบริ การของชุมชนเพื่ อให้สามารถยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนได้ และมีความยัง่ ยืนต่อไป
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้ านท่ าหลวง
หมู่ที่ 2 ตาบลท่ าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปุญญพัฒน์ บุญมาก29

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา 2) เพื่อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่
2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเฉลี่ยเดือน 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัด ท าแผนพัฒ นาหมู่ บ ้า นบ้า นท่ า หลวง หมู่ ที่ 2 ต าบลท่ า หลวง อ าเภอพิ ม าย จัง หวัด
นครราชสี มารู ปแบบการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เชิงปริ มาณผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั การ
วิจยั เชิงคุณภาพ การสร้างเครื่ องมือผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็ นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ซึ่ งเป็ นการตั้งคาถามแบบปลายเปิ ด (Open ended
Questions) โดยการแสดงการวิ เ คราะห์ ด้ว ย ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบณมาตรฐาน (Standard
Deviatation : S.D) และการวิเคราะห์ความแปรปรวณทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบว่า
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2
ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.02 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
2) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชี พ และรายได้ต่อเฉลี่ยเดือน พบว่า ประชานที่มี เพศ อายุ ระดับ
29

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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การศึ ก ษา การประกอบอาชี พ และรายได้ต่อเฉลี่ ย เดื อน มี ความคิดเห็ นต่อ การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3) ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้านท่า
หลวง หมู่ ที่ 2 ตาบลท่ า หลวง อาเภอพิ ม าย จัง หวัดนครราชสี ม า ได้แก่ 1) การมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนในการตัด สิ น ใจประชาชนในหมู่ บ้านต้อ งเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ มเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ใ นการตัดสิ นใจ ในการทาโครงการต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์ในหมู่บา้ น ช่ วยกันระดม
ความคิดกันในการพัฒนาหมู่บา้ นเพื่อให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ในการกาหนดแผนพัฒนาหมู่บา้ น
ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมเสมอในการตัดสิ นใจว่าจะทาอะไรให้เกิดประโยชน์ในหมู่บา้ น 2) การ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิ ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมทุกคนในหมู่บา้ นในการปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ ตามที่ได้ลงประชามติไว้เพื่อให้สอดคล้องในการพัฒนาหมู่บา้ นเพื่อทา
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ น หอกระจ่ายข่าวในหมู่บา้ นมีส่วนสาคัญในการชี้แจงปั ญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บา้ นเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น 3) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในผลประโยชน์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และมีความสม่าเสมอ และการ
มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าในหมู่บา้ นเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
ในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และ 4) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผล.คณะกรรมการ
หมู่ บ ้า นควรที่ จ ะติ ด ป้ า ยแสดงสิ่ ง ประเมิ น ผลโครงการต่ า งๆที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในหมู่ บ ้า น
สนับ สนุ นให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการติ ดตามประเมินผล การทางานและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของประชาชน การจัดทาแผนพัฒนา
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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 indepth 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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บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่น โดยกาหนด
กรอบความเป็ นอิสระ ใน การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็ นอิสระใน
การกาหนดนโยบายการปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ (รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) แผน
ชุมชน ผลของการบริ หารจัดการให้ชุมชน เรี ยนรู ้จนสามารถกาหนดเป้ าหมาย ด้วยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของคนทั้งชุ มชนให้ร่วมกันคิดตัดสิ นใจ นาแนวทางไปใช้ในการ ดารงชี วิตของคนใน
ชุ ม ชนทั้ง ระดับ ครอบครั ว และชุ ม ชนเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข้ ึ น ในอนาคต โดย ก าหนดเป็ น
กิจกรรมโครงการในลักษณะที่ชุมชนทาได้เองทันทีดว้ ยความสามารถและศักยภาพของ ชุมชน หรื อ
อาศัยความสามารถร่ วมกันกับหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ในการดาเนินการร่ วมกันหรื อ อาจยกให้
เป็ นภาระของหน่ ว ยงานภายนอกชุ ม ชนเป็ นผู ้ด าเนิ น การ ในกิ จ กรรม/โครงการ ที่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถของชุมชน เพื่อผลการพัฒนา ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของชุมชนสู่ จุดมุ่งหมายของ
การเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่เย็น เป็ นสุ ข (กรมการพัฒนาชุมชน, 2550) การส่ งเสริ มให้หมู่บา้ นใช้
แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปั ญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง บนพื้ น ฐานของข้อ มู ล การคิ ด การตัด สิ น ใจและการลงมื อ ท าของคนในชุ ม ชน มี ก าร
วางรากฐานวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ในหมู่บา้ น ทั้งในส่ วนที่ชุมชน
ช่ ว ยกัน ท าด้ว ยตนเอง ชุ ม ชนเสนอขอความร่ ว มมื อ และขอรั บ การสนับ สนุ น งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
ปี พ.ศ. 2554 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดส่ งเสริ มให้ ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนตาบล (ศอช.ต.) ซึ่งเป็ นเครื อข่ายภาคประชาชนในระดับ ตาบลมีภารกิจในการบูรณา
การแผนชุมชน/ แผนพัฒนาหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ นในตาบลให้เป็ น แผนชุมชน บูรณาการระดับตาบล
ไปสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่ น ตลอดจนนาไปสู่ การจัดทาข้อบัญญัติ งบประมาณประจาปี ขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้ในการบูรณาการแผนระดับอาเภอ ส่ งต่อสู่ แผนระดับจังหวัด ตลอดจนส่ ง
ต่ อให้หน่ วยงานภาคี ทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชนพิ จารณาสนับ สนุ น งบประมาณต่ อไปอี ก ด้ว ย
(สถาบันการพัฒนาและบูรณาการแผนชุมชน, 2553)
จากความสาคัญของการจัดทาแผนชุมชนซึ่งถือเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ของ
คนในชุมชนทาให้รู้จกั ตัวตนของตนเองและชุมชน สร้างพลังความสามัคคีในชุมชนทาให้ชุมชนใช้
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ประสบการณ์และความรู ้ร่วมกันกาหนดทิศทาง แนวทาง กระบวรการจัดทาแผนชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถดาเนิ นการเพื่ อตอบสนองความต้องการ เหมาะสมกับ สภาพพื้ นที่ และ
สามารถมีกระบวนการแก้ไขปัญหา และกาหนดระยะเวลาเพื่อความสาเร็ จที่ ชดั เจน เชื่อมโยงรองรับ
นโยบายการพัฒ นาของประเทศ และก าหนดระยะเวลาเพื่ อ ความส าเร็ จ ของเป้ า หมายในการ
ดาเนิ นการได้ ทั้งยังใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและการเชื่อมประสาน ภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการสนับสนุ นงบประมาณและวิชาการอื่ น ๆ ได้ดว้ ยนั้น จึงต้องการศึ กษาถึงการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน กรณี ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ในการให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนหมู่บา้ น หรื อแผนชุมชนของตนเอง เพื่อนาผลที่ได้
จากการศึกษาไปพัฒนาและส่ งเสริ มให้การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น หรื อแผนพัฒนาชุมชนที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
จากความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผูศ้ ึกษาอยากทราบถึงระดับของการมีส่วนร่ วมของประชาชนบ้านท่าหลวง
หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
ปั ญหา และสาเหตุ ปั จจัย ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นแบบมี ส่ ว นร่ วม เพื่ อสามารถน าไปสู่
กระบวนการเรี ยนรู ้ในการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแสวงหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา ตลอดจนเสริ มสร้างศักยภาพการพัฒนาบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสี มาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง
หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเฉลี่ยเดือน
3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท าแผนพัฒ นา
หมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ดในการศึ ก ษาเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นา
หมู่ บ ้า นบ้า นท่ า หลวง หมู่ ที่ 2 ต าบลท่ า หลวง อ าเภอพิ ม าย จัง หวัด นครราชสี ม า ผูว้ ิ จัย ได้ใ ช้
แนวความคิดทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1980) มาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. การประกอบอาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิ
3. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมิลผล

4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะรับ
1) ทาให้ทราบถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
2) ทาให้ทราบถึงการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเฉลี่ยเดือน
3) ทาให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรคการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา

5. ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งศึ กษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นา
หมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ตามแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของ Cohen and Uphoff (1980) โดยมีตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
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1) ตัวแปรอิสระคือข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
1.1) เพศ
1.2) อายุ
1.3) ระดับการศึกษา
1.4) การประกอบอาชีพ
1.5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2) ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจ
2.2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิ
2.3) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในผลประโยชน์
2.4) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผล
2) ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนในพื้นที่บา้ นท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบล
ท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จานวน 150 ครัวเรื อน
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการศึ กษาในช่ วงเวลาระหว่างเดื อนมี นาคม 2563 –
พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1) ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศชาย จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 อายุ 51 – 65
ปี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ
73.3 ประกอบอาชีพ เกษตรกร จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.7. รายได้ต่อเฉลี่ยเดือน รายได้ไม่
เกิน 5,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.7
2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่ บ้านบ้ านท่ าหลวง หมู่ ที่ 2
ตาบลท่ าหลวงอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.02 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
(1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจพบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัด ท าแผนพัฒ นาหมู่ บ ้า นบ้า นท่ า หลวง หมู่ ที่ 2 ต าบลท่ า หลวง อ าเภอพิ ม าย จัง หวัด
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นครราชสี มา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง ทุกข้อ
(2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิ พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัด ท าแผนพัฒ นาหมู่ บ ้า นบ้า นท่ า หลวง หมู่ ที่ 2 ต าบลท่ า หลวง อ าเภอพิ ม าย จัง หวัด
นครราชสี มา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ทุกข้อ
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในผลประโยชน์ พ บว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสี มา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในผลประโยชน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง ทุกข้อ
(4) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการประเมิ น ผลพบว่า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสี มา การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้ านท่ าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่ าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเฉลีย่ เดือน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันพบว่า ประชาชน
ที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันพบว่า ประชาชน
ที่มี อายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันพบว่า
ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่
ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 ประชาชนที่ มี การประกอบอาชี พ ต่ า งกัน มี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ท า
แผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา แตกต่าง
กันพบว่า ประชาชนที่มี การประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้าน
ท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้ อ ที่ 5 ประชาชนที่ มี รายได้ต่อเฉลี่ ย เดือน ต่างกัน มี ส่ วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา แตกต่าง
กันพบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่อเฉลี่ยเดือนต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

7. อภิปรายผล
ผลการเปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นบ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
การประกอบอาชีพ และรายได้ต่ อเฉลี่ยเดือน โดยการแสดงการวิเคราะห์ดว้ ย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation: S.D) และการวิเคราะห์ความแปรปรวณทางเดียว (One –
Way Analysis of Variance)
1) เพศ
ประชาชนที่ มี เพศต่างกัน มี ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกันกับผลงานวิจยั ของ พระสุ ภาพ สุ ภาโว (บัวบรรจง)
(2561: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ตาบล
ยางค้อม อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาท ของพระสงฆ์ในการพัฒนา ชุมชนไม่แตกต่างกัน และกัญรยาณี ย ์ กาฬภักดี (2557:
บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุ มชนบ้านไม้รูด
ตาบล ไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดผลการทดสอบสมมติฐานประชาชน ที่มีอายุ ต่างกัน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตาบลไม้รู ด อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 379
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

2) อายุ
ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกันกับผลงานวิจยั ของ สุ เนติลกั ษณ์ ยกเทพ และยุภาพร
ยุภาศ (2560: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ตาบลบ้าน เดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ที่มีเพศ อายุ อาชี พ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่ วมไม่ แตกต่างกัน ทางสถิตที่
ระดับ .05 และรัฐพงศ์ บุญญานุวตั ร (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนา ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุพบว่าประชาชนมีอายุแตกต่างกัน
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษา
ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกันกับผลงานวิจยั ของสุ เนติลกั ษณ์ ยกเทพ และยุ
ภาพร ยุภาศ (2560: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒ นา เทศบาลต าบลบ้า นเดื่ อ อ าเภอเมื อ งหนองคาย จัง หวัด หนองคาย พบว่า ผลการ
เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ตาบลบ้าน เดื่อ อาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อายุ อาชี พ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่ วมไม่
แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 และสุ วตั ถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2560: บทคัดย่อ)
ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศ การศึกษาและรายได้เฉลี่ย ต่อ
เดือนต่างกัน มีส่วนร่ วมต่อแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน
4) การประกอบอาชีพ
ประชาชนที่ มี การประกอบอาชี พ ต่า งกัน มี ส่ วนร่ วมในการจัดท าแผนพัฒ นา
หมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกันกับผลงานวิจยั ของอนุชิต โมพันดุง
(2560: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ของ เทศบาลนครแหลมฉบังอาเภอศรี ราชาจังหวัดชลบุรี พบว่าการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 380
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ประชาชนในการจัดทา แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
จาแนกตาม เพศอายุอาชีพ และรายได้พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประชาชนที่ มี รายได้ต่อเฉลี่ ยเดื อนต่างกัน มี ส่ วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ น บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกันกับผลงานวิจยั ของรัฐพงศ์ บุญญา
นุวตั ร (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ชุมชนของประชาชนเขต
ดุสิต กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ พบว่าประชาชนมีรายได้แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุ ม ชนโดยรวมและรายด้า น ไม่แตกต่างกัน และอนุ ชิ ต โมพันดุ ง (2560: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของ เทศบาลนคร
แหลมฉบังอาเภอศรี ราชาจังหวัดชลบุรี พบว่า การเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทา แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม เพศ
อายุ อาชีพ และรายได้พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น บ้าน
ท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจ
(1) ประชาชนในหมู่บา้ นควรมีการเข้ามามีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ ในการทาโครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในหมู่บา้ น
(2) ประชาชนทุกคนที่อยู่ในหมู่บา้ นมีส่วนช่วยกันระดมความคิดกันในการ
พัฒนาหมู่บา้ นเพื่อให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
(3) ในการกาหนดแผนพัฒนาหมู่บา้ นต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมเสมอใน
การตัดสิ นใจว่าจะทาอะไรให้เกิดประโยชน์ในหมู่บา้ น
2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปฏิบตั ิ
(1) ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมทุกคนในหมู่บา้ นในการปฏิบตั ิตามแผนงานที่
ได้วางเอาไว้ ตามที่ได้ลงประชามติไว้เพื่อให้สอดคล้องในการพัฒนาหมู่บา้ น
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(2) ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อได้รู้ปัญหาในหมู่บา้ นเพื่อทาให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ น
(3) ห่ อกระจ่ ายข่าวในหมู่บา้ นมี ส่วนสาคัญในการชี้ แจงปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นใน
หมู่บา้ นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในผลประโยชน์
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และ
มีความสม่าเสมอ
(2) การมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าในหมู่บา้ น
เพือ่ ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
4) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผล
(1) คณะกรรมการหมู่บา้ นควรที่จะติดป้ายแสดงสิ่ งประเมินผลโครงการต่างๆ
ที่ประสบความสาเร็จในหมู่บา้ น
(2) ควรสนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติ ดตามประเมิ นผล การ
ทางานและตรวจสอบผลการ ดาเนินงานในโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้า มามี
ส่วนร่ วมในการทากิจกรรมโครงการต่างๆ ในหมู่บา้ น
2) ห่ อกระจ่าย ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ในโครงการ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในหมู่บา้ น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
3) ควรมีภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึ ก ษาวิจัย การเปรี ย บเที ย บ บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ส่งเสริ มการพัฒนาหมู่บา้ น
2) ควรศึกษาวิจยั การวิจยั เชิงปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ น เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในหมู่บา้ น
3) ควรศึกษารู ปแบบในการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
หมู่บา้ น
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่
(แรงต่า-แรงสู ง) กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ภาคอาเภอปากช่ อง
“ต. ปากช่ อง ต. กลางดง ต. คลองม่ วง”
มงคล พรมจันทึก30

บทคัดย่อ
โดยปกติแล้ว การจัดกระบวนการทางานมุ่งเน้นให้พนักงานคิดเป็ น ทาเป็ น เกิดการใฝ่ รู ้
อย่างต่อเนื่องอีกทั้งมาตรฐานคุณภาพงานบริ การ เป็ นตัวหนึ่งที่วดั การทางานขององค์กร ในด้านการ
บริ การให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ดังนั้นในแนวคิดนี้ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ โดยการนาสิ่ งที่มองเห็นในงานของพนักงานในหลายๆด้าน ที่
สามารถคิ ดปรั บ ปรุ ง และแก้ปัญหาได้ในงานนั้น เน้นการใช้ง านได้จริ ง นาไปสู่ การสร้ า งองค์
ความรู ้ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในงานที่ทาอยู่ มีความสอดคล้องกับนโยบายของทางการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค ทาให้เกิดช่องทางใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ในยุด 4.0 คือการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลต่อองค์กร มีความสะดวก รวดเร็ ว ลดขั้นตอนของงานนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคอาเภอปากช่อง วิสัยทัศน์ (Vision) - กฟภ. เป็ นองค์กรชั้นนาที่ทนั สมัย มุ่งมัน่
ให้บริ การพลังงานไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เชื่ อถือได้ เพื่อคุณภาพชี วิต เศรษฐกิจและสังคมที่
ยัง่ ยืนภารกิ จ (Mission) - จัดหา ให้บริ ก ารพลังงานไฟฟ้ าและดาเนิ นธุ รกิ จอื่ นที่ เกี่ ย วเนื่ อง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริ การ โดยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมค่านิยมร่ วม (Core Value) - บริ การ
ดี มีคุณธรรม ดังนัน่ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริ หารการจัดการของงานขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่เดื อนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ที่มีผลต่อการชาระเงินค่า
ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสูง) จึงเป็ นประเด็นให้ศึกษา ในแต่ละปี มีผใู ้ ช้ไฟ จานวนมาก
มายื่นเรื่ องขอขยายเขตไฟใหม่ ผูใ้ ช้ไฟส่ วนใหญ่ไม่มาชาระเงิน ทาให้มีแฟ้มงานสะสมจานวนมาก
ในที่น้ ี ปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีหลายสาเหตุ อย่างเช่น ผูใ้ ช้ไฟที่ยื่นของขยายเขตไม่ได้รับเอกสาร
30

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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จากการส่ งไปร์ ษณี ยไ์ ปยังผูใ้ ช้ไฟ อาจจะตกหล่น หรื อไม่ผใู ้ ช้ไฟยังไม่มีงบประมาณในตอนนั้น ทา
ให้ไม่สามารถมาชาระในเวลาที่กาหนด
คาสาคัญ: 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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บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โดยปกติแล้ว การจัดกระบวนการทางานมุ่งเน้นให้พนักงานคิดเป็ น ทาเป็ น เกิดการใฝ่ รู ้
อย่างต่อเนื่องอีกทั้งมาตรฐานคุณภาพงานบริ การ เป็ นตัวหนึ่งที่วดั การทางานขององค์กร ในด้านการ
บริ การให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ดังนั้นในแนวคิดนี้ จะมุ่งเน้นให้พนักงานมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ โดยการนาสิ่ งที่มองเห็นในงานของพนักงานในหลายๆด้าน ที่
สามารถคิ ดปรั บ ปรุ ง และแก้ปัญหาได้ในงานนั้น เน้นการใช้ง านได้จริ ง นาไปสู่ การสร้ า งองค์
ความรู ้ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในงานที่ทาอยู่ มีความสอดคล้องกับนโยบายของทางการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค ทาให้เกิดช่องทางใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ในยุด 4.0 คือการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลต่อองค์กร มีความสะดวก รวดเร็ ว ลดขั้นตอนของงานนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคอาเภอปากช่อง วิสัยทัศน์ (Vision) - กฟภ. เป็ นองค์กรชั้นนาที่ทนั สมัย มุ่งมัน่
ให้บริ การพลังงานไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เชื่ อถือได้ เพื่อคุณภาพชี วิต เศรษฐกิจและสังคมที่
ยัง่ ยืนภารกิ จ (Mission) - จัดหา ให้บริ ก ารพลังงานไฟฟ้ าและดาเนิ นธุ รกิ จอื่ นที่ เกี่ ย วเนื่ อง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริ การ โดยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมค่านิยมร่ วม (Core Value) - บริ การ
ดี มีคุณธรรม ดังนัน่ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริ หารการจัดการของงานขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ ที่มีผลต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า -แรงสู ง) จึงเป็ นประเด็นให้
ศึกษา ในแต่ละปี มีผใู ้ ช้ไฟ จานวนมาก มายื่นเรื่ องขอขยายเขตไฟใหม่ ผูใ้ ช้ไฟส่ วนใหญ่ไม่มาชาระ
เงิน ทาให้มีแฟ้มงานสะสมจานวนมาก ในที่น้ ี ปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีหลายสาเหตุ อย่างเช่น ผูใ้ ช้
ไฟที่ยนื่ ของขยายเขตไม่ได้รับเอกสาร จากการส่งไปร์ษณียไ์ ปยังผูใ้ ช้ไฟ อาจจะตกหล่น หรื อไม่ผใู ้ ช้
ไฟยังไม่มีงบประมาณในตอนนั้น ทาให้ไม่สามารถมาชาระในเวลาที่กาหนด เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั ญหา
ที่สาคัญที่จะต้องไม่มองข้าม ผูท้ างานวิจยั ยังต้องยิดหลักระเบียบของการไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าออกมา
เพื่อปรับใช้ ในองค์กรเพื่อให้เป็ นแนวทางที่ถือปฏิติ ได้อธิบายไว้คราว ๆ ดังนี้
ระบบการจ่ายไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้า ระบบการจ่ายไฟฟ้า
กฟภ.จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนี้
1) ความถี่ 50 เฮิรตซ์
2) อัตราค่าไฟฟ้ า กฟภ.จะประกาศอัตราค่าไฟฟ้ าให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทราบล่ว งหน้า
ตามที่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กาหนด
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3) การจ่ายไฟฟ้าชัว่ คราว กฟภ.อาจจ่ายไฟฟ้าเป็ นการชัว่ คราวแก่ผขู ้ อใช้ไฟฟ้า ใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) งานเพื่อการก่อสร้างโรงงาน อาคาร บ้านอยู่อาศัย สะพาน ถนน สถานที่
พักคนงานที่ใช้สาหรับ ก่อสร้างเฉพาะแห่ง หรื อเฝ้าของ เป็ นต้น
(2) งานที่จดั ขึ้นชัว่ คราวในงานราชพิธี งานประเพณี หรื องานทางศาสนาของ
หน่วยราชการ หรื อองค์กร ปกครองท้องถิ่นจัดให้มีข้ นึ เป็ นครั้งคราว
(3) การจ่ายไฟฟ้าที่ กฟภ.เห็นสมควรจ่ายไฟฟ้าเป็ นการชัว่ คราว อนึ่ ง การใช้
ไฟฟ้าชัว่ คราวมีระยะเวลาการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ติดตั้งไม่เกิน 1 ปี หากเกินจากนี้ให้พิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป
ระยะเวลาในการยืน่ ขอขยายเขตระบบจาหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง มี
ขั้นตอนต่อไปนี้
1) ติดตั้งระบบจาหน่ายแรงต่าไม่เกิน 250 เมตร
2) ติดตั้งระบบจาหน่ายแรงต่าไม่เกิน 1,000 เมตร
3) ติดตั้งระบบจาหน่ าย แรงสู งไม่เกิน 33 เควี ระยะทางไม่เกิน 500 เมตร และ
หม้อแปลงไม่เกิน 250 เควีเอ
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการยืน่ ของานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต่า-แรงสูง)
ขั้นตอน
1. รับคาร้องและนัดวันสารวจ
2. สารวจรายละเอียด
3. จัดทาแผนผังและประมาณการค่าใช้จ่าย
4. อนุมตั ิแผนผังและประมาณการค่าใช้จ่าย
5. แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผขู ้ อใช้ไฟทราบ
* รวมระยะเวลาตั้งแต่รับคาร้องจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย
6. รับชาระเงินและเตรี ยมการก่อสร้าง
7. ดาเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
* รวมระยะเวลาตั้งแต่รับคาร้องจนดาเนินการก่อสร้างเสร็ จ

ระยะเวลาในการขยายเขตระบบจาหน่ าย(วัน)
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แหล่งที่มา: กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า วันที่ 28/10/2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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2. คาถามการวิจัย
“อะไรที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า (แรงต่า-แรงสูง)”

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจยั ในครั้งนี้ จดั ขึ้นเพื่อศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการชาระเงินของผูใ้ ช้ไฟฟ้าใน
การยื่นขอขยายระบบไฟฟ้ าใหม่(แรงต่า -แรงสู ง)ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอปากช่องแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้า นผูใ้ ช้บ ริ ก าร หรื อปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ โดยจาแนกตาม อายุ เพศ อาชี พ
รายได้เฉลี่ยและอัตราการเสี ยค่าไฟฟ้า
3.2 ด้านผูใ้ ห้บริ การ หรื อปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสื่ อสารทางการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process)

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขต ด้านสถานที่: ตาบลปากช่อง ตาบลคลองม่วง ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง
4.2 ขอบเขตด้านเวลา: เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2563
4.3 ขอบเขตด้านประชากร: ลูกค้าที่ยนื่ ขอขยายเขต ในอาเภอปากช่อง
4.4 ขอบเขตด้านเนื้ อหา: ศึกษาปั จจัย ส่ งผลให้ ลูกค้าไม่สามารถชาระเงิ นได้ เพื่อนาผล
การศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งการดาเนิ นงาน ในงานยื่นของขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า -แรงสู ง) ในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับปั จจัยต่างๆและพึง
พอใจต่อการให้บริ การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต่า -แรงสู ง) ใน
พื้นที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอปากช่ อง ครั้งนี้ ใช้ เป็ นการศึกษาวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้นั ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
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1) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือลูกค้าที่ยนื่ ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่
(แรงต่า-แรงสูง) ที่อาศัยอยูใ่ น เขตพื้นที่รับผืดชอบของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง ตั้งแต่
เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 ซึ่งมีจานวน 143 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือลูกค้าที่ ยื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้ า
ใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) จานวน 40 คน ซึ่งสุ่ มจากจานวนลูกค้า 25 % ซึ่งได้จากตารางสาเร็ จรู ปของ
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้า งใน ธี ร วุ ฒิ เ อกะกุ ล , 2543) เป็ น ตารางที่ ใ ช้ห าขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ ผูว้ ิจยั ยอมรับได้เท่ากับ 10 % เลือกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)

6. เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ค่าไฟเฉลี่ย รายได้ต่อเดื อน
เป็ นคาถามที่มีหลายตัวเลือก(Multiple Choices Question) เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการชาระเงินค่า
ขยายเขตในพื้นที่ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอปากช่อง ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ แยกออกเป็ น
1) ปัจจัยด้านการเงิน เงินทุนหมุนเวียน
จานวน 3 ข้อ
2) ปัจจัยด้านความรู ้เรื่ องงานขยายเขต
จานวน 4 ข้อ
3) ปัจจัยด้านการสื่ อสารภายในองค์กร
จานวน 4 ข้อ
4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
จานวน 4 ข้อ
เป็ นคาถามมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) และมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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คะแนน
การแปลความหมาย
ค่าคะแนน 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
ค่าคะแนน 2 หมายถึง
ไม่ค่อยเห็นด้วย
ค่าคะแนน 3 หมายถึง
เฉยๆ
ค่าคะแนน 4 หมายถึง
ค่อนข้างเห็นด้วย
ค่าคะแนน 5 หมายถึง
เห็นด้วย
โดยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5
ระดับ สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้
จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็ นรายด้านและรายข้อ
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 =
ระดับต่ามาก
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 =
ระดับต่า
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 =
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 =
ระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 =
ระดับสูงมาก
ส่ วนที่ 3 คาถามและข้อเสนอะแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในด้านผลกระทบต่อการชาระ
เงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่(แรงต่ า -แรงสู ง) การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอปากช่ อง ซึ่ งเป็ น
คาถามเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอแนะทางเลือกให้กบั ลูกค้าตอบเป็ นตัวหนังสื อ 1 ข้อ และเป็ นคาถาม
เกี่ยวกับถ้ามีโครงการให้ขยายเขตไฟฟ้าใหม่ ฟรี ให้ลูกค้าตอบเป็ นตัวหนังสื ออีก 1 ข้อ การยืนขอ
เสนอแนะมาจากโครงการของการไฟฟ้าล่าสุ ดปี 2563 เป็ นโครงการที่ยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าฟรี ไม่
เกิน 140 เมตร ทาให้เกิดกระตัดสิ นใจของลูกค้ารายเก่าที่จะมายื่นขอขยายเขตในจานวนมาก และ
อาจจะเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้า สามารถยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า ฟรี ทาให้จานวนแฟ้มงานลด
น้อยลงจากที่ มีจานวนที่สุด

7. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามฉบับนี้ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นเอง โดยมีข้ นึ ตอน ดังนี้
7.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องปั จจัยทีมีผลต่อการชาระเงินค่า
ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) กรณี ศึกษา ต.ปากช่อง ต.กลางดง ต.คอลงม่วง จากนั้น
นามาก าหนดกรอบแนวคิ ดที่ใช้ใ นการวิจัยกาหนดนิ ยามศัพท์ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
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7.2 การหาคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่(แรงต่า-แรงสูง) กรณีศึกษา ต.ปากช่อง ต.กลางดง ต.คอลงม่วง และตรวจสอบเนื้อหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ แล้ว
นามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
7.3 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยการนาแบบสอบถามเสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน 3 ด้าน คือผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การวิจยั ด้านการบริ หารการศึกษา และผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นกฎหมาย ซึ่ งทั้ง 3 ท่านมีความรู ้ไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาโท พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามที่สร้าง
ขึ้นกับกับเนื้ อหาโดยการนานิ ยามและคาถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นว่าคาถามแต่ละข้อ
วัด ได้ต ามนิ ย ามที่ ก าหนดไว้ห รื อไม่ ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง ( IOC: Index of
Consistency) โดยใช้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง คาถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรื อนิ ยามศัพท์-1 หมายถึง
คาถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรื อนิยามศัพท์
0 หมายถึง ไม่แน่ ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรื อนิ ยามศัพท์
เกณฑ์การแปลความหมายมีดงั นี้
ค่า IOC ≥ 0.50 หมายความว่า คาถามนั้นตรงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ค่า IOC  0.50 หมายความว่า คาถามนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
7.4 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปรับปรุ ง แก้ไขตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7.5 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน ซึ่งไม่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั
7.6 นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี ค่าสัมประสัมปสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98

8. การรวบรวมข้ อมูล
1) นานาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 40
คน เพื่อให้ทาแบบสอบถามและทาการเก็บกลับมาทันที
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2) แบบสอบถามที่ ไ ด้ก ลับ คืน มาตรวจสอบความสมบูร ณ์ ค วามเรี ย บร้ อ ย แล้ว น าไป
วิเคราะห์ผลต่อไปซึ่งได้จานวนแบบสอบถาม ครบตามจานวน 40 ฉบับ คิดเป็ น ร้อย 100

9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลพื้นฐาน
วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และในส่ วนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการชาระเงินค่าขยาย
เขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสูง) ในกรณีศึกษา : ต.ปากช่อง ต.กลางดง ต.คลองม่วง ใช้ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

10. สถิติที่ใช้ ในงานวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

11. ผลการศึกษา
ผลของการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าจานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ค่า
ไฟเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ตาบลปากช่อง ตาบล
กลางดง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
40 คน พบว่า
1) เพศ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้อยละ 62.5 รองลงมา เพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 37. 5
2) อายุ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ส่วนใหญ่ อายุ 66 ปี ขึ้นไป จานวน 15
คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 รองลงมา อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 และน้อย
ที่สุด อายุ 56 – 65 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0
3) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ผูใ้ ช้ไฟฟ้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ส่ วนใหญ่ ระดับการชาระ
ค่าไฟฟ้า อยู่ที่ 1,001-3,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.0 รองลงมา มากกว่า 5,000 บาท
จานวน 10คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุด ไม่เกิน 1,000บาท จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5
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4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนผูใ้ ช้ไฟฟ้ ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ส่ วนใหญ่ รายได้
20,001 – 40,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมา 40,001 – 60,000 บาท จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 127.5 และน้อยที่สุด ไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5
จากตารางผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ตอบคาถาม จาแนกตามเพศ อายุ ค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะเห็นได้ว่าจากการสุ่ มให้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็ น
กลุ่มคนสูงอายุ ที่เกษียรณอายุ
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) กรณี ศึกษา ตาบลปากช่อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตาม เพศ อายุ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่
(แรงต่า-แรงสู ง) กรณี ศึกษา ตาบลปากช่อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวม และระดับ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านเงินทุน 2) ปัจจัยด้านความรู ้เรื่ องงานขยาย
เขต 3) ปั จจัยด้านการสื่ อสารภายในองค์กรและ 4) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ/และการส่ งเสริ มการตลาด
รายละเอียดดังต่อ
ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยาย
เขตระบบไฟฟ้าใหม่(แรงต่า -แรงสู ง) กรณี ศึกษา ตาบลปากช่อง ตาบลกลางดง ตาบล
คลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม
ลาดับ
ที่

1.
2.
3.
4.

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อการชาระเงินค่าขยาย
เขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) กรณีศึกษา
ตาบลปากช่ อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่ วง
อาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยด้านเงินทุนหมุนเวียน
ปัจจัยด้านความรู ้เรื่ องงานขยายเขต
ปัจจัยด้านการสื่ อสารภายนอกองค์กร
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ/การส่งเสริ มการตลาด
รวม

ระดับความคิดเห็น
x̄

S.D

แปลผล

2.61
1.93
3.13
4.00
2.92

0.65
0.63
0.48
0.49
0.56

ปานกลาง
ระดับต่า
ปานกลาง
ระดับสู ง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่
(แรงต่า-แรงสู ง) กรณี ศึกษา ตาบลปากช่อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัด
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นครราชสี มาโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มี
ระดับความคิดเห็นปั จจัยด้านเศรษฐกิจ จะอยู่ในระดับสู ง ลองลงมา ปั จจัยด้านการสื่ อสารภายใน
องค์กร และ ด้านปัจจัยทางด้านเงินทุนหมุนเวียน ตามลาดับ
11.1 ความคิดเห็นต่ อปัจจัยที่ผลกระทบต่อการชาระเงินค่ าขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่ (แรง
ต่า-แรงสู ง) ตาบลปากช่ อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่ วง อาเภอปากช่ อง จังหวัด
นครราช
11.1.1 ด้านเงินทุน
1) ระดับ เงิ นทุนของผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าไม่ มี เพี ย งพอต่ อการชาระเงิ น ค่าขยายเขต
เนื่ องจากปั จจุบนั ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ มีราคาค่อนข้างสู ง ทาให้เกิดการชาระเงินในส่ วน
ของงานขยายเขตที่น้อยลง ถ้ามีแหล่งเงินทุนหรื อเงินกู้ ให้กบั ผูใ้ ชไฟฟ้า โดยที่การไฟฟ้าทาสัญญา
กับธนาคาร ให้แบ่งผ่อนจ่ายออกแบบงวดๆ อาจจะเป็ นทางเลือกหนึ่ งให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้า สามารถชาระ
เงินค่าขยายเขตไฟฟ้าใหม่(แรงต่า-แรงสู ง)ในพื้นที่อาเภอปากช่องได้
2) เงินทุนสารองก็เป็ นผลต่อการดารงชีวิต ที่ทาให้เรามีความสุ ขความสบาย
และให้เราได้ใช้ชีวิตประจาวันแหล่งเงินทุนหมุนเวียนย่อมมี ผลต่อการชาระค่าขายายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่เนื่องจากสถานะการณ์ทางการเงินที่มีผลต่อการตอบแบบสอบถามที่บ่งบอกว่าระดับต่า
หมายถึงคือเป็ นปัจจัยสาคัญที่ตอ้ งการให้มองเห็นถึงประเด็นสาคัญ
11.1.2 ด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องงานขยายเขต
1) งานขยายเขตที่มีข้ นั ตอน มีกฎระเบียบที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการยื่นขอ
หลายครั้งที่สับซ้อนซึ่ งเป็ นประเด็นที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องนี้ เพราะ
บางครั้งกฎระเบียบของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ยังมีขอ้ จากัดในหลาย ๆ เรื่ อง ทาให้ข้ นั ตอนและการ
เตรี ยมเอกสาร ที่มีเยอะพอสมควร ดังนั้นถ้าเราพิจารณาให้เห็นถึงข้อนี้ เราควรจะปรับปรุ งเรื่ องของ
กฏระเบียบและข้อบังคับ การยืน่ ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสูง)
2) เรื่ องการทราบขั้นตอนงานขยายเขต จากการตอบแบบสัมภาษณ์ อยู่ใ น
ระดับต่าแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้ไฟฟ้าไม่ได้รับรู ้รายละเลียดเรื่ องขั้นตอนการขยายเขต แสดงให้เห็นว่า
เราควรจะศึกษาหาวิธีที่ทาให้ช่วยให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ า รับรู ้และเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับงานขอขยายเขต
ระบบไฟฟ้า(แรงต่า-แรงสูง)
3) ขั้นตอนการขอขยายเขตและระยเวลาในการทางานของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคก็เป็ นปัจจัยส่ งผลให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าเกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริ การของเรา ทางการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาคย่อมจะต้องจัดการกับระบบคุณภาพมาตรฐานงานบริ การ โดยเฉพาะเรื่ องขั้นตอนและ
กระบวนการ
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11.1.3 ด้านการสื่ อสารภายในองค์กร
1) พนักงานรับผิดชอบเรื่ องงานขยายเขต ที่ผูใ้ ช้ไฟฟ้ายื่นขอขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า -แรงสู ง) จากผลการตอบแบบสอบถามการชี้ แจงรายละเอียด ว่าพนักงานที่รับ
เรื่ องลูกค้าแล้วชี้แจงเอกสารเป็ นความต้องการที่สูงมากที่จะต้องให้พนักงานชี้ แจงรายละเอียดและ
ขั้นตอนงานขอขยายเขต
2) จากการตอบแบบสอบถาม ผูใ้ ช้ไฟฟ้า ให้ความสาคัญทางด้านการมีส่วน
รับรู ้ข่าวสาร ในองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าตระหนักถึงการรับรู ้ข่าวสารและรับรู ้
รายละเอียดในเรื่ องต่างๆ
3) เรื่ องการรับรู ้ข่าวสาร จากทางเว็ปไชค์ หรื อทีวี เนื่องจากผลการวิเคราะห์ที่
ออกมาแสดงให้เห็นว่า ทางผูใ้ ชไฟฟ้าได้รับรู ้ข่าวสารที่นอ้ ยมากทาให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ควรที่จะต้องมีช่องทางการสื่ อสารให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแจกแผ่นพับหรื อเอกสารต่างๆ
11.1.4 ด้านเศรษฐกิจ หรื อการส่งเสริ มการตลาด
1) จากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในด้านโครงการขอขยายเขต
ไฟฟ้า ไม่เกิน 140 เมตร เป็ นโครงการที่การไฟฟ้าทาเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็ นการ
ช่วยเหลือผูใ้ ช้ไฟฟ้า ที่ไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปยังบริ เวณที่ห่างไกลโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ทาให้
ผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า มี ค วามพึ ง พอใจ ในโครงการนี้ เป็ นส่ ว นมาก ท าให้ผ ลของค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานออกมาในเกณฑ์ที่มากที่สุด
2) จากการตอบแบบสอบถามให้เห็นถึงผูใ้ ช้ไฟฟ้ ามีความเชื่ อถือในองค์ก ร
ไฟฟ้าเป็ นอย่างมาก ทาให้เกิดค่านิ ยมขององค์กรและการความวางใจ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผูใ้ ช้
ไฟฟ้าและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3) จากการตอบแบบสอบถามในเรื่ องของภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ จะส่ งผล
กระทบต่อการชาระเงินของท่านอย่างไรเนื่ องจากผูใ้ ช้ไฟฟ้าคิดว่ามีผลกระทบต่อการชาระเงินของ
ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ที่จะต้องคานึงถึงเป็ นปัจจัยในสิ่ งสาคัญ
4) เศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่เป็ นระดับค่อนข้างสู งมากเพราะว่า เป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในปัจจุบนั ทาให้
มีผลกระทบเป็ นอย่างมาก
11.1.5 ผลการสัมภาษณ์
เป็ นคาถามให้ตอบ 2 ข้อเป็ นข้อเสนอแนะและเป็ นแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ในการชาระเงินค่าขยายเขต
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ข้อที่ 1 จากการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า ถ้าการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค มี ข้อเสนอแนะให้ท่ า น
สามารถชาระเงินขยายเขตออกเป็ น 3 งวด หรื อ 5 งวด ในความคิดเห็นของท่านมีต่อคาถามนี้อย่างไร
ส่ วนมากจากบทสั ม ภาษณ์ ลูก ค้า มี ค วามพึ ง พอใจถ้า การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภาคมี โ ครงการแบ่ ง จ่ า ย
ออกเป็ นงวด ๆ จะทาให้ไม่ค่อยกระทบต่อภาระการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และ
เป็ นทางเลือกที่ดี ถ้าการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีโครงการเช่นนี้ให้กบั ผูใช้ไฟฟ้า
ข้อที่ 2 ถ้าการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค มีโครงการยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าฟรี ในระยะทาง 140 เมตร
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการนี้ และจากบทสัมภาษณ์ผใู ้ ช้
ไฟฟ้า ทั้งหมด 40 คน ให้ความเห็นตรงกันว่า เป็ นสิ่ งที่ดีและเห็นด้วยถ้ามีโครงการยื่นขอขยายเขต
ไฟฟ้าฟรี เพราะเป็ นการลดภาระลงได้เยอะมาก สาหรับคนที่บ่านตั้งอยู่ไกลจากระบบไฟฟ้ าจากที่
จะต้องเสี ยเงินในราคาแสนบาทกลับต้องเสี ยในราคาหมื่นกว่าบาท ผูใช้ไฟฟ้ามีกาลังที่จะชาระเงิน
ในส่ วนนี้ ถา้ มีโครงการนี้ เกิดขึ้น จากการสัมภาณ์แบบแจกแบบสอบถาม ลูกค้าที่ยื่นขอก่อนเดือน
มกราคม 2563 ที่สัมภษณ์เมื่อทราบว่ามีโครงการยื่นขอขยายเขตไฟ้ฟาฟรี ก็จะมายื่นใหม่ทุกราย ทา
ให้เห็นว่า การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีโครงการนานโยบายตามรัฐบาลมาใช้ช่วยเหลือประชาชน ทาให้
ช่วยลดภาระประชาชน

12. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
จากการสรุ ปผลการวิจยั สามาถวิพากษ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคาถามของการ
วิจยั ได้ดงั นี้
12.1 ปัจจัยด้ านเงินทุน
ปัจจัยทางด้านเงินทุนจะส่งผลต่อการชาระเงินของงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ เพราะเป็ น
ปั จ จัย หลัก ของการสะสมเงิ น ทุ น การใช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน ถ้าหากเกิดการใช้จ่ายเงินทุนออกไป อาจจะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ที่ออกมา
เป็ น รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่เท่ากัน ทาให้เกิดผลกระทบในบริ เวณกว้างของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ทาให้เกิดความ
เดือดร้อน จึงทาให้เป็ นสาเหตุของการที่ไม่มีความสามารถในการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
ใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) จากงานวิจยั เรื่ องระดับความพึงพอใจและความคาดหวังในการให้บริ การของ
บุ ค ลากรกองประปาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองงู เ หลื อ มอ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
นครราชสี มาโดยนายอารี ลือกลาง (2552) พบว่าค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาโดยเฉลี่ยต่อเดือนของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทาให้ความพึงพอใจในการให้บริ การของบุคลากรกองประปาเกี่ยวกับเรื่ อง
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เจ้า หน้า ที่ แ ต่ ง กายเรี ย บร้ อ ยและเหมาะสมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ส อดคล้องกับ
ผลการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรับชาระเงินผ่านทางไปรษณี ยใ์ นอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านราคาและค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้บริ การเมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรกพบว่าผูใ้ ช้ไฟฟ้า
มีความพึงพอใจต่อค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่เหมาะสมดอกเบี้ยในกรณี ชาระค่าไฟฟ้า
เกินกาหนดเป็ นธรรมและค่าธรรมเนี ยมในกรณี ถูกงดจ่ายไฟฟ้ าเหมาะสมซึ่ งค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
ส่ งผลต่อความพึง พอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารเช่นกัน (พรศรี ลิมปพนาสิ ทธิ , 2546)ในขณะที่ งานวิ จัย
ของอัจฉโณทัย ภูษณสุ วรรณศรี (2557) เรื่ องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ
ภัตตาคารอาหารประเภทสุ ก้ ีในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้ามากที่สุดคือความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าและคุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้ได้ซ่ ึงคุณค่าที่ลูกค้ารับรู ้จะ
เพิ่มสู งขึ้นได้น้ นั จะต้องเกิดจากความคุม้ ค่าที่เกิดจากคุณภาพเทียบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่สูญเสี ยไป
12.2 ปัจจัยด้ านความรู้ เกีย่ วกับงานขยายเขต
พบว่าส่ วนใหญ่ จะไม่มีความรู ้ทางด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ที่ทาให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ ในงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระ
เงินค่าขยายเขต ในเรื่ องความรู ้ความเข้าในเรี่ องขยายเขตเป็ นปั จจัยหนึ่ ง ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การชาระเงินค่าขยายเขต
12.3 ปัจจัยด้านการสื่ อสารภายนอกองค์กร
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.13 และพบว่ากระแสอิทธิพลของสื่ อออนไลน์/
โทรทัศน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิวตั น์มีปัจจัยที่ส่งผลให้มีความเบี่ยงเบนเข้าสู่ กลุ่มการรับรู ้
ข่ า วสาร ในการช าระเงิ นค่ า ขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่ สื่ อ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสื อพิ มพ์ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตและการตัดสิ นใจ และผูใ้ ช้ไ ฟฟ้าจะได้รับข้อมูลจากสื่ อมากกว่าการ
เชิญชวนโดยตรง โดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับรู ้และทราบถึงแนวคิดและวิธีการ
12.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และการส่ งเสริมการตลาด
พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการชาระเงินค่าขยาย
เขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซึ่งทาให้เกิดสภาพทางเงิน การลงทุน หรื อเงินเก็บ ในสภาพคล่องส่งผลกระทบ
ในบริ เวณกว้าง และรวมถึงการส่ งเสริ มในกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้า
เห็นถึงผลประโยชน์และเข้าถึงโครงการที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผูใ้ ช้ไฟเอง โครงการต่างๆที่
ไฟฟ้ าสนับสนุ นให้เกิดขึ้นจะเป็ นผลดี ต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ดังนั้นจึงเป็ นทางเลื อกให้เกิ ดภาพรวมอยู่ใน
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ระดับสู งมาก ดังนั้นจึงเป็ นทางเลือกให้เกิดภาพรวมอยู่ในระดับสู งมาก ตามแนวความคิดปริ มาณ
เงินของเคนส์ เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จตกต่าทัว่ โลกในระหว่างปี พ.ศ. 2472- 2476 ปรากฏว่าทุก
ประเทศต่างประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแนวนโยบายเศรษฐกิจของคลาสสิ คไม่สามารถนามา
แก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงไปได้ เจ.เอ็ม.เคนส์.(J.M. Keynes) ซึ่ งเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษได้
เสนอแนะแนวคิดใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ในหนังสื อ The General Theory แนวความคิดของเคนนั้น
แตกต่างไปจากสานักคลาสสิ คสาหรับในเรื่ องเกี่ยวกับปริ มาณเงินนั้นมีดงั นี้
1) ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย
2) ความต้องการถือเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
3) ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกาไร
ดัง นั้นจะเห็ นได้ว่ า ความต้องการถื อ เงิ นข้อ 2) และข้อ 3) นั้นเป็ น นั้นเป็ นแนวคิ ดที่ เพิ่ ม เข้า มา
นอกจากนี้ความต้องการถือเงินสองประเภทนี้ผกผัน กับอัตราดอกเบี้ยด้วย 9 คืออัตราดอกเบี้ยสู งขึ้น
ความต้องการถือเงิน 2 ประเภทนี้ จะลดลงแต่ถา้ อัตราดอกเบี้ยลดลงความต้องการถือเงิน 2 ประเภท
นี้จะสู งขึ้นเคนส์ยงั มีแนวความคิดเพิ่มเติมจากพลาสติกในแง่ที่วา่ เงินนอกจากทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนแล้วยังเป็ นตัวรักษาค่า (Store of Value) ด้วยจากแนวคิดนี้ ทาให้สินทรั พย์บาง
ประเทศที่มีสภาพคล่องคือ เช่นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาน่าจะรวมอยูใ่ นปริ มาณเงิน แ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s) หมายถึง กลุ่มเครื่ องมือทาง
การตลาด ที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ถู ก จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายเพื่อมให้บรรลุผลทางการตลาด โดยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ปัจจัย
หลัก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านสถานที่ (Place) ด้านราคา (Price) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) (Kotler, 1997, p. 92) ต่ อ มา Booms and Bitner (1981) ได้เ พิ่ ม ปั จ จัย อี ก 3
ปั จจัย เพื่อสนับสนุนทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) โดย Kumar (2010, pp. 47-51) และ
จะมองถึ ง ความพึ งพอใจในการให้บริ ก ารด้วย เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อการชาระเงิน
ถึงแม้ว่าผูจ้ ดั ทาจะไม่เน้นในด้านความพึงพอใจแต่ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงิน
ค่าขยายเขตด้วยเช่นเดียวกัน เป็ นไปตาม ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกยินดีหรื อผิดหวัง
ของบุคคลหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์หลังจากเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่คาดว่าจะได้รับ (Kotler,
1997, p. 40) ความพึงพอใจ อาจหมายถึงการรับรู ้ถึงสิ นค้าหรื อการบริ การเฉพาะแต่ละบุคคล โดย
เกี่ยวพันกับความคาดหวังของสิ นค้านั้น ๆ (Schiffman & Kanuk, 2004, p. 14) ความพึงพอใจมักจะ
ถูกนามาพิจารณา เพราะเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อการซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภคได้ (Baker, p. 436) โดย Chaplin
(1986, p. 437) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจนั้นในทางจิตวิทยาหมายถึง ความรู ้สึกเองของผูร้ ับบริ การ
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เทียบกับประสบการณ์จากการใช้บริ การในสถานที่น้ นั ๆ ทั้งนี้ จากการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของผลิต
ภัณธ์หรื อบริ การที่ได้รับจริ งและผลที่คาดหวัง Patterson (1993, p. 449) ได้จาแนกความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งออกเป็ น 3 กรณี
1) หากผลลัพ ธ์ที่ ได้จริ ง มี มากกว่า สิ่ ง ที่ ค าดหวัง จะทาให้เกิ ดความพึ งพอใจใน
ระดับสูง
2) หากผลลัพธ์ที่ได้จริ งเท่ากับสิ่ งที่คาดหวัง จะทาให้เกิดความพึงพอใจ
3) หากผลลัพธ์ที่ได้จริ งน้อยกว่าสิ่ งที่คาดคิด จะไม่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
จากข้อมู ล เบื้ องต้น อาจจะสามารถสรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจนั้นคื อความรู ้ สึ ก ยิ น ดี กับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ได้รับ โดยมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของสิ่ งที่ได้รับน้อยกว่าที่
คาดหวังไว้แล้วจะทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึกไม่พอใจ ทั้งนี้ ความพึงพอใจอาจใช้เป็ นตัวชี้ วดั ของคุณภาพ
การให้บริ การ เนื่องจากมีผบลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของ

13. ข้ อเสนอแนะ
1) ควรดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาบนพื้นฐานในเรื่ องความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริ การ ที่การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคให้บริ การแก่ผูใ้ ช้ไฟฟ้ ามีความเข้าใจเบื้ องต้นในเรื่ องงานเกี่ยวกับงานขยายเขต
ระบบไฟฟ้าใหม่
2) เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้า ทีตอ้ งการ ยืน่ ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่
3) จัดทาโครงการที่ส่งเสริ มการลดภาระค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้ไฟฟ้า โดยภาครัฐช่วยเหลือ
4) จัดทานวัตกรรมส่งเสริ มความสะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าเกิดความ
มัน่ ใจในการให้บริ การของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
5) ผูใ้ ช้ไฟฟ้าต้องมีส่วนร่ วมในการยืน่ ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ โดยรวมกลุ่มมายื่นขอ
ในการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อเป็ นการเพิ่มขอบเขตของโครงการขยายเขตไฟฟ้ า ฟรี จากเดิม 140
เมตร ถ้ารวมตัวกันมายื่นขอ ก็อาจจะเพิ่ม เป็ น 200 เมตร 500 เมตร ทาให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า จะประหยัด
งบประมาณในส่ วนนี้เป็ นอย่างมาก
6) รัฐควรมีมาตรการกาหนดให้ทุกภาคส่ ว นในสังคม ร่ วมกันกับประชาชน (ผูใ้ ช้ไฟฟ้า)
เพื่อตอบสนองความต้องการของการบริ การลูกค้าและการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเป็ นการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกค้าถ้ารัฐบาลมีการสนับสนุนในโครงการต่างๆในอนาคต
7) ควรส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสร้ า งความมั่น ใจ ในการให้ บ ริ ก ารและท าให้ เ กิ ด มาตรฐาน
เกี่ยวกับงานขอใช้ไฟฟ้าและงานขอขยายเขตไฟฟ้าใหม่
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14. บทสรุป
จากผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้ า
ใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) กรณี ศึกษา ตาบลปากช่อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม และระดับ จากผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมปัจจัยทั้ง 4 ด้านได้แก่
ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านเงินทุน 2) ปั จจัยด้านความรู ้เรื่ องงานขยายเขต 3) ปั จจัยด้านการสื่ อสารภายใน
องค์กรและ 4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ/และคู่แข่งทางการตลาด รายละเอียดดังต่อไปนี้
14.1 ปัจจัยด้ านเงินทุน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 2.61 และพบว่าปั จจัยทางด้านเงินทุนจะส่ งผลต่อการ
ชาระเงินของงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ เพราะเป็ นปัจจัยหลักของการสะสมเงินทุน การใช้จ่าย
เงินทุนทาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน ถ้าหากเกิดการใช้จ่ายเงินทุนออกไป
อาจจะทาให้เกิดช่ องว่างระหว่า งรายได้ที่ ออกมาเป็ น รายรับ -รายจ่ าย ที่ไม่เท่ากัน ทาให้เกิ ดผล
กระทบในบริ เวณกว้างของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ทาให้เกิดความเดือดร้อน จึงทาให้เป็ นสาเหตุของการที่ไม่มี
ความสามารถในการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสูง)
14.2 ปัจจัยด้ านความรู้ เรื่ องขยายเขต
ภาพรวมอยู่ในระดับต่า มีค่าเฉลี่ย 1.93 และพบว่าส่ วนใหญ่ จะไม่มีความรู ้ทางด้านงาน
ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ที่ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ในงานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ ซึ่ งเมื่อ
พิจารณาแล้วปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขต ในเรื่ องความรู ้ความเข้าในเรี่ องขยาย
เขตเป็ นปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขต
14.3 ปัจจัยด้านการสื่ อสารภายในองค์กร
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.13 และพบว่ากระแสอิทธิพลของสื่ อออนไลน์/
โทรทัศน์/หนังการโฆษณาในยุคโลกาภิวตั น์มีปัจจัยที่ส่งผลให้มีความเบี่ยงเบนเข้าสู่ กลุ่มการรับรู ้
ข่ า วสาร ในการช าระเงิ นค่ า ขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่ สื่ อ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสื อพิ มพ์ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตและการตัดสิ นใจ และผูใ้ ช้ไฟฟ้าจะได้รับข้อมูลจากสื่ อมากกว่าการ
เชิญชวนโดยตรง โดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับรู ้และทราบถึงแนวคิดและวิธีการ
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14.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และการส่ งเสริมการตลาด
ภาพรวมอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 4.00 และพบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่ ซึ่ งทาให้เกิดสภาพทางเงิน การ
ลงทุน หรื อเงินเก็บ ในสภาพคล่องส่งผลกระทบในบริ เวณกว้าง และรวมถึงการส่งเสริ มในกิจกรรม
หรื อโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าเห็นถึงผลประโยชน์และเข้าถึงโครงการที่ทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวผูใ้ ช้ไฟเอง โครงการต่าง ๆ ที่ไฟฟ้ าสนับสนุ นให้เกิดขึ้นจะเป็ นผลดีต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ดังนั้นจึงเป็ นทางเลือกให้เกิดภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งมาก
14.5 ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาผลการวิเคราะห์
ในด้านผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) ตาบลปาก
ช่อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่วง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
จากผลของงานวิจยั พบว่ามีขอ้ เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา ในด้านผลกระทบต่อการชาระ
เงินค่าขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหม่ (แรงต่า-แรงสู ง) ตาบลปากช่อง ตาบลกลางดง ตาบลคลองม่ วง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ดังนี้
ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารจัดรู ้ แบบในด้านปั จจัย ที่ ส่ งเสริ มการลงทุนโดยแบ่งเป็ นการชาระเงิน
ออกเป็ นงวด ๆ เพราะเป็ นการลดภาระให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า อย่างน้อยก็เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ทาให้ผใู ้ ช้
ไฟฟ้า ที่ไม่มีไฟฟ้าผ่านในที่ดินของตนเอง ที่จะเข้ามายื่นของานขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่ รวมไป
ถึงจัดทาโครงการที่ครอบคลุมไปถึงการขอขยายเขตฟรี ในพื้นที่ ที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้ าใช้ให้เป็ น
100% เพราะเนื่ องจาก ปี 2563 ที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีโครงการยื่นขอขยายเขต ฟรี
140 เมตร ทาให้เป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในปั จจุบนั และเป็ นการช่วยเหลือผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ไม่มี
ความสามารถในการชาระเงินค่าขยายเขต ตามที่ผลการตอบแบบสอบถาม ถ้ามีการขยายขอบเขต
ของโครงการยืน่ ขอขยายเขตไฟฟ้า ฟรี จาก 140 เมตร ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อครอบคลุมทาให้เกิดการใช้
ไฟฟ้าจากถาวรทุกครัวเรื อน อีกทั้งถ้ามีการส่ งเสริ มให้ความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้น ในงานขยายเขต
กับผูใ้ ช้ไฟฟ้าเพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษา เป็ นตัวเลือกให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
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การบริหารจัดการ และปัจจัยความสาเร็จของโครงการองค์กรแห่ งความสุ ข
HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ภานุรุจ เข็มบุบผา31

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการ และปัจจัยความสาเร็ จของโครงการ
องค์ ก รแห่ งความสุ ข HAPPY WORKPLACE กรณี ศึ ก ษา การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา โดยเป็ นการศึ กษาทั้งเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
ซึ่ ง ขอบเขตด้า นประชากรในการศึ ก ษานี้ ได้แก่ การศึ ก ษาเชิ งคุ ณภาพโดยการใช้การสัม ภาษณ์
ประธานคณะกรรมการโครงการองค์ก รแห่ งความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 1 คน และ การศึกษาเชิง
ปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานในสังกัดสานักงานเขต การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 150 คน สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ของปั จ จัย ความส าเร็ จ
ของโครงการ
ผลการศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 มิ ติ ได้แก่ มิ ติแรก การบริ หารของประธานคณะกรรม
โครงการองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งให้ความสาคัญกับแนวทางการบริ หาร เพื่อให้
โครงการได้สามารถดาเนิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นประโยชน์แก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นการบริ หาร
ไปที่ การให้ความสาคัญกับการคัดเลือกคณะกรรม ที่มีความสามารถในแต่ละด้าน การเอาใจใส่
การทางาน มีจิตสาธารณะ, การวางแผนการดาเนิ นการโครงการ ให้เหมาะสมกับนโยบายหลัก
ขององค์กร งบประมาณ ความเหมาะกับวัฒนธรรม ประเพณี ขนมธรรมเนี ยมอันดีงาม รวมถึ ง
31
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ความต้อ งการของพนัก งานเป็ นส าคัญ เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะกิ จ กรรมของโครงการสร้ า งประโยชน์
สร้างความสุ ขให้กบั พนักงานในสานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดนครราชสี มา มากที่ สุด มิติที่สองเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน โดยศึกษาถึงปัจจัยส่วน
บุคคล และปั จจัยทางการบริ หารโครงการ จากการสุ่ มเก็บตัวอย่างจานวน 150 คน ของพนักงาน
ท างานอยู่ ใ น ส านั ก งานเขต การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค เขต 3 ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
จัง หวัดนครราชสี ม า ซึ่ ง มี ช่ วงกลุ่มช่ วงอายุที่ หลากหลาย ซึ่ งอายุเฉลี่ ย ส่ วนใหญ่ อยู่ที่ 26-30 ปี
และอายุ ร าชการส่ ว นใหญ่ อยู่ ที่ 10-15 ปี ซึ่ งต่ า งให้ ค วามร่ วมมื อ และประเมิ น โครงการ
ว่ า มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ กิ จ กรรมเป็ นประโยชน์ กับ ตัว พนั ก งาน และต่ า งแสดง
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่ดาเนินงานไปแล้ว และสิ่ งที่อยากให้มีการจัดขึ้นอย่างหลากหลาย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของโครงการองค์ ก ร
แห่งความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
จังหวัดนครราชสี มา ในปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน เพศ วัย วุฒิการศึกษา อายุราชการ ที่แตกต่างกัน
ไม่ได้ส่งผลกับปั จจัยการบริ หาร ซึ่ งแสดงว่า การการดาเนิ นงานของโครงการนั้น สามารถรองรับ
ความต้องการของพนัก งานได้เป็ นอย่างดี เหมาะสมกับ ทุก เพศ ทุก วัย ของพนัก งาน สามารถ
ส่ งเสริ มให้พนักงานทางานได้อย่างมีความสุ ข อีกทั้งพนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
และมีขอ้ เสนอแนะการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อพนักงานในอนาคตอย่างหลากหลาย

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 406
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

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. บทนา
ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรก ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรื อ รัชกาลที่ 5 โดยจอมพลเจ้าพระยา สุ รศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็ นเจ้า
หมื่นไวยวรนาถ โดยท่านได้ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟฟ้า ที่กรม
ทหารหน้า ซึ่งเป็ นที่ต้ งั กระทรวงกลาโหมในปั จจุบนั ในวันที่เปิ ดทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็ น
ครั้งแรกนั้น ปรากฏว่าบรรดาขุนนาง ข้าราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่ นขนัดด้วย
ความตื่นตาตื่นใจ เมื่อความทรงทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขึ้นในวังหลวงทันที จากนั้นมาไฟฟ้าก็เริ่ มแพร่ หลาย ไป
ตามวังเจ้านาย
สาหรับกิจการไฟฟ้ าในส่ วนภูมิภาค เริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการเมื่อทางราชการได้ต้ งั แผนก
ไฟฟ้าขึ้นในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมือง
นครปฐมขึ้ น เพื่ อจาหน่ า ยไฟฟ้ า ให้แก่ ป ระชาชนเป็ นแห่ ง แรกเมื่ อ ปี 2473 จากนั้น ไฟฟ้ า จึ งได้
แพร่ หลายไปสู่ หัวเมืองต่าง ๆ ขณะเดี ยวกันก็มีเอกชนขอสัมปทานจัดตั้งการไฟฟ้ าขึ้นหลายแห่ ง
ต่ อ มา ในปี 2477 มี ก ารปรั บ ปรุ งแผนกไฟฟ้ า เป็ นกองไฟฟ้ า สั ง กั ด กรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น กองไฟฟ้าภูมิภาค และเปลี่ยนเป็ น การไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค หรื อ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค หรื อ กฟภ. (PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY ตัวย่อ
PEA) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริ การจาหน่ ายไฟฟ้ าและบริ การระบบ
ไฟฟ้ า แก่ ประชาชนในส่ วนภูมิภาคทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ปั จ จุ บ ัน การไฟฟ้ า ส่ ว นภาค มี แ นวทางการบริ ห ารและพัฒ นาองค์ก ร โดยใช้น โยบาย
“KEEN14 สานงานเดิม เสริ มธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์” โดยมีความหมายคือ
K – KEEP IMPROVING EXISTING BUSINESS
E – ENHANCE NEW BUSINESS
E – EMPLOY INNOVATION AND TECHNOLOGY
N – NOURISH HUMAN RESOURCE
จากนโยบาย ด้าน N- NOURISH HUMAN RESOURCE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เล็งเห็นถึง
ความสาคัญทางด้านทรัพยากรมนุษย์ จึงมีโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยให้พนักงานทางานร่ วมกันได้อย่าง
มีความสุข ตามแผนปฏิบตั ิดา้ น LEANING & GROWTH L1HR1
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โครงการ HAPPY WORKPLACE คือ ถือเป็ นอีกหนึ่งโครงการ ที่เป็ นกระบวนการพัฒนา
คนในองค์กรอย่างมีเป้ าหมาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยใช้ความสุ ขพื้นฐาน 8
ประการ (HAPPY 8) เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการชีวิตให้มีความสุข ประกอบด้วย
1) HAPPY BODY (สุ ขภาพดี) มีความสุ ขแข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
2) HAPPY HEARTS (น้ าใจงาม) มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
3) HAPPY SOCIETY (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้ อต่อชุมชนและสังคม
4) HAPPY RELAX (ผ่อนคลาย) รู ้จกั ผ่อนคลายต่อสิ่ งต่างๆ ในการดาเนิ นชีวิต
5) HAPPY BRAIN (หาความรู ้) มีการศึกษาหาความรู ้พฒั นาตนเองตลอดเวลา
6) HAPPY SOUL (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ
ดาเนินชีวิต
7) HAPPY MONEY (ปลอดหนี้) มีเงิน รู ้จกั เก็บ รู ้จกั ใช้ ไม่เป็ นหนี้
8) HAPPY FAMILY (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมัง่ คง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา ก็เป็ นอีกหนึ่ง
หน่ วยงาน ที่ได้นาเอา โครงการ HAPPY WORKPLACE มาปฏิ บตั ิ โดยเริ่ มตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึ ง
พ.ศ.2562 รวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 ปี ด้วยกัน ซึ่ งได้รับความสนใจจากทั้งผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ในการเข้าร่ วมโครงการอย่างสม่าเสมอ
จากการให้การยอมรับและเข้าร่ วมของโครงการ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะการศึกษาการบริ หาร
จัดการ และปัจจัยความสาเร็จของโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา ว่ามีการดาเนิ นการ
อย่างไร ที่ส่งเสริ มในการดาเนิ นงานของโครงการ รวมถึงปัจจัยใดที่ทาให้โครงการดังกล่าวสาเร็ จ
จึงเป็ นที่มาของการศึกษาครั้งนี้

2. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาการบริ หารจัดการ และปั จจัย ความส าเร็ จของโครงการองค์ก รแห่ งความสุ ข
HAPPY WORKPLACE กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสี มา
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั เรื่ องการศึกษาการบริ หารจัดการ และปั จจัยความสาเร็ จของโครงการ
องค์ก รแห่ ง ความสุ ข HAPPY WORKPLACE กรณี ศึ ก ษา การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขต 3 ภาค
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ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษาภายใต้ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ า,
การจัดการเชิ ง กลยุท ธ์ระดับ ปฏิ บ ัติก าร (Functional Level Strategy) เพื่ อสร้ างองค์ก ารสุ ขภาวะ,
องค์การสุ ขภาวะหรื อองค์การแห่ งความสุ ข (HAPPY WORKPLACE 10), ความผูกพันต่อองค์การ
(ENGAGEMENT), การจัดการการความรู ้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT), ความหมายแนวคิด
และทฤษฎี ก ารบริ หารจัดการ POSDCoRB, เพื่ อศึ ก ษาความเกี่ ย วข้องถึ งปั จจัย ที่ ทาให้โครงการ
ดังกล่าวสาเร็จ
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั เป็ นการศึกษา 2 มิติดว้ ยกัน ได้แก่
1) มิติทางการบริ หารของผูบ้ ริ หาร ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการองค์กร
แห่ งความสุ ข HAPPY WORKPLACE กรณี ศึ กษา การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค เขต 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา
2) มิ ติ ข องของพนั ก งานและลู ก จ้ า งการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค เขต 3 ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จัง หวัด นครราชสี ม า โดยก าหนด ตัว แปรอิ ส ระ (INDEPENDENT
VARIABLE) ได้แก่
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล
(1.1) อายุ
(1.2) ระดับการศึกษา
(1.3) เพศ
(1.4) ตาแหน่ง
(1.5) อายุราชการ
(1.6) อื่น ๆ (การเข้าร่ วมกิจกรรม ในโครงการฯ ของ กฟฉ.3)
(2) ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการโครงการ
(2.1) บุคลากร
(2.2) การบริ หารจัดการ
(2.3) งบประมาณ
(2.4) สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในโครงการ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการบริ หารจัดการ และปั จจัยความสาเร็ จของโครงการองค์กร
แห่งความสุ ข Happy Workplace HAPPY WORKPLACE HAPPY WORKPLACE กรณี ศึกษา การ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีในการ
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วิจยั ซึ่งประกอบไปด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั
ได้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประธานคณะกรรมการโครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace HAPPY
WORKPLACE HAPPY WORKPLACE ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จังหวัดนครราชสี มา
2) พนัก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภาค เขต 3 ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จัง หวัด
นครราชสี ม า ในการวิ จัย ผูว้ ิ จัย ได้ก าหนดกลุ่มตัว อย่า ง โดยใช้วิ ธี ของ โทโร่ ยามาเน่ ( TORO
YAMAN Eoro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ค่าความคลาดเคลื่อน 5%) ใช้สูตร
สูตร n=N/(1+Ne^2 )
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลอื่นที่ยอมรับได้
แทนค่า n=400/(1+400〖(0.05)〗^2 )
N = 200
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ คานวณได้ คือ 200 คน

3. การสุ่ มตัวอย่าง
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สาหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หาร และการแจกแบบสอบถาม
พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา

4. เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ใช้ การศึ ก ษามี การเก็ บข้อมู ลจากการสัมภาษณ์
และสารวจโดยใช้แบบสบถาม ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ดังนี้
1) ใช้วิธี ก ารสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก กับ ประธานคณะกรรมการโครงการองค์ก รแห่ ง
ความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
จังหวัดนครราชสี มา จานวน 1 คน กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ คือ
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(1) มิ ติ ก ลยุ ท ธ์ ข องการด าเนิ น โครงการองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข HAPPY
WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) มิติของความสาคัญของโรงการองค์กรแห่ งความสุข
2) แบบสอบถาม จานวน 200 คน (พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา)
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานของการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการโครงการองค์กร
แห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จดั ทาแบบสอบถามสาหรับลักษณะของการดาเนิ นงาน ดังนี้
1) ด้านบุคลากร
2) ด้านบริ หารจัดการ
3) ด้านงบประมาณ
4) ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก
เกณฑ์ให้คะแนนมีดงั นี้
ระดับความคิดเห็น
ข้อความเชิงบวก
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
โดยในส่ วนที่ 2 นี้ จะใช้ค่ า ทางสถิ ติ คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อกาหนดการแปลความหมายด้วยการองิเกณฑ์ ซึ่แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ จาก
การใช้ความกว้างของชั้น
ความกว้างของชั้น =

=

คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
5-1
5

= 0.8
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ซึ่งนามาหาเป็ นการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยจากการทาแบบสอบถามได้ ดังนี้
ระดับค่าเฉลีย่
ความหมาย
5.00 – 4.2
มากที่สุด
4.19 – 3.40
มาก
3.39 – 2.60
ปานกลาง
2.59 – 1.80
น้อย
1.79 – 1.00
น้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุ น ให้มี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม โครงการ
องค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ สาหรับพนักงานและลูกจ้าง ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
3.1 Happy Body (สุขภาพดี) เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของพนักงาน
ที่ตอ้ งการให้องค์การส่งเสริ มกิจกรรมเสริ มสร้างสุขภาพ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านร่ างกาย เพื่อให้
สุขภาพดี
3.2 Happy Heart (น้ า ใจงาม) เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ความต้องการของพนัก งาน
ที่ จะให้องค์ก ารแนะนาเรื่ องความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ รวมถึ งกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับการเสริ มสร้าง
ความเอื้อเฟื้ อ
3.3 Happy Society (สังคมดี) เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับ ความต้องการของพนักงงานที่
ต้องการให้องค์การแนะนาเรื่ องสังคมมีสุข และกิจกรรมที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการเสริ มสร้างสังคมมีสุข
ในหน่วยงาน
3.4 Happy Relax (ผ่อนคลาย) เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับความต้องการเสริ มสร้างการ
ผ่อนคลายความเครี ยด และกิจกรรมที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครี ยดจากการทางาน
3.5 Happy Brain (หาความรู ้) เป็ นคาถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู ้ดา้ น
ต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้
3.6 Happy Soul (ทางสงบ) เป็ นคาถามเกี่ยวกับความต้องการของพนักงานที่จะให้
องค์การเสริ มสร้างคุณธรรมประจาใจ และกิจกรรมที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการเสริ มสร้างคุณธรรมประจา
ใจสาหรับหน่วยงาน
3.7 Happy Money (ปลอดหนี้ ) เป็ นคาถามเกี่ยวกับความต้องการของพนักงานที่
จะให้องค์การแนะนาเรื่ องของเศรษฐกิจการเงิน และกิจกรรมที่ตอ้ งการเกี่ยวกับด้านการเงิน
3.8 Happy Family (ครอบครั ว ดี ) เป็ นค าถามเกี่ ย วกี บ ความต้อ งการส่ ง เสริ ม
ครอบครัว และกิจกรรมที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการส่งเสริ มครอบครัวมีสุข
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การเก็บข้อมูล ทุ ติยภูมิ การค้นคว้าข้อมูล เอกสาร งานวิจยั ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง รวมถึ ง
แนวคิดที่สัมพันธ์กบั กรณีศึกษา
2) การเก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ งในรู ปแบบการสั ม ภาษณ์ ป ระธาน
คณะกรรมการโครงการองค์กรแห่ งความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา และการทาแบบสอบถามของพนักงานและ
ลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา โดยผูศ้ ึกษา
เป็ นผูด้ าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

6. ผลการศึกษา
1) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกจากประธานคณะกรรมการโครงการองค์กร
แห่งความสุข Happy Workplace ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสี มา
1.1 มิ ติ ก ลยุ ท ธ์ และภาวะผู ้น าในการด าเนิ น โครงการองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
Happy Workplace ของ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
จังหวัดนครราชสี มา
การด าเนิ น งานองค์ก รแห่ ง ความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา นั้น มีการนานโยบายหลักขององค์กร
KEEN14 เข้ามาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับส่ วนงาน โดยคานึ งถึง งบประมาณ คณะกรรมการ และ
ความต้องการของพนักงาน รวมถึง การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้น ต้องคาถึงความเหมาะสมกับ
สภาพสังคม ประเพณีอนั ดีงามของไทย
การจัดสรรงบประมาณนั้น ต้องพิจารณาว่า ในแต่ละปี ได้งบประมาณมามากน้อย
เพียงใด เพื่อจัดสรรไปยังโครงการที่พนักงานต้องการให้มีการจัดกิจกรรม และมีการกันงบประมาณ
ส่ วนนึ ง ไว้สารองกรณี ฉุก เฉิ น อี กทั้ง หากกิ จกรรมไหน เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการท าบุ ญ
บริ จาคสิ่ งของ หรื อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ก็จะเปิ ดรับน้ าใจจากพนักงานในสังกัด ให้มีการ
ช่วยกันเพื่อให้กิจกรรมสาเร็จลุล่วง
การคัด เลื อ กคณะกรรมการ ในการเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการด าเนิ น โครงการนั้ น
คณะกรรมการโครงการองค์กรแห่ งความสุ ข HAPPY WORKPLACE ของ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
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เขต 3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดนครราชสี มา ได้คานึงถึงความสามารถของคณะกรรมการ
แต่ ล ะคน ว่ า มี ค วามสามารถ เหมาะสมกับ การจัด กิ จ กรรมแต่ ล ะอย่า งที่ ไ ด้มี ก ารวางแผนไว้
คณะกรรมการแต่ละคน ต้องเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยดาเนินการ มีใจรักการบริ การ มีจิต อาสา ทัศนคติ
ในการท างานตรงกัน สามารถท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ และหากเล็งเห็ นว่า พนัก งานคนอื่ น ๆ มี
ความสามารถก็จะเชิญชวนเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันดาเนินโครงการ
การจัดการกิจกรรมแต่ละอย่าง ก็จะฟังเสี ยงส่ วนใหญ่ของพนักงาน ว่ามีความต้องการ
อย่างไร รวมถึงศึกษากิจกรรมจากปี ก่อนๆ ปั ญหาต่างๆในการดาเนิ นกิจกรรมที่ผ่านๆมา เพื่อนามา
ปรับปรุ งกิจกรรมในปี นั้น ๆให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และการจัดกิจกรรมทุก ๆ อย่าง ก็จะฟั ง
เสี ยงส่ วนน้อยเช่นกัน ว่าอยากให้จดั กิจกรรมอะไร ซึ่ งเป็ นการดูแล พนักงานในทุก ๆ ส่ วนให้มี
ความสาคัญเท่าเทียมกันหมด
ซึ่ งการจะให้พนักงานเข้าร่ วมโครงการนั้น ต้องให้มีการบริ หารจัดการโครงการที่ดี
ต้องมี ความพร้ อมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ตัวคณะกรรมการ ผูป้ ระสานงาน สิ่ งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทราบ และมาเข้าร่ วม
ซึ่ งหากเป็ นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ มีประสิ ทธิ์ ภาพ กิจกรรมนั้นๆ ก็ควรนามาจัดตั้ง
เป็ น องค์ความรู ้ขององค์กร เพื่อจัดเก็บการดาเนินงาน อีกทั้งเผยแพร่ ให้การไฟฟ้าส่ วนภูมิ เขตอื่น ๆ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ และพนักงานในเขตนั้น ๆ
1.2 มิติต่อการให้ความสาคัญขององค์กรแห่งความสุข Happy Workplace
ประธานคณะกรรมการฯ ให้ค วามส าคัญ ในการจัด กิ จ กรรมองค์ก รแห่ ง ความสุ ข
HAPPY WORKPLACE เป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากเล็ง เห็ น ว่า เป็ นโครงการที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ตัว
พนักงาน เพราะ การที่พนักงานจะสามารถ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพร้อมในการ
ทางานให้สาเร็ จลุล่วง ต้องเกิดจาก ตัวพนักงานเองก่อน พนักงานต้องมีความพร้อม มีจิตใจ และต้อง
มีความสุ ขในการทางาน ซึ่ งโครงการองค์กรแห่ งความสุ ข สามารถส่ งเสริ มให้ ตัวพนักงานได้มี
ปัจจัยเหล่านี้ข้ นึ ได้
เมื่อพนักงานมีความสุ ข พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสาคัญ พนักงานก็จะมี ใจพร้อม
ใจการทางานองค์กรก็ขบั เคลื่อนไปได้ เมื่อองค์กรสามารถเติ บโต ก็จะดูแลพนักงานได้ดีข้ ึน เกิด
เป็ นวัฎจักรหมุนเวียนไปเรื่ อยๆ จนพนักงานเกิดความรัก เกิดความผูกพันในองค์กร องค์กรก็จะได้
ประโยชน์ตามไปด้วยเช่นกัน
2) ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการแจกแบบสอบถามพนั ก งานการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
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พนั ก งาน ที่ ท าแบบสอบถาม จ านวนทั้ง สิ้ น 150 คน ประกอบเป็ น เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา อายุราชการ จานวนปี ที่เข้าร่ วมโครงการ นั้น ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 85 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57, อายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 28, ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
88 คน คิดเป็ น ร้อยละ 59, อายุราชการ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 และ จานวนปี
ที่เข้าร่ วม ระหว่าง 2-4 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 89
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริ หารจัดการโครงการ
เป็ นการสอบถามพนักงาน ในหัวข้อต่าง ๆ แบ่งการสอบถามเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับความคิดเห็น
ข้อความเชิงบวก
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
โดยในส่ ว นที่ 2 นี้ จะใช้ค่ า ทางสถิ ติ คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อกาหนดการแปลความหมายด้วยการอิง เกณฑ์ ซึ่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
จากการใช้ความกว้างของชั้น
ความกว้างของชั้น =

=

คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
5-1
5

= 0.8

ซึ่งนามาหาเป็ นการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยจากการทาแบบสอบถามได้ ดังนี้
ระดับค่าเฉลีย่
ความหมาย
5.00 – 4.2
มากที่สุด
4.19 – 3.40
มาก
3.39 – 2.60
ปานกลาง
2.59 – 1.80
น้อย
1.79 – 1.00
น้อยที่สุด
โดยการสอบถามด้านการบริ หารจัดการโครงการ มีผลการศึกษาดังนี้
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2.2.1 ด้านบุคลากร
ข้อ มู ล ผลการศึ ก ษาค่ า เฉลี่ ย ปั จ จัย การบริ ห ารงานด้า นบุ ค ลากร(ผู ้บ ริ หาร/
คณะทางาน/ ผูป้ ระสานงานโครงการ) อยูใ่ นค่าเฉลี่ยที่ 4.07 – 4.16 ซึ่งอยูใ่ นระดับ มาก
2.2.2 ด้านบริ หารจัดการ
ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ปัจจัยการบริ หารงานด้านบริ หารจัดการ อยูใ่ นค่าเฉลี่ย
ที่ 3.92 – 4.16 ซึ่งอยูใ่ นระดับ มาก
2.2.3 ด้านงบประมาณ
ข้อมูลผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ปัจจัยการบริ หารงานด้านงบประมาณ อยูใ่ นค่าเฉลี่ยที่
3.83 – 4.03 ซึ่งอยูใ่ นระดับ มาก
2.2.4 ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ข้อมู ล ผลการศึ ก ษาค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ปั จจัย การบริ หารงานด้า น
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก อยูใ่ นค่าเฉลี่ยที่ 3.98 – 4.08 ซึ่งอยูใ่ นระดับ มาก

7. บทวิพากษ์
ผูศ้ ึกษานาเสนอโดยเรี ยงลาดับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1) การศึ ก ษาการบริ หารงานโครงการองค์ก รแห่ งความสุ ข Happy Workplace
ของ กฟฉ.3
2) ศึกษาปัจจัยส่ งเสริ มความสาเร็ จการบริ หารงานโครงการองค์กรแห่งความสุ ข
HAPPY WORKPLACE ของ กฟฉ.3
ปัจจัยที่ส่งเสริ มความสาเร็ จของโครงการ ประกอบไปด้วย ปัจจัยส่ วนบุคคล และ
ปั จจัยด้านการบริ หาร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความหลากหลาย ทั้งทางด้าน อายุ วุฒิ
การศึกษา และอายุราชการ ซึ่ งถือเป็ นกลุ่มการเข้าร่ วมโครงการที่หลากหลาย แต่การดาเนิ นการ
บริ หารงาน ด้านการบริ หารจัดการ, ด้านงบประมาณ และ ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกในโครงการ สามารถสอดคล้องกับกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
การแสดงความพึงพอใจต่อโครงการของพนักงานที่อยูใ่ น เกณฑ์ “มาก” รวมถึง การพิสูจน์สมติฐาน
ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อปัจจัยการสาเร็จของโครงการฯ
3) การวางแผนโครงการ ของประธานคณะกรรมการ เป็ นการวางแผนที่ น า
นโยบายหลักขององค์กร มาปรับใช้ให้เหมาะกับ ประเพณี อนั ดีงามของไทย งบประมาณที่ได้มา
ความสามารถของคณะกรรมการแต่ละคนที่ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ มีจิตอาสา มี
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การติดตามกิจกรรมที่จดั ไป รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็ นแรง
กระตุน้ แรงจูงใจ ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ทางานได้อย่างมีความสุ ข รวมถึงแล้ว ว่ามี
ปั ญหาในเรื่ องใด เพื่อใช้ในการปรับปรุ งงานต่อไป เพื่อดาเนิ นโครงการให้สาเร็ จลุลวง และเป็ น
ประโยชน์ต่อพนักงาน รวมถึงองค์กรเอง

8. บทสรุป
โดยจากผลการศึกษานั้น สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1) เนื่ อ งจากช่ ว งที่ ท าการส ารวจกลุ่ ม ตัว อย่ า งนั้ น เป็ นช่ ว งที่ ไ วรั ส โควิ ด -19
(COVID-19) ระบาด ทาให้กลุ่มตัวอย่าง ที่ตอ้ งเก็บจานวนทั้งสิ้ น 200 คน สามารถเก็บได้เพียง 150 คน
2) การประเมิ น ปั จ จัย ปั จ จัย ความส าเร็ จ ของโครงการองค์ก รแห่ ง ความสุ ข
HAPPY WORKPLACE ของ กฟฉ.3 ในด้ า นการบริ หารงาน ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลากร(ผู ้บ ริ หาร
โครงการ), ด้านการบริ หารจัดการ, งบประมาณ และ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความ
สะดวกในโครงการ พนักงานประเมินการบริ หารงานต่างๆ ที่มีระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด อยูใ่ นเกณฑ์ “ดี”
3) จากการสารวจแบบสอบถามถึงปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ความแตกต่าง
กันของ เพศ อายุ วุ ฒิก ารศึ ก ษา อายุราชการ นั้น ผลออกมาคือไม่มี ความแตกต่างกัน ต่อปั จจัย
ความสาเร็จปัจจัยความสาเร็จของโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE ของ กฟฉ.3
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ภพ สุประเพียร32

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการสวม
หมวกนิรภัยของวัยรุ่ นใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทาการศึกษาข้อมูลด้วย
แบบสัมภาษณ์ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุ 13 -19 ปี จานวน 30 คน แล้ว รวบรวมข้อมูล นา
ประเด็นหลัก และ ประเด็นย่อย ๆ มาประมวลผล แล้วนาเสนอผลการวิจยั เชิงบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็นว่า 1) ปั จจัย เรื่ อง เพศไม่มีผลกับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิ รภัย ในขณะขับ ขี่รถจัก รยานยนต์ 2) ไม่พ บว่า ปั จจัย เรื่ อง อายุไ ม่มี ผลกัพ ฤติ
กรรมการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยน 3) ปัจจัย เรื่ อง การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยขณะขัขขี่รถจักรยานยนต์ 4) ปั จจัย เรื่ อง ประสบการณ์
การประสบ อุบตั ิเหตุ นั้นมีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 5)
ปัจจัย เรื่ อง ความรู ้ เกี่ยวกับหมวกนิรภัย และกฎหมายที่ใช้บงั คับ มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภัย ระดับแรก 6) ปั จจัยทางสังคม มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย และจากการศึกษา
พบว่า ยังมีปัจจัยเรื่ อง 1) ระยะทาง 2) ปัจจัย เรื่ อง ป้องกันแสงแดด ลม และ 3) ปัจจัย เรื่ อง เป็ นภาระ
ครอบครัว มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ผลการศึกษา สามารถนามาเป็ นแนวทางในการ
ฝึ กอบรมให้ความรู ้ จัดกิจกรรม รณรงค์ เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจร ให้เห็นถึง
ความสาคัญ และประโยชน์ในการสวมหมวกนิรภัย ของวัยรุ่ น ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และนา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการสร้างเสริ มพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่ น เพื่อลดอุบตั ิเหตุ ลดการ
เสี ยชีวิต ให้ทราบถึงความปลอดภัยจากการสวม หมวกนิรภัย และ เพื่อ ป้องกันอุบตั ิเหตุ ให้ได้ผล
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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1. บทนา
ปั จจุ บ ันนี้ อุบ ัติ เ หตุ ท างถนนเป็ นปั ญหาส าคัญที่ ท าให้ค นในประเทศไทย เสี ย ชี วิ ต เป็ น
จานวนมาก ในระดับต้น ๆ ของการเสี ยชีวิต ซึ่งอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
บนท้องถนน และส่ วนใหญ่มกั จะเกิดกับ กลุ่มวัยรุ่ น ที่ไม่ค่อยมีความรู ้ความเข้าใจ ประโยชน์จาก
การสวมหมวกนิ รภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ทาให้ได้รับความอันตรายแก่ ชีวิต ร่ างกาย และ
เสี ยหายแก่ทรัพย์สิน ทาให้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผูข้ บั ขี่ และผูป้ ระสบภัย เศรฐกิจ และ
สังคม ในด้านจิตใจ ของ ญาติผสู ้ ู ญเสี ย บาดเจ็บ รวมถึงรัฐบาล ด้วย ถ้าหากผูป้ ระสบภัยไม่เสี ยชี วิต
ในทันที่ ก็ย่อมที่จะเป็ นภาระแก่ครอบครั ว คนใกล้ชิดที่ ตอ้ งดู แล ก่ อให้เกิ ดค่าใช้จ่ายจานวนมาก
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ ครอบครัวต้องจ่ายเอง และ รัฐบาลที่ตอ้ งรับภาระ
ถ้าหากวัยรุ่ น สวมใส่หมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ บนถนน ไม่วา่ จะเป็ นทางใน
หมู่บา้ น หรื อ ทางหลวง หรื อ ขับขี่ในระยะทางไม่ว่าจะไกล หรื อใกล้ หากเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนมา การ
สวมหมวกนิ ร ภั ย ก็ จ ะช่ ว ยท าให้ ล ดความรุ นแรงจากอุ บ ั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ลดแรงกระแทก
กระทบกระเทือนที่ศีรษะ ลดการสูญเสี ย ได้อย่างมาก ไม่ทาให้เสี ยชีวิต หรื อสูญเสี ยอวัยวะได้ ถึงแม้
ในปั จจุ บนั นี้ ก็มีกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก บัญญัติไว้ เกี่ยวกับหมวกนิ รภัย มีสภาพ
บังคับตามกฎหมาย หากบุคคลใดไม่สวมหมวกนิรภัยในเวลาขับขี่ หรื อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ก็
จะได้รับโทษตามกฎหมาย ถูกตารวจจับ ปรับ ก็ตาม แต่ผวู ้ ิจยั สังเกตุเห็น ว่า ยังมีวยั รุ่ นที่พกั อาศัยอยู่
ในเขตตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวนไม่น้อยเลยที่ไม่สวมหมวกนิ รภัย
ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ บนท้องถนน
จาก รายงานผลการจับกุมการกระทาผิดกฎหมายจราจร ของตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี กรณี
ไม่สวมหมวกนิรภัยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 81,774 ราย และ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 132,807 ราย ส่ วน จากรายงานผล
การจับกุมการกระทาผิดกฎหมายจราจร ของตารวจภูธรอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กรณีไม่สวม
หมวกนิรภัยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 2,514 ราย และ ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 8,737 ราย
ซึ่ ง ตาบลล านารายณ์ อาเภอชัย บาดาล จัง หวัดลพบุ รี นั้น แบ่ ง เขตการปกครองเป็ น 12
หมู่บา้ น ประกอบด้วยหมู่บา้ น หมู่ 1 บ้านลานารายณ์,หมู่ 2 เขายายกะตา, หมู่ 3 บ้านลานารายณ์, หมู่
4 บ้านลานารายณ์ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ , หมู่ 5 บ้านลานารายณ์ , หมู่ 6 บ้านลานารายณ์ , หมู่ 7 บ้านท่า
ศาลา, หมู่ 8 บ้านลานารายณ์ (บ้านบุญส่ ง), หมู่ 9 บ้านอุดมสัน (ลารายณ์), หมู่ 10 บ้านรถไฟพัฒนา
(ลานารายณ์), หมู่ บ้านคลองเขว้า, หมู่ 12 บ้านเขาหน้าตัด

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 423
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม แม่น้ าป่ าสักไหลผ่าน และสลับกับภูเขา
เขตพื้นที่ ทิศเหนื อ ติดกับ ต.นิ คมลานารายณ์, ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทิศใต้ ติดกับ
แม่น้ าป่ าสัก ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่ามะนาว, ต.บัวชุม อ.ชัย
บาดาล จ.ลพบุรี ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
การเดินทางการคมนาคมใช้การเดินทางรถยนต์ และทางรถไฟ
1) ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 21) และถนนสายลานารายณ์ ด่านขุนทด(สาย 205)
2) ทางรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ / กรุ งเทพ-หนองคาย / กรุ งเทพ-อุดรธานี
ประชากรตามทะเบีย นราษฎร์ ประมาณ 17,463 คน และมีประชากรแฝง ที่เข้ามาเรี ย น
หนังสื อ มาทาการค้าขาย อีกจานวนมาก ไม่นอ้ ยกว่า 20,000 คน ตาบลลานารายณ์ เป็ น ศูนย์กลาง
การค้าขาย สิ นค้า เกษตร สิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ เป็ นศูนย์รวมหน่วยราชการ หลายหน่วยงาน
เช่น ที่ว่าการอาเภอชัยบาดาล สถานีตารวจภูธรชัยบาดาล เทศบาลตาบลลานารายณ์ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลลานารายณ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล โรงเรี ยนชัยบาดาลวิทยา โรงเรี ยนอนุบาลลานารายณ์
โรงเรี ยนนารายณ์ วิทยา โรงเรี ยนสามัคคีวิทยา เทคโนโลยี่ชัยบาดาล ธนาคารพานิ ชย์ จานวน 7
ธนาคาร และ อีกหลายหน่วยงาน
ดังนั้นพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ผวู ้ ิจยั
จึงต้องการจะศึกษาว่ามี “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ของผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ ใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ” เพื่อจะได้นาผลจากการวิจยั
มาเป็ นแนวทาง ในการกาหนดมาตรการในเชิงนโยบาย เชิงปฎิบตั ของหน่วยราชการต่าง ๆ หลาย ๆ
หน่ วยงาน ในตาบลลานารายณ์ ได้ทางานแบบบูรณาการร่ วมกัน กาหนดมาตรการ ในการสวม
หมวกนิรภัยของกลุ่มวัยรุ่ น การอบรมให้ความรู ้กบั วัยรุ่ น ให้ทราบถึงประโยชน์ในการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ผลจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ความสาคัญกับการสวม
หมวกนิรภัย หาแรงจูงใจ ให้เด็กวัยรุ่ นสวมหมวกนิ รภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบตั ิเหตุ
ลดการเสี ยชีวิต ให้ทราบถึงความปลอดภัยจากการสวม หมวกนิรภัย และ เพื่อ ป้องกั นอุบตั ิเหตุ ให้
ได้ผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. คาถามวิจัย
มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทาให้วยั รุ่ นที่อาศัยในเขตตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี สวมหมวกนิรภัย
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยของวัยรุ่ นที่อาศัยใน
ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

4. ขอบเขตการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู ้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิ รภัย การศึกษาใช้ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ วัยรุ่ นอายุ 13-19 ปี ที่อาศัยในเขตตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จานวน 30 คน

5. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั อาศัยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรตัวอย่าง
เป็ นวัยรุ่ น ช่วงอายุ 13-19 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ มาโดยวิธีการเลือก สุ่ ม กลุ่มประชากรตัวอย่าง จาก
ประชากรวัยรุ่ นเพศชายจานวน 15 คน และ เพศหญิงจานวน 15 คน ที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ ที่พกั
อาศัยอยูใ่ นเขตตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีการเลือกมาจากหมู่บา้ นละ 6
คน เป็ นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน จานวน 5 หมู่บา้ น จาก 12 หมู่บา้ น ของตาบลลานารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

6. ระเบียบวิธีวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิ รภัย
และบทบาทสาคัญของหมวกนิรภัยในการ ป้องกันการบาดเจ็บ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และอินเทอร์เน็ต
เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
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7. ปัจจัยที่ศึกษา
ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาว่าปั จจัย ดังต่อไปนี้ และมีปัจจัย อะไรบ้างที่มีผลกับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
1) เพศ ผูว้ ิจทั าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างว่าเพศชาย เพศหญิง มีผลกับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อไม่
2) อายุ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างว่าอายุช่วงวัยรุ่ น ตอนต้น (อายุ 13-16 ปี ) และ
วัยรุ่ นตอนปลาย (อายุ 17-19 ปี ) มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
หรื อไม่
3) การมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในขณะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อไม่
4) ประสบการณ์ การได้ รับอุบัติเหตุ จากรถจักรยานยนต์ มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อไม่
5) ประสบการณ์การกระทาความผิด ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจ จับ ปรับ หรื อดาเนินคดี เกี่ยวกับ
หมวกกนิรภัย พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อไม่
6) ความรู้ เกี่ยวกับหมวกนิรภัย และกฎหมายที่ใช้ บังคับหมวกนิรภัย มีผลกับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อไม่
7) ปั จ จั ยสนั บ สนุ นทางสั งคม เช่ น บิ ดา มารดา ครอบครั ว สถานศึ ก ษา ข่าวสาร ทาง
โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อไม่

8. เครื่ อมือที่ใช้ ในการทาวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการทาวิจยั โดยวิธี การสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรตัวอย่างโดยตรง โดย
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดคาถามที่ตอ้ งการวิจยั ไว้เป็ นคาถามหลัก ๆ โดยผูท้ าวัจยั จะไปสัมภาษณ์ วัยรุ่ นช่วง
อายุ 13-19 ปี ที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ ในแต่ละหมู่บา้ น ที่กลุ่มประชากรตัวอย่างอาศัยอยู่ โดย ให้
ผูใ้ หญ่ บ ้า น แต่ ล ะหมู่ บ ้า น เป็ น ผูท้ าการสุ่ ม เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง แล้ ว นัด สั ม ภาษณ์ ณ ที่ ท าการ
ผูใ้ หญ่บา้ น แต่ละหมู่บา้ น ตามแบบคาถามสัมภาษณ์ที่กาหนดไว้แล้วโดยใช้คาถามเหมือนกัน ให้
ตอบคาถามสัมภาษณ์แบบอิสระ เป็ นคาถามปลายเปิ ด ซึ่ งจะได้คาตอบหลายแง่มุม หลากหลาย
คาตอบ มีการจดบันทึก บันทึกเสี ยงทั้งสองฝ่ าย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่อาศัยใน
ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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9. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทาวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการทาการวิจยั ไว้ เป็ นวิธีสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างประชากรอายุ 1319 ปี อาศัยอยูใ่ น ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยตนเองจานวน 30 คน ดังนี้
1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 3 ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ด้วยตนเอง
2) ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 4 ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คนด้วยตนเอง
3) ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 9 ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ด้วยตนเอง
4) ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 10 ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ด้วยตนเอง
5) ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 11 ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จานวน 6 คน เพศชาย 3 คน หญิง 3 คนด้วยตนเอง

10. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1) ผูว้ ิจยั เริ่ มแรกโดยการทบทวนวรรณกรรม ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย สอบถามข้อมูลต่างๆกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ครู และผูป้ กครอง ผูน้ า
ท้องถิ่น เกี่ยวกับสภาพปัญหาในเรื่ องของการประสบอุบตั ิเหตุ ยังมีกลุ่มวัยรุ่ น ที่ไม่สวมหมวกนิ รภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ติดตามข่าวสาร ทางอินเทอร์เน็ต ในเรื่ องของการเกิดอุบตั ิเหตุ ทางทุติย
ภูมิ ช่องทางไลน์
2) ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบคาถาม ปั จจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ว่ามีปัจจัย
อะไรบ้าง โดยเป็ นคาถามปลายเปิ ด ให้กลุ่มประชากรตัวอย่างตอบแบบอิสระ ผูว้ ิจยั เตรี ยมตัวทาการ
สัมภาษณ์ ได้ทาหนังสื อแนะนาตัวถึงผูน้ าท้องถิ่น กานันตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี และนัดหมายผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละหมู่บา้ น เพื่อนัดกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ โดย ผูใ้ หญ่บา้ นจะมี
หลัก เกณฑ์ใ นการเลื อกกลุ่ม ตัว อย่าง คือต้องเป็ นบุ คคลที่ ขับขี่ ร ถจัก รยานยนต์เป็ นอาศัย อยู่ ใ น
หมู่ บ ้า นพบเห็ น ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์เ ป็ นประจ า เป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ น ไม่ ค่ อ ยสวมหมวกนิ ร ภัย มี
ความสามารถ เข้าใจในการสื่ อสาร ถามตอบชัดเจน ยินยอมให้สัมภาษณ์
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3) ผูว้ ิจัย ได้ ไปท าการสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยตนเอง ช่ วงวันที่ 4 ถึ ง 13
พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30-18.00 แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ แล้วนาเสนอ

11. ผลการศึกษา
งานวิจัย เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มี ความสัมพันธ์กับพฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ รภัย ของ ผูข้ ับขี่
รถจักรยานยนต์ใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือ วิจยั เป็ นแบบวิธีการสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ช่วง อายุ 13-19 ปี ที่พกั
อาศัย อยู่ ในเขต หมู่ที่ 3, 4, 9, 10 และ 11 ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยใช้
วิธีสัมภาษณ์ หมู่บา้ นละ 6 คน แบ่ง เป็ น เพศชาย 3 คน เพศหญิง 3 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูล
การศึกษากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 30 คน
ผูว้ ิจยั ได้ ออกแบบคาถามสัมภาษณ์ ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุ ขภาพ แนวคิดเรื่ องการ
เรี ยนรู ้ ความรู ้ กฎหมาย ต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชกฤษฎีกา ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย แนวคิดเรื่ องอุบตั ิภยั จากการจราจร แนวคิดเรื่ อง การบาดเจ็บจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์และบทบาทสาคัญของหมวกนิ รภัยในการป้องกันการบาดเจ็บ บทบาทสาคัญ
ของหมวกนิ รภัย ในการป้ องกันการบาดเจ็บ งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง ว่ามี ปั จจัย อะไรบ้างที่ มี ผลกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และได้ผลการศึกษามาดังนี้
จากการศึกษาผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปั จจัยต่างๆที่ตอ้ งการศึกษา จากกลุ่มต
ตัวอย่าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ วัยรุ่ น ช่วงอายุ 13-19 ปี จานวน 30 คน ที่พกั อาศัยใน ตาบลลานารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผล การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แต่ละบุคคล
ดังนี้
คนที่ 1. อายุ 17 ปี เพศ ชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และปั จจัยทางสังคม ไม่มีผล กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ และความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิรภัย มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 2. อายุ 18 ปี เพศชายให้สัมภาษณ์ ว่า ตนเอง ไม่มี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย
ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุและความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทางสังคม
มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
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คนที่ 3. อายุ 17 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ ว่าตนเอง ไม่มี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย
ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ และความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทางสังคม
มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 4. อายุ 15 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และปั จจัยทางสังคม ไม่มีผล กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ และความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิ ร ภัย มี ผ ล กับ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย และ ตนเองเคยประสบอุ บัติ เ หตุ ท าง
รถจักรยานยนต์ เด็กชายปั ญญา บอกว่า “ ถ้าตนเองไม่สวมหมวกนิ รภัย คงตายไปแล้ว ” การสวม
หมวกนิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะช่วยลดการกระแทก ของศีรษะได้มาก
คนที่ 5. อายุ 14 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ ว่าตนเอง ไม่มี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
ไม่มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิ รภัย และปัจจัย
ทางสังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 6. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนเอง ไม่มี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีผล กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิ รภัย และ ปั จจัย
ทางสังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 7. อายุ 14 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนเอง ไม่มี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิ เหตุจากรถจัก รยานยนต์ และไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ น คดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ และ
ปัจจัยทางสังคม ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวก
นิ ร ภั ย มี ผ ล กั บ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภั ย ส่ ว นปั จ จั ย เรื่ องอื่ น ๆนั้ น เวลาตนเองขั บ
รถจักรยานยนต์ ไปไกลๆ เช่นไปที่เขาวงพระจันทร์ (ระยะห่างประมาณ 60 กิโลเมตร) หรื อ อาเภอ
ลาสนธิ (ระยะห่ าง ประมาณ 30 กิโลเมตร) ก็จะใส่ หมวกนิ รภัย แต่ถา้ ซื้ ไปอของ ในตลาดใกล้บา้ น
ส่วนใหญ่จะไม่สวมหมวกนิรภัย และรี บ ๆ ที่จะไปซื้อของ
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คนที่ 8. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ
ปัจจัยทางสังคม ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ มี
ผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย เพราะเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ แล้วสวมหมวกนิ รภัย จะได้รับการ
ดูแลตามกฎหมาย ในเรื่ อง ของ พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
คนที่ 9. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ และ ปั จจัย
ทางสังคม ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิ รภัย
มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ตนเอง เคยได้รับการอบรม จากโรงเรี ยน โดยมีเจ้าหน้าที่
ตารวจ มาเป็ นวิทยากร เรื่ องประโยชน์ของการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ว่า “ไป
ใกล้ไปไกลก็ตอ้ งใส่ หมวกกันน็อค ,ขับรถไม่ว่าถนนเล็กถนนใหญ่ก็ตอ้ งใส่ หมกนิ รภัย ,ยิ่งรี บก็ยงิ่
ต้องใส่ , หมวกนิรภัยไม่ทาให้อึดอัด” หมวกนิรภัยช่วยลดแรงกระแทกเวลาศรี ษะกระทบสิ่ งต่างๆ จะ
มีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และ จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับ
คนที่ 10. อายุ 16 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และไม่ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัย การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิ รภัย ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 11. อายุ 19 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภัย ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวก
นิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 12. อายุ 14 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และไม่ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิ รภัย ส่ วนประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
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คนที่ 13. อายุ 18 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ไม่มีมี
ผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วน ปัจจัยทางสังคม และความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวก
นิ รภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย นายนพดล ตอบว่า ใส่ หมวกนิ รภัยเพื่อป้ องกัน
แสงแดด และกลัวหน้าดา การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยได้มาก เนื่องจากบ้านเราอากาศร้อนมาก
คนที่ 14. อายุ 16 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เ คย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
ปัจจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย
โดย ปั จจัยทางสังคมมีผล มาก เพราะเวลา พ่อ แม่ บอกให้ผ มใส่ หมวกนิ รภัย ก็จะต้องใส่ ทุกครั้ ง
“ผมไม่อยากให้พ่อ แม่เสี ยใจ เวลาเกิดอุบตั ิเหตุ ” และพ่อ แม่ บอกว่า ถ้าไม่ใส่ หมวกนิรภัย เดี่ยวจะ
โดนตารวจจับ
คนที่ 15. อายุ 16 ปี เพศชาย ให้สัมภาษณ์ว่าตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจ ากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัย การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิ รภัย ส่ วน ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 16. อายุ 19 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กั บพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภัย ส่ วน ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวก
นิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย โดย ปัจจัยทางสังคม มีผลมาก เพราะ ยาย บังคับให้
ใส่ หมวกนิ รภัย โดยให้เหตุผลว่า เดียวโดนตารวจจับ กลัว ยาย จะว่าจึ งต้องใส่ หมวกนิ รภัย และ
โรงเรี ยน บังคับให้สวมหมวกนิรภัย ถ้านักเรี ยนคนไหนไม่ใส่ หมวกนิรภัยมาโรงเรี ยน จะถูกทาโทษ
โดยเวลาโรงเรี ยนเลิก จะให้ออกจากโรงเรี ยนหลังจากคนที่ใส่หมวกนิรภัย
คนที่ 17. อายุ 18 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภัย ส่ วน ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับหมวก
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นิ ร ภัย มี ผ ล กับ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย นางสาวนนภัส สร บอกว่ า ถ้า ตนเองขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ไปไกลๆเช่น จังหวัดลพบุรี( ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร) จะสวมหมวกนิ รภัย
เพื่อความปลอดภัย เวลาเกิดอุบตั ิเหตุ และป้องกันเจ้าหน้าที่ตารวจจับ แต่ถา้ อยู่ใกล้บา้ นในตลาดลา
นารายณ์ จะไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 18. อายุ 18 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิ รภัย ส่ วน ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 19. อายุ 15 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภัย ส่ วน ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวก
นิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 20. อายุ 16 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ และปัจจัย
ทางสังคม ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิ รภัย
มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 21. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์ การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิ รภัย ปั จจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
ปัจจัยทางสังคม และ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย
ตนเองเคยประสบอุบตั ิ เหตุ จากรถจักรยานยนต์ และขณะนั้นตนเองสวมหมวกนิ รภัย จึงบาดเจ็บ
เล็กน้อน ตนเองจึงสวมใส่ หมวกนิ รภัย เป็ นประจา เพราะกลัวว่าถ้าหากเกิดอุบตั ิเหตุ แล้วจะทาให้
ได้รับความรุ นแรงกระทบกระเทือนที่ศีรษะ บาดเจ็บหนักกว่าการไม่สวมหมวกนิรภัย
คนที่ 22. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัย
ทางสังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
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คนที่ 23. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ไม่มีมี
ผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทาง
สังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 24. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
และ ปัจจัยทางสังคม ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับ
หมวกนิรภัย มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ตนเองเคยได้รับการอบรม จากโรงเรี ยน และ
ได้รับข่าวสานประชาสัมพันธ์ จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ว่าหากผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย
แล้ว เวลาเกิดอุบตั ิเหตุ จะช่วยป้ องกันหัวกระแทกพื้นได้ และอีกอย่าง การที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่วา่ จะขับขี่รถจักรยานยนต์อยูใ่ นหมู่บา้ นก็ตาม
คนที่ 25. อายุ 17 ปี เพศหญิ ง ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนเองมี ใ บขับ ขี่ รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์ การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ไม่มีมี
ผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทาง
สังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 26. อายุ 16 ปี เพศหญิ ง ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนเองมี ใ บขับ ขี่ รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ไม่มีมีผล กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทางสังคม มี
ผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย นางสาวสุ นันทา ตอบว่าปั จจัยเรื่ องอื่นที่สวมหมวกนิ รภัย
ตนเองใส่หมวกนิรภัยเพื่อ กันลมเขาตา กันแสงแดด กลัวหน้าดา เมื่อสวมใส่หมวกนิรภัยแล้วจะช่วย
ลด ปัญหาดังที่กล่าวมา ได้
คนที่ 27. อายุ 18 ปี เพศหญิ ง ให้สัมภาษณ์ ว่า ตนเองไม่มี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และเคยถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วน
ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทางสังคม มีผลกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
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คนที่ 28. อายุ 18 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีเกี่ยวกับ
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ ไม่มีมี
ผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัยทาง
สังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 29. อายุ 17 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ยวกับไม่สวมหมวกนิรภัย ปัจจัยการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
ไม่มีมีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่วน ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ ปัจจัย
ทางสังคม มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
คนที่ 30. อายุ 15 ปี เพศหญิง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เคยมี
ประสบการณ์การได้รับอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ และ ไม่เคย ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนิ นคดี
เกี่ ย วกับ ไม่ ส วมหมวกนิ รภัย การมี ใ บขับขี่รถจัก รยานยนต์ ประสบการณ์ ก ารเกิ ดอุบัติเหตุ กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิ รภัย และ ปั จจัยทางสังคม มีผล
กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย นางสาวพัชริ นทร์ ตอบว่า กลัวว่าเมื่อตนเองเกิดอุบตั ิเหตุแล้ว
“จะเป็ น ภาระ แก่บิดา มารดา” จึงเป็ นอีกปัจจัย ที่ตอ้ งสวมหมวกนิรภัย เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์

12. บทวิพากษ์
การวิ จัย เรื่ อง “ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ของ ผูข้ ับ ขี่
รถจักรยานยนต์ ในตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่ นที่อาศัยในเขตตาบลลานารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มประชากรอายุ
13-19 ปี ที่อาศัยอยู่ ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 30 คน แบ่งเป็ น เพศ
ชาย 15 คนเพศหญิง 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการทาการศึกษา ครั้งนี้ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
กลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยใช้ค าถามปลายเปิ ด ซึ่ ง จะได้ค าตอบหลายแง่ มุ ม หลากหลายโดยมี ค าถาม
ประกอบด้วยปัจจัย ที่ศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
1) เรื่ อง เพศ
2) อายุ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
1) การมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
2) ประสบการณ์การประสบอุบตั ิเหตุ
3) ความรู ้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย และกฎหมายที่ใช้บงั คับ การสวมหมวกนิรภัย
4) ปัจจัยทางสังคม
5) มีปัจจัยอะไรอีกบ้าง ที่มีความสัมพันธ์ให้สวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ในบทที่ 5 นี้ จะเป็ นการอภิปรายผลและเสนอแนะ โดนนาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาอธิบาย ดังนี้
12.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับปั จจัยบุคคล พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นเพศชาย และหญิง
เท่ากัน ส่วนใหญ่ ช่วงอายุ 17-18 ปี เท่าๆกัน ส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การ
ได้รับอุบตั ิเหตุ และ ประสบการณ์การถูกจ้าหน้าที่ตารวจ จับ ปรับ หรื อดาเนิ นคดี เท่าๆกัน จาก
การศึกษาพบว่า เพศชาย เพศหญิง ส่ วนใหญ่เห็นว่า แต่ละปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เหมือนกัน ดังนั้น
สรุ ป ได้ว่ า ปั จ จัย เรื่ องเพศ ไม่ มี ผ ลกับ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ในการขับ ขี่
รถจัก รยานยนต์ ส่ วน ปั จจัย เรื่ อง อายุ จากการศึ ก ษา ไม่พ บ ว่า ปั จจัย เรื่ อง อายุไ ม่มี ผลกัพ ฤติ
กรรมการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
12.2 ข้ อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ส่ ว นใหญ่ 27 คน จาก 30 คน ให้ข้อ มู ล ว่า การมี ใ บอนุ ญ าตขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วนใหญ่ 16 คน จาก 30 คน เห็นว่า
ประสบการณ์การประสบอุบตั ิเหตุ มีผล และไม่มีผล กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยเท่าๆกัน
ส่ วนใหญ่ 29 คน จาก 30 คน ให้ความเห็นว่าความรู ้เกี่ยวกับหมวกนิ รภัย และกฎหมายที่ใช้บงั คับ
การสวมหมวกนิ รภัย มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วนใหญ่ 22 คน จาก 30 คน ให้
ความเห็นว่า ปั จจัยทางสังคม มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยปัจจัยอื่นๆ ที่ทาให้คุณสวม
หมวกนิรภัย เพราะเหตุใด จากการทาการศึกษาพบว่า ยังมีปัจจัยในเรื่ องอื่นๆมีผลกับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย ระยะทาง กันแสงแดด ลม อากาศร้อน กลัวว่าเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุแล้ว ถ้าหากไม่ใส่
หมวกนิรภัย จะรุ นแรง แล้ว จะเป็ นภาระ และสงสาน บิดา มารดา ความรู ้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ
กฎหมายที่ใช้บงั คับ การสวมหมวกนิ รภัย เป็ นปั จจัยแรกมีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย
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และจากการศึกษาพบว่าบางครั้ งที่ไม่สวมหมวกนิ รภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะว่า อึดอัด
หายใจสะดวก มองถนัดทางหน้า รอบๆ และในการเดินทางแค่ระยะทางใกล้ๆ ใช้เวลาน้อย เร่ งรี บ
ซื้อของ หรื อทาธุระใกล้ๆ จึงไม่อยากสวมหมวกนิรภัย

13. สรุปผล
ผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยของวัยรุ่ นที่
อาศัยในตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ผูว้ ิจยั นามาอภิปรายในแต่ละประเด็นดังนี้
จากการวิเคราะห์พบว่า เรื่ องสุ ขภาพ ความรุ นแรง การบาดเจ็บ เสี ยชีวิต เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ มี
ผลกับ พฤติ กรรมการสวมหมวกนิ รภัย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ค านึ งถึ งสุ ขภาพตนเอง กลัวการ
บาดเจ็บ การเสี ยชี วิต โดย รู ้ ว่า ถ้าไม่สวมหมวกนิ รภัยหากเกิดอุบตั ิเหตุจะได้รับบาดเจ็บ บริ เวณ
ศีรษะกระแทก การสวมหมวกนิ รภัยช่วยลดความรุ นแรงจากการบาดเจ็บ จากการเกิดอุบตั ิเหตุได้
มาก การสวมหมวกนิ รภัย นอกจากจะช่ วยลดความรุ นแรงจาก การบาดเจ็บที่ ศี รษะได้แล้ว ยัง
สามารถป้องกันการระคาย เคืองจากฝุ่ นเข้าตาได้อีกด้วย การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดความรุ นแรง
จากการเกิดอุบตั ิเหตุได้ การให้ความรู ้ การเรี ยนรู ้ จากการฝึ กอบรม หรื อจากประสบการณ์การเกิด
อุบตั ิเหตุ หรื อเคยถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ว่า ประโยชน์ของการสวมใส่หมวก
นิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ มีอะไรบ้าง และถ้าสวมหมวกนิรภัยแล้วจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจ
จับ อีกปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่ามีผลกับพฤติกรรมการสวมมวกนิรภัย ก็คือกล้วถูกจับ
ปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ในการสวมหมวกนิรภัย ประโยชน์ของการสวมใส่ และสิ่ ง
ชักจูงต่าง ๆ จากครอบครัว พ่อ แม่ โรงเรี ยน มีผลต่อการสวมหมวกนิภยั ทั้งนี้เกิดจากการรักสุ ขภาพ
และ การเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพอใจ พัทธนิตย์ธรรม และศิริพร รุ่ งเรื อง (2547)
13.1 การมีใบอนุญาตขับขี่
ไม่มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วนใหญ่ 27 คน จาก 30 คน ให้ขอ้ มูลว่า การมี
ใบอนุ ญาตขับ ขี่ รถจัก รยานยนต์ ไม่มี ผลกับพฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย โดยผูต้ อบค าถาม
สัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่บอกว่าการมีใบขับขี่ไม่เกี่ยวข้องในพฤติกรรมที่จะสวมหมวกนิรภัย ส่ วนกลุ่ม
คนที่เห็วา่ มีผลนว่าถ้ามีใบขับขี่แล้วก็จะมีความรู ้ในเรื่ องของกฎหมายและการขับขี่รถจักรยานยนต์ ก็
จะใส่หมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลว่า ใบขับขี่ มีไว้เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ตารวจจับ เพราะกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่กลัวการเจ็บป่ วย บาดเจ็บมากกว่า การมีใบขับขี่ไม่ได้มีผล ทาให้สุขภาพดีแต่อย่างใด
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13.2 ประสบการณ์ การประสบอุบัติเหตุ
มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ในลาดับที่สาม ส่ วนใหญ่ 16 คน จาก 30 คน ให้
ข้อมูลว่า เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ แล้วจะทาให้ความรุ นแรง และเจ็บน้อยกว่าไม่ใส่ รู ้สึกกลัวเคยมีประสบ
การณ้การเกิดอุบตั ิเหตุมาแล้ว ทาให้ปลอดภัย เป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เคยบาดเจ็บ แล้ว จึงจดจา
ว่า หมวกนิ รภัย ช่ วยลดความรุ นแรงของการกระแทกที่ ศี รษะได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
จุรีรัตน์ คาอินทร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ของ นักศึกษาคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ในการได้รับอุบตั ิเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
13.3 ความรู้ เกีย่ วกับหมวกนิรภัย และกฎหมายที่ใช้ บังคับ การสวมหมวกนิรภัย
มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัย ในลาดับแรก ส่ วนใหญ่ 29 คน จาก 30 คน เพราะ
กลัวถู ก ตารวจจับ ปรั บ ดาเนิ ค ดี กลัวเมื่ อเกิ ด อุ บ ัติเ หตุ ศี รษะกระแทกพื้ น ได้รับ การอบรมจาก
โรงเรี ยน รับรู ้ถึงประโยชน์ ของการสวมหมวกนิ รภัย เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุแล้วทาให้ปลอดภัย เป็ น
พฤติกรรมสุ ขภาพ ที่ทุกคนย่อมรักสุ ขภาพตนเอง การเรี ยนรู ้จากการอบรมประโยชน์ ของหมวก
นิรภัย เรื่ องบทบาทของหมวกนิรภัย และเรื่ องของกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แสวง ขันติ
สร(2547) วิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน ในอาเภอวังสะพุง ผลการศึกษาพบว่า
ความรู ้เกี่ยวกับหมวกนิ รภัย และกฎหมายที่ใช้บงั คับ การสวมหมวกนิ รภัย มีผลกับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย จุรีรัตน์ คาอินทร์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของ นักศึกษาคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลจากการวิจยั เหตุผลที่ตอ้ งสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์มากที่สุด กลัวตารวจจับ และ อรุ ณประไพร วรรณบุตร, จุราพร ทอนมาต, ปรางค์
ทิพย์ บุญเรื องศรี , วรรณวิไล ไกรวัน และมัสนี กาแบ (2551) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม ผลการสึ กษาพบว่า การ
ได้รับการอบรม ความรู ้ ในการปฎิบตั ิตามกฎหมายจราจร ความสานึ กรู ้ในการป้ องกันการลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุ มีผลต่อผล ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
13.4 ปัจจัยทางสังคม
มีผลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ส่ วนใหญ่ 22 คน จาก 30 คน ในลาดับที่สอง ส่ วน
ใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า พ่อ แม่ ครอบครัว โรงเรี ยน ที่ศึกษา ชี้แนะ ชักจูง ให้ สวมใส่ หมวกนิรภัย ขณะขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ จะทาให้ขบั ขี่ปลอดภัย ไม่ถูกตารวจจับ ซึ่งสังคยไทย ลูกๆส่วนใหญ่จะเชื่อฟั งบิดา
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มารดา ครู อาจารย์ จึงสวมหมวกนิรภัย ตามที่บิดามารดาให้สวม และกลัวครู ทาโทษ สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของวสันต์ บุ ญหนุ น (2546) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่อการสวมหมวกนิ รภัย ในกลุ่ม ผู ้ขับ ขี่
รถจัก รยานยนต์รั บ จ้า ง ในเขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ทางสั ง คม
ครอบครัว เพื่อน มีผลต่อพฤติกกรรมการสวมหมวกนิรภัย แสวง ขันติสร (2547) วิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน ในอาเภอวังสะพุง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางสังคม พ่อ แม่ ครอบครัว
ครู อาจาย์ มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
13.5 ปัจจัยอื่น ๆ
จากการศึกษาพบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกทีมีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย เช่น เรื่ อง
ระยะทางในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีผลในการสวมหมวกนิรภัย ระยะทางไกล ส่ วนใหญ่จะสวม
หมวกนิรภัย มากกว่า เดินทางระยะใกล้ เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพ เพราะเดินทางไกล ต้องขับรถด้วย
ความเร็ วมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย จึงสวมหมวกนิรภัย เรื่ องอากาศร้อน แสงแดดจัด จึงต้องสวม
หมวกนิ รภัย ก็เป็ นเรื่ องของพฤติกรรมสุ ขภาพ ที่ไม่ยากให้หน้าดา โดนลมตาแดง จึงสวมหมวก
นิรภัย ส่ วนกลุ่มประชากรที่สารวจ บางครั้งไม่สวมหมวกนิ รภัย ได้ให้ขอ้ มูลพบว่าเป็ นเจตคติ ว่า
ใส่แล้ว อึดอัด มองถนนไม่ชดั เจน ราคาญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราณี ทองคา และคณะ(2551)
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภัยของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมื องสุ ราษฎร์ ธานี ในส่ วนนี้ ตอ้ งช่วยกันทาความเข้าในแนะนา
และต้อ งหาวิ ธี จู ง ใจ ให้ส วมหหมวกนิ ร ภัย เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน อุ บัติ เ หตุ ให้ค วามรู ้ อ บรมถึ ง
ประโยชน์ของหมวกนิรภัย
13.6 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ใน ตาบลลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ” ยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่ น ยังไม่
เข้าใจ ในเรื่ อง ประโยชน์ ของการสวมหมวกนิรภัย ความรู ้ในเรื่ องของความปลอดภัย จากการสวม
หมวกนิ รภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ทัศนคติในเรื่ องของการสวมหมวกนิ รภัย ผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ในการฝึ กอบรมหรื อการรณรงค์สวมหมวกนิ รภัยในกลุ่มวัยรุ่ นควรให้ผูท้ ี่เคย
ประสบอุบตั ิเหตุจากการสวมหมวกนิรภัย ว่ามีประโยชน์อย่างไร และผูท้ ี่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้รับ
ผล อย่างไรมาช่วยรณรงค์ ในการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
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2) ควรฝึ กอบรมให้ความรู ้ แก่ ผูป้ กครอง และครู เพื่อจูงใจให้บุตรหลาน หรื อ
นักเรี ยนรับรู ้ถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิ รภัย และโทษตามกฏหมายของการม่สวมหมวก
นิรภัย
3) ควรมี ก ารส่ ง เสริ มให้ทาการวิจัย และพัฒนาในเรื่ องของการตระหนักรู ้ ถึ ง
ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่ และโดยสานรถจักรยานยนต์
4) ควรมีการทาวิจยั และพัฒนาในเรื่ อง ของทัศนคติในการสวมหมวกนิ รภัยของ
ประชาชนเพื่อลดอุบตั ิเหตุอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การศึกษาการดาเนินโครงการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
พงศธร คุ้มบัว33

บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการดาเนิ น
โครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่ อาเภอเทพารั กษ์ 2) เพื่อศึกษากรอบ
แนวคิดของแมคคินซี ยต์ ่อการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่
อาเภอเทพารั ก ษ์ โดยกลุ่ม ตัวอย่า งเป็ นผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP)
จานวน 70 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปอร์เซนต์
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง มี อายุเฉลี่ ย อยู่ที่ 49 ปี มี ระดับการศึ ก ษาระดับมัธ ยมศึ ก ษา มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อ น อยู่
ระหว่า ง 5,001-10,000 บาท ลงทะเบี ย น OTOP อยู่ใ นช่ วง 1-2 ปี ส่ วนใหญ่ล งทะเบี ย นประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหาร มีแหล่งจาหน่ ายหลักของสิ นค้าคือตลาดในจังหวัด ส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีระดับความเห็นเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สามารถเรี ยงลาดับด้านที่สูงที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมาได้แก่ ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion) ด้า นสถานที่ (Place) และด้า นราคา (Price) ตามล าดับ ในส่ ว นของกรอบ
แนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์ใ นภาพรวมจะพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก สามารถ
เรี ยงล าดับ ด้า นที่ สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้า นพนั ก งาน (Staff) รองลงมาได้แ ก่ ด้ า นระบบ (System) ด้า น
โครงสร้าง (Structure) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Value) ด้านรู ปแบบ (Style)
และด้านทักษะฝี มือ (Skill) ตามลาดับ โดยในแต่ละด้านจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ข้อเสนอแนะ ในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ ระกอบการ
ควรมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รวมทั้งคุณภาพของสิ นค้า เพื่อให้สินค้าเป็ นที่ ตอ้ งการ
ของตลาด ด้านราคา (Price) ผูป้ ระกอบการมีตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าอยู่ในระดับที่ไม่มาก แต่ก็อาจจะ
33

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 442
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ใช้กลยุทธ์ในด้านการตั้งราคามาช่วย ด้านสถานที่ (Place) สถานที่ในการจาหน่ายสิ นค้าส่งผลต่อการ
จาหน่ายในระดับมาก ควรมีการนาสิ นค้าไปวางในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก เช่นร้านค้าชุมชน หรื อ
การใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
สามารถทาได้โดยการสร้างข้อเสนอพิเศษให้ผซู ้ ้ื อได้ทดลองใช้สินค้าและควรมีการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าให้หลากหลายช่องทาง ในเรื่ องกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ ด้านโครงสร้าง (Structure) ควร
มีแผนภูมิขององค์กร ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมี การ
วิเคราะห์แผนการตลาดอยู่เสมอ ด้านระบบ (System) ควรมีการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ น
ระบบ ด้า นรู ป แบบ (Style) ควรใช้รูปแบบหรื อแบบแผนในการบริ หารโดยการจัดทาระเบี ย บ
ข้อบังคับของกลุ่ม ด้านพนักงาน (Staff) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและพัฒนา
บุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้านทักษะฝี มือ (Skill) ควรอนุรักษ์อตั ลักษณ์เด่นของสิ นค้าโดยการสื บสาน
ทักษะฝี มือ ด้านค่านิ ยมร่ วม (Shared value) ควรมี การกาหนดค่านิ ยมร่ วมกันเพื่อก่ อให้เกิ ดปั จจัย
แห่งความสาเร็จ
คาสาคัญ: สิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 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
34
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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. บทนา
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาเพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่ อง อาทิ ปั จจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ทักษะความสามารถของ
แรงงาน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ สังคมสู งวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วที่ส่งผล
ให้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริ การต้องปรับตัวให้ส อดรับกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค รู ปแบบการค้าที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง นโยบายการพัฒนาของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ทาให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจ
โลก โครงสร้ า งประชากร เทคโนโลยี จะท าให้ป ระเทศไทยเผชิ ญความท้า ทายมากขึ้ นในการ
เสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็ นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างประสบความสาเร็ จใน
20 ปี ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่ อง รวมทั้งมีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันสาหรับประเทศไทยจึงได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ
นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริ บทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่ 2) “ปรับปั จจุบนั ” เพื่อปูทางสู่ อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมิ ติ ต่ า ง ๆ ทั้ง โครงข่ า ยระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทลั และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริ การ
อนาคต และ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผูป้ ระกอบการ พัฒนาคนรุ่ น
ใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปั จจุบนั พร้อมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุ น
จากภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่ งเสริ มการนาอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็ นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสิ นค้าที่ได้รับการ
รับรองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่ งเสริ มการนาอัตลักษณ์พ้นื ถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
ใช้ในการผลิตสิ นค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง ให้รองรับความต้องการของตลาดยุค
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ใหม่ เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิ จของท้องถิ่ น และสร้างจุดเด่ น ความแตกต่างของสิ นค้าเกษตรไทยใน
ตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ภู มิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ ภณ
ั ฑ์
เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่ ตลาดสม่าเสมอ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ การสร้างความต้องการ
ของสิ นค้าด้วยการสร้างเรื่ องราวของสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่า
ในเรื่ องเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โดยส่ งเสริ มการนาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็ นผลิตภัณฑ์การเกษตร
ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกาลังเผชิญปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับ
ประสบปั ญหาต่าง ๆ ปั ญหาหนึ่ งที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่ งเป็ นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก
รุ มเร้าคือปั ญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาว่าจะจัดให้มี โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ นค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู ้สมัยใหม่ และการ
บริ หารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสิ นค้าจากชุมชนสู่ ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้า
เครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ต เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสร้างรายได้ดว้ ยการนาทรัพยากร ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ และได้กาหนดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
อานวยการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ แห่ งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น
โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่มอาชี พและรายได้
ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้า ซึ่ งประกอบไปด้วยผูร้ ั บผิดชอบทั้งในส่ วนของกระทรวง ทบวง
กรม และฝ่ ายสนับสนุนที่เป็ นภาคเอกชน และถือเป็ นรู ปแบบของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดี
ที่สุดรู ปแบบหนึ่ง
ไทยรับแนวคิดการดาเนินโครงการ OTOP มาจากประเทศญี่ปุ่น (Oita International Center:
OIC) และนามาปรับใช้กบั ประเทศไทย โดยภาครัฐเข้าช่วยเหลือในด้านความรู ้สมัยใหม่ การต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริ หารจัดการเพื่อเชื่ อมโยงสิ นค้าจากชุมชนสู่ ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ต พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่ ม เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ อาเภอเทพารั กษ์ จังหวัด
นครราชสี มา เป็ นอาเภอที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยว หรื อเป็ นอาเภอทางผ่าน
ที่ มี ผูค้ นผ่า นไปมามาก เป็ นอ าเภอเล็ ก ๆ อ าเภอหนึ่ ง ที่ มี ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
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เกษตรกรรม ได้แก่ การทาไร่ ทาสวน ทานา นอกจากนี้ยงั มีการนาผลผลิตที่ได้จากการทาการเกษตร
มาแปรรู ปเพื่อจาหน่ายโดยได้นามาลงทะเบียนเป็ นสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็ น
การเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจาหน่ายสิ นค้า ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะมีท้ งั แบบกิจการเจ้าของราย
เดียว และแบบกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอ
เทพารักษ์ จ.นครราชสี มา มีจานวนมากประสบปั ญหาในการดาเนิ นโครงการ ทาให้สินค้าที่ผลิต
ขึ้ น มานั้ น ขายได้ เ ฉพาะในพื้ น ที่ ภ ายในอ าเภอ หรื อภายในหมู่ บ ้า นเท่ า นั้ น ส่ ง ผลให้ ผู ้ผ ลิ ต
ผูป้ ระกอบการขาดโอกาสและรายได้ที่ควรจะได้รับเพิ่ม
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการด าเนิ น โครงการสิ น ค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด และกรอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์ ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าผลที่ ได้จ ากการศึ ก ษามา
ปรั บ ปรุ ง และพัฒนาให้ผูผ้ ลิ ตผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ OTOP มี ศัก ยภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ดความเข้ม แข็ง และประสบผลส าเร็ จในการดาเนิ นโครงการ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการตอบ
ประเด็นยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้า นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน เนื่ องจากโครงสร้ าง
ประชากรที่เข้าสู่ สังคมสูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วที่ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และภาคบริ การต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค รู ปแบบการค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยการมุ่งเน้นการวิจยั พัฒนานวัตกรรม และนาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อ
ยอดภาคการผลิ ตและบริ การในปั จจุ บ ัน เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพ และสร้ างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรั บ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริ การในปั จจุบนั ไปสู่ ภาคการผลิตและบริ การใหม่ที่มีศกั ยภาพ การ
พัฒ นารู ป แบบการค้า ให้ ส อดรั บ กับ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด สั ง คม
ผู ้ป ระกอบการ การพัฒ นาทัก ษะและความสามารถของแรงงานด้ ว ยการเพิ่ ม ศัก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการ พัฒนาคนรุ่ นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรั บอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปั จจุบนั ทั้งยัง
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานวางแผนของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง และสาหรับ
ผูป้ ระกอบการที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอนาคต

2. คาถามการวิจัย
1) ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการดาเนิ น โครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์อย่างไร
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2) กรอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น โครงการสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์อย่างไร

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการดาเนินโครงการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์
2) เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของแมคคินซี ยต์ ่อการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์

4. ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรที่ทาการศึกษา คือ ผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 70 ราย
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2563

5. ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดเก็บข้ อมูล
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นการวิจยั ที่เน้นในการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั การดาเนิ นการวิจยั ไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลที่ตามมา แต่เป็ นการ
ค้นหาข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่ งในการวิจยั นี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง และกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ในพื้นที่ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563
การวิจยั เรื่ องการศึกษาการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ใน
พื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดและกรอบแนวคิด
ของแมคคินซียส์ ่ งผลต่อการดาเนินโครงการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างไร เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวทางในการวิจยั และมี
ระเบียบวิธีวิจยั ประกอบด้วย
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1) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ระกอบการ OTOP ในพื้นที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสี มา จานวน 70 ราย
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถาม
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ OTOP แล้วลงไป
สัมภาษณ์กลุ่มในพื้นที่ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา
4) ใช้แนวคิดของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดของแมคคินซีย ์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P)
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านสถานที่ (Place)
- ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)

แนวคิดของแมคคินซีย์ (7s)
- ด้านโครงสร้าง (Structure)
- ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
- ด้านระบบ (System)
- ด้านรู ปแบบ (Style)
- ด้านพนักงาน (Staff)
- ด้านทักษะฝี มือ (Skill)
-ด้านค่านิยมร่วม (Shared value)

เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นแบบสอบถามครั้งนี้แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมีท้ งั คาถามปลายปิ ด ปลายเปิ ดและให้
เลือกคาตอบที่มีให้ จานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อช่องทางการตลาดของสิ นค้า หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
จานวน
4
ข้อ
- ด้านราคา (Price)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านสถานที่ (Place)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านโครงสร้าง (Structure)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านระบบ (System)
จานวน
3
ข้อ
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- ด้านรู ปแบบ (Style)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านพนักงาน (Straff)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านทักษะฝี มือ (Skill)
จานวน
2
ข้อ
- ด้านค่านิยมร่ วม (Shared value)
จานวน
2
ข้อ
โดยลักษณะของแบบสอบถามนั้นจะเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใน
แต่ละคาถามนั้นจะมีคาตอบให้เลือกอยู่ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลผล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระดับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการดาเนินโครงการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดย
พิจารณาแบ่งเป็ น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การตัดสิ นของ Best (1973) คะแนนในแต่ละระดับได้มาจากการ
คานวณแบบอันตรภาคชั้น ดังนี้
สู ตรการหาอันตรภาคชั้น =
=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนระดับชั้นที่แบ่ง
5−1
5

= 0.80

เมื่อได้ค่าอันตรภาคชั้น จึงนามาแบ่งกลุ่มหาค่าคะแนนระดับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
สิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์
(OTOP) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
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เมื่อทาการออกแบบสอบถามแล้วผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบ
ว่าคาถามมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน และผูอ้ ่านมีความเข้าใจแบบสอบถามชัดเจนหรื อไม่ โดย
ใช้วิธีแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองพร้อมกับการสังเกตการณ์ โดยทดสอบกับผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ
OTOP จานวนทั้งสิ น 10 ราย
จากการทดสอบแบบสอบถามทาให้พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามยังคานวณรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่ถูกต้อง อีกทั้งบางผูป้ ระกอบการ เมื่อไปหายังสถานที่ผลิตกลับไม่พบตัว จึงต้องใช้วิธีโทร
สอบถามทางโทรศัพท์

6. ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ใน
พื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา โดยกลุ่มประชากรคือ กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และนา
แบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 70 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม 2563 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เปอร์ เซ็นต์ โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั ในครั้ง
นี้ประกอบไปด้วย
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 68.6 และเป็ นเพศชายร้อยละ 31.4
อายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 49 ปี โดยมีอายุต่าสุด 27 ปี และอายุสูงสุด 73 ปี
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 50 รองลงมา
คือประถมศึกษา ร้อยละ 34.3 ปวส.-อนุปริ ญญา ร้อยละ 8.6 ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ร้อยละ 7.1 และน้อย
ที่สุดคือ ปวช. ร้อยละ 4.3
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000
บาท ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 30 ต่ากว่า 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 และน้อยที่สุดคือ ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 1.4
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ระยะเวลาในการลงทะเบียน OTOP กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนระหว่าง 1-2 ปี
ร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 27.1 ระหว่าง 2-3 ปี ร้อยละ 18.6 ต่ากว่า 1 ปี ร้อย
ละ 14.3 และน้อยที่สุดคือ ระหว่าง 3-4 ปี ร้อยละ 5.7
ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ลงทะเบียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนประเภทอาหาร
ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ร้อยละ 21.4 ประเภทเครื่ องดื่ม
ร้อยละ 17.1 และน้อยที่สุดคือประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ร้อยละ 12.9
แหล่ งจาหน่ ายหลักของสิ นค้ า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการจาหน่ายตลาดในจังหวัด ร้อยละ 81.4
รองลงมาคือจาหน่ายตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 18.6 และไม่มีการจาหน่ายตลาดต่างประเทศ
การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 55.7 และเคยอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้อยละ 44.3
2. ผลการวิเคราะห์ การดาเนินโครงการสิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านสถานที่ (Place)
ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
รวม

𝑥̅
3.74
3.48
3.64
3.72
3.65

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมถือว่าอยูใ่ นระดับ
มาก (𝑥̅ =3.65) และเมื่อทาการพิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ = 3.74) รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
(Promotion) (𝑥̅ = 3.72) ด้านสถานที่ (Place) (𝑥̅ = 3.64) และด้านราคา (Price) (𝑥̅ = 3.48)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)

x̄

ระดับความคิดเห็น

1.ท่านคิดว่าบรรจุภณั ฑ์มีผลต่อการจาหน่ายหรื อไม่
2.ท่านคิดว่าคุณภาพของสิ นค้ามีผลต่อการจาหน่ายหรื อไม่
3.ผลิตภัณฑ์ของท่านใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิต

4.07
4.23
3.20

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง

4.ท่านได้รับการส่งเสริ มด้านองค์ความรู ้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน

3.46

มาก

3.74

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณฑ์
โดยรวมถือว่าอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =3.74) เมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ในข้อผูป้ ระกอบการ
คิดว่าคุณภาพของสิ นค้า มีผลต่อการจาหน่ ายอยู่ใ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.23) รองลงมา
ได้แก่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์มีผลต่อการจาหน่ ายอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.07) การได้รับการส่ งเสริ มด้านองค์
ความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่ วยงานภาครัฐหรื อเอกชนอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.46) และ
ผลิตภัณฑ์ของท่านใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิตอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.20) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price)
ด้ านราคา (Price)
1.ราคาสิ นค้าของท่านมีความเหมาะสมกับต้นทุน
2.ท่านมีตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าที่สูง
รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น

3.86
3.10

มาก
ปานกลาง

3.48

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม
ถือว่าอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.48) เมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ในข้อราคาสิ นค้าของท่านมี
ความเหมาะสมกับต้นทุนมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ในระดับมาก (𝑥̅ =3.86) รองลงมา ได้แก่ ท่านมีตน้ ทุน
การผลิตสิ นค้าที่สูง ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.10) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่ (Place)
ด้ านสถานที่ (Place)

x̄

ระดับความคิดเห็น

1.ท่านคิดว่าสถานที่ในการผลิตสินค้าส่งผลต่อการจาหน่าย
หรื อไม่

3.73

มาก

2.ทาเลที่ต้งั ร้านของท่านมีความเหมาะสมต่อการจาหน่าย
สิ นค้า

3.54

มาก

รวม

3.64

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับ ค่ า เฉลี่ ย ของปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านสถานที่
โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.64) เมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูป้ ระกอบการคิดว่า
สถานที่ในการผลิตสิ นค้าส่ งผลต่อการจาหน่ าย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.73) รองลงมา ได้แก่ ทาเล
ที่ต้ งั ร้านของท่านมีความเหมาะสมต่อการจาหน่ายสิ นค้าในระดับมาก (𝑥̅ =3.54) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)

x̄

ระดับความคิดเห็น

1.ท่านคิดว่าPromotion มีผลต่อการจาหน่ายสิ นค้าหรื อไม่
2.ท่านมีการประชาสัมพันธ์สินค้า

4.06
3.39

มาก
ปานกลาง

รวม

3.73

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม
การขาย โดยรวมถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =3.73) เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการคิ ด ว่ า Promotion มี ผ ลต่ อ การจ าหน่ า ยสิ น ค้า อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
(𝑥̅ =4.06) รองลงมา ได้แก่ ท่านมีการประชาสัมพันธ์สินค้า ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.39) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ในภาพรวม
กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 7-s
ด้านโครงสร้าง (Structure)
ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
ด้านระบบ (System)
ด้านรู ปแบบ (Style)
ด้านพนักงาน (Staff)
ด้านทักษะฝี มือ (Skill)
ด้านค่านิยมร่ วม (Shared value)
รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น

3.81
3.79
3.89
3.68
4.02
3.67
3.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.81

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่ า เฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซี ย ์ 7-s โดยรวมถื อว่าอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ =3.81) และเมื่อทาการพิจารณาปั จจัยในด้านต่าง ๆ พบว่าค่าเฉลี่ย ของกรอบแนวคิด
ของแมคคินซีย ์ 7-s ในด้านพนักงาน (Staff) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥̅ = 4.02) รองลงมา
ได้แก่ ด้านระบบ (System) (𝑥̅ = 3.89) ด้านโครงสร้าง (structure) (𝑥̅ = 3.81) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
(𝑥̅ = 3.79) ด้านค่านิ ยมร่ วม (Shared value) (𝑥̅ = 3.78) ด้านรู ปแบบ (Style) (𝑥̅ = 3.68) และด้าน
ทักษะฝี มือ (Skill) (𝑥̅ = 3.67) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านโครงสร้าง (Structure)
ด้ านโครงสร้ าง (Structure)

x̄

ระดับความคิดเห็น

1.ท่านคิดว่าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมต่อการดาเนินงาน
2.ท่านคิดว่าโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการจาหน่ายหรื อไม่

3.89
3.73

มาก
มาก

รวม

3.81

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซี ย ์ 7-s ด้านโครงสร้าง
(structure) โดยรวมถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =3.81) เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการคิดว่าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมต่อการดาเนินงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
สู ง ที่ สุ ด (𝑥̅ =3.89) รองลงมา ได้แก่ ผูป้ ระกอบการคิ ดว่า โครงสร้ า งองค์ก รมี ผ ลต่ อการจาหน่ าย
(𝑥̅ =3.73) ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
ด้ านกลยุทธ์ (Strategy)
1.ท่านมีการจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.ท่านมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยูเ่ สมอ
รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น

3.81
3.77

มาก
มาก

3.79

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ ย ของกรอบแนวคิด ของแมคคิ นซี ย ์ 7-s ด้านกลยุท ธ์
(Strategy) โดยรวมถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =3.79) เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการมีการจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ =3.81)
รองลงมา ได้แก่ ผูป้ ระกอบการมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยูเ่ สมอ (𝑥̅ =3.77) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านระบบ (System)
ด้ านระบบ (System)

x̄

ระดับความคิดเห็น

1.ท่านมีกระบวนการในการผลิตสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ
2.ท่านมีกระบวนการในการจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ
3.สิ นค้าของท่านมีการควบคุมคุณภาพ

3.77
3.86
4.03

มาก
มาก
มาก

รวม

3.89

มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับ ค่ า เฉลี่ ย ของกรอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์ 7-s ด้า นระบบ
(System) โดยรวมถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =3.89) เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการมีการควบคุมคุณภาพสิ นค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ =4.03) รองลงมา
ได้ แ ก่ ผู ้ป ระกอบการมี ก ระบวนการในการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า อย่ า งเป็ นระบบ(𝑥̅ =3.86) และ
ผูป้ ระกอบการมีกระบวนการในการผลิตสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ (𝑥̅ =3.77) ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านรู ปแบบ (Style)
ด้ านรูปแบบ (Style)

x̄

ระดับความคิดเห็น

1.การบริ หารงานของท่านก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน

3.59

มาก

2.ท่านคิดว่าการจัดทาระเบียบข้อบังคับของกลุ่มส่งผลต่อการ
จาหน่ายสิ นค้าหรื อไม่

3.77

มาก

3.68

มาก

รวม

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซี ย ์ 7-s ด้านรู ปแบบ
(Style) โดยรวมถือว่าอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =3.68) เมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูป้ ระกอบการ
คิดว่าการจัดทาระเบียบข้อบังคับของกลุ่มส่ งผลต่อการจาหน่ายสิ นค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด (𝑥̅ =3.77) รองลงมา ได้แก่ การบริ หารงานของผูป้ ระกอบการก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน (𝑥̅ =3.59) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านพนักงาน (Staff)
ด้ านพนักงาน (Staff)
1.สมาชิกในกลุ่มของท่านมีความสามารถ
2.สมาชิกในกลุ่มของท่านทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น

3.99
4.06

มาก
มาก

4.03

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซี ย ์ 7-s ด้านพนักงาน
(Staff) โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.03) เมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ในข้อสมาชิก
ในกลุ่มของผูป้ ระกอบการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ =4.06)
รองลงมา ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มของผูป้ ระกอบการมีความสามารถ (𝑥̅ =3.99) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านทักษะฝี มือ (Skill)
ด้ านทักษะฝี มือ (Skill)
1.สิ นค้าของท่านต้องใช้ทกั ษะฝี มือในการผลิต
2.สิ นค้า OTOP ของท่านมีอตั ลักษณ์หรื อลักษณะเด่น
รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น

3.81
3.53

มาก
มาก

3.67

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านทักษะฝี มือ
(Skill) โดยรวมถือว่าอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.67) เมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สิ นค้าของ
ผูป้ ระกอบการต้องใช้ทกั ษะฝี มือในการผลิต มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ =3.81) รองลงมา ได้แก่ สิ นค้า
OTOP ของผูป้ ระกอบการมีอตั ลักษณ์หรื อลักษณะเด่น (𝑥̅ =3.53) ตามลาดับ
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Value)
ด้ านค่านิยมร่ วม (Shared Value)
1.ท่านคิดว่าค่านิยมร่ วมมีผลต่อการจาหน่ายสิ นค้าหรื อไม่
2.ท่านมีค่านิยมร่ วมกันในการทางาน
รวม

x̄

ระดับความคิดเห็น

3.71
3.84

มาก
มาก

3.78

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์ 7-s ด้านค่านิยมร่ วม
(Shared value) โดยรวมถื อ ว่า อยู่ใ นระดับ มาก (𝑥̅ =3.78) เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการมีค่านิยมร่ วมกันในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (𝑥̅ =3.84) รองลงมา
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการคิดว่าค่านิยมร่ วมมีผลต่อการจาหน่ายสิ นค้า (𝑥̅ =3.71) ตามลาดับ

7. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
ในการอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาดในการดาเนินโครงการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์
และการวิ เ คราะห์ ก รอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์ใ นการด าเนิ น โครงการสิ น ค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์
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ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดในการดาเนินโครงการสิ นค้ าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์
เมื่อดูในส่ วนของส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก สามารถเรี ยงลาดับด้านที่สูงที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) ด้า นสถานที่ (Place) และด้านราคา (Price) ตามล าดับ ซึ่ งสามารถ
วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณภาพของสิ นค้ามี
ผลต่อการจาหน่ายสิ นค้า ในระดับมากที่สุด ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อการจาหน่ายอยูใ่ นระดับ
มาก การได้รับการส่งเสริ มด้านองค์ความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน
อยูใ่ นระดับมาก และผูป้ ระกอบการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิต อยูใ่ นระดับปานกลาง แสดง
ว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มองว่าในการผลิตสิ นค้าคุณภาพของสิ นค้าจะมีผลต่อการจาหน่ายสิ นค้า
อย่างมากที่สุด
ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) พบว่ า ผู ้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า
Promotion มี ผ ลต่ อ การจ าหน่ า ยสิ น ค้า ในระดับ มาก และรองลงมาได้แ ก่ ผู ป้ ระกอบการมี ก าร
ประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในด้านการส่งเสริ ม
การขายโดยใช้ Promotion มากกว่าการประชาสัมพันธ์สินค้า
ด้านสถานที่ (Place) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เห็นว่าสถานที่ในการผลิตสิ นค้าส่ งผล
ต่อการจาหน่าย ในระดับมาก และรองลงมาได้แก่ทาเลที่ต้ งั ร้านของผูป้ ระกอบการมีความเหมาะสม
ต่อการจาหน่ายสิ นค้า
ด้านราคา (Price) พบว่าราคาสิ นค้าของผูป้ ระกอบการมีความเหมาะสมกับต้นทุนอยู่ ใ น
ระดับมาก และรองลงมาคือ ผูป้ ระกอบการมีตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าที่สูงในระดับปานกลาง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผูผ้ ลิตสิ นค้าส่วนใหญ่มีตน้ ทุนการผลิตที่เหมาะสมกับราคาจาหน่าย
ผลการวิเคราะห์ กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ในการดาเนินโครงการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อาเภอเทพารักษ์
เมื่อดูในส่ วนของกรอบแนวคิดของแมคคินซียใ์ นภาพรวมจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก สามารถเรี ยงลาดับด้านที่สูงที่สุดคือด้านพนักงาน (Staff) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ระบบ (System) ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Value)
ด้านรู ปแบบ (Style) และด้านทักษะฝี มือ (Skill) ตามลาดับ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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ด้านพนักงาน (Staff) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มองว่าสมาชิกในกลุ่มทางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ในระดับมาก และรองลงมาคือ ผูป้ ระกอบการมองว่าสมาชิก ในกลุ่มมีความสามารถ
ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบุคคลหรื อพนักงานมีความสาคัญในลาดับต้น
ด้านระบบ (System) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีการควบคุมคุณภาพสิ นค้า ในระดับ
มาก รองลงมาคื อ กระบวนการในการจ าหน่ า ยสิ น ค้า อย่ า งเป็ นระบบ ในระดับ มาก และ
ผูป้ ระกอบการมีกระบวนการในการผลิตสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ ในระดับมาก
ด้านโครงสร้าง (Structure) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มองว่าโครงสร้างองค์กรมีความ
เหมาะสมต่อการดาเนินงาน ในระดับมาก และรองลงมาคือ โครงสร้างองค์กรมีผลต่อการจาหน่าย
ในระดับมาก
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) พบว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มีการจัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในระดับมาก และรองลงมาคือ ผูป้ ระกอบการมีการวิเคราะห์แผนการตลาดอยูเ่ สมอ ในระดับมาก
ด้านค่านิ ยมร่ วม (Shared Value) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มี ค่านิ ยมร่ วมกันในการ
ทางาน ในระดับมาก และรองลงมาคือผูป้ ระกอบการมองว่าค่านิยมร่ วมมีผลต่อการจาหน่ายสิ นค้า
ในระดับมาก
ด้านรู ปแบบ (Style) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มองว่าการจัดทาระเบียบข้อบังคับของ
กลุ่มส่ งผลต่อการจาหน่ายสิ นค้า ในระดับมาก และรองลงมาคือ การบริ หารงานของผูป้ ระกอบการ
ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในระดับมาก
ด้านทักษะฝี มือ (Skill) พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้ทกั ษะฝี มือในการผลิตสิ นค้า
ในระดับมาก และรองลงมาคือ สิ นค้า OTOP ของผูป้ ระกอบการมีอตั ลักษณ์หรื อลักษณะเด่นอยู่ใน
ระดับมาก
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์
(OTOP) สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ปั จจัย ด้า นคุ ณลัก ษณะส่ ว นบุค คล ของผูป้ ระกอบการสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
(OTOP) ด้า นเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อน ระยะเวลาการลงทะเบี ย น OTOP
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน แหล่งจาหน่ายหลักของสิ นค้า ไม่มีผลต่อการดาเนินโครงการสิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เนื่องจากผูป้ ระกอบการ OTOP จะเข้าใจในเรื่ องของการดาเนิ น
โครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเบื้องต้นเป็ นอย่างดีโดยได้รับคาแนะนาจาก
เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
การวิจยั ในเรื่ องการศึกษาการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์(OTOP) ใน
พื้นที่อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์น้ นั
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ผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการได้ให้ความเห็นอยูใ่ นอันดับแรก เนื่องจากผูป้ ระกอบการมองว่าการผลิตสิ นค้า
นั้น คุณภาพของสิ นค้ามีผลต่อการจาหน่ ายเป็ นอย่างยิ่ง รองลงมาคือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และผูป้ ระกอบการได้รับการส่งเสริ มด้านองค์ความรู ้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อเอกชนในระดับ มาก และพบว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องผู ้ป ระกอบการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิตในระดับปานกลาง พบว่าผลการวิจยั มีการสอดคล้องเช่นเดียวกับ
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพลาพรรณ คาพรรณ์ (2549) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับโครงการหนึ่ ง
ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่า สิ น ค้า OTOP มี ร ะบบกลไกส่ ง เสริ ม จาก หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่ อง อาทิ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการสิ นค้า OTOP ใช้กลยุทธ์ดา้ นสิ นค้าเป็ นตัวหลักเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
ในด้านของการส่ งเสริ มการขาย ผูป้ ระกอบการมองว่าโปรโมชัน่ จะส่ งผลต่อการจาหน่าย
สิ นค้ามาก ผลการศึกษาสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ ด้านสิ นค้า OTOP ของกรมพัฒนา ชุมชน
(กรมพัฒนาชุมชน, 2555) ที่พยายามเพิ่มระบบกลไกที่เอื้ออานวยต่อการส่ งเสริ มการขายให้เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคให้มากยิง่ ขึ้น โดยผ่านทางโครงการและกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงาน
OTOP MID YEAR การจัดงาน OTOP City การจัดงาน OTOP อนุรักษ์ศิลป์ ผ่านถิ่นไทยดารงไว้ใน
แผ่นดิน การจัดงาน OTOP ตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน การเปิ ดตลาดสิ นค้า OTOP ในทุก
อาเภอ ในส่ วนของการประชาสัมพันธ์สิ นค้าของผูป้ ระกอบการอยู่ในระดับปานกลางซึ่ งการที่
ผูป้ ระกอบการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลางเนื่ องจากหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วย
ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางผูป้ ระกอบการ ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องเช่นเดียวกับปริ ยา
ริ นรัตนากร ชลธิศ ดาราวงษ์ และ ชัยณรงค์ ชัยจินดา (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จของสิ นค้า OTOP ในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการสิ นค้า OTOP
ในจังหวัด ชลบุรี มีการใช้ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา แต่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ในด้านสถานที่พบว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มองว่าสถานที่ในการผลิตสิ นค้าส่ งผลต่อการ
จาหน่ายอยูม่ าก และผูป้ ระกอบการมีทาเลที่ต้ งั ร้านที่เหมาะสมต่อการจาหน่ายสิ นค้า
ในด้า นราคาพบว่ า สิ น ค้า ของผู ้ป ระกอบการมี ค วามเหมาะสมกับ ต้น ทุ น เนื่ อ งจาก
ผูป้ ระกอบการมีตน้ ทุนในการผลิตสิ นค้าที่ไม่สูงมากนัก
ในส่ วนของกรอบแนวคิดของแมคคินซี ยพ์ บว่าทางผูป้ ระกอบการมองในเรื่ องของการ
บริ หารงานให้ป ระสบความส าเร็ จนั้น พบว่า ความคิ ดเห็ นส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นระดับ มาก และด้า น
พนักงานเป็ นด้านที่ได้รับความคิดเห็นสู งที่สุด โดยพบว่าสมาชิกในกลุ่มของผูป้ ระกอบการทางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความสามารถในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ใจมานัส พลอยดี (2540) ที่
ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จและความล้ ม เหลวของธุ รกิ จ ชุ ม ชนของจั ง หวั ด
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นครศรี ธรรมราช พบว่า ปัจจัยด้านแรงงานเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จและความ
ล้ม เหลวของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน เมื่ อ ดู ใ นรายละเอี ย ดพบว่ า ผู ้ป ระกอบการมองว่ า การท างานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและสมาชิกมีความสามารถจะเป็ นผลให้การจาหน่ายสิ นค้าได้ดีข้ ึน รองลงมาคือด้าน
ระบบซึ่ งถือได้ว่าเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้ าหมายโดยทางผูป้ ระกอบการต้องมองว่า
ระบบตั้งแต่การผลิต การบริ การ การควบคุมคุณภาพ นั้นเป็ นอย่างไรเพื่อที่จะได้ทราบปั ญหาและทา
การแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที ด้านโครงสร้างผูป้ ระกอบการมองว่าโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการ
ดาเนินงานและคิดว่าองค์กรของตนมีความเหมาะสมต่อการดาเนินงานในระดับมาก ซึ่งมองได้ว่าผู ้
ประกอบให้ความสาคัญกับด้านโครงสร้างในระดับมาก ด้านกลยุทธ์พบว่าทางผูป้ ระกอบการได้มี
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและวิเคราะห์แผนการตลาดอยู่เสมอเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้านค่านิ ยมร่ วมพบว่าผูป้ ระกอบการเน้นในด้านการมีค่านิยม
ร่ ว มกัน ในการท างานเป็ นหลัก ยึ ด ถื อ ในการท างานให้ กับ คนในองค์ ก ร ด้า นรู ป แบบพบว่ า
ผูป้ ระกอบการมองว่า การบริ หารงานส่ งผลต่อการจาหน่ ายสิ นค้าและมองว่าการจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับจะส่ งผลต่อการจาหน่ายสิ นค้า มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ
(2542) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ พบว่าหากระเบียบข้อบังคับไม่
อยู่บนพื้นฐานหรื อความเห็นชอบจากสมาชิกการประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็ จได้
ต่า และด้านทักษะฝี มือพบว่าผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่าสิ นค้าต้องใช้ทกั ษะฝี มือในการผลิ ตใน
ระดับมาก ซึ่งจุดเด่นที่มากจะส่งผลต่อการแข่งขันให้สามารถอยูเ่ หนือคู่แข่งได้
จากการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของแมคคินซี ย ์ พบว่าทางผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มองว่าการจะบริ หารธุ รกิจให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั จะต้องอาศัย กรอบ
แนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์ทุ ก ด้า น ซึ่ ง ผลการวิ จัย ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของเสาวนารถ เล็กเลอสิ นธุ์ (2560) ที่ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสู่ความเป็ น
เลิศขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในจังหวัดภาคกลางด้วยเทคนิ ค 7S โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทาให้ทราบว่าการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ที่ ไ ด้รั บ รางวัล ในจัง หวัด ภาคกลางด้ว ยเทคนิ ค 7S แปรทั้ง 7 ตัว ของ Mckinsey มี ค วาม
เชื่อมโยงกันทั้งหมดดังนั้นความเป็ นเลิศขององค์กรจะเกิดขึ้นจากความเกี่ยวพันระหว่างกันของตัว
แปรทั้งหมดโดยที่ผบู ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญกับตัวแปรทั้งหมด เป็ นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนิน
โครงการสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการให้ธุรกิจ OTOP
ของตนประสบผลสาเร็ จ โดยสามารถเรี ยงลาดับความสาคัญกรอบแนวคิดของแมคคินซียจ์ ากการ
วิจยั ได้ดงั นี้ 1) ด้านพนักงาน 2) ด้านระบบ 3) ด้านโครงสร้าง 4) ด้านกลยุทธ์ 5) ด้านค่านิยมร่ วม 6)
ด้านรู ปแบบ 7) ด้านทักษะฝี มือ ตามลาดับ
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8. บทสรุป
ในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดกับการดาเนิ นโครงการสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) มีดงั นี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ ระกอบการสามารถนาความมรู ้ที่ได้รับในเรื่ องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อให้สินค้าเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาด ทั้งยังสามารถนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้เพิ่มเติมเพราะจากการวิจยั พบว่าผลิตภัณฑ์ที่
ผูป้ ระกอบการผลิตอยู่ ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากนัก หากนาเทคโนโลยีมาใช้จะทาให้
สิ น ค้า มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐานและเป็ นที่ ต้อ งการของตลาดเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ง นปั จ จุ บ ัน ก็ ย ัง มี
หน่วยงานที่คอยสนับสนุนให้ความรู ้ในด้านนี้อยูห่ ลายหน่วยงาน
2) ด้านราคา (Price) ผูป้ ระกอบการมีตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าอยูใ่ นระดับที่ไม่มากและ
พบว่าราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับต้นทุนแล้ว แต่ก็อาจจะใช้กลยุทธ์ในด้านการตั้งราคามาช่วย
เช่น การตั้งราคาสิ นค้าให้มีราคาถูกเพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ส่ วนมากใช้กบั ตลาดที่มีอุปสรรคในการ
เข้าถึงเยอะ ยกตัวอย่างเช่นคู่แข่งเยอะ หรื อ สิ นค้ามีราคาแพงมาก การตั้งราคาทางจิตวิทยา เช่นการ
ตั้งราคาให้มีลงท้ายด้วยเลข 5 เลข 9 การตั้งราคาโดยการบวกกาไรขึ้นมาจากราคาต้นทุน และสิ่ งที่
ควรคานึ งก่ อนการตั้งราคาสิ นค้าก็คือ มูลค่าสิ นค้าต่อการใช้งาน มูลค่าสิ นค้าต่อช่องทางการขาย
และจุดคุม้ ทุน เป็ นต้น
3) ด้านสถานที่ (Place) สถานที่ในการจาหน่ายสิ นค้าส่งผลต่อการจาหน่ายในระดับ
มากและทาเลที่ต้ งั ร้านของผูป้ ระกอบการก็ความเหมาะสมต่อการจาหน่ ายสิ นค้า หากพบว่าทาเล
ที่ ต้ งั ร้ านมี ค วามไม่ เหมาะสมก็สามารถแก้ไขโดยการนาสิ นค้าไปวางในถานที่ ที่เหมาะสม เช่ น
สถานที่ที่มีคนจานวนมาก หรื อแหล่งที่เป็ นศูนย์รวมของคน เช่น ตลาดขายสิ นค้าในพื้นที่ ร้านค้า
ชุมชน ในร้านสะดวกซื้ อถ้าหากสิ นค้าได้รับมาตรฐาน หรื อการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่ อสาร
ถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรงก็จะช่วยให้ร้านค้าของเราเป็ นที่รู้จกั และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างง่ายดาย
4) ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ผูป้ ระกอบการมองว่า Promotion มีผลต่อ
การจาหน่ายสิ นค้าในระดับมาก สามารถทาได้โดยการสร้างข้อเสนอพิเศษ เช่น ให้ผซู ้ ้ื อได้ทดลอง
ใช้สินค้า การขายให้ราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดในช่วงแรกเพื่อให้ผซู ้ ้ื อได้หันมาใช้เป็ นจานวนมาก
นอกจากนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มากขึ้น โดยใช้สื่อ
ออนไลน์ในปัจจุบนั ซึ่งมีอยูห่ ลายช่องทาง เช่น การใช้เฟสบุ๊คโดยการสร้างเพจสาหรับการขายสิ นค้า
ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ วหรื อใช้การไลฟ์ สดผ่าน การสร้างช่องยู
ทูปก็เป็ นการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบวิดีโอทาให้ผู ้คนเข้ามาดูได้รู้เรื่ องราวของสิ นค้าโดยการทา
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เป็ นคลิปสั้น ๆ นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีในส่ วนในการจัดทีมนักการตลาดช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การจัดงาน OTOP Midyear OTOP City
ในเรื่ อ งกรอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย ์กับ การด าเนิ น โครงการสิ น ค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีดงั นี้
1) ด้านโครงสร้าง (Structure) ผูป้ ระกอบการควรมีแผนภูมิขององค์กร ที่มีการแบ่ง
งานและการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการประสานงานภายในกลุ่ม
หรื อองค์การ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หากผูป้ ระกอบการไม่มีโครงสร้างการ
ทางานที่ชดั เจนจะส่ งผลต่อการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิภาพเพราะแต่ละคนจะทางานไม่สอดคล้อง
กัน ทาให้เกิดความล่าช้าไม่ต่อเนื่องในการทางานส่งผลให้กระบวนการต่าง ๆ ไม่ราบรื่ น
2) ด้า นกลยุท ธ์ (Strategy) ผูป้ ระกอบการมี ก ลยุทธ์ใ นการจัดท าแผนการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และมีก ารวิเคราะห์แผนการตลาดอยู่เสมอ ซึ่ งการจะทาให้กลยุทธ์ดาเนิ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร และเนื่ องจากปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้
ถุงผ้า การใช้กล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ การใช้วสั ดุที่สามารถนากลับมารี ไซเคิลใหม่ได้ ทาให้
ผูป้ ระกอบการต้องหันมาคิดโดยการจัดทาแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งการ
วิเคราะห์แผนการตลาด โดยใช้วสั ดุที่ตอบโจทย์เทรนในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จะทาให้ผปู ้ ระกอบการ
สามารถปรับตัวให้อยูใ่ นการแข่งขันได้
3) ด้านระบบ (System) ผูป้ ระกอบการมีการดาเนินงานภายในองค์กร เช่น ควบคุม
คุณภาพสิ นค้าที่ดี และมีกระบวนการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ ซึ่งกระบวนการนี้จะทา
ให้ผูป้ ระกอบการรู ้ ถึ ง สภาพแวดล้อมภายในองค์ก รเป็ นอย่างดี ช่ วยให้มองเห็ นข้อบกพร่ องใน
กระบวนการได้ชดั เจนขึ้น
4) ด้านรู ปแบบ (Style) ผูป้ ระกอบการใช้รูปแบบหรื อแบบแผนในการบริ หารโดย
การจัดทาระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ทาให้ข้ นั ตอนต่าง ๆ มีความราบรื่ นในการทางานก่ อให้เกิ ด
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานที่ตรงกัน อีกทั้งผูป้ ระกอบการมองว่าการบริ หารงานก่อให้เกิดความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันทาให้การดาเนินงานมีความมัน่ คง
5) ด้านพนักงาน (Staff) ผูป้ ระกอบการมองว่าทรัพยากรมนุษย์สาคัญที่สุดในการ
นาพาให้องค์การไปสู่ ความสาเร็ จ ซึ่ งสมาชิ กในกลุ่มจะต้องทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและใช้
ความสามารถที่มีในการทางาน การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคคลากรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จะท าให้ อ งค์ ก รประสบความส าเร็ จ ทั้ง นี้ ผู ้ป ระกอบการควรมี ก ารเพิ่ ม พู น ทัก ษะ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานโดยการส่งสมาชิกในกลุ่มเข้ารับการอบรม ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ การส่งเสริ มการขายในช่องทางการตลาด
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6) ด้านทักษะฝี มือ (Skill) พบว่าสิ นค้าที่ผูป้ ระกอบการผลิตนั้นต้องใช้ทกั ษะฝี มือ
ในการผลิต และสิ นค้ามีลกั ษณะเด่น นับว่าเป็ นจุดแข็งเนื่องจากการที่ตอ้ งใช้ทกั ษะฝี มือในการผลิต
จะส่ งผลให้เกิดการเลียนแบบสิ นค้าได้ยาก เมื่อรวมกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจึงทาให้เกิดคุณค่าและ
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะในตัวผลิตภัณฑ์โดยทางผูป้ ระกอบการสามารถทาได้โดยการบันทึกใน
รู ปแบบของภูมิปัญญาการสร้างเรื่ องราวให้สินค้าเป็ นที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการควรเน้น
ในส่ วนนี้ให้มากเพราะจะทาให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Value) ผูป้ ระกอบการมีค่านิยมร่ วมในการทางานที่มากซึ่งถือได้
ว่าเป็ นผลดีต่อองค์กร เนื่องจากค่านิยมร่ วมจะมาจากแนวคิดพื้นฐานขององค์กร รวมทั้งสิ่ งที่ตอ้ งการ
จะให้องค์กรเป็ นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็ นเลิศในการบริ หารมักจะมีค่านิยมร่ วมกันที่
ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความสาเร็ จในด้านต่าง ๆ
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เน็ตประชารัฐกับผลกระทบกับความเป็ นอยู่ของประชาชน
ในตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัชระ จันทร์ จินดา35

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวัน
ของประชาชน ในตาบลบัวทอง จากการใช้เน็ตประชารัฐ 2) เพื่อทราบความพึงพอใจของผูใ้ ช้เน็ต
ประชารั ฐ ว่า โครงการสามารถตอบสนองความต้อ งการของคนในชุ ม ชนได้ม ากน้อ ยเพี ย งใด
การศึกษาของผูว้ ิจยั ในครั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
และมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และสื่ อออนไลน์อื่น ๆ เนื่ องจาก
ช่วงเวลาระหว่างดาเนิ นการศึกษาวิจยั นั้นได้มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรื อโควิด -19 ทัว่ โลกรวมถึ งประเทศไทยก็ไ ด้รับ ผลกระทบ ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมู ล ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ ต้องมีการเว้นระยะห่ างทางสังคม โดยมีกลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์จานวน
ทั้งหมด 15 ท่าน ผลกระทบต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวันของประชาชนในตาบลบัวทองนั้นที่ เกิ ดจาก
การมีเน็ตประชารัฐ คือเป็ นการเปิ ดโอกาส ให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ าในด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากปั จจุบนั ในสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าอยู่ ผลกระทบที่พบคือกลุ่ม
อายุ เด็กและวัยรุ่ น วัยทางาน ให้ความสนใจในการใช้เน็ตประชารัฐในทุกหมู่บา้ น เป็ นวัยที่สามารถ
เรี ยนรู ้เรื่ องเทคโนโลยีได้ดีกว่าช่วงวัยอื่น ซึ่ งขณะเวลาที่ทาการสัมภาษณ์น้ นั ประเทศไทยประสบ
กับการแพร่ ระบาดของ เชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อโควิด-19 โรงเรี ยนไม่มีการเรี ยนการ
สอน กระทรวงศึกษาธิการ มี นโยบายให้มีการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นช่วงเวลา
สาคัญที่สังคมไทยต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ในการสื่ อสาร เล่าเรี ยน
การใช้ชีวิตประจาวัน เพราะไม่สามารถเดินทางไปเรี ยนที่โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาได้ ในกลุ่มของ
วัยทางานนั้น บางส่ วนได้มีการถูกเลิกจ้างจึงมีความจาเป็ นที่จะทาให้สามารถใช้เน็ตประชารัฐในการ
หางาน สมัครงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ลดค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต ในการเดินทาง รายการ
สื บค้นข้อมูล เพราะเมื่อไม่สามารถทางานได้ ก็ไม่มีเงิน ในการเลี้ยงชีพ หากมีบริ การสาธารณะใด
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ที่สามารถลดภาระในด้านการเลี้ยงชีพของประชาชนได้น้ นั ก็ถือว่าประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด
บางคนก็ใช้โอกาสในช่ วงเวลานี้ ป ระกอบอาชี พ ใหม่ เรี ย นรู ้ ก ารซื้ อขายออนไลน์ ผลิ ตสิ นค้า เพื่ อ
จาหน่าย คนที่ไม่เคยลองใช้เทคโนโลยีก็ตอ้ งเปิ ดใจยอมรับ
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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
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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. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ห ลากหลายวิ ธี แ ละที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ใ ช้
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ในปั จ จุ บ ัน คื อ การสื่ อ สารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การใช้
อินเทอร์ เน็ตจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของหลาย ๆ เครื อข่าย ซึ่ งความเร็ วในการเชื่อมต่อนั้นจะ
เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนหรื อ
แบบเติมเงินของแต่ละเครื อข่าย รวมถึง Internet Wifi ที่ติดตั้งตามที่พกั อาศัยหรื อสานักงานต่าง ๆ
โดยจะจากัดสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การ ในส่ วนนี้ ทาให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึ งบริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตได้ทุกคน ทาให้รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะนาพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามามีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่ งเสริ ม
เศรษฐกิ จรากฐานของประเทศให้ เข้ม แข็ ง และเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันในเวที โ ลก
รวมถึงเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งครอบคลุมทัว่ ประเทศที่ทุกคน
เข้าถึงได้ ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งจึงมีความจาเป็ นและถือเป็ นปั จจัย
สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทดั เทียมกับประเทศอื่น รัฐบาล (โดย
การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) ได้มีนโยบายที่จะนาพาประเทศไทยก้าวสู่
“ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามามีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ หมู่บา้ นเป้าหมาย หมายถึง หมู่บา้ น หรื อ
พื้นที่เป้ าหมาย ชุมชนเป้ าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริ การโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทวั่ ถึงและ
คาดหมายได้วา่ ในพื้นที่ดงั กล่าวจะไม่มีศกั ยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็ นพื้นที่เชิงพาณิ ชย์
ที่มีบริ การได้ ภายใต้สภาพตลาดและปั จจัยแวดล้อมในปั จจุบนั เรี ยกว่า “พื้นที่ที่ไม่มีศกั ยภาพเชิง
พาณิ ชย์และไม่มีบริ การ” ภายใต้เงื่อนไข “ต้องสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ตอ้ งการให้
คุณสมบัติความเร็ วอินเตอร์ความเร็ วสู งที่ 30 Mbps/10 Mbps” ซึ่งพื้นที่การดาเนินการได้ถูกกาหนด
โดยคณะท างานพิ จ ารณาก าหนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายใต้ โ ครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จดั
ให้มีโครงการเน็ตประชารั ฐให้หมู่บา้ นที่ อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลrและจัดให้มีจุดบริ การอิ นเทอร์ เน็ต
แบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผูใ้ ช้บริ การอย่างน้อยหมู่บา้ นละ 1 จุด โดยให้บริ การที่ระดับ
ความเร็วสูง 30/10 Mbps (Download/Upload) ในหมู่บา้ นเป้าหมาย จานวน 24,700 หมู่บา้ น ภายใน
ปี 2560 เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล หลังจากที่ได้มีก ารดาเนิ นการติดตั้งโครงข่ายฯ
เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
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โครงการเน็ตประชารั ฐนั้นเป็ นโครงการหนึ่ งที่ รัฐบาลได้มีการดาเนิ นการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมยังมีประชาชนบางส่ วนที่ยงั ไม่สามารถ
เข้า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ โครงการเน็ ต ประชารั ฐ จะท าให้ ป ระชนในประเทศสามารถเข้า ถึ ง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูลหรื อเพื่อสื่ อสารได้ท้ งั ภาพและเสี ยง
การเข้าถึงเว็ปไซด์ต่าง ๆ สามารถทาได้โดยง่าย การเข้าถึงสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย
หลายด้าน ซึ่งทาให้มีผลกระทบต่อประชาชนทุกพื้นที่ที่มีโครงการเน็ตประชารัฐอย่างไร
เหตุผลที่เลือก ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์มาศึกษานั้น เพราะขณะ
ผูท้ างานวิจยั ทาการศึกษา ได้ทางานในตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั ิการ) อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ซึ งได้รับแต่งตั้งเป็ นปลัดอาเภอประจาตาบลบัวทอง โดยได้เคยร่ วมเป็ นทีมวิทยากร
โครงการเน็ตประชารัฐ ในตาบลบัวทอง ตามนโยบายของรัฐบาล ทาให้มีความคุน้ เคยกับพื้นที่
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับหนึ่ง การติดต่อประสานงานจึงมี
ความคล่องตัว จากสถานการณ์ปัจจุบนั นั้น สถานการการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็ น
การยากที่จะดาเนินการเก็บข้อมูล จึงเลือกตาบลบัวทอง ที่มีความคุน้ ชินเพื่อเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
ในครั้งนี้ และเพื่อทราบว่าจากการที่ได้ร่วมเป็ นทีมวิทยากรนั้น ประชาชนในหมู่บา้ นที่มีกี่ติดตั้งเน็ต
ประชารั ฐนั้นสามารถใช้ป ระโยชน์จากโครงการเน็ตประชารั ฐ ซึ่ งเป็ นนโยบายสาธารณะ เพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้มากน้อยเพียงใด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อทราบผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวันของประชาชนในตาบลบัวทอง
จากการใช้เน็ตประชารัฐ
2) เพื่อทราบความพึงพอใจของผูใ้ ช้เน็ตประชารัฐและโครงการสามารถตอบสนองความ
ต้องการคนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด

3. วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง เน็ตประชารัฐกับผลกระทบกับความเป็ นอยู่ของประชาชนในตาบลบัวทอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
พื้นที่ ตาบลบัวทอง อาเภอเมื องบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมุ่งศึ กษาหาข้อมูลจากบุคคล
หรื อผูแ้ ทนจากองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการเน็ตประชารัฐ ไม่วา่ จะ
เป็ นการขอติ ดตั้งเน็ตประชารั ฐ วิทยากรผูอ้ บรมการใช้เน็ตประชารั ฐ ฝ่ ายที่ ตอ้ งดาเนิ นการดู แล

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 474
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนด้วยเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมรอบด้านให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ สามารถนาการใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐมาสู่ การพัฒนาชุ ม ชน
พัฒนาประเทศไทย และประเทศไทยก็จะก้าวสู่ การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม มัน่ คง มัง่ คัง่
ยังยืน
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ ใช้ รู ป แบบการศึ ก ษา คื อ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interviewing) โดย
สัมภาษณ์สอบถามรายละเอียดทุกด้านอย่างครบถ้วน เท่าที่จะสามารถทาได้ แบบปลายเปิ ดให้ ผูถ้ ูก
สัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่างอิสระ กาหนดหัวข้อคาถามไว้ล่วงหน้า โดยขณะสอบถามนั้นจะใช้
การพูดคุยแบบชาวบ้าน เป็ นกันเองเพื่อที่ จะทราบข้อมูลอย่างแท้จริ ง โดยการสัมภาษณ์ น้ ันกลุ่ม
เป้ าหมายคือ กานันผูใ้ หญ่บา้ นในท้องที่ ตาบลบัวทอง ผูน้ าท้องถิ่นคือ นายกองค์การบริ การส่ วน
ตาบลบัวทอง อี ก ทั้ง ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้องกับ การน าเน็ ต ประชารั ฐไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ ภาพ
รัฐวิสาหกิจคือ TOT ซึ่ งมีหน้าที่ในการดาเนิ นการติดตั้งเน็ตประชารัฐ โดยการแบ่งการสัมภาษณ์จะ
ประกอบด้วยคาถามดังนี้
3.1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ับการสัมภาษณ์ เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพวิถีชีวิตของ
คนในพื้นที่ของคนใน ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนปี 2560 เป็ นอย่างไร
(ก่อนที่จะมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ)
3.1.2 หลังจากที่มีเน็ตประชารัฐภายในชุมชชนนั้น การเข้าไปใช้เน็ตประชารัฐ ของคน
ในชุมชน มีการใช้งานเป็ นที่แพร่ หลายหรื อไม่
3.1.3 คนในชุมชนนั้นเข้าไปใช้เน็ตประชารัฐเพื่อตอบสนองความตั้งการในด้านใด
3.1.4 เน็ตประชารัฐ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ในด้านไหนหรื อไม่ อย่างไร
3.1.5 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐมีนโยบายเน็ตประชารัฐให้ชุมชนได้ใช้งาน
3.1.6 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้งานเน็ตประชารัฐ ในชุมชนของท่าน
3.1.7 ข้อเสนอแนะ
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ได้แก่
งานวิจัย ตารา เอกสารวิช าการ เอกสารสรุ ปผลการดาเนิ นงาน วิทยานิ พ นธ์ อิ นเทอร์ เน็ต สื่ อ
ออนไลน์ แอ๊พพลิเคชัน่ ของสมารทโฟน บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 475
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

แนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานของตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัยม์
3.2.2 เป็ นการเก็บข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยอาจมีการใช้สื่อที่สามารถส่ งภาพ และเสี ยง สนทนา เป็ นบางราย เนื่องจากข้อจากัด
ด้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่ งแต่ละหน่วยงานนั้นมีความเข้มข้น ไม่เท่ากัน
บางราย อาจมีการทางานแบบ Work From Home ซึ่งการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
การสัมภาษณ์ โดยกาหนดตัวผูส้ ัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง เพราะถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความเข้าใจ มีขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จานวน 16 คน ประกอบด้วย

4. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์
4.1 ผลการศึกษา เพื่อทราบผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวันของประชาชนใน
ตาบลบัวทอง จากการใช้ เน็ตประชารัฐ
ในการสัมภาษณ์บุคคลชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการโครงการเน็ตประชารัฐภายใน
ต าบลบัว ทอง ประกอบด้ว ย ก านัน ผู ใ้ หญ่ บ ้า น เป็ นเจ้า ของพื้ น ที่ ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง WIFI ของการ
ให้บริ การเน็ตประชารัฐนั้น ส่ วนใหญ่ได้ทาการติดตั้งภายในศาลากลางหมู่บา้ น หรื อบางแห่งก็มีการ
ติดตั้งเพื่อสถานเป็ นที่ที่ใช้ประชุมชี้แจงข้อราชการจากทางหน่วยงานราชการต่าง ๆ และตัวแทนของ
แต่ละภาคส่วน เช่น TOT มีหน้าที่ในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงส่ วน
ราชการที่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการประชุมให้ความรู ้ต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรประจาตาบล นักพัฒนาชุมชนตาบล
บัวทอง ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) ตาบลบัวทอง เจ้าหน้าที่สายตรวจประจาตาบลบัว
ทอง (ทาหน้าที่ดูแลความสงบเรี ยบร้อยและตรวจตราในจุดเสี่ ยงภายในตาบลบัวทอง)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ ครั้งนี้ ส่วนหนึ่ งเป็ นทีมวิทยากรแกนนา ในการอบรมการใช้
และดูแลระบบ เน็ตประชารัฐ เพื่อให้สามารถแนะนาการใช้งานแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายเน็ตประชา
รัฐ การใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ถูกวิธี รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่ อสาร รับส่ งข้อมูลระหว่างกระทรวง
ต่าง ๆ กับหมู่บา้ น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
ทัว่ ถึงและยัง่ ยืน รวมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์และทีมวิทยากรที่เกี่ยวข้องในการให้ขอ้ มูลนี้
เป็ นผูต้ ารงตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อชุมชน คือ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ช่วงอายุระหว่า ง40-60 ปี ซึ่ง
ถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีความคุน้ เคยกับหมู่บา้ นเป็ นอย่างดี และยังสามารถให้ขอ้ มูลด้านภูมิประเทศ ข้อมูล
อื่น ๆ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครั้งนี้
ได้เป็ นอย่างดียงิ่
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4.1.1 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ใน
ตาบลบัวทอง
ในชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ การติ ด ตั้ง เน็ ต ประชารั ฐ นั้ น สามารถที่ จ ะเข้า ถึ ง การใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นจากเดิม ลดความเหลื่อมล้ าภายในชุมชน ซึ่งแต่เดิมนั้นกานันผูใ้ หญ่บา้ นจะมี
การแจ้งข้อราชการต่างๆแก่ชาวบ้านภายในชุมชนของตน โดนประกาศผ่านเสี ยงตามสายเพื่อให้
ประชาชนทราบถึงวันและเวลาสถานที่ที่จะมีการประชุมชี้ แจงหรื อหารื อเรื่ องต่าง ๆ ภายในชุมชน
เพื่อขอมติภายหลังหน่ วยงานราชการต่าง ๆ มีการใช้สื่อออนไลน์ในการสั่งการข้อราชการ ทาให้
บางส่ วน ไม่สามารถเข้าถึงการ ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อสั่งการได้ เมื่อมี เน็ต
ประชารัฐมาติดตั้งภายในหมู่บา้ นนั้นแต่ละหมู่บา้ นก็จะสามารถ เข้าถึงข้อมูลหรื อข้อสั่งการต่างๆได้
อย่างทันท่วงทีซ่ ึ งในปั จจุบนั นั้นมักมีการให้มีการรายงานทาง Application Line มีการส่ งเอกสาร
ต่ า ง ๆ จากทางอ าเภอสื่ อ สารมายัง ทางต าบลและหมู่ บ้า น เพื่ อ ให้แ ต่ ล ะหมู่ บ้า นมี ก ารรายงาน
เหตุการณ์ ต่าง ๆ เข้ามายังอาเภอ ฯ ซึ่ งการใช้ช่องทางนี้ ในการสื่ อสารสามารถลดค่า เดิ นทาง ที่
จะต้องเดินทางเข้ามาสู่ จุดศูนย์กลางของอาเภอและเป็ นการลดการกระดาษและเวลา ที่จะต้องส่ ง
เอกสารจากเดิมต้องส่ ง ภายในช่องส่ ง เอกสารแต่ละตาบลจะต้องเข้ามารับ ณ ที่ว่าการอาเภอเองทา
ให้รับทราบถึงข้อราชการต่าง ๆได้ชา้ แรกเริ่ มอาจจะยังมีผเู ้ ข้าใช้เน็ตประชารัฐจานวนไม่มาก แต่ก็
เริ่ มมีผทู ้ ี่สนใจ ในแต่ละหมู่บา้ น เข้ามาใช้เน็ตประชารัฐ ตามจุดให้บริ การต่าง ๆ มากขึ้น เนื่ องจาก
ไม่ตอ้ งเสี ยเงินในการใช้บริ การ และในขณะนี้ ประเทศไทยพบกับสถานการณ์เลวร้ายคือการระบาด
ของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อโควิด-19 ทาให้มีขอ้ สั่งการ จากนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง
กระทรวงมหาดไทย บ่อยครั้ง และบางครั้งจะสั่งการ ในวันหยุดราชการเช่นวันเสาร์ -อาทิตย์ หรื อ
วันหยุดนักขัต ฤกษ์ ก็เป็ นช่องทาง ที่ทางอาเภอ สามารถสื่ อสารลงมายัง ตาบลหรื อหมู่บ้าน ได้
โดยตรงอย่างทันท่วงที เพื่อให้ทาการตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกภายในหมู่บา้ น ในแต่ละวัน ว่ามีการ
เดินทางมาจานวนเท่าใด มาจากจังหวัดใด รายงานกลับไปยัง อาเภอ เพื่อรวบรวมรายงานไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง ก่อนที่จะมีการติดตั้งและเปิ ดให้ใช้งานเน็ตประชารัฐนั้น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางระบบเครื อข่ายมือถือ มีเป็ นบางส่ วนเท่านั้นที่ใช้ แต่ปัจจุบนั สามารถเข้าถึงและรายงาน ผ่านการ
ใช้งานเน็ตประชารั ฐได้ ซึ่ งแม้แต่ผูท้ ี่ มี อินเทอร์ เน็ ตใช้ง านผ่า นระบบเครื อข่า ยมื อถื อนั่น ก็ยงั มี
ข้อจากัดในเรื่ องของปริ มาณข้อมูลที่สามารถใช้ได้ หากใช้ปริ มาณข้อมูลถึงที่กาหนดไว้ ความเร็ ว
ในการใช้งานนั้นก็จะลดลงไปมาก หรื อเรี ยกว่า FUP หรื อ Fair Usage Policy คือ กฏหรื อนโยบาย
การใช้งานดาต้าหรื ออินเทอร์ เน็ตบนเครื อข่าย 3G/4G LTE อย่างเท่าเทียมกัน เมื่อผูใ้ ช้งานใช้งาน
ดาต้า หรื ออินเทอร์เน็ตครบตามกาหนดโควต้าที่สมัครในแพ็กเกจ ทางผูใ้ ห้บริ การจะปรับความเร็ว
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ลงตามข้อกาหนดของแพ็กเกจนั้น ๆ ที่ได้สมัครไว้ เช่น 128 Kbps หรื อ 256 Kbps เป็ นต้น ซึ่งหากใช้
บริ การเน็ตประชารัฐตามจุดที่ให้บริ การก็ไม่มีปัญหาในเรื่ องดังกล่าว
4.1.2 ผลกระทบจากการใช้เ น็ ต ประรั ฐ จากการสั ม ภาษณ์ จ ากผูแ้ ทนองค์ก าร
บริ หารส่วนตาบลบัวทอง
สาหรับองค์การ บริ หารส่ วนตาบลบัวทองนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ต
ประชารัฐของทางรัฐบาลโดยปัจจุบนั มีการสร้างแบบสอบถามต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ตอบโดยใช้
การต่อผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตหรื อแบบสอบถามออนไลน์ บางท่านใช้ในการร้องเรี ยนร้อง
ทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นภายในตาบลตามช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งหากเป็ นผูท้ ี่ยากไร้
แต่มีโทรศัพท์ ก็เพียงพอที่ใช้บริ การที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ได้จดั ไว้ให้บริ การ เพราะ
เรื่ องร้องเรี ยนบางรายไม่กล้าที่จะเข้ามาร้องเรี ยนที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลเพราะเกรงว่า จะ
ทราบว่าบุคคลใดเป็ นผูร้ ้องเรี ยน อีกทั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทองเองนั้น ก็ได้ใช้สถานที่
ศาลากลางหมู่บา้ นของแต่ละหมู่บา้ นในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่นแจกเบี้ยสู งอายุ อื่น ๆ เป็ นต้น
4.1.3 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์ ผูแ้ ทน TOT
จากการดาเนินการของ TOT นั้นพบว่าผลกระทบที่เกิดกับชุมชน เป็ นการลดความ
เหลื่อมล้ าด้านโอกาส ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตทุกวันนี้ จะสังเกตได้จากการที่
ตามหมู่บา้ นต่าง ๆ จะมีเยาวชนไปใช้บริ การบริ เวณที่มีการติดตั้งอินเทอร์ เน็ตประชารัฐ ซึ่ งแต่เดิม
ก่ อ นมี โ ครงการเน็ ต ประชารั ฐ นั้น ตามหมู่ บ ้า นที่ ห่ า งไกลคนภายในชุ ม ชนที่ มี ค วามรู ้ ท างด้า น
เทคโนโลยี จะมีการให้บริ การ ขายบัตรเติมเงินแล้วมีการกระจายสัญญาณผ่านระบบภายในชุมชน
ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ระบบไม่มีความปลอดภัย หากมีการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตในวง
เดียวกันนั้น ทุกเครื่ องที่เข้าใช้บริ การมีโอกาสที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมัลแวร์ หากมีเครื่ องใด
เครื่ องหนึ่งในวงของการให้บริ การอินเทอร์เน็ตนั้น มีไวรัสอยูใ่ นเครื่ องปัจจุบนั ตามหมู่บา้ นต่าง ๆ ก็
มีการใช้เน็ตประชารัฐ ในการทาเว็บไซต์ท่องเที่ยวขายของออนไลน์ อาจจะเป็ นสิ นค้า OTOP ต่าง ๆ
เช่นผ้าไหม นักเรี ยนนักศึกษาหรื อผูท้ ี่สนใจก็สามารถเข้าถึงการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อทารายงานผ่าน
Google หรื อ Search Engine ต่าง ๆ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย สังคมของประเทศไทยนั้นก็ยงั เป็ นสังคม
เกษตรกรรม พี่นอ้ งชาวเกษตรกรทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ซึ่ งการใช้เน็ตประชารัฐนั้น
เป็ นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ณ จุดใดก็ได้แต่สามารถใช้ได้เมื่อท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ที่มีสัญลักษณ์เน็ตประชารัฐ
โครงข่ายของเน็ตประชารัฐนั้นเป็ นโครงข่ายขนาดใหญ่ ซึ่ งกระทรวง Digital เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเปิ ดโอกาสให้ Operator ของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ขออนุญาตเชื่อมต่อ
สัญญาณได้ซ่ ึ งแต่เดิมผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ หากพื้นที่ใดไม่มีโครงข่ายเดิมอยู่แล้วนั้นจะไม่ขยายเข้าไป
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เนื่ องจากการต่อโครงข่ายเข้าไปมีรายจ่ายที่สูงหากมีผูใ้ ช้บริ การน้อยก็ไม่คุม้ ค่าการลงทุน แต่เมื่อ
มีเน็ตประชารัฐเข้าไปในภายในหมู่บา้ นที่เราต้องการใช้อินเทอร์ เน็ตนั้น ผูร้ ับบริ การต่างๆก็สามารถ
เชื่อมสัญญาณโครงข่ายกับโครงการเน็ตประชารัฐได้ทาให้เปิ ดโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายใน
ครัวเรื อน ในราคาที่ไม่สูงแก่บุคคลที่สนใจ ปัจจุบนั มีการใช้งานในช่วงเวลา เย็นเป็ นจานวนมาก
4.1.4 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรั ฐจากการสัมภาษณ์ ตัวแทนโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบลบัวทอง
พบว่าภายในตาบลบัวทองนั้น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) ที่ทา
หน้าที่ภายในตาบล ส่ วนใหญ่ไม่มีอินเทอร์ เน็ตมือถือใช้ เวลาประชุมชี้แจงหรื อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ต้องลงไปประชุม ณ ศาลากลางหมู่บา้ นหรื อสถานที่ ส่ วนรวมของหมู่บา้ นทาให้ล่าช้า เมื่อมี
โครงการเน็ตประชารัฐ มาติดตั้งให้บริ การในชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
หรื อบุคลากรทางการแพทย์ภายในตาบล ก็ได้มีการตั้งกลุ่มการสื่ อสารในช่องทาง Social Network
เพื่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมู ลการประชาสัมพันธ์ การนัดหมาย การให้ความรู ้ ผ่านทาง Application
LINE หรื อ Facebook ซึ่ งแต่เดิม อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ไม่ได้ใช้บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตมือถือนั้นจะเข้าถึงไม่ได้ โครงการเน็ตประชารัฐทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ หรื ออาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ที่มีสมาร์ ทโฟนสามารถเดินมาใช้บริ การ
ณ จุดให้บริ การเน็ตประชารัฐ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการปฏิบตั ิหน้าที่และการอื่นใดเพื่อ
แจ้งไปยังโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบัวทองให้ทราบ และเมื่อมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่ อง
สาธารณสุ ข ที่ศาลากลางหมู่บา้ นนั้นก็ได้มีการแนะนาให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บา้ นสื บค้น
ข้อมูลหรื อทดลองใช้ Application ในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง และคนในชุมชน ต่อมาเมื่อมีการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อโควิด-19 ทาให้ทุกคน ต้องพยายามจะเรี ยนรู ้
การใช้เทคโนโลยี ซึ่ งจากเดิมบางคนไม่สามารถใช้ได้และใม่ได้มีการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจังหวัดบุรีรัมย์น้ นั
เป็ นจังหวัดที่มีการตรวจสอบเข้มข้น เกี่ยวกับบุคคลที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการ
ให้บ ันทึ ก ข้อมู ล ใน Application Burirum Healthy Pass Sport และ aot เพื่ อจะได้ทราบว่าบุคคลที่
เดินทางมาจากต่างจังหวัดนั้น ได้กกั ตัว อยู่ภายในที่พกั อาศัยของตน หรื อไม่ ซึ่ งเมื่อผูเ้ ดินทางจาก
ต่างจังหวัดมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
ในฐานะ เจ้า พนัก งานควบคุ ม โรค ก็ จ ะนั ด หมายบุ ค คลเหล่ า นั้ น มากรอกประวัติ แ ละติ ด ตั้ง
Application ที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้น โดยการใช้อินเทอร์ เน็ตจากเน็ตประชารัฐ โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด
ส่ วนการตรวจวัดไข้ข องผูท้ ี่ มีก ารกัก ตัวภายในชุ มชน หมู่บ้าน หรื อรายงานผลของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ต้องมีการรายงานผลทุกวัน ซึ่งหากหมู่บา้ นใดที่ไม่มีเน็ตประชา
รัฐ ก็จะประสบปั ญหาจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อแพคเกจบริ การอินเทอร์ เน็ต จากผูใ้ ห้บริ การ
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ระบบมือถือหรื อต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ต ณ ที่พกั อาศัย อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการกาหนดให้บุคคล
ที่อยู่ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ หากมีการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า หรื อซื้ อของในร้านค้า จาเป็ นเป็ น
ต้องมี สติ๊ กเกอร์ ที่แสดงถึ งการปลอดโรค ซึ่ งบุคคลที่ ได้รับการติ ดสติ๊ กเกอร์ จะต้องเป็ นผูม้ ี ที่พกั
อาศัยอยูใ่ นบุรีรัมย์อยูเ่ กินแล้ว 14 วัน หรื อเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมีการกักตัวครบ 14 วัน โดย
มี อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) หรื อกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูร้ ับรองให้กบั บุคคล
เพื่ อนาหลัก ฐานดัง กล่ า วไปแสดงต่ อ เจ้า หน้า ที่ ณ ที่ ว่า การอาเภอ เพื่ อขอติ ดสติ๊ ก เกอร์ ใ นบัต ร
ประจาตัวประชาชน โดยต้องมีการบันทึ กการติ ดว่าได้ทาการติ ดสติ๊กเกอร์ แก่ผูใ้ ดบ้าง ซึ่ งระบบ
รายงานการติ ดสติ๊ ก เกอร์ จาเป็ นจะต้องใช้ระบบอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่อเข้าใช้งานในระบบการมี เน็ ต
ประชารัฐภายในหมู่บา้ นนั้นจึงเป็ นการเปิ ดโอกาส ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่าเท่าเทียม
4.1.5 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรั ฐ จากกาสัมภาษณ์ ตัวแทน พัฒนาชุ มชน
อาเภอเมืองบุรีรัมย์
โดยพัฒนากรประจาตาบลบัวทองนั้นต้องลงให้ความรู ้ต่างๆเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการแนะแนวอาชีพ โดยสถานที่หลัก ๆ ในการจัดการอบรมหรื อการให้ความรู ้พฒั นาอาชีพ
ส่ งเสริ มอาชี พลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ของชุมชนนั้น ก็มกั จะใช้ศาลากลางหมู่บา้ น หรื อ ที่ทาการ
ผูใ้ หญ่บา้ น เพราะสถานที่ดงั กล่าวนั้น จะมีอุปกรณ์เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เครื่ องขยายเสี ยง มีการจัดอุปกรณ์
ในการรับประทานอาหาร เก็บไว้ที่ศาลากลางหมู่บา้ น ก่อนที่จะมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐนั้น ก็จะ
เป็ นการให้ความรู ้แนะนาส่ งเสริ มโดยการพูดคุยเท่านั้น ซึ่งบางครั้ง ก็จะไม่เห็นภาพหรื อไม่สามารถ
ต่อยอด ผูท้ ี่เข้าร่ วมอบรม มีหลายช่วงวัย หากเป็ นวัยสู งอายุ ก็จะไม่มีสมาร์ ทโฟนใช้ แต่บางส่ วน
ลูกหลานก็ได้มีการจัดหาซื้อให้ ให้บิดา มารดา พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หมู่บา้ นที่มีโครงการเน็ตประชา
รัฐมาติดตั้งในตาบลนั้นเป็ นการเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายสิ นค้าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์
โดยการอบรมนั้นมักจะเน้นในเรื่ องของ ข้อมูลสัมมาชีพ หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง แนะนาธนาคาร
น้ า โดยการอบรม ณ ศาลากลางหมู่บา้ นนั้นจะเป็ นการพูดเกริ่ นให้ทราบถึงแหล่งความรู ้ต่างๆหรื อ
ข้อมูลในการประกอบอาชี พผูใ้ ดสนใจก็ จะมีการศึกษาจาก YouTube อาชี พใหม่ๆเพื่อเพิ่มรายได้
ปัจจุบนั ก็จะมีโครงการ โคก หนอง นา โมเดล บันได 9 ขั้น แผนปฏิบตั ิการ 90 วัน ซึ่งหากนาเรื่ อง
ดังกล่าว สอนในที่อบรม ก็จะไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้หมด ผูท้ ี่สนใจ ก็ต่อยอดโดยการใช้อินเทอร์ เน็ต
ประชารัฐ เพื่อศึกษา สื บค้นข้อมูลต่างๆ ซึ่งหากมีผสู ้ นใจก็จะมีการสอนทา เพจขายสิ นค้าออนไลน์
ในช่วงที่มีการระบาดของ Covid-19 นั้นถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นในการที่คนในชุมชนจะให้ความสนใจ
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ในการซื้ อขายสิ นค้า ซึ่ งการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ ได้รับความนิ ยม
มากขึ้น ผูท้ ี่จะเริ่ มต้นในการ จาหน่าย และ ผลิตสิ นค้า หรื อ บริ การต่างๆก็จะต้องศึกษาวิธีการแบบ
ใหม่ในการจาหน่ายสิ นค้า โดยมีกลุ่มที่สามารถใช้ป ระโยชน์จากเน็ตประชารัฐได้ สานักงานพัฒนา
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ชุมชน ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆเพื่อใช้ติดต่อสื่ อสาร แจ้งข้อมูล มีบางกลุ่มนั้นสามารถขาย
สิ นค้าผ่านกลุ่มไลน์ ได้แม้จะไม่มากนัก แต่ก็เป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาสู่ สังคมไทยแลนด์ 4.0 ไม่
เพียงเท่านั้นสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการซื้ อขายสิ นค้า
ออนไลน์ โดยการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็ นผูฝ้ ึ กอบรม
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ ตาบลบัวทอง มีสินค้าหลายชนิดเช่น ผ้าไหม ผ้าด้าย การสานตะกร้าพลาสติก การ
ทาเสื่ อกก สานเปล ทาปลาส้ม ทาน้ าพริ ก ซึ่งสิ นค้าประเภทดังกล่าว ผูผ้ ลิตเริ่ มให้ความสนใจในการ
นาไปขายผ่านสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ แม้บางคนจะมีการใช้สื่อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แต่
เนื่ องด้วยข้อจากัดในการใช้ปริ มาณข้อมูลเน็ตมือถือนั้น เมื่อใช้มูลจนถึงที่ระบุไว้ความเร็ วก็จะตก
การดาวน์โหลด อัพโหลดไฟล์ต่างๆบางครั้งไม่สามารถกระทาได้ เมื่อมีเน็ตประชารัฐ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาธารณะ ที่ใครก็สามารถใช้ได้ เข้ามาให้บริ การก็จะทาให้ คนในหมู่บา้ นและชุมชน สามารถเข้าถึง
การซื้อ-ขาย ผ่านสื่ อออนไลน์ได้โดยง่าย และ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ก็มีขอ้ เสี ยที่ได้พบในชุมชนเกี่ยวกับ
โครงการเน็ตประชารัฐ ก็คือเมื่อมีจานวนผูใ้ ช้จานวนมาก จะพบกับความช้าของการใช้งาน อย่าง
เห็นได้ชดั อีกทั้งการซื้ อขายผ่านสื่ อออนไลน์น้ นั ก็ยงั มีความคลาดเคลื่อนในตัวผลิตภัณฑ์เนื่ องจาก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ เช่นโทรศัพท์มือถือ หรื ออื่นใด เมื่อถ่ายรู ปไปแล้วสี สัน อาจจะไม่
ถูกต้องตรงความเป็ นจริ ง แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็ นการเพิ่มโอกาสความเท่าเทียม ลดความเหลื่อม
ล้ า เพราะสามารถใช้เป็ นทางเลือก ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายทุกคนในชุมชนมี
ศักยภาพมีฐานะไม่เท่ากันบางคนมีความตั้งใจแต่เนื่ องด้วยฐานะทางบ้านและครอบครัวมิสู้ดีนกั การ
เริ่ มต้นค้าขายผ่านสื่ อออนไลน์ จึงเป็ นทางเลือก ที่ดีสาหรับคนเหล่านั้น เพราะไม่มีตน้ ทุน ผลิตสิ นค้า
ขึ้นมาแล้ว ก็สามารถลงขายโดยไม่ตอ้ งเช่าหน้าร้าน หรื อนัง่ เฝ้าบริ เวณที่มีการวางขายสิ นค้า ทาให้
ได้รับความสะดวกและสามารถทางานอย่างอื่นพร้อมกันไปด้วยจนกว่าจะมีการ Order สิ นค้า ปัญหา
ที่สาคัญของการส่ งเสริ มอาชีพ เมื่อมีการอบรม ให้ความรู ้ ผูร้ ับการอบรมนาไปปฏิบตั ิเพื่อจะหาเลี้ยง
ชี พ ปั ญหาก็คือ ไม่มีตลาดรองรับ ทาแล้วไม่รู้จะจาหน่ ายสิ นค้าที่ไหน ช่องทางออนไลน์ ตลาด
ออนไลน์ จึงเป็ นตัวช่วยสาคัญให้มีการซื้อ-ขาย ในปัจจุบนั และในอนาคตต่อไป
4.1.6 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์สายตรวจประจาตาบล
บัวทอง
ตารวจสายตรวจตาบลบัวทองนั้นก็ได้มีการตระเวนเพื่อดูแล ความสงบเรี ยบร้อย
ภายในตาบลอยู่เป็ นประจา ซึ่งก็จะมีการพบเห็นกิจกรรมในการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน แต่ละ
หมู่บา้ น ก่อนที่จะมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐนั้น ศาลาหมู่บา้ นก็ใช้เป็ นเพียงที่ประชุม โดยเมื่อประชุม
แล้วเสร็ จก็จะแยกย้าย โดยไม่มีผูใ้ ดเข้ามาใช้ประโยชน์ นอกจากจะมีกิจกรรมร่ วมกันของคนใน
ชุ ม ชน แต่ ภ ายหลัง ตั้ง แต่ มี ก ารติ ด ตั้ง เน็ ต ประชารั ฐ แล้ว เสร็ จ จะสั ง เกตเห็ น ผู ้ค นมี ก ารน า
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โทรศัพท์มือถือ แล้วไปนัง่ ใช้บริ การเน็ตประชารัฐภายในชุมชนของตนเอง ส่ วนมากจะเป็ นวัยรุ่ นซึ่ ง
มีความรู ้ ความสามารถในการใช้ส มาร์ ทโฟนเป็ นอย่างดี เพื่อกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่นดู
YouTube เล่ น Facebook เล่ น LINE หรื อบางครั้ งก็ จ ะสั ง เกตเห็ น มี ก ารเล่ น เกมออนไลน์ ผ่ า น
เครื อข่ายเน็ตประชารัฐ ก็จะมีการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นบางครั้งคราว แต่จากผลการตรวจสอบ
ของสายตรวจในพื้นที่ตาบลบัวทอง นั้นก็ไม่ได้มีการกระทาผิดกฎหมายในการรวมกลุ่มบริ เวณศาลา
กลางหมู่บา้ น แต่ก็ได้รับแจ้ง เป็ นบางครั้ งคราวว่ามี การพบอุ ปกรณ์ การเสพยาเสพติ ดทิ้ง อยู่ใ กล้
บริ เวณ ศาลากลางหมู่บา้ น แต่เมื่อมีการเข้าตรวจสอบและมีการตรวจตราเป็ นประจา บุคคลที่มี
ลักษณะในการดาเนิ นการดังที่กล่าวมาก็จะหนี ไปบริ เวณอื่นแทน เพราะว่าบางหมู่บา้ น ที่ต้ งั ศาลา
กลางหมู่บา้ นนั้น เป็ นจุดลับตาคน กลุ่มวัยรุ่ นมีการออกมายามค่าคืน ดึกดื่น ในช่วงที่ไม่มีการสัญจร
ของผูค้ น เพื่อทาการที่ผิดกฎหมาย แต่ก็จะชี้ชดั ไม่ได้ว่าการที่มีเน็ตประชารัฐมาติดตั้งภายในชุมชน
ทาให้เกิดการแพร่ กระจายของยาเสพติด เพราะเหตุดงั กล่าวที่วยั รุ่ นมีการรวมกลุ่มเสพยาเสพติดนั้น
พบเห็นได้ตามสถานที่หลายแห่ ง ที่ลบั ตาคน อาจจะมีการรวมกลุ่มเสพยาเสพติดในกระท่อมกลาง
นา หรื อบริ เวณป่ าข้างทาง บ้านหลังใดหลังหนึ่งที่ลบั ตาคน ซึ่งเป็ นวิสัยของคนกลุ่มนี้อยูแ่ ล้ว แต่ก็ได้
ประสานก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น หากมี เ หตุ ดัง กล่ า วจะขอให้แ จ้ง ทางเจ้า หน้า ที่ ต ารวจ เพื่ อเข้า ร่ ว ม
ตรวจสอบ โดยช่ องทางในการแจ้งเบาะแสผูก้ ระทาความผิด ก านัน ผูใ้ หญ่บ้าน หรื อ ชาวบ้าน
ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในตาบลบัวทองนั้น ก็สามารถแจ้งเหตุผ่านทางช่ องทางออนไลน์ มายังสาย
ตรวจประจาตาบล โดยการพิมพ์ขอ้ ความ หรื อ การโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใด
4.1.7 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์เกษตรประจาตาบลบัวทอง
ก่อนมีโครงการเน็ตประชารัฐนั้นการดาเนิ นการของนักวิชาการเกษตรคือ มีการลง
พื้นที่ และมี การประชุ มชาวบ้านที่ เป็ นเกษตรกรและผูต้ อ้ งการศึ กษาในเรื่ องการประกอบอาชี พ
เกษตร การนัดหมายประชุมอบรม มัก ทาในศาลากลางหมู่บา้ น ซึ่ งก็เหมือนกับหน่วยงานราชการ
อื่นๆเพราะศาลากลางหมู่บา้ นนั้น มีความพร้อมในเรื่ องสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่ องขยายเสี ย และการ
ชี้ แจงแต่ละครั้ งนั้นก็จะมี การให้ผูใ้ หญ่บา้ นประกาศเสี ยงตามสาย เพื่อเชิ ญชวนเกษตรกรภายใน
หมู่บา้ นเข้าร่ วมรับฟั งเข้าราชการข้อสั่งการหรื อนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรื อเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ เงินเยียวยา การเตือนภัย และการให้ความรู ้แก่เกษตรกร ภายหลังเมื่อมี
การติ ดตั้งเน็ตประชารั ฐ เกษตรประจาตาบลบัวทองนั้น ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็ นที่ วิทยากรเพื่อให้
ความรู ้ เกี่ย วกับ การใช้เน็ ตประชารั ฐ โดยมี การเข้า ไปอบรมตามหมู่บ ้า นต่ า งๆที่ มีก ารติ ดตั้ง เน็ ต
ประชารัฐแล้ว ร่ วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ซึ่ งตั้งแต่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ การสื่ อสารแจ้ง
ข่าวแจ้งข้อราชการหรื อนัดหมายการประชุมก็เริ่ มมีการใช้สื่อออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรม LINE
Facebook เพื่อแจ้งข่าวต่าง ๆ ให้กบั คนในชุมชนและเกษตรกร หากมีการแจ้งเข้าราชการด่วน โดย
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ต้องการให้มีการตอบโต้หรื อส่ ง ข้อมูลในทันทีก็ จะแจ้งผ่านช่ องทางออนไลน์ใ ห้กับผูใ้ หญ่บ้าน
กานัน ภายในตาบล ได้ทราบเพื่อนัดหมายการประชุมกับลูกบ้านภายในหมู่บา้ น ได้มีการพัฒนาการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แต่เดิมขึ้นทะเบียนได้ที่สานักงานเกษตรประจาอาเภอ แต่ปัจจุบนั นั้นสามารถ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต โดยเกษตรกรที่ไม่มีอินเทอร์ เน็ตใช้ส่วนตัวไม่ว่าจาก
โทรศัพท์มือถือ หรื อ บ้านพักอาศัยก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ฟาร์ ม
บุ๊ค ได้ที่ศาลากลางหมู่บา้ น โดยหากเกษตรกรท่านใดไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ก็สามารถ
สอบถามผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ เกษตรประจาตาบล เพื่อให้ช่วยลงทะเบียน ณ ศาลากลางหมู่บา้ นที่มีการ
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ หรื ออาสาสมัครเกษตรประจาตาบลของตนเอง หมู่บา้ นได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์
ในด้านงานอารักขาพืช งานเตือนภัยศัตรู พืช ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการเกษตรผ่าน Application
Protect plan ก็จะมีเกษตรกรบางส่ วนที่สามารถเข้าถึงการใช้ได้ ที่ใช้งานไม่ได้อาจเพราะมีอายุมาก
เลยขาดความรู ้ความเข้าใจ ก็ยงั สามารถสอบถามเพื่อนบ้าน เพื่อนเกษตรกร กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ
เกษตรประจาตาบล ก็ยนิ ดีที่จะแนะนาการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เกษตรกรบางรายที่มีความ
สนใจกระตือรื อร้นก็ได้มีการศึกษาข้อมูลค้นคว้าการเพิ่มผลผลิตเกษตรเพิ่มเติม จากข้อมูลภายใน
อินเทอร์เน็ตได้ เพราะปัจจุบนั มีเกษตรกรจานวนมาก หรื อนักวิชาการหลายท่าน ถ่ายทอดข้อมูลใน
การปลูกพืช การดูแลรักษาพืช การกาจัดวัชพืชหรื อการใช้ปุ๋ยทาปุ๋ ยลงในช่องทาง YouTube ทาให้
เกษตรกรไม่ เสี ย โอกาส โดยสามารถเดิ นทางมายัง พื้นที่ ที่มี การให้บริ ก ารเน็ ตประชารั ฐภายใน
หมู่บา้ นตน การอบรมเกษตรกรในเรื่ องการใช้สารเคมี 3 ชนิดในพืช และมีการให้เกษตรกรสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้เน็ ตประชารั ฐที่ ติดตั้งไว้นะหมู่บา้ นด้วย ให้เข้าใช้งานครั้ งละ 20 คนเพื่ อ
ทดลองใช้ โดยให้เกษตรกรที่มีความพร้อมมีความสนใจเข้าร่ วม แต่ก็ยงั มีปัญหาที่พบก็คือเมื่อมีการ
เข้าใช้งานหลาย User ระบบยังใช้งานได้แต่มีการโหลดข้อมูลช้า มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์อาสาเกษตร
ซึ่งมีหมู่ละ 1 คน โดยเชิญผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น เข้าร่ วมกลุ่มชนกลุ่มไลน์ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่ม
การผลิตสิ นค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บา้ นสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุน ซึ่ ง
การจัดตั้ง กลุ่ ม ไลน์ ดัง กล่ า วนั้นก็ ท าให้ภายในชุ ม ชนมี ก ารซื้ อขาย สิ นค้า ทางการเกษตรภายใน
หมู่บา้ นก็ถือว่าเป็ นช่องทางหนึ่ งในการที่จะมีตลาดในการซื้ อขายเพิ่มเติมจากเดิม ที่ตอ้ งนาไปขาย
ตามตลาดนัด หรื อส่ งพ่อค้าคนกลาง ทาให้ มีตน้ ทุนในการเช่าแผงขาย เช่าที่ ขนส่ ง และดูแลรักษา
ทาให้มีการเพิ่มรายได้ลดค่าเดินทาง ถือว่า เป็ นผลดีต่อเกษตรกร มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่
อย่างต่อเนื่ องโดยที่ เกษตรกรรุ่ นเก่ า นั้นบางส่ วนก็ ไม่ส ามารถทาได้แล้วก็ มีการยกที่ ดินทางการ
เกษตรให้กบั บุตรหลานหรื อญาติพี่นอ้ ง ในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่งมีการแพร่ กระจายระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อโควิด -19 นั้นรัฐบาลมีนโยบายเยียวยาแก่ เกษตรกรครัวเรื อนละ
15,000 บาทซึ่ ง มี เ กษตรกรลงทะเบี ย นเป็ นจ านวนมากแต่ ใ นสถานการณ์ เ ช่ น นี้ เราต้อ งช่ วยกัน
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หลี ก เลี่ ย งการชุ ม นุ ม คน จึ ง แจ้ง ให้ ผูท้ ี่ ท าการลงทะเบี ย นไว้แล้ว นั้นตรวจสอบสิ ท ธิ์ ผ่า นระบบ
อิ นเทอร์ เน็ต เพื่ อลดความหนาแน่ นของผูท้ ี่ มาติ ดต่อส านักงานเกษตรอาเภอเมื องบุรีรัมย์ ตาม
นโยบายของรัฐบาลโดยมีการให้เว้นระยะห่างระหว่างสังคมหรื อ Social Distancing แต่ก็มีเกษตรกร
บางส่ วนไม่สามารถดาเนิ นการ หรื อใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้ เนื่ องจากขาดความรู ้ ก็จะเดินทางมา
ตรวจสอบสิ ท ธิ์ ส านัก งานเกษตรอ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ แต่ ก็ ถื อ ว่า เป็ นอี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กส าหรั บ
เกษตรกร ในการที่จะตรวจสอบสิ ทธิ์ โดยไม่ตอ้ งเดินทางอีกทั้งการใช้อินเทอร์ เน็ตประชารัฐนั้น ไม่
มีค่าใช้จ่ายในการใช้ จึงเป็ นการลดความเหลื่อมล้ าอย่างเห็นได้ชดั ในสังคมในด้านการเข้าถึงการใช้
งานอินเทอร์เน็ต
4.1.8 ผลกระทบจากการใช้เน็ตประรัฐ จากการสัมภาษณ์ ครู ศูนย์การศึกษานอก
ระบบตาบลบัวทอง
ในส่ วนของครู กศน ประจาตาบลบัวทองนั้น คิดว่าก่อนที่จะมีโครงการเน็ตประชา
รัฐภายในตาบลนั้นในชุมชน ยังมีความเหลื่อมล้ าเรื่ องของฐานะและรายได้ของแต่ละครอบครัวและ
ในฐานะที่เป็ นครู กศน.ประจาตาบลจะสัมผัสได้ถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรื อ
โอกาส คนที่มาสมัครเรี ยน การศึกษานอกโรงเรี ยนนั้น มักเป็ นผูท้ ี่มีความผิดพลาดจากการเรี ยนใน
ภาคปกติ หรื อบางคน รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ทาผิดกฎหมาย แต่ยงั เป็ นเยาวชนอยู่ จึงต้องให้ก ลุ่มคน
เหล่านี้เข้าสู่ กระบวนการศึกษา เพื่อต่อไปในภายภาคหน้า จะได้มีความรู ้และวุฒิการศึกษาในการไป
สมัครงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนต่อไป นักศึกษาที่มาเรี ยน บางคนมีฐานะยากจน แต่การเรี ยน
นั้น ไม่มีการเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ บางคนอยากศึ กษาต่อในการเรี ย นภาคปกติ แต่ไม่สามารถท าได้
เนื่ องจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงต้องทางานไปด้วยและเรี ยนควบคู่กบั การเรี ยน กศน ไปด้วย
การเรี ยน กศน นั้นก็จะมีการนัดเรี ยนอาทิตย์ละ 1 ครั้งแล้วแต่ ถ้าตกลงกันว่าจะเรี ยนวันไหนกลุ่ม
นักเรี ยนที่ประสบปั ญหาเรื่ องฐานะจะไม่สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากการเรี ยนหรื อต้องอยู่ที่
ศูนย์ ประจาตาบล เพื่อใช้อินเทอร์ เน็ตของ ศูนย์ กศน.ผูท้ ี่เรี ยนนั้นเป็ นผูท้ ี่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นตาบลบัว
ทอง ตาบลบัวทองมีจานวนทั้งสิ้ น 15 หมู่บา้ น ทาให้นักเรี ยนกลุ่มนี้ มีโอกาสในการเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสาร และการสื บค้นต่าง ๆ ปั จจุบนั หลังมีการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐในตาบลบัวทอง
แล้วนั้นครู กศน ประจาตาบลบัวทอง ก็เป็ นวิทยากรหลัก ตามโครงการเน็ตประชารัฐอยู่แล้ว โดยมี
การร่ วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่นอาเภอฯ สานักงานเกษตรอาเภอสานักงานพัฒนาชุมชน และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกให้ความรู ้อบรมประชาชน ที่อาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บา้ น ที่มีการติดตั้ง
โครงการเน็ตประชารัฐ เมื่อมีการอบรมนั้นมักพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมอบรมส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุและเด็ก
ผูส้ ู งอายุบางคนก็ไม่สามารถซึมซับความรู ้และนาไปปฏิบตั ิได้แต่ก็นาข้อมูลเกี่ยวกับการที่ชุมชนมี
การให้บริ การอินเทอร์ เน็ตประชารัฐไปแจ้งยังลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานของตน ที่ไม่ได้เข้าร่ วม
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อบรมในวันดังกล่าวนั้นมาใช้บริ การ บริ เวณศาลากลางหมู่บา้ นหรื อบริ เวณที่มีการติดตั้งเน็ตประชา
รั ฐ ส่ วนเด็ ก ๆ ที่ เข้า อบรมนั้นส่ วนใหญ่ แล้ว มี ค วามรู ้ ใ นการใช้อินเทอร์ เน็ ตเป็ นทุ นเดิ ม ท าให้
สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วเด็กกลุ่มนี้ เมื่อโตขึ้นไปก็ตอ้ งเป็ นอนาคตของชาติ เน็ตประชารั ฐจึง
เหมือนประตูสู่ความรู ้ของเด็กในการค้นคว้าหาข้อมูลสื บค้นหรื อการสันทนาการต่าง ๆ ไม่ วา่ จะเป็ น
การดู YouTube การท่ อ งเว็บ เบราว์เ ซอร์ ห รื อ แม้แ ต่ ก ระทั่ง การเล่ น เกมส์ อ อนไลน์ เมื่ อ มี ก าร
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จะพบว่ามักจะพบเจอกลุ่มเด็กและวัยรุ่ นรวมตัวกันเพื่อใช้บริ การเน็ตประชารัฐ
เป็ นประจาในช่วงเวลาที่ไม่ได้ไปโรงเรี ยน โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น ทาง กศน ตาบลบัวทองเองก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ปัจจุบนั ยังมีการจัดการอบรมการเข้าใช้เน็ตประชารัฐของหมู่บา้ น อย่างต่อเนื่ องให้
สามารถเข้าถึงและสามารถใช้บริ การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐอยู่เรื่ อยมาและใน
ปั จจุ บ ัน มี ก ารเรี ย นการสอนออนไลน์ซ่ ึ งนัก ศึ ก ษาบางคนไม่ส ะดวกในการเดิ นทางมาเรี ย น ก็
สามารถเดินไปตามจุดให้บริ การเน็ตประชารัฐเพื่อต่อเชื่อมสัญญาณ แล้วรับชมการเรี ยนการสอน
ออนไลน์อยูท่ ี่หมู่บา้ นของตนได้ ปัญหาที่พบในปัจจุบนั มีบางคนยังไม่ทราบว่า มีการให้บริ การเน็ต
ประชารัฐที่ใดบ้าง ใช้บริ การเน็ตประชารัฐได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการสมัครเข้าใช้ เพราะขาดความ
เข้าใจและความรู ้ในการเข้าใช้และความแรงของสัญญาณระยะในการให้บริ การมีระยะทางไม่มาก
นัก อยากให้มีการขยายสัญญาณจานวนจุดให้บริ การมากกว่าปั จจุบนั เนื่ องจากเห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวช่วยให้นกั ศึกษาของ กศน นั้นใช้ประโยชน์ได้เมื่อมีการเรี ยนจบออกไปได้รับวุฒิการศึกษา
ก็ตอ้ งมีการหางานการหางานผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ แล้วก็
เสนอว่าอยากให้ช่วยมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริ การเน็ตประชารัฐ ให้ทุกคนในหมู่บา้ น
ได้ทราบมากกว่าเดิม ภายในทางช่องทางต่าง ๆ แม้ว่าปัจจุบนั จะมีผจู ้ านวนใช้งานเพิ่มมากขึ้นแต่ก็
ยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกคน และขณะที่มีการสัมภาษณ์น้ ี มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใ หม่ หรื อโควิด -19 ในส่ วนของภาคการศึ ก ษานั้น ก็ จะมี ก ารดาเนิ นการสอนผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ โดยให้ผูเ้ รี ยนรู ้จากสถานที่ใดก็ ได้ที่ มีการเข้าใช้อินเทอร์ เน็ตได้ผ่าน Notebook laptop
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตหรื อ iPad นักเรี ยนนักศึ กษาเหล่านั้นจาเป็ นต้องมี อินเทอร์ เน็ ตเพื่ อการ
เชื่อมต่อ โดยเน็ตประชารัฐถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเรี ยนรู ้การเรี ยนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและบริ เวณที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ บางแห่งศาลากลางหมู่บา้ นตั้งอยู่
บริ เวณการชุมชนมีการสัญจรไปมาเป็ นจานวนมาก ทาให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ เนื่องจาก
เมื่อมีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การเน็ตประชารัฐใช้บริ การไปนาน ๆ ก็จะมีความหิว ก็มีการนาเครื่ องดื่มไม่ว่าจะ
เป็ น น้ าปั่ น น้ าหวาน น้ าอัดลม หรื อ อาหาร ขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ มาจาหน่ายในบริ เวณบ้าน ที่อยู่ใกล้
กับการให้บริ การเน็ตประชารัฐกับเป็ นการเสริ มสร้างอาชีพและรายได้อย่างหนึ่งให้กบั คนในชุมชน
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4.2 ผลการศึ ก ษาเพื่ อ ทราบความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ เ น็ ต ประชารั ฐ ว่ า โครงการสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของคนในชุมชนได้ มากน้ อยเพียงใด
4.2.1 ในด้านความพอใจในด้านการมีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริ การ
1) ด้า นการยกระดับ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมด้ว ยเทคโนโลยี
โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ผ่านสื่ อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber – to - the - x FTTx)
ไปยังหมู่บา้ นเป้ าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะตัวแทนของหมู่บา้ น และตาบลพบว่ามีความพึงพอใจ เนื่องจาก
การที่มีโครงการ เน็ตประชารั ฐ ภายในหมู่บา้ นนั้นสามารถทาให้การขอใช้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสู ง จากผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ ซึ่ งแต่เดิมนั้นหากไม่มีโครงข่าย การให้บริ การอินเทอร์ เน็ตก็ไม่
สามารถติดตั้ง อินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสู ง ภายในครัวเรื อนได้ เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การ จะแจ้งว่าไม่มี
โครงข่ายรองรับแต่เมื่อมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้ นแล้วนั้น ทาให้คนในหมู่บา้ น ซึ่ ง
ต้องการใช้อินเทอร์ เน็ตภายในครัวเรื อน สามารถติดต่อไปยังผูใ้ ห้บริ การ เพื่อติดตั้งภายในครัวเรื อน
ตอบสนองความต้องการของครัวเรื อนได้
2) ด้านการลดความเหลื่ อมล้ าของประชาชนไทยให้เข้าถึงอิ นเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสู งเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริ การต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทัว่ ถึง
และเท่าเทียม จากการสัมภาษณ์ พบว่า เมื่อมีการให้บริ การเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้ นแล้วนั้น คน
ในชุมชน ภายในหมู่บา้ น ก็ได้มีการเข้าใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐโดยมีเยาวชนหรื อบุคคลใน
ชุมชน ที่จาเป็ นต้องใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐ ไปใช้งานเพื่อสันทนาการ การสื บค้นข้อมูล การ
เพิ่มพูนความรู ้ การเล่นเกมออนไลน์ หรื อแม้กระทัง่ การหางานในปั จจุบนั ซึ่ งลดภาระค่าใช้จ่าย ใน
การสมัครใช้บริ การ ข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือและเนื่องจากการใช้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตจากผูใ้ ห้บริ การมีการจากัดจานวนปริ มาณการใช้ขอ้ มูลและความเร็ วในการใช้ขอ้ มูล
แต่เน็ตประชารัฐนั้น ไม่จากัด ปริ มาณการใช้ขอ้ มูล หากบุคคลใดต้องมีการใช้การดาวน์โหลด อัพ
โหลดข้อมูลเป็ นจานวนมาก ก็สามารถนาประโยชน์จากการที่มีเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้ น มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะดาวน์โหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
3) การสร้างอาชี พสร้างรายได้น้ นั ในชุมชนและหน่ วยงานราชการต่าง ๆ
เช่นพัฒนาชุมชน ก็ได้นาเน็ตประชารัฐนั้นไปใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแนะ
แนวสร้างอาชีพให้กบั คนในหมู่บา้ น และเป็ นช่องทางในการซื้อ-ขาย ซึ่ งคนในชุมชนก็เริ่ มให้ความ
สนใจกับการขายของออนไลน์มากขึ้นเพราะตระหนักว่าการซื้อ-ขายสิ นค้าออนไลน์น้ นั เป็ นช่องทาง
ที่ใช้ตน้ ทุนต่า ไม่ตอ้ งเสี ยเงินในการ เช่าพื้นที่ในการเปิ ดหน้าร้าน ซึ่ งการเช่าอาคารหรื อสถานที่ใน
ปัจจุบนั นั้นมีมูลค่าสู งขึ้นทุกวัน และข้อดีของการขายของออนไลน์ก็คือในระหว่างที่รอออเดอร์ จาก
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การซื้อของลูกค้า นั้นก็สามารถประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วยเป็ นการประหยัดเวลา ในการที่จะหา
รายได้จากหลายทาง เน็ตประชารัฐ ก็เหมือนจุดเริ่ มต้น สาหรับคนที่คิดริ เริ่ ม ในการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อที่จะ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กบั คนในชุมชนอีกทั้งเป็ นบริ การสาธารณะที่ฟรี ทุกคนสามารถ
เข้าใช้ได้
4) ในด้านการศึกษาก็ให้ผลดี ต่อเยาวชนหรื อคนวัยเรี ยนเพราะการเรี ยน
การศึกษานั้นจาเป็ นจะต้องมีการขวานขวยหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อทารายงานทาการบ้านหรื อทาวิจยั
เพื่อนาส่ งกับอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อครู ที่โรงเรี ยน การเรี ยนในปัจจุบนั ในบางโรงเรี ยนก็ให้นักเรี ยน
ของตนส่ งการบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงทาให้เกิดความสะดวก ในการเรี ยนการสอนแล้วจาก
ภาวะ การระบาดของเชื้ อ Covid-19 ก็ทาให้ การเรี ยนการสอนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อระบบ
Internet สถานศึกษาต่างก็มีการพัฒนาสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้
เฉพาะในห้องเรี ยนสามารถอยู่ในชุมชนแล้วเข้าใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ในวิชาต่าง ๆ
กับอาจารย์ที่มีการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
5) ในด้า นการสาธารณสุ ข นั้นก็ท าให้ป ระชาชนที่ อาศัย อยู่ใ นหมู่ บา้ นมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ การป้องกันตัวเองการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ ระบาด
ของโรคต่าง ๆ และสามารถใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเหตุ หากมีการสงสัยของการแพร่ ระบาดของ
เชื้อโรคภายในหมู่บา้ นซึ่งทาให้เกิดความรวดเร็ วในการที่จะบริ หารจัดการ กับบุคคลที่ป่วยด้วยโรค
ต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกที่มกั ระบาดในหน้าฝนและที่สาคัญในปั จจุ บนั คือเชื้ อ Covid-19 ที่ได้
ระบาดอยู่ในสังคมโลก ซึ่ งจากการที่ปัจจุบนั มีการให้บริ การเน็ตประชารัฐนั้นผูม้ ีหน้าที่ในการดูแล
สุ ขภาพอนามัย ของคนในชุม ชนจะสามารถใช้ประโยชน์ไ ด้อย่างแต่อาจจะต้องเสี ย เวลาในการ
เดินทางจากบ้านมายังบริ เวณที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ
6) ด้านการเกษตรนั้นผูท้ ี่ทาอาชีพเกษตรกรอาจจะมีการใช้งานไม่มากนัก
เนื่ อ งจากขาดความรู ้ ใ นการที่ จ ะใช้ ง านเน็ ต ประชารั ฐ แต่ ก็ ถื อ เป็ นการเริ่ ม ต้น ในการที่ จ ะน า
เทคโนโลยีการใช้อินเทอร์ เน็ต เพื่อการสร้างความรู ้ความเข้าใจเพิ่มพูนทักษะและเทคนิ ควิธีการใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต ซึ่งก็มีเกษตรกรรายใหม่บางส่ วนที่ได้ทาเกษตรกรรมต่อ
จากเกษตรกรยุคเก่าซึ่งมีอายุมากขึ้นจนไม่สามารถทาเกษตรกรรมได้แล้ว
4.2.2 ปัญหาการใช้งาน
1) Wi-Fi มีระยะ และกาลังส่งที่ไม่เพียงพอ
2) เครื อข่ายเกิด Overload เครื อข่ายรับภาระหนักเกินไปหรื อ Overload
3) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเน็ตประชา
4) จุดติดตั้งและให้บริ การเน็ตประชารัฐแต่ละหมู่บา้ นนั้นมีเพียงจุดเดียว
5) การไม่ยอมรับเทคโนโลยี
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5. สรุป และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องเน็ตประชารัฐกับผลกระทบกับความเป็ นอยู่ของประชาชน ในตาบลบัวทอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ใน
ชีวิตประจาวันของประชาชนในตาบลบัวทองจากการใช้เน็ตประชารัฐ 2) เพื่อทราบความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้เน็ตประชารัฐว่าโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้มากน้อย
เพียงใด ผูว้ ิจยั ได้ทาการจาแนกประเด็นข้อมูลมีรายละเอียดนาเรี ยนดังนี้
5.1 สรุป
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องโครงการเน็ตประชารัฐกับผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน
ในตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อ
ทราบผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ในชี วิตประจาวันของประชาชนในตาบลบัวทองจากการใช้เน็ต
ประชารัฐ 2) เพื่อทราบความพึงพอใจของผูใ้ ช้เน็ตประชารัฐและโครงการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด ผูท้ าวิจยั ได้ทาการจาแนกประเด็นในการนาเสนอดังนี้
5.1.1 โครงการเน็ตประชารั ฐกับผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ข องประชาชนใน
ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยวัตถุประสงค์ของเน็ตประชารัฐ 1) เพื่อพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ ว
สู งผ่านการสื่ อสารสายเคเบิลใยแก้วนาแสง ( F T T X ) ไปยังหมู่บา้ นเป้าหมายและรองรับการขยาย
โครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ 2) เพื่อให้ประชาชนในพื้ นที่ ห่างไกลอิ นเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสู งใช้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลดความเหลื่ อมล้ าของประชาชนไทยพร้ อมสร้างโอกาส
ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริ การต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม 3) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บา้ นเป้าหมายในการสร้างอาชีพสร้างรายได้การศึกษาสาธารณสุ ข
การเกษตรการค้าขายออนไลน์ประโยชน์ของโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ
โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพบริ การอินเทอร์ เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ Free Wifi สามารถ
สรุ ปได้วา่ ผลกระทบต่อความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวันของประชาชนในตาบลบัวทอง หลังจากที่ได้
มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐในพื้นที่ดงั กล่าวนั้น นอกจากจะทาให้ทราบถึงความเหลื่อมล้ าทางด้านต่าง ๆ
แล้ว ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ภายในชุมชนในทางที่ดียงิ่ ขึ้น อาทิเช่น
1) ในด้านเศรษฐกิจชุมชนด้านการสร้างรายได้จากการใช้เน็ตประชารัฐ
เพื่อนาเสนอสิ นค้าของชุ มชนผ่านระบบออนไลน์เพื่อขายสู่ ทอ้ งตลาด ก่อให้เกิดรายได้ที่เริ่ ม จาก
ครอบครั ว ชุ มชน สังคม ซึ่ งเชื่ อมโยงถึ งผลกระทบที่ เอื้ อซึ่ งกันและกันในด้านการขนส่ ง เช่ น
ไปรษณียไ์ ทย การขนส่งเอกชนต่าง ๆ เป็ นต้น
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2) ในด้านสังคมทาให้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ต่าง ๆ
ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งยังสามารถนามาแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน โดยเป็ นการสื่ อสารผ่านระบบ
ออนไลน์จากการเชื่ อมต่อเน็ตประชารัฐ และเพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารบนโลกออนไลน์ผ่าน
แอบ พลิ เคชั่นต่ า ง ๆ โดยเป็ นการลดการเดิ นทางที่ไ ม่จาเป็ น ลดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่กาลังมีการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรื อ
โควิด-19 ที่ตอ้ งเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศ
และต้องเปิ ดใจยอมรับ New Normal ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่ งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่
คนในสัง คมคุ ้นเคยอย่า งเป็ นปกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ย นแปลงไปสู่ วิถีใ หม่
ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คนุ้ เคย
3) ในด้า นสาธารณสุ ข รวมถึ ง หน่ ว ยงานราชการต่ าง ๆ สามารถแจ้ง
ข้อมู ล ข่ า วสารที่ เกี่ ย วข้องกับ ทางราชการ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ การส่ งข้อมูล
หนังสื อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประชาชน ให้สามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น การสื่ อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
(อสม.) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นต้น
รวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้เกิ ดความเท่าเที ยมกันไม่มีค วามเหลื่ อมล้ าในด้า นการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุ บนั ในสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าอยู่ ผลกระทบที่พบคือกลุ่ม
อายุ เด็กและวัยรุ่ น วัยทางาน ให้ความสนใจในการใช้เน็ตประชารั ฐในทุก หมู่บา้ น เป็ นวัย ที่
สามารถเรี ยนรู ้เรื่ องเทคโนโลยีได้ดีกว่าช่วงวัยอื่น ซึ่ งขณะเวลาที่ทาการสัมภาษณ์น้ นั ประเทศไทย
ประสบกับการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อโควิด-19 โรงเรี ยนไม่
มีการเรี ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เป็ นช่วงเวลาสาคัญที่สังคมไทยต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ในการสื่ อสาร
เล่าเรี ยน การใช้ชีวิตประจาวัน เพราะไม่สามารถเดินทางไปเรี ยนที่โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาได้ ใน
กลุ่มของวัยทางานนั้น บางส่ วนได้มีการถูกเลิกจ้างจึงมีความจาเป็ นที่จะทาให้สามารถใช้เน็ตประชา
รัฐในการหางาน สมัครงาน ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ลดค่าใช้จ่ายในการดารงชี วิต ในการ
เดินทาง รายการสื บค้น สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์การป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส
Covid-19 ตรวจสอบจังหวัดที่ยงั เป็ นพื้นที่อนั ตรายห้ามเดินทางเข้าไปในชุมชน ซึ่ งจังหวัดบุรีรัมย์
เป็ นจังหวัดที่ มีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ในการคัดกรองบุคคลที่เดิ นทางเข้า-ออกจังหวัดบุรีรัมย์
ผูน้ าท้องถิ่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน รวมไปถึง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ก็สามารถนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่
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โดยไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ แต่ยงั มีบางกลุ่มอาจจะไม่ไ ด้รับประโยชน์ เช่นกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งไม่มีความรู ้ในการใช้งานเน็ตประชารัฐ แต่มีบางส่ วนเริ่ มให้ความสนใจ เกษตรกรรุ่ น
ใหม่ ที่มาทดแทนรุ่ นเก่าเป็ นกลุ่มคนที่สามารถเรี ยนรู ้ในการใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น ประเทศไทย
มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาคนในประเทศให้เท่าเทียมกับชาวโลก การเริ่ มต้นด้วยการมี
อินเทอร์เน็ตสาหรับประชาชนใช้ได้ฟรี ถือเป็ นก้าวแรกในการที่ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึง
สื่ อ การเรี ย นรู ้ อ ย่า งเท่ า เที ย มโดยไม่ ต้อ งแบ่ ง แยกว่า จนหรื อ รวยถึ ง จะเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ แต่ ก าร
ให้บริ การเน็ตประชารัฐปั จจุบนั ก็ยงั มีปัญหาที่ชุมชนต้องการให้แก้ไขเช่น ระยะการให้บริ การ มี
ระยะทางที่ไ ม่ไกล ทาให้คนในชุมชนต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อมาใช้บริ การบริ เวณที่มีการ
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ คุณภาพของสัญญาณนั้นบางครั้งก็มีการขัดข้องเป็ นช่วง ๆ สถานที่บางแห่ งก็
เป็ นสถานที่ ที่ อ าจจะสุ่ ม เสี ย งต่ อ การที่ เ ยาวชนจะเข้า มารวมกลุ่ ม เพื่ อ มั่ว สุ ม บริ เวณที่ มี ก าร
ให้บริ การเน็ตประชารัฐ มีความต้องการให้มีนโยบายในการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณให้มากขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมการใช้งานภายในชุมชนอย่างทัว่ ถึงเพื่อในภายภาคหน้า ประเทศของเราจะสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิม่ พูนความรู ้แก่คนในชาติ เพื่อสามารถแข่งขันในระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
5.1.2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้เน็ตประชารัฐและโครงการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด
จากการสัมภาษณ์จานวนทั้งหมด 16 ท่าน สามารถแยกประเด็นความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้า นการยกระดับ โครงสร้ า งพื้ นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี
โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ผ่านสื่ อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber – to - the - x FTTx)
ไปยังหมู่บา้ นเป้ าหมายและรองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะตัวแทนของหมู่บา้ น และตาบลพบว่ามีความพึงพอใจ เนื่องจาก
การที่มีโครงการเน็ ตประชารั ฐ ภายในหมู่บา้ นนั้นสามารถท าให้ก ารขอใช้บ ริ การอิ นเทอร์ เน็ ต
ความเร็ วสู ง จากผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ ซึ่ งแต่เดิมนั้นหากไม่มีโครงข่าย การให้บริ การอินเทอร์ เน็ตก็ไม่
สามารถติดตั้ง อินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสู ง ภายในครัวเรื อนได้ เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การ จะแจ้งว่าไม่มี
โครงข่ายรองรับแต่เมื่อมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้ นแล้วนั้น ทาให้คนในหมู่บา้ น ซึ่ ง
ต้องการใช้อินเทอร์ เน็ตภายในครัวเรื อน สามารถติดต่อไปยังผูใ้ ห้บริ การ เพื่อติดตั้งภายในครัวเรื อน
ตอบสนองความต้องการของครัวเรื อนได้
2) ด้านการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนไทยให้เข้าถึงอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสู งเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริ การต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทัว่ ถึง
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และเท่าเทียม เมื่อมีการให้บริ การเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้ นแล้วนั้น คนในชุมชน ภายในหมู่บา้ น
ก็ได้มีการเข้าใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐโดยมีเยาวชนหรื อบุคคลในชุมชน ที่จาเป็ นต้องใช้
ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐ ไปใช้งานเพื่อสันทนาการ การสื บค้นข้อมูล การเพิ่มพูนความรู ้ การ
เล่นเกมออนไลน์ หรื อแม้กระทัง่ การหางานในปั จจุบนั ซึ่งลดภาระค่าใช้จ่าย ในการสมัครใช้บริ การ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครื อข่ายโทรศัพ ท์มือถือและเนื่องจากการใช้บริ การ อินเทอร์เน็ตจากผู ้
ให้บริ การมีการจากัดจานวนปริ มาณการใช้ขอ้ มูลและความเร็ วในการใช้ขอ้ มูล แต่เน็ตประชารัฐนั้น
ไม่ จากัด ปริ ม าณการใช้ข ้อมู ล หากบุคคลใดต้องมี ก ารใช้ก ารดาวน์โหลด อัพ โหลดข้อมูล เป็ น
จานวนมาก ก็สามารถนาประโยชน์จากการที่มีเน็ตประชารัฐภายในหมู่บา้ น มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะดาวน์โหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
3) การสร้างอาชีพสร้างรายได้น้ นั ในชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
เช่นหน่วยงานพัฒนาชุมชน ได้นาเน็ตประชารัฐนั้นไปใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การแนะแนวสร้างอาชีพให้กบั คนในหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นช่องทางในการซื้ อ-ขาย ซึ่ งคนในชุมชนก็เริ่ ม
ให้ความสนใจกับการขายของออนไลน์มากขึ้นเพราะตระหนักว่าการซื้ อ-ขายสิ นค้าออนไลน์ น้ ัน
เป็ นช่องทางที่ใช้ตน้ ทุนต่า ไม่ตอ้ งเสี ยเงินในการ เช่าพื้นที่ในการเปิ ดหน้าร้าน ซึ่งการเช่าอาคารหรื อ
สถานที่ในปั จจุบนั นั้นมีมูลค่าสู งขึ้นทุกวัน และข้อดีของการขายของออนไลน์ก็คือในระหว่างที่รอ
ออเดอร์ จากการซื้ อของลูกค้า นั้นก็สามารถประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วยเป็ นการประหยัดเวลา
ในการที่จะหารายได้จากหลายทาง เน็ตประชารัฐ ก็เหมือนจุดเริ่ มต้น สาหรับคนที่คิดริ เริ่ ม ในการใช้
สื่ อออนไลน์ เพื่อที่จะ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กบั คนในชุมชนอีกทั้งเป็ นบริ การสาธารณะที่ฟรี ทุก
คนสามารถเข้าใช้ได้
4) ในด้านการศึกษาก็ให้ผลดี ต่อเยาวชนหรื อคนวัยเรี ยนเพราะการเรี ยน
การศึกษานั้นจาเป็ นจะต้องมีการขวานขวยหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อทารายงานทาการบ้านหรื อทาวิจยั
เพื่อนาส่ งกับอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อครู ที่โรงเรี ยน การเรี ยนในปัจจุบนั ในบางโรงเรี ยนก็ให้นักเรี ยน
ของตนส่ งการบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงทาให้เกิดความสะดวก ในการเรี ยนการสอนแล้วจาก
ภาวะ การระบาดของเชื้ อ Covid-19 ก็ทาให้ การเรี ยนการสอนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อระบบ
Internet สถานศึกษาต่างก็มีการพัฒนาสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้
เฉพาะในห้องเรี ยนสามารถอยู่ในชุมชนแล้วเข้าใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ในวิชาต่าง ๆ
กับอาจารย์ที่มีการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
5) ในด้านการสาธารณสุ ขนั้นก็ทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ การป้องกันตัวเองการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ ระบาด
ของโรคต่าง ๆ และสามารถใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเหตุ หากมีการสงสัยของการแพร่ ระบาดของ
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เชื้อโรคภายในหมู่บา้ นซึ่งทาให้เกิดความรวดเร็ วในการที่จะบริ หารจัดการ กับบุคคลที่ป่วยด้วยโรค
ต่างๆเช่ นโรคไข้เลื อดออกที่ มกั ระบาดในหน้า ฝนและที่ สาคัญในปั จจุ บนั คือเชื้ อ Covid-19 ที่ได้
ระบาดอยู่ในสังคมโลก ซึ่งจากการที่ปัจจุบนั มีการให้บริ การเน็ตประชารัฐนั้นผูม้ ีหน้าที่ในการดูแล
สุ ขภาพอนามัย ของคนในชุม ชนจะสามารถใช้ประโยชน์ไ ด้อย่างแต่อาจจะต้องเสี ย เวลาในการ
เดินทางจากบ้านมายังบริ เวณที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ
6) ด้านการเกษตรนั้นผูท้ ี่ ทาอาชี พเกษตรกรอาจจะมีการใช้งานไม่ มาก
นัก เนื่ องจากขาดความรู ้ ใ นการที่ จะใช้ง านเน็ ตประชารั ฐแต่ ก็ ถื อเป็ นการเริ่ ม ต้นในการที่ จ ะน า
เทคโนโลยีการใช้อินเทอร์ เน็ต เพื่อการสร้างความรู ้ความเข้าใจเพิ่มพูนทักษะและเทคนิ ควิธีการใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในอนาคต ซึ่ งก็มีเกษตรกรรายใหม่บางส่ วนที่ได้ทาเกษตรกรรมต่อ
จากเกษตรกรยุคเก่าซึ่งมีอายุมากขึ้นจนไม่สามารถทาเกษตรกรรมได้แล้ว
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ปั จจุ บ ันยัง มี ประชาชนจานวนมากที่ ยงั ไม่สามารถ เข้าใช้เน็ตประชารั ฐได้
เนื่องจาก ไม่ทราบว่ามี หรื อ ทราบว่ามี แต่ไม่เรี ยนรู ้ที่จะใช้งานให้เกิดประโยชน์และไม่ยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยี ควรมีการส่ งเสริ มอบรม ให้ความรู ้เพิ่มเติมแก่ประชาชนในส่ วนนี้
2) ยัง มี ก ารใช้ป ระโยชน์เ น็ ต ประชารั ฐ ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ ควร
เสริ มสร้างจิตสานึ กแก่คนในชุมชนของตน ในการที่จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์มาก
ขึ้น
3) การให้บริ การยังครอบคลุมพื้นที่ภายในชุมชนค่อนข้างน้อย ควรมีการเพิ่มจุด
การให้บริ การเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาระยะทางการกระจายสัญญาณให้บริ การได้ไกลยิง่ ขึ้น
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กรณีศึกษาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ของบุคลากรครู
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
ศลิษา บุตรศรี ภูมิ37

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ ง นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อการศึกษาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 ของ
บุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการ
ของบุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มาและเพื่อทราบสาเหตุและหาแนวทาง
ให้การยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตได้ครบ 100 เปอร์เซนต์ โดยนามาวิเคราะห์และพัฒนา
ให้การยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็ วและง่ายต่อการดาเนินการ ผูเ้ สี ย
ภาษีสามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยตนเองตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการ โดยดาเนิ นการสมัครใช้บริ การ
ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดตามแบบ จนถึงขั้นตอนการชาระ
ภาษี ไ ด้ด้ว ยตนเองโดยไม่ ต้อ งเดิ น ทางไปยัง หน่ ว ยงานของกรมสรรพากร โดยพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาในครั้งนี้ คือโรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
มีจานวนครู ผูม้ ีหน้าที่ยื่นแบบจานวนมาก โดยมีการยื่นแบบแสดงรายการด้วยแบบกระดาษ ณ
หน่วยงานรับแบบของกรมสรรพากร ยื่นทางอินเทอร์เน็ตและไม่ยนื่ แบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษา โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มที่มีประสบการณ์การทางาน 1-10 ปี
กลุ่มที่มีประสบการณ์การทางาน 11-20 ปี และกลุ่มที่ประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษาพบว่า ผูย้ ื่นแบบยังมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ยังไม่มีความรู ้ความ
เข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ในการยื่นแบบเสี ยภาษี การกรอกข้อมูล การบันทึกข้อมูล
ยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาปรึ กษา ยังไม่เชื่อมัน่ ในเรื่ องการนาส่ งเอกสารประกอบการยื่น
แบบ ควรดาเนิ นการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กด้านระบบการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์ เน็ต
และพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่ยอมรับระบบเทคโนโลยีสามารถใช้ง านได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว และตรงใจของผูใ้ ช้งาน
คาสาคัญ: การยืน่ แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต
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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. บทนา
กรมสรรพากรมีพนั ธกิจในการจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการที่ได้ต้ งั ไว้ซ่ ึ งเงิ น
ภาษีอากรที่จดั เก็บได้จากผูเ้ สี ยภาษีน้ นั เป็ นผลมาจากการให้บริ การที่ดี สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องและ
โปร่ งใส นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีหน้าที่ในการเสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่าง
ทัว่ ถึ งเป็ นธรรมเพื่อให้สามารถใช้เป็ นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของ
ประเทศต่อกระทรวงการคลัง ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารการจัดเก็บภาษีอากรสามารถสนับสนุนการ
ดาเนิ นการตามพันธกิจของกรมสรรพากรนั้น จาเป็ นจะต้องมีเครื่ องมื อในการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร จึ งเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยในการ
ปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการที่ดี
ในการบริ หารงานภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภายใต้ยุทธศาสตร์ ของกรมสรรพากร ซึ่ง
จะต้อ งด าเนิ น การจัด เก็ บ ภาษี ใ ห้ไ ด้ต ามประมาณการจัด เก็ บ ที่ ไ ด้รั บมาจากกระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรกรจะต้องจัดเก็บภาษีมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งกรมสรรพากรจะต้องเผชิ ญกับความ
ท้าทายในการจัดเก็บ จึงต้องมีการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะในสภาวะที่เศรษฐกิจกาลังอยูใ่ นช่วงถดถอย การดาเนินการของกรมสรรพากรจึงมี กรอบ
นโยบายในการดาเนิ นงานและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายการบริ การ
ต่างๆของกรมสรรพากรให้เป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับการ
บริ หารจัดการสาหรับการปฏิบตั ิงานภายในองค์การและให้บริ การทางอิเลคทรอนิ กส์แก่ผูเ้ สี ยภาษี
ประชาชนทัว่ ไป เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การเพื่อให้เกิดความรวดเร็ ว
ทันต่อเหตุการณ์ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วซึ่ งรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่งการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็เป็ นอีกหนึ่ งประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ประกอบ
อาชี พ ทุ ก อาชี พ กรณี ผูท้ ี่ มี เ งิ น ได้ป ระเภทเงิ น เดื อ นเพี ย งอย่า งเดี ย วเมื่ อ มี เ งิ น ได้ถึ งเกณฑ์ตามที่
กฎหมายกาหนด ก็จะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 และเพื่อเป็ นการสร้าง
ความสมัครใจในการเสี ยภาษี สานักงานจึงได้ทาการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงสิ ทธิ ประโยชน์ใน
การยืน่ แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตและดาเนินการเชิงรุ กเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากรได้ยื่น
แบบทางอิ นเทอร์ เน็ ตมากยิ่ง ขึ้ น แบบสมัครใจ โดยการออกไปให้บริ ก ารนอกสถานที่ เช่ น ที่
โรงเรี ย นราชสี ม าวิ ท ยาลัย ตั้ง อยู่ใ นเขตอาเภอเมื องนครราชสี ม า จัง หวัดนครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น
โรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษ มี บุ ค ลกรครู จ านวน 215 คน ส าหรั บ ปี 2561 พบว่ า ยื่ น แบบผ่ า น
อินเทอร์ เน็ต จานวน 155 คน (72.09%) ยื่นแบบแสดงรายการด้วยแบบกระดาษ ณ หน่วยงานรับ
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แบบของกรมสรรพากร จานวน 21 คน (9.77%) ไม่พบข้อมูลการยืน่ แบบ จานวน 39 คน (18.14 %)
จะเห็นได้วา่ บุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี
ทั้งรู ปแบบการยืน่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การยืน่ แบบกระดาษ และไม่มีการยืน่ แบบแสดงรายการ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสาเหตุของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 91) ของบุ ค ลากรครู ใ นโรงเรี ย นราชสี ม าวิ ทยาลัย กรณี ต้องยื่น แบบแสดงรายการผ่ า น
อินเทอร์เน็ต สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการ
2) เพื่ อหาแนวทางให้ก ารยื่นแบบแสดงรายการทางอิ นเทอร์ เน็ตครบ 100 เปอร์ เซนต์
สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการ

3. ขอบเขตของการวิจัย
1) เป็ นการศึ ก ษาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91
สาหรับปี ภาษี 2561 เฉพาะของครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย
2) พื้นที่ในการศึกษา คือ ข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย อาเภอเมืองนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา จะใช้วิธีสัมภาษณ์บุคคลผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการกาหนดทิศทางและขับเคลื่อน
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 โดยจะนาแนวคิด หลักการ
วิธีการที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้หลักคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐประศานศาสตร์
การบริ หารจัดการ โดยจะทาการสัมภาษณ์บุคคลตามประสบการณ์การทางาน 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน
รวม 9 คน) คือ 1) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 1 - 10 ปี ของข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มา
วิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา 2) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 11 - 20 ปี ของข้าราชการครู
โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา 3) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 20 ปี
ของข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
ปัจจัย

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- บทสัมภาษณ์

พฤติกรรม

การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 ของบุคลากรครู
โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา
1. ด้านเวปไซต์
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
3. ด้านการบริ การ

4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) สามารถเปรี ยบเทียบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91
ของข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ก่อนและหลังการยื่นแบบแสดง
รายการผ่านอินเทอร์เน็ต
2) ทราบถึงสาเหตุของการไม่ยนื่ แบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3) ทราบถึงข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลกิจกรรม/โครงการ วิธีการนานโยบาย ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 ของข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา

5. นิยามศัพท์ เฉพาะทาง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดคานิยามศัพท์ในการศึกษาเรื่ องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของบุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ดังต่อไปนี้
1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไปที่มีเงินได้ไม่ว่า
ประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นให้แล้วก็อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งเสี ยภาษี
2) แบบแสดงรายการ คือ ตัวแบบที่ใช้สาหรับการยืน่ เสี ยภาษีเงินได้เงินได้บุคคล
ธรรมดาเฉพาะผูท้ ี่มีเงินได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บาเหน็จ บานาญ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 499
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

3) ระบบการยื่นแบบแสดงรายการ คือ การดาเนิ นการของผูเ้ สี ยภาษี ที่ทาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
4) สานักงานสรรพากรพื้นที่ คือ หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานและการประเมินผลเพื่อการบริ หารการจัดเก็บภาษีอากรให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
ตามเป้าหมายของกรมสรรพากรและของสานักงานสรรพากรภาค

6. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั กรณีศึกษา การยืน่ แบบแสดงรายกาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91
ของบุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ซึ่งมีการยืน่ แบบแสดงรายการทั้งใน
รู ปแบบการยื่นด้วยแบบกระดาษ ณ หน่วยงานสถานที่รับแบบ และการยื่นผ่านอินเทอร์ เน็ต ต่อ
กรมสรรพากร และสานักงานสรรพากรพื้นที่ นครราชสี มา 1 ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องแนวคิดทางทฤษฎี ที่ใช้ในการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางศึกษาค้นคว้าอิสระดังนี้
ยุทธศาสตร์ กรมสรรพากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รั ก ษาเสถี ย รภาพทางรายได้ภาษี อย่า งยัง่ ยื น โดยมี เป้ า ประสงค์ใ นการ
จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและการบริ การเพื่ อเสริ มสร้างการแข่งขัน ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้ าประสงค์ในการลดต้นทุนในการปฏิบตั ิทางภาษีและต้นทุนในการ
จัดเก็บภาษี และมีเป้าประสงค์อีกด้านคือการเสริ มสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ มสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทางานในองค์กร โดยมี
เป้ าประสงค์ในการเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานและการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เฉพาะแบบ
ภ.ง.ด. 91 ที่ยื่นผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
กรมสรรพากรเป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การผูเ้ สี ยภาษีเป็ นจานวนมาก จึงได้มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกในการให้บริ การผูเ้ สี ยภาษีและประชาชน ได้พฒั นารู ปแบบของเว็บไซด์ให้มีความสะดวก
และง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ในรู ปแบบ อิเลคทรอนิกส์ (e-Service) โดย
ดาเนินการภายใต้โครงการ e-Revenue การยื่นขอใช้บริ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ผูเ้ สี ยภาษีขอใช้บริ การจากเว็บไซด์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)โดย
เลือก “ยืน่ แบบผ่านอินเทอร์เน็ต” และ
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สาหรับการเข้าไปขอใช้บริ การในครั้งแรกผูข้ อใช้บริ การจะต้องเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อขอ
ใช้บริ การ การยื่นแบบแสดงรายการ และกรอกข้อมูลตามแบบคาขอ แบบ ภ.อ. 01 เพื่อเป็ นการ
ลงทะเบี ย นและยืนยันการลงทะเบี ย น ซึ่ งข้อมูล ดังกล่าวจะถูก บันทึ ก เข้าสู่ ระบบโดยอัต โนมัติ
จากนั้นกรมสรรพากรจะออกหมายเลขผูใ้ ช้ (User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) แจ้งให้ผูส้ มัคร
ทราบทาง e-mail Address

แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยี
ผูเ้ ขียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กรณี ศึกษา การยื่น
แบบแสดงรายกาภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ของบุคลากรครู โรงเรี ย นราชสี มา
วิท ยาลัย จัง หวัดนครราชสี ม า พบว่า เอกลัก ษณ์ ธนเจริ ญพิ ศาล (2554) ได้ใ ห้ค านิ ย ามของการ
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ยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็ นการนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้ให้เป็ นไปได้ โดย สิ่ งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิด
การลงทุนกับการยอมรับ
สิ งหะ ฉวีสุข และสุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า
เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ
1) พฤติกรรม 2) ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ 3) การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555) ได้ให้คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นปัจจัยสาคัญใน
การใช้งานและอยูร่ ่ วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีทาให้เกิดประสบการณ์ความรู ้ทกั ษะ
และความต้องการใช้งานเทคโนโลยี
กมล งามสมสุ ข และนริ นทร์ ชยั พัฒน์พงศา (2539) กล่าวว่า กระบวนการยอมรับมีอยู่ 5
ขั้นตอน
1) ขั้นรับทราบ เป็ นการเริ่ มต้นที่บุคคลได้รับทราบแนวคิดใหม่ ๆ หรื อ นวัตกรรม
ใหม่ ๆ
2) ขั้นสนใจ เป็ นขั้นที่บุคคลเกิดความสนใจในนวัตกรรม จึงมีการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติม
3) ขั้นไตร่ ตรองและขั้นประเมิน เป็ นขั้นที่บุคคลเกิดความสนใจใน นวัตกรรมนั้น
จนถึง ระดับหนึ่ ง มักจะไตร่ ตรองหรื อประเมิน โดยเทียบกับประสบการณ์หรื อ ความรู ้ของ ตนว่า
นวัตกรรม นี้เมื่อนาไปปฏิบตั ิจะให้ประโยชน์เพียงใด ทาให้เขาได้สิ่งที่ตอ้ งการขึ้นบ้างไหม
4) ขั้นลองทา โดยการลองทาตามนวัตกรรมนั้นว่าเกิดผลขึ้นอย่างไร
5) ขั้นยอมรั บ ขั้นนี้ มกั เกิ ดขึ้นหลังจากได้มีการลองทาและประสบ ผลดี เป็ นที่
ประจักษ์ แล้ว จึงนานวัตกรรมไปใช้
แนวคิดเกีย่ วกับการบริการทางอิเลกทรอนิกส์
Zeithaml and Berry (1990: 18) ได้กล่าวถึงคุณภาพการบริ การว่าเป็ นความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังหรื อความปรารถนาของลูกค้ากับการรับรู ้ผลการปฏิบตั ิงานบริ การของลูกค้า
Fitzsimmons and Fitzsimmons (1994: 201-230) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการบริ การ
คือ ความสัมพันธ์ที่สาคัญระหว่างความคาดหวังของลูกค้า ที่มีมาแต่เดิมเกี่ยวกับการรับรู ้ขณะที่มี
ประสบการณ์ในงานบริ การ รวมทั้งภายหลังจากผ่านเหตุการณ์น้ นั ไปแล้วด้วย
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1998: 12-40) ได้ ใ ห้ ค วามหมายคุ ณ ภาพบริ การว่ า
คุณภาพการบริ การเป็ นช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับบริ การที่
ได้รับจริ ง
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Kotler (2003) ได้สรุ ปความหมายของคุณภาพบริ การไว้ว่าคือการสร้างคุณภาพการบริ การ
ให้เท่ากับหรื อมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เมื่อลูกค้าได้รับบริ การจะเปรี ยบเทียบคุณภาพการบริ การที่
ได้รับกับคุณภาพการบริ การที่คาดหวังไว้
Delone and Mclean (2003) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ คือ
การรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การทางด้านคุณภาพที่ส่งผลให้การได้ทาการปรับปรุ งแบบจาลองความสาเร็ จ
ระบบ สารสนเทศโดยได้เพิ่มคุณภาพการบริ การ (Service Quality) เป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญของการวัด
ความสาเร็จ
Carol and Joe (2009) ได้อธิ บายไว้ว่า การบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Service) สามารถ
มองภาพรวมได้คือ ทางานร่ วมกันของการบริ การและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ งการบริ การจะอยู่บน
ระบบอินเทอร์เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง ทัศนคติที่ผรู ้ ับบริ การสะสม
ข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริ การ ซึ่ งหากอยู่ในระดับที่ย อมรับได้( Tolerance Zone)
ผูร้ ับบริ การก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ขนิษฐา เชียงแสน (2553) ได้สรุ ปความหมายของคุณภาพการให้บริ การไว้วา่ เป็ นการสร้าง
ความแตกต่า งให้กับธุ รกิ จประเภทการบริ การ โดยการเสนอคุณภาพการให้บริ การตามที่ลูกค้า
คาดหวังไว้
ศิรินทิพย์ ปรักมาศ (2553) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริ การ (Service Quality) คือระดับ
ความสอดคล้อ งกัน ของสิ่ ง ที่ ผู ้รั บ บริ ก ารคาดหวัง และการบริ ก ารที่ ผู ้รั บ บริ ก ารได้รั บ จริ ง ใน
สถานการณ์ นั้นเท่ากบหรื อมากกว่าบริ การที่ผูร้ ับบริ การคาดหวังความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของ ผูร้ ับบริ การ
วารี โทนหงสา (2555) กล่าวว่าการ บริ ก ารที่ ดีมี คุณภาพ คือการบริ ก ารที่ ตรงกับ ความ
ต้องการ ของผูร้ ั บบริ การทาให้ผูร้ ั บบริ การเกิดความพอใจสู งสุ ด ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความพร้อมที่จะให้บริ การเพราะจะส่งผลถึงคุณภาพของการให้บริ การที่ดีดว้ ย
ความสาคัญของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
Martin (1995) กล่าวว่าคุณภาพการบริ การมีความสาคัญเนื่ องจากเหตุผลหลัก 4 ประการ
ดังนี้ คือ 1) การเจริ ญเติบโตของธุรกิจบริ การ 2) การแข่งขันทางธุ รกิจที่สูงขึ้น 3) ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค หรื อลูกค้า 4) คุณภาพการบริ การสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากผลของการมีคุณภาพ
วิภาดา ธ ารงสมบัติ (2553) กล่ า วว่า สิ่ ง แรกที่ ค วรค านึ ง ถึ งเกี่ ยวกับ การบริ ก าร คื อความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ว่ า มี ค วามต้อ งการแบบใดจากบริ ก าร เพื่ อ ให้ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถในการ
ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า
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ณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์ (2557) ได้ให้ความสาคัญของการรับรู ้คุณภาพการบริ การได้ว่า การ
รั บ รู ้ คุ ณ ภาพการบริ ก าร มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผู ้รั บ บริ ก ารในด้า นของการเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบของ
ประสบการณ์จากการเข้ารับบริ การ และมีความสาคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ
องค์ ประกอบของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988, 1990) ได้สร้างรู ปแบบของคุณภาพบริ การและมิติ ของ
คุณภาพบริ การที่ใช้วดั การรับรู ้ของผูร้ ับบริ การว่าบริ การที่ได้รับเป็ นไปตามความคาดหวังหรื อไม่
เพียงใด
ประโยชน์ ของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
Delone and McLean (1992) ได้กล่าวไว้ว่า หากระบบไม่ทาให้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้งานเกิดความ
ผิดพลาดก็จะส่งผลให้ผใู ้ ช้งานระบบเข้าใช้งานระบบเป็ นประจา ปราศจากความกังวลและความกลัว
ในการใช้งานระบบก็จะส่ งผลให้เกิดการใช้งานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
Chibuya Hwan (2008) ได้กล่าวว่า ประโยชน์การควบคุมคุณภาพงานบริ การ คือ เพื่อให้
ลูกค้า เข้ารับบริ การได้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก มีความยืดหยุน่ และปรับตัวเข้ากับลูกค้าได้ดี มีวิธีการปฏิบตั ิงาน
เป็ นเลิศ (Best Practices) มีกลไกการสารวจตรวจสอบได้ดว้ ยตนเอง

7. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของบุคลากร
ครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา มีวิธีการศึกษาดังนี้
1) พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา บุ ค ลากรครู โ รงเรี ยนราชสี ม าวิ ท ยาลัย จัง หวัด
นครราชสี มา โดยมุ่งศึกษาหาข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) และให้ความร่ วมมือในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.91 ตลอดจนศึกษาหาข้อมูลเป็ นรายบุคคล ประกอบกับข้อมูลใกล้เคียง เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ให้ครอบคลุมรอบด้าน
2) ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ บุคคลผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดทิศทาง
และขับเคลื่อนการพัฒนาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ภ.ง.ด.91) ของ
บุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมีบุคลากรครู จานวน 215 คนแต่
เนื่ องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นการป้องกันการ
แพร่ ระบาดของโรค จึงได้ทาการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเพียง จานวน 9 คน
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8. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ ใช้ รู ป แบบการศึ ก ษา คื อ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) ซึ่ง
เป็ นการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant Interview) ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมี ส่ วน
ร่ วม (Participant Observation) โดยการแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 1 - 10 ปี ของข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มา
วิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ประเด็นสัมภาษณ์ 9 ประเด็น ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ับการสัมภาษณ์ ชื่อ เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพ/
2) การรับรู ้เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ .ง.ด.91)
3) ท่านได้ทราบถึงรู ปแบบวิธีการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 91) อย่างไร
4) เหตุผลที่ท่านตัดสิ นใจยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด. 91) ด้วยแบบกระดาษ ณ
หน่วยงานที่รับแบบ
5) เหตุผลที่ท่านตัดสิ นใจยืน่ แบบแสดงราย (ภ.ง.ด. 91) ทางอินเทอร์เน็ต
6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ที่ทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงในการยืน่ แบบ
แสดงรายการด้วยแบบกระดาษมาเป็ นการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตให้เป็ นที่รู้จกั และ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว
7) โอกาสการพัฒนาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 91) ในอนาคตท่านมองไว้อย่างไร จะมีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ได้หรื อไม่
8) ปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนิ นการและการบริ หารจัดการระบบการ
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91)
9) ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 2 กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 11 - 20 ปี ของข้าราชการครู โรงเรี ยนราชสี มา
วิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ประเด็นสัมภาษณ์ 6 ประเด็น ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ับการสัมภาษณ์ ชื่อ เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพ/
2) ในฐานะบุคคลธรรมดา ท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) อย่างไร
3) ท่านมีความเห็นว่าควรดาเนินการอย่างไร จึงสามารถสร้างความร่ วมมือในการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ทางอิ นเทอร์ เ น็ ต เพื่ อการพัฒ นา
ขับเคลื่อนได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
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4) ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บในการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91)
5) จากการพัฒนาระบบแบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(
ภ.ง.ด. 91) ทางอินเทอร์เน็ต ท่านได้รับประโยชน์อย่างไร
6) ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 3 กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานมากกว่ า 20 ปี ขึ้ น ไป ของข้า ราชการครู
โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ประเด็นสัมภาษณ์ 8 ประเด็น ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ับการสัมภาษณ์ ชื่อ เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพ/
2) ในฐานะท่านเป็ นบุคคลธรรมดา ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระบบการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบกระดาษและแบบยืน่ แบบอินเทอร์เน็ตอย่างไร
3) ท่ า นคิ ด ว่า ระบบการยื่น แบบทางอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามพร้ อ มในการใช้งาน
สามารถให้บริ การได้อย่างมีเสถียรภาพอย่างไร
4) ท่านคิดว่าในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91)
ทางอินเทอร์เน็ตมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานอย่างไร
5) ท่ า นคิ ดว่า ในการจัดโครงสร้ างเมนู และหน้าจอแสดงรายการของระบบมี
ความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
6) เหตุผลที่ท่านตัดสิ นใจเลือกวิธีการยืน่ แบบ
7) ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บในขณะยื่น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้บุคคล
ธรรมดา ( ภ.ง.ด. 91) มีอะไรบ้าง
8) ข้อเสนอแนะ

9. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ได้แก่ งานวิจยั
ตารา เอกสารวิชาการ เอกสารสรุ ปผลการดาเนิ นงาน วิทยานิ พนธ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่มีขอ้ มูล
พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง กับการวิจยั
2) เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จัย ภาคสนาม (Field Research) โดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์ควบคู่กบั การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ดังมีรายละเอียดดังนี้
(1) การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) โดยกาหนดตัวผูส้ ัมภาษณ์แบบ
เฉพาะเจาะจง เพราะถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเข้าใจ มีขอ้ มูลที่ดี ลึกซึ้ ง กว้างขวางเป็ นพิ เศษ
เหมาะสมกับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
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(2) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) เป็ นการเก็บข้อมูลที่ตอ้ งเข้า
ไปดูสถานที่จริ ง เพื่อสังเกต ซักถามและจดบันทึก ให้ทราบถึงตัวแบบการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบนั

10. ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั กรณี การศึกษาเรื่ อง “การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบ ภ.ง.ด. 91 ของบุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา” นั้นเนื่ องจากว่า
ผูว้ ิจยั มีโอกาสได้ทางานเป็ นข้าราชการในสังกัดกรมสรรพากร ซึ่งมองเห็นว่าเป็ นหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีความสาคัญมาก ๆ ต่อประเทศชาติเนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีงานทาและมี
รายได้และที่ สาคัญก็จะต้องมีหน้าที่ใ นการเสี ยภาษีให้กับประเทศชาติ ด้วยเพื่อให้ประเทศได้มี
รายรับและนามาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เมื่อกรมสรรพากรเป็ นหน่วยงานหลักใน
การหารายได้เข้าประเทศก็จะต้องดาเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์กรมสรรพากรโดยการจัดเก็บภาษีให้
ได้ตามประมาณการที่ได้รับมาจากกระทรวงการคลัง รวมทั้งจะต้องทาการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
เพื่อให้ผเู ้ สี ยภาษีได้ใช้งานสะดวกมากยิง่ ขึ้นรวมทั้งก็จะต้องทาให้กรมสรรพากรเองได้ลดต้นทุน
ในการดาเนินการจัดเก็บภาษีจึงต้องหาวิธีการต่าง ๆ พัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้สะดวก
ในการต้องยืน่ แบบเสี ยภาษี งานวิจยั ชิ้นนี้ถือเป็ นงานค้นคว้าอิสระ ซึ่งผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาถึงแนวคิด
ทฤษฎี แรงจูงใจในการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายกาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91
ว่ามีวิธีการ กระบวนการดาเนินงานอย่างไร จึงมีผลปรากฏชัดเจนเป็ นรู ปธรรม และเกิดการพัฒนา
อย่างรวดเร็ ว หรื อเรี ยกได้ว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดด และมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและ
ต้องดี ข้ ึน โดยทาการวิจยั เชิ งคุณภาพ และใช้วิธีสัมภาษณ์ บุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการกาหนด
ทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบให้สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องและโปร่ งใสมากยิง่ ขึ้น โดยจะนา
แนวคิด หลักการ วิธีการ กระบวนการ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย
ใช้หลักคิด ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ การบริ หารจัดการต่างๆ เพื่อสรุ ปออกมาเป็ น “ตัวแบบการยื่น
แบบแสดงรายกาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91” เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและได้สนใจ
เลื อกศึ ก ษาโดยใช้พ้ื นที่ ใ นการศึ ก ษาที่ โรงเรี ย นราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งเป็ น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ มีบุคลากรครู จานวนมากถึง 215 คน และมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญคือครู และ
เนื่ องจากเป็ นช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อ
เป็ นการป้ องกันและลดการแพร่ ระบาดของโรครวมทั้งการเว้นระยะห่ างทางสังคม ผูว้ ิจยั จึงได้ทา
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือครู จานวน รวมทั้งสิ้ น 9 คน และแยกออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยงานวิจยั
ชิ้นนี้จะนาเสนอผลการศึกษาเป็ น 3 ส่ วนคือ
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1) การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(1) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 1 - 10 ปี ซึ่งถือเป็ นพลังการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน บางครั้งอาจขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล ขั้นตอน วิธีการ หรื อหลักเกณฑ์ใน
การยื่นเสี ยภาษี และการเผยแพร่ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ แบบ ภ.ง.ด. 91 อย่างถูกต้อง จึงทาให้
รู ป แบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ยังมี ข้อบกพร่ องที่
จะต้องปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นไป
(2) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 11 - 20 ปี ซึ่งมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน ซึ่ง
เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอมากขึ้น รวมถึงพัฒนาคนทาที่มี
ความรู ้ความสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกภายในโรงเรี ยนได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น เข้าใจง่ายใน
การสื่ อสารติ ดต่อผูอ้ ื่ น ควรมี ช่ องทางในการติ ดต่อ ปฏิ สัมพันธ์ซักถามเพื่ อตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องศึกษาถึงแนวความคิด การ
พัฒนากระบวนการ วิธีการ การประสานความร่ วมมือ ทิศทางโอกาสการพัฒนาในอนาคต เป็ นต้น
(3) กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานมากกว่ า 20 ปี ขึ้ น ไป เป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีมากนัก จึงประสบปั ญหาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 บางครั้ งกรอกข้อมู ล ในระบบไม่ ไ ด้ จึ ง จาเป็ นต้องมี เจ้า หน้า ที่ ค อยให้
คาแนะนา หรื อให้คาปรึ กษา ให้ความรู ้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างแม่นยา
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปสาหรับการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา แบบ (ภ.ง.ด. 91)
เป็ นประเด็นการศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ให้ความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้ปฏิบตั ิราชการ
อยู่ ใ นกรมสรรพากร และได้เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารขยายตัว ด้า น
เทคโนโลยีระบบออนไลน์อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะหน่ วยงานราชการต่าง ๆ จะนา
ระบบการใช้แบบออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว ของการจัดทาข้อมูลใน
ระบบต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ สังเกตเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แต่สิ่งที่ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาคือ การที่ตอ้ ง
เผชิญกับความท้าทายในการจัดเก็บ โดยเฉพาะสภาวะที่เศรษฐกิจกาลังอยู่ในช่วงถดถอย กรมสรรพ
กรจึงต้องมีกรอบนโยบายในการดาเนิ นงานและพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ขยายการบริ ก ารต่ า ง ๆ ของกรมสรรพากรให้ เ ป็ นแบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ สนับ สนุ น ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับการบริ หารจัดการภายในองค์การและให้บริ การทางอิเลคทรอนิกส์แก่ผเู ้ สี ย
ภาษี ประชาชนทัว่ ไป
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3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
(1) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 1 - 10 ปี มีเพศชาย จานวน 1 คน เพศหญิ ง
จานวน 2 คน ช่วงอายุ 25-40 ปี การศึกษา ระดับปริ ญญาตรี อาชีพ ข้าราชการครู เป็ นบุคลากรที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ส่ วนใหญ่มีแนวคิดว่าการยื่น
แบบแสดงรายการทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องที่ดี มีความสะดวกรวดเร็ ว รวมทั้งอยากให้หน่ วยงาน
ราชการสรรพากรใช้ระบบเชื่ อมโยงข้อมูลกับฐานเงิ นเดื อน เพื่อความรวดเร็ วมากขึ้น เพิ่มความ
สะดวกในการยืน่ แสดงรายการ
(2) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 11 - 20 ปี มีเพศชาย จานวน 1 คน เพศหญิง
จานวน 2 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี การศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาเอก อาชีพ ข้าราชการ
ครู ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) การยื่นแบบ
แสดงรายการทางอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นเรื่ องที่ ดี มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว และควรจัด ให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอมากขึ้น รวมถึงพัฒนาคนทาที่มีความรู ้ความสามารถถ่ายทอดให้สมาชิก
ภายในโรงเรี ยนได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ควรมีช่องทางในการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์
ซักถามเพื่อตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง
(3) กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน 20 ปี ขึ้นไป มีเพศชาย จานวน 1 คน เพศหญิง
จานวน 2 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี การศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท เป็ นกลุ่มที่ไม่ค่อย
มี พ้ืนฐานทางด้า นเทคโนโลยีมากนัก จึ งประสบปั ญหาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 บางครั้งกรอกข้อมูลในระบบไม่ได้ จึงจาเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้
ค าแนะนา หรื อให้ค าปรึ ก ษา คอยให้ค วามรู ้ อย่า งถู ก ต้อง ไม่ มี ค วามเชื่ อมั่นในเรื่ องของการใช้
เทคโนโลยี ไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

11. สรุป อภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อง การจัดเก็ บภาษี อากรของกรมสรรพากรกรจะต้องจัดเก็ บภาษี มี จานวน
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งกรมสรรพากรจะต้องเผชิ ญกับความท้าทายในการจัดเก็บ จึ งต้องมี การบริ หาร
จัดการที่ดีเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้ าหมาย โดยเฉพาะในสภาวะที่เศรษฐกิจกาลังอยู่
ในช่วงถดถอย ในการจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการที่ได้ต้ งั ไว้ซ่ ึงเงินภาษีอากรที่จดั เก็บได้
จากผูเ้ สี ยภาษีน้ นั เป็ นผลมาจากการให้บริ การที่ดี สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องและโปร่ งใส นอกจากนี้
กรมสรรพากรยังมีหน้าที่ในการเสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทัว่ ถึงเป็ นธรรมเพื่อให้
สามารถใช้ เ ป็ นกลไกในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการแข่ ง ขั น ของประเทศต่ อ
กระทรวงการคลัง
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จุดเปลี่ยนสาคัญในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ของ
บุคลากรครู โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา คือ เพื่อให้การบริ หารการจัดเก็ บภาษี
อากรสามารถสนับสนุนการดาเนิ นการตามพันธกิจของกรมสรรพากรนั้น จาเป็ นจะต้องมีเครื่ องมือ
ในการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จึงเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร จึง ต้องมีกรอบนโยบายในการดาเนินงานและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายการบริ การต่าง ๆ ของกรมสรรพากรให้เป็ นแบบอิเลคทรอนิ กส์
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับการบริ หารจัดการสาหรับการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ
และให้บริ การทางอิเลคทรอนิกส์แก่ผเู ้ สี ยภาษี ประชาชนทัว่ ไป
1) ด้านเว็ปไซด์ กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าการพัฒนาเว็ปไซด์
ให้มี คุ ณภาพ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว มี ผลต่อการตัดสิ นใจของข้าราชการครู โรงเรี ย นราชสี ม า
วิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา ที่จะเปลี่ยนรู ปแบบการยืน่ แบบแสดงรายการจากที่เคยยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 ด้วยแบบกระดาษธรรมดา ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เดินทางไปที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่เป็ นหน่วยรับแบบแสดงรายการเสี ยเวลาและค่าใช้จ่าย
อีกทั้งต้องต้องรอคิวจานวนมาก เปลี่ยนมาเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตแทนเพราะ
จะได้รับประโยชน์จากการยืน่ แบบทางอินเทอร์เน็ตหลายประการ เช่น ประหยัดพลังงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่าย
2) ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบุคคลที่ มีประสบการณ์ ทางาน ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดของการกรอกแบบฯ
การให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลที่ตอ้ งนามากรอกแบบรวมทั้งเอกสารที่ตอ้ งแนบเรื่ องในการยื่นแบบ
ต้องให้มีช่องทางที่เพียงพอมากขึ้น รวมถึงพัฒนาคนทาที่มีความรู ้ความสามารถถ่ายทอดให้สมาชิก
ภายในโรงเรี ยนได้อย่างถูกต้อง
3) ด้านการบริ การ กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ทางาน ทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าการพัฒนาเว็ป
ไซด้และระบบที่สามารถให้บริ การด้านการยืน่ แบบแสดงรายการสามารถยืน่ แบบได้สะดวกรวดเร็ ว
และการให้บริ การด้านความรู ้ที่เพียงพอที่จะสามารถยืน่ แบบแสดงรายการได้ดว้ ยตนเองโดยไม่พบ
ปัญหาหรื ออุปสรรคหรื อหากพบปัญหาหรื ออุปสรรคก็จะมีช่องทางไว้บริ การตอบปัญหาและแก้ไข
ปั ญ หาเหล่ า นั้ น ก็ จ ะท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจและสมัค รใจในการยื่ น แบบแสดงรายการทาง
อินเทอร์เน็ตได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามเป้าหมาย และส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเป็ นไปตามเป้าหมาย
และยัง่ ยืน
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12. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) บุคลากรในหน่วยงานสานักงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 แก่ ประชาชนที่ ยงั มี ความรู ้ ค วามเข้าใจน้อย โดยการ
เผยแพร่ ความรู ้ผ่า นช่ องทางต่า งๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต สื่ อ สิ่ งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์ก ารจัด อบรม
สัมมนา การจัดนิทรรศการ เป็ นต้น
2) บุคลากรในหน่วยงานสานักงานสรรพากร ที่เกี่ยวข้อง ควรร่ วมมือกันประชาสัมพันธ์
เชิ งรุ กและจัดอบรม เชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเสี ย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแก่ประชาชน
3) บุ ค ลากรในหน่ วยงานส านัก งานสรรพากร ควรลงพื้ นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการในการ
แนะนาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91 แก่ประชาชนผูม้ ีเงินได้ในช่วงการยืน่
แบบภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา เดือนมกราคม ถึง มีนาคมของทุกปี

13. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของประชาชนใน เขตพื้นที่อื่น ๆ
2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชนผูม้ ีเงินได้ต่อการให้บริ การของหน่วยงาน
ด้านการจัดเก็บภาษีอากร
3) ควรมีสถาบันการศึกษาลงพื้นที่ดาเนิ นการวิจยั และพัฒนา โดยใช้รูปแบบการวิจยั แบบ
ผสมผสาน ในหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายกาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 91
ที่ประชาชนควรรู ้อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
4) ควรเสริ มสร้างแรงจูงใจให้กบั เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิ งานให้มีความมัน่ ใจ และเชื่ อมัน่ ใน
งานที่ ป ฏิ บ ัติ รวมถึ ง ควรปรั บ ปรุ ง ด้า นสวัส ดิ ก ารให้ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
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ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริการข้ อมูลศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสีมา
อัจฉรี ยา กรใหม่39

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและ
อุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจัง หวัด นครราชสี ม า เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ท าให้ ไ ม่ มี ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารโปรแกรมการจัด การงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา ใช้
วิธีวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปริ มาณใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดย
ข้อมูลเก็บจากทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสี มา จานวน 100 คน การวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสี มา จานวน 8 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.00 และ เพศหญิง จานวน 42 คนคิดเป็ นร้อยละ 42.00 มีอายุในช่วง 20ปี – 30 ปี จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ อายุในช่วง 31 ปี – 40 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 อายุ
ในช่วง 41 ปี – 50 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 อายุในช่วง 51 ปี – 60 ปี จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และ อายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.00 และ จบการศึกษาระดับระดับปริ ญญาโท
จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความยากง่ายในการใช้งานส่ วน
ใหญ่ เห็นว่าการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจังหวัดนครราชสี มา มีข้ นั ตอนในการใช้งานระบบไม่ชดั เจน ยากต่อการเข้าใจ การเปิ ดใช้งาน
และการใช้งานยาก มีความซับซ้อน ผูต้ อบแบบสอบถามด้านประโยชน์การใช้งานส่ วนใหญ่ ไม่รับรู ้
ประโยชน์จากการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
39

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ของศาลจังหวัดนครราชสี มา ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่าระบบไม่ช่วยลดเวลาในการ
ทางานและไม่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ร้อยละ 67.86 เห็นว่าระบบไม่ช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล ร้อยละ 61.64 เห็นว่า ระบบไม่ทาจัดสรรตารางงานได้ดีข้ ึน ร้อยละ
68.67 เห็ น ว่า การใช้ร ะบบมี ค วามสะดวกน้อ ยไม่ ส ามารถใช้ง านได้ทัน ที ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาผู ้ต อบ
แบบสอบถามร้อยละ 68.67 ทราบว่าสามารถจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูล
คดี ศ าลยุติ ธ รรม (CIOS) ได้ ผูศ้ ึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 72.15 เห็ น ว่า
เจ้าหน้าที่ไม่แนะนาหรื อไม่ให้ขอ้ มูลวิธีการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดี
ศาลยุติธรรม (CIOS) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความสามารถในการใช้งานการ
จัด การงานทนายความขอแรงผ่ า นระบบบริ ก ารข้อ มู ล คดี ศ าลยุ ติ ธ รรม (CIOS) โดยมี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามร้อยละ 65.17 ไม่รู้และไม่เข้าใจวิธีการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ร้อยละ 67.05 ไม่สามารถอธิบายวิจดั การงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ให้ผอู ้ ื่นได้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่าระบบ
การจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี มามีคุณภาพต่า โดยมีผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 69.62 เห็นว่า ความรวดเร็ วในการ
ตอบสนองของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้ อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
ของศาลจังหวัดนครราชสี มามีน้อย ร้อยละ 70.73 เห็นว่า ข้อมูลการจัดการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธ รรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่ถูก ต้องและไม่
ครบถ้วน ร้อยละ 69.66 เห็นว่าไม่มีการปรับปรุ งการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) อย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 70.73 เห็นว่า การจัดการงานทนายความขอ
แรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มามีความเสถียรน้อย
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้านการยอมรับการใช้ระบบ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
การยอมรับการใช้งานน้อย โดยผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ77.14 คิดว่าจะไม่ใช้งานการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา
อย่า งต่อเนื่ องในอนาคต ร้ อยละ 78.57 คิดว่าจะไม่แนะนาหรื อประชาสัมพันธ์การจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาให้
ทนายความคนอื่น ๆ
คาสาคัญ: ทนายความ ทนายความขอแรง ระบบบริ การข้อมูลศาลยุติธรรม (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
40
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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. บทนา
ทนายความขอแรง คือทนายความที่ทางศาลจัดหาไว้ให้กบั ผูต้ อ้ งหา หรื อจาเลยในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยรัฐต้องจัดหาทนายความให้เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
ผูต้ อ้ งหา หรื อจาเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ วรรค
แรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ และเสรี ภาพและได้รับความ คุม้ ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน” และมาตรา ๒๙ ได้รับรองสิ ทธิ ของบุคคลที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา เพื่อประโยชน์ต่อการอานวยความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันระหว่าง โจทก์และจาเลยเมื่อ
อยูใ่ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในปัจจุบนั อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
และรวดเร็ วและเข้ามามีบทบาทสาคัญในการให้บริ การทุกรู ปแบบโดยเฉพาะเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่ งเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ไร้พรมแดนควบคู่ไปกับกระแสความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ วที่เกิดขึ้น
ของสังคมยุคใหม่ ดังนั้นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยให้องค์การ ต่าง ๆ สา
มารเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสารสนเทศและความรู ้ที่มีคุณภาพถูกต้องตรงกับความต้องการทันเวลา
และปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผูใ้ ช้บริ การได้ รวมทั้งช่วยให้ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถสื บค้นข้อมูลใช้
บริ การและธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว สภาพการณ์ดงั กล่าวส่ งผลให้องค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็ นต้อ งมี ก ารตื่ น ตัว และน านวัต กรรมอิ นเทอร์ เ น็ ต มาใช้ใ นการให้บริ ก ารอย่าง
แพร่ หลายเพื่อรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลงไปซึ่ ง เป็ นการน าเทคโนโลยีอิ น เทอร์ เ น็ ต มาใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทางานและการให้บริ การของภาครัฐต่อประชาชนทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริ การต่าง ๆ ของรัฐได้สะดวกรวดเร็ ว โปร่ งใส ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
ศาลยุติธ รรมจึ ง เล็ง เห็ นความส าคัญในการนาเทคโนโลยีมาปรั บใช้และพัฒนานวัตกรรม เพื่ อ
สนับสนุ นการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และได้วางเป้ าหมายให้ศาลยุติธรรมเป็ นศาลดิจิทลั
(Digital Court) โดยได้พ ัฒ นานวัต กรรมต่ า งๆ เพื่ อ อ านวยความสะดวกรวดเร็ ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กบั ประชาชน ศาลยุติธรรมจึงได้คิดค้นรู ปแบบการให้บริ การแบบใหม่ โดยคานึ งถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา
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2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาให้ไม่มีผูใ้ ช้บริ การโปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา

3. คาถามการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาล
ยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา คืออะไร

4. ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูศ้ ึ กษากาหนดพื้นที่ ของการศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคของการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่า นระบบบริ ก ารข้อมูล คดี ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี มาโดยทาการเก็บข้อมูลของทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสี มา
2) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทนายความที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นทนายความขอแรงของ
ศาลจังหวัดนครราชสี มาจานวน 100 คน
3) ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563

5. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
- ด้านความยากง่ายในการใช้งาน
- ด้านประโยชน์ในการใช้งานของระบบ
- ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลการจัดการงานทนายความขอ
แรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดี (CIOS)
- ด้านความสามารถในการใช้งาน
- ด้านคุณภาพของระบบ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 519
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูล
คดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา ใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
และวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ผู ้
ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และส่ งแบบสอบถามไป
ยัง กลุ่ ม ทนายความขอแรงของศาลจัง หวัด นครราชสี ม า จ านวน 100 คน ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Quanlitative Research) ผูศ้ ึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Guided interview) โดยสัมภาษณ์ทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสี มา
จานวน 8 คน เมื่อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการสัมภาษณ์
แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเป็ นการแสดงลัก ษณะทั่ว ไปของข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ มาได้จ ากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบ
แบบสอบถามและนาเสนอรายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออธิ บายค่าของข้อมูล โดยนาเสนอใน
รู ปแบบ ค่าร้อยละ (Percentage)

6. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา ผูศ้ ึกษาจะได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 1 มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 – 4.3
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
(N=100)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
58
42
100

ร้ อยละ
58.00
42.00
100.00

ตารางที่ 4.1 พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.00 และ เพศหญิง จานวน 42 คนคิดเป็ นร้อยละ 42.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
(N=100)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาโท

71
29

71.00
29.00

รวม

100

100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า มี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.00 และ จบการศึกษาระดับระดับปริ ญญาโท จานวน 29 คน คิด
เป็ นร้อยละ 29.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
(N=100)
อายุ
20ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
51 ปี – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป

จานวน
25
35
22
13
5

ร้ อยละ
25.00
35.00
22.00
13.00
5.00

รวม

100

100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบส่ วนถามใหญ่มีอายุในช่วง 20ปี – 30 ปี จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ อายุในช่วง 31 ปี – 40 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 อายุ
ในช่วง 41 ปี – 50 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 อายุในช่วง 51 ปี – 60 ปี จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และ อายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 71.76 เห็นว่า ขั้นตอน
การใช้งานการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่ชดั เจนและยากต่อการเข้าใจ ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.59 เห็นว่า
การเปิ ดใช้งานการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
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ของศาลจัง หวัด นครราชสี ม ายาก ผู ้ต อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 68.54 เห็ น ว่ า การจัด การงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ หารข้อมูลคดี ศาลยุติธรรม (CIOS) ของจังหวัดนครราชสี มาไม่มี
ความสะดวกและมีความยุง่ ยากซับซ้อน
ด้า นประโยชน์ใ นการใช้งานระบบพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 70.73 เห็ นว่าการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่า นระบบบริ ก ารข้อมูล คดี ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี มาไม่ทาให้เวลาในการทางานลดลง ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ67.86 เห็นว่าการจัดการ
งานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา
ไม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 61.64 เห็นว่าการจัดการ
งานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา
ไม่ทาให้มีการจัดสรรตารางงานได้ดีข้ ึน ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่าการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่
ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มขึ้น ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 68.67 เห็นว่าการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่
มีความสะดวกรวดเร็วและไม่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ด้ า นการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล การจัด การงานทนายความขอแรงผ่ า นระบบบริ การข้อ มู ล คดี
(CIOS)พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 68.67 ทราบว่าสามารถจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 72.15 เห็นว่าเจ้าหน้าที่
ไม่แนะนาหรื อไม่ให้ขอ้ มูลวิธีการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดี ศาล
ยุติธรรม (CIOS)
ด้านความสามารถในการใช้งานพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 65.17 ไม่รู้และไม่เข้าใจ
วิธี ก ารใช้โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ ก ารข้อมูล คดี ศาลยุติธ รรม
(CIOS) ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ67.05 ไม่สามารถอธิ บายวิจดั การงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ให้ผอู ้ ื่นได้
ด้า นคุ ณภาพของระบบพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 69.62 เห็ นว่า การจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มามี
ความรวดเร็ วในการตอบสนองของระบบน้อย ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่า ข้อมูลการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่า นระบบบริ ก ารข้อมูล คดี ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี มาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 69.66 เห็นว่าไม่มีการปรับปรุ ง
การจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) อย่างสม่าเสมอ
ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่า การจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูล
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คดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มามีความเสถียรน้อยไม่สามารถเข้าใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง
การยอมรั บ การใช้ร ะบบพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามร้ อ ยละ77.14 คิ ด ว่ า จะไม่ ใ ช้ง าน
โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจังหวัดนครราชสี มาอย่างต่อเนื่ องในอนาคต ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 78.57 คิดว่าจะไม่
แนะน าหรื อ ประชาสัม พัน ธ์ก ารจัด การงานทนายความขอแรงผ่า นระบบบริ ก ารข้อ มู ล คดี ศาล
ยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาให้ทนายความคนอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ต้องมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนและมีการปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอๆ
2) ควรฝึ กอบรมอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความชานาญในการใช้งาน เพื่อให้สามารถ
แนะนาหรื อแก้ไขให้ผใู ้ ช้งานได้เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้อง
3) โทรศัพท์ไม่รองรับในการทางาน
4) เจ้าหน้าที่ควรลงวันนัดต่าง ๆ ข้อมูลคดีต่าง ๆ และคาสั่ง คาพิพากษา ให้โดยเร็ วนับแต่
วันที่ทราบ และจัดการระบบให้ลดความซับซ้อนลงให้มากกว่านี้ค่ะ
5) เมื่อจาเลยแต่งทนายใหม่เข้าในคดี ควรแจ้งให้ทนายขอแรงทราบโดยเร็ วและให้ลาดับ
ถัดไปทันที
ข้ อมูลการสั มภาษณ์ ทนายความขอแรงของศาลจังหวัดนครราชสี มา
ชิ ดพันธุ์ บรรพสุ ขะ กล่าวว่า ไม่ได้ใช้โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา เนื่องจากไม่รู้ระบบการใช้
งานและไม่ มี ค วามช านาญในเรื่ อ งเทคโนโลยี ประกอบกับ มี อ ายุมากแล้ว ไม่ ส ามารถจ าเรื่ อง
วิวฒั นาการที่เข้ามาใหม่ได้นาน ทาให้มีความลาบากในการใช้งาน
พิพฒั น์ แก้วหานาม กล่าวว่า ทราบว่าศาลจังหวัดนครราชสี มามีการนาโปรแกรมการจัดการ
งานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) มาใช้งาน แต่ไม่ได้เข้าไปใช้
งาน
ณกุล มุทาวรากรกุล กล่าวว่า เข้าไปใช้โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาเป็ นประจา แต่พบว่าเมื่อ
ยื่นขอแรงผ่านโปรแกรมไปที่ศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่มีการตอบตกลง เพราะต้องการขอติดตาม
สานวน ดูทุกวันว่าเมื่อไหร่ จะมีคนเข้าไปตอบรับ จะได้ทราบว่าสานวนไปถึงไหนแล้วเพราะหาก
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โจทก์หรื อจาเลยต้องการอุทธรณ์จะได้รู้ก่อนนอกจากนี้ เวลาเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ หายากมาก
ไม่มีชื่อโจทก์จาเลย ไม่มีฐานความผิดของคดี มีแต่เลขคดีหมายเลขดาคดีหมายเลขแดง เมื่อกดดู
รายละเอียดปรากฏแค่วนั นัดพิจารณา นอกจากนี้ ยงั แนะนาว่าคาสั่งศาลควรให้ลงรายละเอียดเพราะ
อ่านแล้วไม่เข้าใจ ต้องกลับไปถามเจ้าหน้าที่อีก
วิลาวัลย์ คล้ายทอง กล่าวว่า ได้ลงทะเบียนโปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาไว้แล้ว แต่ไม่เข้าไปใช้งาน
เนื่องจากการใช้งานไม่สะดวกเพราะมีข้นั ตอนการใช้งานมาก
กฤตยา พิศิษฐวานิช กล่าวว่า เคยใช้โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
บริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาแล้ว พบว่าโปรแกรมไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปุ่ มเมนูตวั เลือกที่แสดงในระบบ
ปนัดดา หมั่นการนา กล่ า วว่า ได้ล งทะเบี ย นมี บญ
ั ชี ผูใ้ ช้งานและเคยเปิ ดโปรแกรมการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่า นระบบบริ ก ารข้อมูล คดี ศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี มาแต่ไม่ทราบวิธีการใช้งาน เคยไปยื่นขอเลื่อนคดีที่ต่างจังหวัดต้องให้เจ้าหน้าที่มาทาให้
เห็นว่าโปรแกรมมีประโยชน์นอ้ ยไม่ช่วยลดขั้นตอนในการทางาน การสร้างระบบนี้ข้ นึ มาจะทาให้มี
การทางานซ้ าซ้อน
ดุสิต ทบหมื่นไวย กล่าวว่า ไม่ได้ใช้งานแต่ลงทะเบียนไว้
พรพิมล เสวิกา กล่าวว่า ได้ใช้โปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา ไม่พบปัญหาใด

7. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
ด้านความยากง่ายในการใช้งานจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความยาก
ง่ายในการใช้งานส่วนใหญ่ เห็นว่าการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาล
ยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา มีข้ นั ตอนในการใช้งานระบบไม่ชดั เจน ยากต่อการ
เข้าใจ การเปิ ดใช้งานและการใช้งานยาก มีความซับซ้อนและไม่มี ความสะดวก ประกอบกับข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ก็มีผใู ้ ห้ความเห็นว่า การใช้งานระบบมีข้นั ตอนมากและยุง่ ยากซับซ้อน ทาให้
เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการใช้งาน ส่ งผลให้ไม่มีผูเ้ ข้าไปใช้งานการจัดการงานทนายความขอ
แรงผ่า นระบบบริ ก ารข้อ มู ล คดี ศ าลยุติ ธ รรม (CIOS) ของศาลจัง หวัด นครราชสี ม า ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับเอมอร พลวัฒนกุล และสมแก้ว รุ่ งเลิศเกรี ยงไกร (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาและ
สาเหตุของการไม่ยื่นแบบและชาระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบว่าสาเหตุของ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 524
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

การไม่ยื่นแบบและชาระภาษีผ่านอินเทอร์ เน็ตเกิดจากขั้นตอนในการขออนุมตั ิแลการยื่นแบบผ่าน
อิ นเทอร์ เ น็ ตมี ค วามยุ่ง ยาก ล่า ช้า และสอดคล้องปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ อัต ราการรั บ นวัตกรรมได้แ ก่
ลักษณะของนวัตกรรม ในด้านความซับซ้อน (Complexity) คือระดับที่นวัตกรรมได้รับการมองว่า
ยากต่อการใช้หรื อยากต่อความเข้าใจยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ การรับนวัตกรรมก็จะเป็ นไป
อย่างช้ามากด้วย
ด้านประโยชน์ การใช้ งาน
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามด้า นประโยชน์ก ารใช้งานส่ ว นใหญ่ ไม่รั บ รู ้
ประโยชน์จากการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
ของศาลจังหวัดนครราชสี มา โดยผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70.73 เห็นว่าระบบไม่ช่วยลดเวลาใน
การท างานและไม่ ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ร้ อยละ 67.86 เห็ นว่าระบบไม่ช่ ว ยให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล ร้อยละ 61.64 เห็นว่า ระบบไม่ทาจัดสรรตารางงานได้ดีข้ ึน
ร้อยละ 68.67 เห็นว่าการใช้ระบบมีความสะดวกน้อยไม่สามารถใช้งานได้ทนั ทีทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ก็พบว่า มี ผใู ้ ห้ความเห็นว่าการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มามีประโยชน์น้อย ไม่ช่วยลดขั้นตอนใน
การทางาน อีกทั้งยังจะทาให้การทางานเกิดความซ้ าซ้อน และจากข้อมูลการสัมภาษณ์ยงั พบว่าใน
บางรายให้ความเห็นว่าเมื่ออ่านรายละเอียดข้อมูลคดีผ่านระบบแล้วไม่เข้าใจจึงทาให้ตอ้ งกลับมา
ถามเจ้า หน้า ที่ ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง เห็ น ว่า การที่ ท นายความขอแรงต้อ งโทรศัพ ท์ห รื อ กลับมาถามข้อมูล
รายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่ศาลอีก ทาให้การเกิดปั ญหาความซ้ าซ้อนในการทางาน และไม่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงอีกด้วย เมื่อการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาล
ยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน จึงส่ งผลให้ไม่มี
ผูใ้ ช้งานการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมู ลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาล
จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการรั บนวัตกรรมได้แก่ ลักษณะของ
นวัตกรรม ในด้านปั จจัยในประโยชน์ใ นเชิ งเปรี ยบเทียบ (Relative Advantage) คือองค์การหรื อ
บุ ค คลรั บ รู ้ ว่า นวัตกรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ดีก ว่า สิ่ ง ที่ มี อยู่เ ดิ ม หรื อมี ป ระโยชน์ ม ากกว่า สิ่ ง ที่ มี อยู่ เดิ ม เช่ น
ประโยชน์ในเชิงเปรี ยบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์คือความคุม้ ค่าหรื อประสิ ทธิภาพในการทางานหรื อ
ประโยชน์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บด้า นสั ง คมความสะดวกหรื อ ความพึ ง พอใจยิ่ ง เห็ น ประโยชน์ จ าก
นวัตกรรมมากเท่าไรอัตราการรับนวัตกรรมยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อทนายความขอแรงส่ วนใหญ่ไม่
รับรู ้ประโยชน์จากการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
ของศาลจังหวัดนครราชสี มาจึงทาให้อตั ราการรับนวัตกรรมมีนอ้ ย
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การรับรู ้ขอ้ มูลการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดี (CIOS) จาก
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 68.67 ทราบว่าสามารถจัดการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามร้อย
ละ 72.15 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่แนะนาหรื อไม่ให้ขอ้ มูลวิธีการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
บริ การข้อมูลคดี ศาลยุ ติธ รรม (CIOS) แสดงให้เห็ นว่า แม้ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รั บ รู ้ ว่า
สามารถจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ ก็ไม่
ส่ งผลให้มีผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าไปใช้งานระบบ อีกทั้งจากการสัมภาษณ์ยงั พบว่า ส่ วนใหญ่รับรู ้
ว่ า มี จัด การงานทนายความขอแรงผ่ า นระบบบริ การข้อ มู ล คดี ศ าลยุ ติ ธ รรม (CIOS) และได้
ลงทะเบียนไว้แต่ไม่เข้าไปใช้งาน ผูศ้ ึกษาจึงเห็นว่า การที่ผตู ้ อบแบบสอบถามรับรู ้ขอ้ มูลการจัดการ
งานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดี (CIOS) ก็ไม่ได้ส่งผลให้มีผเู ้ ข้าไปใช้งาน การรับรู ้
ข้อมูลการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดี (CIOS) จึงไม่เป็ นปัญหาของการ
จัดการงานทนายความขอแรงผ่า นระบบบริ การข้อมูล คดี (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา
อย่างไรก็ตามผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่แนะนาหรื อไม่ให้ขอ้ มูลวิธีก าร
จัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ผูศ้ ึกษาเห็นว่าอาจ
ส่งผลในการที่จะเข้าไปใช้งานระบบเนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าระบบมี
ความยุ่ง ยากซับ ซ้อ นในการใช้ง าน เมื่ อ ทดลองเข้า ไปใช้ง านอาจเกิ ด ปั ญ หาแต่ ไ ม่ ส ามารถขอ
คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ได้ จึงเลือกที่จะไม่ใช้ระบบ
ด้ านความสามารถในการใช้ งานจากการศึก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ข าด
ความรู ้ความสามารถในการใช้งานการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาล
ยุติธ รรม (CIOS) โดยมี ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 65.17 ไม่รู้และไม่เข้าใจวิธี ก ารจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ร้อยละ67.05 ไม่สามารถอธิบาย
วิจดั การงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ให้ผอู ้ ื่นได้ และจาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์มีผูใ้ ห้ความเห็นว่าไม่ได้ใช้งานการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
บริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาเนื่ องจากไม่รู้ระบบการใช้งาน
ไม่ทราบวิธีการใช้งาน และไม่ทราบว่าระบบนี้ มีข้ นึ เพื่ออะไร ผูว้ ิจยั เห็นว่ามีทนายความขอแรงส่ วน
ใหญ่ไม่ทราบวิธีการใช้งานจึงทาให้ไม่เข้าไปใช้งานระบบ เพราะไม่ทราบว่าขั้นตอนและวิธีการเปิ ด
การใช้งานต่าง ๆ ต้องทาอย่างไร จึงเลือกที่จะไม่เข้าไปใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับเอมอร พลวัฒนกุล
และสมแก้ว รุ่ งเลิศเกรี ยงไกร (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาและสาเหตุของการไม่ยื่นแบบและชาระ
ภาษีผ่านอินเทอร์ เน็ต กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบว่าสาเหตุของการไม่ยื่นแบบและชาระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตเกิดจากขาดความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยืน่ แบบและชาระภาษีผา่ นอินเทอร์เน็ต
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ด้ านคุณภาพของระบบจากการศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นว่าระบบ
การจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี ม ามี คุ ณภาพต่ า โดยมี ผูต้ อบแบบสอบถามร้ อยละ 69.62 เห็ นว่า ความรวดเร็ วในการ
ตอบสนองของการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
ของศาลจังหวัดนครราชสี มามีน้อย ร้อยละ 70.73 เห็นว่า ข้อมูลการจัดการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธ รรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มาไม่ถูก ต้องและไม่
ครบถ้วน ร้อยละ 69.66 เห็นว่าไม่มีการปรับปรุ งการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) อย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 70.73 เห็นว่า การจัดการงานทนายความขอ
แรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มามีความเสถียรน้อย
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังมีผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามว่า
ระบบต้องมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนและมีการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอๆ เจ้าหน้าที่ควรลงวันนัด
ต่างๆ ข้อมูลคดีต่างๆ และคาสั่ง คาพิพากษา ให้โดยเร็ วนับแต่วนั ที่ทราบ เมื่อจาเลยแต่งทนายใหม่
เข้าในคดี ควรแจ้งให้ทนายขอแรงทราบโดยเร็ วและให้ลาดับถัดไปทันที ประกอบกับข้อมูลการ
สั ม ภาษณ์ พ บว่า ปั ญ หาเรื่ อ งรายละเอี ย ดของข้อ มู ล คดี ที่ ป รากฏในระบบไม่ ค รบถ้ว น ไม่ มี ชื่ อ
โจทก์จาเลย ไม่มีรายละเอียดฐานความผิดคดี ข้อมูลคาสั่งศาลมีรายละเอี ยดไม่ชัดเจนยากต่ อการ
เข้าใจ นอกจากนี้ ยงั พบว่าเมื่อเข้าไปยื่นคาร้องขอตรวจสานวนผ่านระบบไม่ปรากฏว่ามีการตอบรับ
จากระบบ และปุ่ มเมนูตวั เลือกบางรายการที่แสดงบนระบบไม่สามารถใช้งานได้ ผูศ้ ึกษาเห็นว่า
ปั ญหาด้านคุณภาพของระบบโดยเฉพาะในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเป็ นปั ญหาที่พบ
มากในการใช้งานจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของ
ศาลจังหวัดนครราชสี มา เนื่องจากเมื่อ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรื อข้อมูลข้อเสนอแนะจากการ
ตอบแบบสอบถาม ทนายความขอแรงส่ วนใหญ่จะกล่าวถึงปัญหาเรื่ องนี้
ด้ านการยอมรับการใช้ ระบบจากการศึกษา พบว่าในด้านการยอมรับการใช้ระบบ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการยอมรับการใช้งานน้อย โดยผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ77.14 คิ ดว่าจะ
ไม่ใช้งานการจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาล
จังหวัดนครราชสี มาอย่างต่อเนื่องในอนาคต ร้อยละ 78.57 คิดว่าจะไม่แนะนาหรื อประชาสัมพันธ์
การจัดการงานทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัด
นครราชสี มาให้ทนายความคนอื่น ๆ ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าจากปั ญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่
กล่าวมาข้างต้น เป็ นผลให้ทนายความขอแรงไม่ยอมรับการใช้งานการจัดการงานทนายความขอแรง
ผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา เนื่องจากการใช้งานมี
ขั้นตอนไม่ชดั เจน ยากต่อการเข้าใจ การเปิ ดใช้งานและการใช้งานระบบยาก มีความซับซ้อนและไม่
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มีความสะดวกการใช้งาน รวมไปถึงไม่ทราบวิธีการใช้งาน ไม่รู้ระบบการใช้งาน และไม่ทราบว่า
ระบบนี้ มีข้ ึนเพื่ออะไร ในด้านประโยชน์การใช้งานส่ วนใหญ่ ไม่รับรู ้ประโยชน์จากการจัดการงาน
ทนายความขอแรงผ่านระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ของศาลจังหวัดนครราชสี มา
โดยเห็ นว่า ไม่ ไ ด้ช่ วยจัดสรรตารางงานได้ดีข้ ึ น จึ ง ไม่ ช่ วยลดเวลาในการท างานและไม่ช่ วยให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไม่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้น การใช้ระบบมีความ
สะดวกน้อยไม่สามารถใช้งานได้ทนั ทีทุกที่ทุกเวลา สอดคล้องกับฟ้ารฬิณฑ์ ฟ้าฎิษฐกุล (2562)
ศึกษาปั จจัยที่มีต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตของผูม้ ีเงิ นได้ ในเขตอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบยื่นแบบ แสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของผูม้ ีเงินได้เขตอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ได้แก่ ปั จจัยการ
รั บ รู ้ ว่า มี ป ระโยชน์ ปั จจัย การรั บ รู ้ ว่าง่ายต่อการใช้งาน และผลการสัมภาษณ์ ซึ่ งเป็ นข้อมูล เชิ ง
คุณภาพจะยอมรั บการใช้ระบบ เมื่ อมี ความสะดวก สบาย รู ้ สึกประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการ
ทางาน หากระบบมีประโยชน์ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทาให้รู้ถึงประโยชน์ก็จะมีโอกาสยอมรับการใช้งาน
มากขึ้น มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผ่านระบบ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตของผูม้ ีเงินได้ในเขตอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ข้อเสนอแนะ
1) สานักงานศาลยุติธรรมควรปรับปรุ งโปรแกรมการจัดการงานทนายความขอแรงผ่าน
ระบบบริ การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ทัว่ ประเทศให้มีข้ นั ตอนการใช้งานง่าย เพื่อลดความ
ยุง่ ยากซับซ้อนในการใช้งาน
2) เมื่อมีการจัดฝึ กอบรมการใช้เทคโนโลยีในการทางานให้กบั บุคลากรในหน่วยงานหรื อ
บุคคลภายนอก เช่น การฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ของสานักงานศาลยุติธรรมแล้ว ควรมีการ
ติดตาม ประเมินผล ผูร้ ับ การฝึ กอบรมเป็ นระยะ
3) เทคโนโลยีหรื อระบบสารสนเทศต่างๆ ที่นามาใช้ในการทางานต้องเป็ นระบบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง เมื่อผูใ้ ช้งานกรอกหรื อยกเลิกข้อมูล
ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ และมีผลลัพธ์หรื อสามารถแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มิเช่นนั้นจะทาให้มีความซ้ าซ้อนและเป็ นการเพิ่มขั้นตอนในการทางาน
เนื่องจากต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งในระบบสารสนเทศและกระดาษเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ทางาน ว่า
เป็ นปัญหาหรื ออุปสรรค หรื อเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการงานงานทนายความขอแรงผ่านระบบ
ข้อมูลคดีของศาลยุติธรรม (CIOS) หรื อไม่
2) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบ การจัดการงานงานทนายความขอแรงผ่านระบบข้อมูลคดี
ของศาลยุติธรรม (CIOS) ระหว่างศาลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาหรื ออุปสรรค หรื อปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้งานในวงกว้าง
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ปัจจัยที่มีผลต่ อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็ นสุ ข” ดีเด่น
ระดับจังหวัดนครราชสีมา
อนุธิดา หวังจุนกลาง41

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง และปัจจัยที่มี
ผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็ นสุ ข”ดีเด่นระดับจังหวัด
นครราชสี มา การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ได้รับการคัดสรรเป็ นหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัดนครราชสี มา จานวน 2 หมู่บา้ น
เก็บข้อมูลโดยการทาแบบสัมภาษณ์ คือ สัมภาษณ์เชิ งลึกผูน้ าชุมชน กลุ่มองค์กร และครัวเรื อน
พัฒนา จานวน 22 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การบริ ห ารจัด การชุ ม ชน โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห าร ไม่ ยึ ด ว่ า
ผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นคณะกรรมการทุกกลุ่ม แต่เป็ นการกระจายอานาจให้ประชาชนในหมู่บา้ นเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การชุ ม ชนด้ว ย ให้ ค วามรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของร่ ว มกัน และแบ่ ง หน้า ที่
รับผิดชอบที่ชดั เจน บริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ยุติธรรม มีกฎระเบียบชุมชนที่ยอมรับจากมติที่
ประชุมร่ วมกัน และพบว่าปั จจัยที่ผลต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง มี 2
ส่ วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ผูน้ าชุมชนมีภาวะผูน้ า ความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความซื่อสัตย์ และ
ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันและใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารจัดการชุมชน ผูน้ าต้องทาก่อน ทาให้ชาวบ้านเห็นถึงความสาคัญ คณะกรรมการหมู่บา้ นมี
ความเข้มแข็ง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีความโปร่ งใส ทาให้ชาวบ้านมีความไว้วางใจ ศรัทธาและ
เชื่ อมัน่ ในการบริ หารงานของผูน้ าและคณะกรรมการหมู่บา้ น มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ทางหัวหน้าคุม้ บ้าน รวมทั้งคนในชุมชนมีส่วนร่ วมและให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรม มีความ
สามัคคี และมีเงินทุนชุมชนในหมู่บา้ นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยสนับสนุนในการทากิจกรรม
อย่างต่อเนื่ อง ปั จจัยภายนอก คือ มีหน่ วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาให้ความรู ้ ช่วยส่ งเสริ ม
41
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สนับสนุนในการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกาลังใจและแนะนาแนวทาง แก้ไขปั ญหาอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ควรจะมีการศึกษาหลากหลายพื้นที่ บริ บท
ที่แตกต่างกัน เช่นในพื้นที่เขตเมือง และในอนาคตชุมชนอาจจะศูนย์เสี ยความเป็ นเอกลักษณ์ วิถี
ชี วิตชุมชน ความเป็ นชุมชนที่เข้มแข้งไป เนื่ องจากปั จจัยภายนอกที่เข้ามาแทรกแซง จากการที่มี
หน่ วยงานเข้า มาศึ ก ษาดู ง านเป็ นประจ า จึ งควรจะมี แนวทางหรื อแผนรองรั บสถานการณ์ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมกับแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ นอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: การบริ หารจัดการ,ชุมชนเข้มแข็ง,การมีส่วนร่ วมของประชาชน,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
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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. บทนา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีเป้ าหมายในการดาเนิ นงาน ตามวิสัยทัศน์
"เศรษฐกิ จฐานรากมั่นคง และชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ ภายในปี 2564" ได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิของ
ครอบครัวพัฒนาเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิดกระบวนการทางความคิด (Mindset)
ให้กลุ่มเป้ าหมาย ตระหนักถึงความสาคัญของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบตั ิในระดับครัวเรื อนคือ 1) สร้างความมัน่ คงทางอาหาร มีการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยง
สัตว์ การแปรรู ป ที่เป็ นอาหารของครัวเรื อน 2) สร้างสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืนมีการบริ หารจัดการขยะ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ สร้างขยะคัดแยกขยะ มีการจัดสุขลักษณะในบ้าน การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
3) สร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม มีการปฏิบตั ิศาสนากิจตามพิธี ตามความเชื่อ เป็ นประจา มีการแบ่งปัน
เอื้อเฟื้ อระหว่างกัน มีการออกกาลังกายเสริ มสุ ขภาพ เพื่อสุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ สนับสนุนการดาเนินงานชุมชนเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณการ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุ ข ในการพัฒนากลไก การบริ หาร
จัดการชุมชน และส่ งเสริ มระบบบริ หารจัดการชุมชน โดยมีภารกิจความรับผิดชอบตามอานาจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2552 ให้กรมการ
พัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้มีความมัน่ คง เข้มแข็ง และมีเสถียรภาพ
หน้าที่ประการหนึ่ งในการพัฒนาระบบและกลไกในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการ
ความรู ้ การประกอบอาชี พ การออม และการบริ หารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริ มสร้างขีด
ความสามารถของชุมชน ผูน้ าชุมชน องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน บริ หารจัดการให้
ชุมชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนามาศึกษา
วิเคราะห์ และจัดทายุทธศาสตร์ ชุ มชน ตลอดจนการฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบตั ิ และพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็ นชุมชนที่มีศกั ยภาพ และ เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
จากภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เป็ นงานในหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผูว้ ิ จัย ซึ่ ง รั บ ราชการในต าแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ หรื อ "พัฒนากร" จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บา้ น “อยู่เย็น
เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา เนื่องจากในแต่ละปี งบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชนจะมี
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กลุ่มเป้ าหมายและงบประมาณมาให้หมู่บา้ นขับเคลื่อนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ ง ปี แรก กลุ่ ม เป้ า หมายหมู่ บ ้า นละ 30 ครั ว เรื อ น เรี ย กว่า “ครั ว เรื อ นพัฒ นา” เพื่ อ เป็ นหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และในปี ถัดไปให้ครัวเรื อนพัฒนาขยายผลไปสู่ครัวเรื อนอื่นๆ ในหมู่บา้ น
เน้น ความพอเพี ย งในระดับ บุ ค คลและครอบครั ว มี ค วามพอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ว ยการ
ประหยัด และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เมื่อบุคคลและครอบครัวเข้มแข็งแล้ว ก็พฒั นามาในระดับ
กลุ่ม หรื อองค์กร รวมพลังกันดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การตลาด การศึกษา สวัสดิการ
ความเป็ นอยู่ สังคมและศาสนา ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชี พและมีรายได้ การขับเคลื่อน
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงจะมีหลายหมู่บา้ นที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา มีความพร้อม ความเข้มแข็ง
ที่สามารถพึ่งตนเองได้ หลังจากการเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แต่บางหมู่บา้ นยังเป็ น
เหมือนเดิม จะมีการแปลงเปลี่ยนในช่วงแรกของการทากิจกรรม หรื อมีหน่วยงานและงบประมาณ
เข้าไปสนับสนุน หลังจากนั้นก็หยุดการทากิจกรรม ทาให้กิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนไม่ต่อเนื่องทาให้ไม่เห็นผลเท่าที่ควร
กรมการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมการคัดสรรหมู่บา้ น “อยู่เย็น เป็ นสุ ข” ดีเด่นระดับจังหวัด
เพื่ อส่ ง เสริ ม การพัฒ นาและกระตุ้นให้เ กิ ด กิ จ กรรมอย่างต่ อ เนื่ อง โดยจัดการความรู ้ และสร้ า ง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในกระบวนการบริ หารจัดการชุมชน จึงมีกิจกรรมคัดสรรดังกล่าวฯ ซึ่งในแต่ละ
ปี จะมีจงั หวัดละ ๑ หมู่บา้ นที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การคัดสรรไม่ใช่แค่การได้รับ โล่รางวัลพระราชทาน
เท่านั้น แต่เป็ นการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน จึงทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บา้ น
“อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา เพื่อนาผลการวิจยั ดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนให้ประสบผลสาเร็ จ มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ประชาชนพึ่งตนเองได้ และอยูเ่ ย็น เป็ นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษาระบบการบริ หารจัดการให้ชุ ม ชนเข้ม แข็ง ยัง่ ยืน พึ่ งตนเองได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการขับ เคลื่ อนและการพัฒ นาหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
นาไปสู่การคัดสรรหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา
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3. ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านพื้นที่ : หมู่บา้ นที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 2 หมู่บา้ น ในจังหวัดนครราชสี มาที่
ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ดังนี้
(1) บ้านหนองโพธิ์ อาเภอขามสะแกแสง
(2) บ้านดอนกลอย อาเภอด่านขุนทด
2) ขอบเขตด้านเวลา: ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563
3) ขอบเขตด้านประชากร
กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการหมู่บา้ น ผูน้ าชุมชน และครัวเรื อนพัฒนาในพื้นที่หมู่บา้ น
จานวนหมู่บา้ นละ จานวน 11 คน

4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ทาให้ทราบถึงระบบการบริ หารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ของหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอื่นๆ ในประเทศไทยได้
3) ทาให้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาให้กบั หมู่บา้ น/ชุมชนอื่น ๆได้

5. ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดเก็บข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บา้ น “อยู่เย็น เป็ นสุ ข “ ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาเนินการดังนี้
1) วิธีการศึกษา
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง การวิจยั นี้ ทาการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(1) ผูน้ าชุมชน คือ ผูใ้ หญ่บา้ นคณะกรรมการหมู่บา้ น เพื่อให้ทราบแนวคิด วิธีการ
บริ หารจัดการหมู่บา้ นการใช้กฎระเบียบ วิธีการดาเนินงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview)
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(2) คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่ อให้ทราบวิธี ก ารบริ หารจัดการชุ มชน การแบ่ง
หน้าที่ภารกิจ วิธีการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม และผลที่ได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยการ
ใช้วิธีจดั สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
(3) ชาวบ้า น ครั วเรื อนพัฒนา ที่ ไ ม่ไ ด้มี ตาแหน่ งใดๆในหมู่บา้ น เพื่ อให้ทราบ
แนวคิ ด เห็ น ในฐานะเป็ นชาวบ้า นที่ อ าศัย อยู่ใ นบ้า น โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ใ นเชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview)
(4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมในหมู่บา้ น
(5) วิเคราะห์จากรางวัลต่างๆที่หมู่บา้ นได้รับ
ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดจากภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัด
สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย จากการที่ ผู ้วิ จัย ได้เ ข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมกับ ชุ ม ชน รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลเอกสาร นามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ รางวัลต่างๆที่
หมู่บา้ นได้รับ จาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็ นระบบและทาความเข้าใจบริ บทในชุมชน เพื่อให้
ได้คาตอบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้
2) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง จานวน
2 หมู่บา้ น ที่เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงได้รับคัดสรรเป็ น “อยู่เย็น เป็ นสุ ข” ดีเด่นระดับจังหวัด
นครราชสี ม า จ านวน 22 คน โดยสั ม ภาษณ์ ผูน้ าชุ ม ชน คณะกรรมการหมู่ บ้า น/กลุ่ ม /องค์ก ร
ครัวเรื อนพัฒนา และชาวบ้าน
3) กรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจัย
ปัจจัยภายใน
- ภาวะผูน้ าของผูใ้ หญ่บา้ น
- คณะกรรมการหมู่บา้ นเข้มแข็ง
- การมีส่วนร่ วมของประชาชน
- ความสามัคคี
- มีเงินทุนชุมชนช่วยสนับสนุน
ปัจจัยภายนอก
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามา
ส่งเสริ ม สนับสนุน เช่น พัฒนาชุมชนให้
ความรู ้และส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ,
อบต.แนะนา พาไปศึกษาดูงาน เรี ยนรู ้ท้งั ใน
และนอกสถานที่

ชุนชนพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ชุมชนพึ่งตนเองได้
- ประชาชนอยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข
- ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4) การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกมาวิเคราะห์
ข้อมูล เนื้ อหา อธิ บายเชิงพรรณนาข้อมูลจากคาให้สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ขอ้ มูล ในแต่ละด้าน
เป็ นการจัดสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์รายบุคคล ศึกษาบริ บทของชุมชน รวมถึงรางวัลต่าง ๆ
ที่ชุมชนได้รับ มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ชุมชนของท่านมีการบริ หารจัดการอย่างไร ต้องปรับหรื อเพิ่มเติมอะไรบ้าง มี
แนวทางและแผนการพัฒนาหมู่บา้ นแบบใด
2) การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านคิดว่าสามารถช่วย
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้จริ งหรื อไม่ อย่างไร ถ้าพึ่งตนเองได้จริ งท่านได้มีการขยายผลไปสู่ ครัวเรื อน
อื่นๆ ในชุมชนหรื อไม่ และขยายอย่างไร
3) ชุ ม ชนของท่ านมี ค วามโดนเด่ นในการด าเนิ นชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อย่างไร ที่สามารถเป็ นแบบอย่างและแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั ชุมชนอื่นได้
4) ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน มีผลต่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
หมู่บา้ นหรื อไม่ อย่างไร ถ้าประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมน้อยหรื อไม่ให้ความร่ วมมือ ท่านจะมี
วิธีการใดที่ทาให้เขาเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
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5) ในชุมชนท่านมีกองทุนชุมชนอะไรบ้าง มีการบริ หารจัดการกองทุนอย่างไร
และมี ส่ ว นช่ ว ยสนับ สนุ น กิ จ กรรมในหมู่ บ้า นหรื อ ไม่ ถ้า มี ช่ ว ยสนับ สนุ น อย่า งไร และเกิ ด
ประโยชน์อย่างไรกับชุมชนบ้าง
6) ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บา้ น
ให้เข้มแข็ง นาไปสู่การคัดสรรหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
7) ท่านคิดว่าก่อนและหลังการเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนหรื อแตกต่าง
กันอย่างไร ถ้าแตกต่างกัน เป็ นไปในแนวทางใด มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง
8) จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID -19) มี
ผลกระทบต่อครัวเรื อนและชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง และมีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์
นี้อย่างไร
9) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการขับ เคลื่ อ นและพัฒ นาหมู่ บ้า นมี อ ะไรบ้า ง มี
แนวทางแก้ไขอย่างไร

6. ผลการศึกษา
6.1 การเก็บข้ อมูลจากพื้นที่หมู่บ้านเป้ าหมาย 2 หมู่บ้าน คือ
1) บ้ านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตาบลชีวึก อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
ได้รับรางวัล หมู่บา้ น “อยุเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา ปี งบประมาณ 2560
2) บ้ านดอนกลอย หมู่ ที่ 7 ต าบลด่ า นขุ น ทด อ าเภอด่ า นขุ น ทด จั ง หวัด
นครราชสี มา ได้รับรางวัล หมู่บา้ น “อยุเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา ปี งบประมาณ
2562
1) ข้ อมูลทั่วไปของบ้ านหนองโพธิ์
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตาบลชีวึก อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา มีจานวน
97 ครั วเรื อ น เป็ นหมู่ บ ้า นขนาดกลาง ประชาชนมี ความสามัคคีกัน ในหมู่บ้านส่ วนใหญ่ จ ะมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะเครื อญาติจึงมีความผูกพันและความเอื้ออารี ต่อกัน อาชี พหลักคือ ทานา
ปลูกข้าวไว้กินเอง ส่ วนหนึ่ งไว้ขาย อาชีพรองคือการทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีการปลูกต้นไม้ยนื ต้น
ในหัวไร่ ปลายนาไว้ใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อมด้านอากาศมีลกั ษณะอากาศร้อน ปริ มาณน้ าฝนไม่
เพียงพอกับความต้องการในฤดูทานาบางปี เกิดความแห้งแล้งไม่สามารถทาการเกษตรได้หรื อทา
การเกษตรได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ ครัวเรื อนมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เหลือจากกินก็แบ่งปัน
ให้เพื่อนบ้าน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรื อน บางครัวเรื อนผลิตน้ ายาล้าง
จานใช้เอง และมีกลุ่มอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
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1) การท าปุ๋ ยชี ว ภาพนาโน (ลดรายจ่ า ย, ลดต้น ทุ น ในการท าการเกษตร
ครัวเรื อนในหมู่บา้ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 สามารถที่จะทาปุยชีวภาพนาโนใช้ได้เอง)
2) ศูนย์สาธิตการตลาด (ส่งเสริ มการบริ หารจัดการชุมชน โดยใช้ทุนชุมชน)
3) ปลูกผักสวนครัว รอบๆ บริ เวณบ้าน (ลดรายจ่ายในครัวเรื อน)
4) การเลี้ ยงหมูหลุม (ลดรายจ่ าย ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย ซึ่ งปุ๋ ยจากมูลหมู
หลุม เป็ นปุ๋ ยชั้นดี และยังสามารถสร้างรายได้เสริ มจากการขายปุ๋ ยมูลหมูหลุมได้อีกด้วย)
5) การแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากพริ ก (สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และกลุ่มผูป้ ลูก
พริ กสามารถที่จะขายผลผลิตให้แก่กลุ่มได้โดยตรง รวมถึงผลผลิตต่างๆ เช่น กล้วย มะม่วง ฯลฯ
6) การเลี้ ยงไกไข่ (ลดรายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้ มี ช าวบนกว่ า 10 ครั ว เรื อน
ดาเนิ นการเลี้ยงไก่ พนั ธุ์ไข่ไว้รับประทานเอง ถ้ามีมากเกินที่ จะบริ โภค ก็จะจาหน่ ายเป็ นการ
สร้างรายได้เสริ มอีกหนึ่งทาง)
7) เลี้ยงไก่พ้นื บ้าน (ลดรายจ่ายในครัวเรื อน)
8) การทาไม้กวาดจากทางมะพร้าว (สร้างรายได้เสริ มแก่ครัวเรื อน)
9) การทากล้วยอบพลังแสงอาทิตย์ (สร้างรายได้เสริ มแก่สมาชิก)
10) การท าเกษตรผสมผสาน (ลดรายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้ จานวนครั วเรื อ นที่
ดาเนินการ 10 ครัวเรื อน)
11) การเลี้ ยงปลาดุ ก ในอ่ า งซี ม นต์ (ครายจ่ า ยแก่ ค รั ว เรื อน จ านวน 16
ครัวเรื อน)
12) การจักสานไม้ไผ่ (สร้างรายได้เสริ มแก่ครัวเรื อน จานวน 3 ครัวเรื อน)
13) โรงสี ขมุ ชน (ส่งเสริ มการบริ หารจัดการชุมชน โดยใช้ทุนชุมชน)
14) ธนาคารข้าว (ส่งเสริ มการบริ หารจัดการชุมชน โดยใช้ทุนชุมชน)
ประชาชนส่ วนใหญ่ในหมู่บา้ น มีพ้ืนฐานการดารงชี วิตแบบง่ายง่ายตามวิถีชีวิตของชาว
ชนบทไทย หากมีการส่ งเสริ มสนับสนุนสามารถพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาหมู่บา้ นให้เกิดความ
เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนได้โดยมีมิติในการพัฒนา คือ
1) มิ ติด้า นสัง คม มี ความสามัคคีและความร่ ว มมื อกันของคนในหมู่ บ้า น
สามารถจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆได้ มีขอ้ ปฏิบตั ิร่วมกันให้ คนในชุมชนปฏิบตั ิ
รู ้จกั รักษาสิ ทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
2) มิติดา้ นเศรษฐกิจ ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย และ
เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บา้ น
3) มิติดา้ นอนุรักษ์ มีการจัดเก็บข้อมูลใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเรี ยนรู ้มี
การวางแผนอนุรักษ์จดั การทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้กลุ่มองค์กร
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บ้านหนองโพธิ์ มีความต้องการที่จะพัฒนาหมู่บา้ นเพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้อยู่อย่าง
มีความสุ ข มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อผลค้นหาปั ญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บา้ น
ร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ขอ้ มูลจากสรุ ปผลข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานของครัวเรื อน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค) และข้อมูลจากเวทีประชาคมโดยมีตวั แทนจากครัวเรื อนเข้า
ร่ วมจัดเวทีหาปัญหาความต้องการของประชาชนและร่ วมวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแก้ไข
ปี 2553 ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอขามสะแกแสง ให้เป็ นหมู่บา้ น
เศรษฐกิ จพอเพี ย งต้นแบบ ได้เข้า มาให้ความรู ้ แนวทางการดาเนิ นงานตามแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง ส่ งเสริ มกิจกรรม ตลอดจนเข้าไปศึกษาดูงานหมู่บา้ นที่ประสบผลสาเร็ จ และได้น้อมนา
แนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้และน าไปปฏิ บัติ จ นเป็ นวิ ถี ชี วิ ต แล ะเกิ ด เป็ น
รู ปธรรม มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2) ข้ อมูลทั่วไปของบ้ านดอนกลอย
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา มีครัวเรื อน
จานวน 127 ครัวเรื อน เป็ นหมู่บา้ นใช้วิถีชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ในชุมชนมีบุคคลที่เป็ น
ต้นแบบในการดาเนิ นชีวิตโดยไม่ยึดติดกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการใช้วตั ถุ มีบุคคลเป็ น
ตัวอย่างการดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุ ข มีความเอื้ออาทร มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปัน
ในชุมชน ซึ่งมีบุคคลเป็ นแบบอย่างในการดาเนินงานแบบพึ่งตนเองได้ที่หลากหลาย และได้ชื่อว่า
“เป็ นหมู่บา้ นแห่ งการเกื้อกูล โดยสื บสาน รักษา ต่อยอด สร้างความสุ ขร่ วมกันในการใช้วิถีชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
1) ส่งเสริ มปลูกพืชแบบเกษตรอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ
2) ส่ งเสริ มปลูกผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, เลี้ยงสัตว์,
3) ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน แสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม
4) ส่งเสริ มการออมทรัพย์ ใช้อย่างประหยัด
5) ส่ งเสริ มการรักษาสิ่ งแวดล้อม
6) ส่งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรม
7) ส่งเสริ มให้ชุมชนปลอดอบายมุขมีความมัน่ คงปลอดภัย
8) ส่งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน
9) ส่งเสริ มกิจกรรมร่ วมกันโดยคนในชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด)
10) จัดสวัสดิการทุนชุมชน
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ปี 2553 บ้านดอนกลอย ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ
ตาบลโดยภาคีการพัฒนาของตาบลด่านขุนทด จาก องค์การบริ หารส่ วนตาบลด่านขุนทด, พัฒนา
ชุมชน, เกษตร, สาธารณสุ ข, กศน. เนื่ องจากเป็ นหมู่บา้ นที่เกือบทุกครัวเรื อนมีกิจกรรมในการ
ดารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกหลังคาเรื อนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย ได้รับ
การส่ งเสริ มสนับสนุ นกิ จกรรมตามความถนัดของครั วเรื อนต้นแบบโดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
การใช้พลังงานทดแทน การทาปุ๋ ยชีวภาพ เพื่อใช้เองในชุมชน และมีผสู ้ มัครเป็ นครอบครัวพัฒนา
จานวน 50 ครัวเรื อน เข้าร่ วมอบรมเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2554 ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอด่านขุนทด ให้เป็ นหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ได้เข้ามาให้ความรู ้ แนวทางการดาเนินงาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเข้าไปศึกษาดูงานหมู่บา้ นที่ประสบผลสาเร็ จ และได้น้อม
นาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และนาไปปฏิบตั ิจนเป็ นวิถีชีวิตและเกิดเป็ น
รู ปธรรม และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น อบต.ด่านขุนทด เป็ นผูท้ ี่สนับสนุน ขับเคลื่อน
กิจกรรมการดาเนินชีวิตใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอย่างดี
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้ น กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
ครัวเรื อนพัฒนา จานวน 22 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ ดังนี้
(1) เพศ
- เพศชาย จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.3
- เพศหญิง จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.7
(2) ช่วงอายุ
-ระหว่าง 30-40 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ น ร้อยละ 9.09
-ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.64
-ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
-ระหว่าง 61-70 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45
-70 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.64
(3) การศึกษา
- ประถมศึกษา จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.09
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน -9 คน คิดเป็ นร้อยละ 40. 91

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 544
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

6.2 การวิเคราะห์ คาถามการสัมภาษณ์
คาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้ น กลุ่ม/องค์กรในชุมชน และ
ครัวเรื อนพัฒนา 22 คน มีประเด็น ดังนี้
1) ชุมชนของท่านมีการบริ หารจัดการอย่างไร ต้องปรับหรื อเพิ่มเติมอะไรบ้าง มี
แนวทางและแผนการพัฒนาหมู่บา้ นแบบใด
การบริ หารจัดการชุมชนเมื่ อก่ อนชาวบ้านไม่ค่อยกล้าแสดงออก มีแต่ผูน้ า และ
คณะกรรมการบริ หารจัดการเอง จึงทาให้การร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมในชุมชนน้อย ชาวบ้านไม่
เห็นความสาคัญในการทากิจกรรม และเมื่อก่อนผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นประธานเกือบทุกกลุ่ม ผูใ้ หญ่บา้ น
และคณะกรรมการจึง มีแนวทาง ให้ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการบริ หารชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดย
การเป็ นคณะกรรมการบริ หารงานในกลุ่มต่าง ๆ ที่ มี อยู่ใ นชุ มชน ให้คณะกรรมการแบ่งหน้าที่
รั บ ผิ ดชอบ โดยมี ผูใ้ หญ่ บ ้า นและผูน้ าคอยเป็ นพี่ เลี้ ย ง ให้ค าปรึ ก ษาแนะนา ในการบริ หารงาน
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการสร้างบุคลากรในหมู่บา้ นเพิ่มขึ้น เป็ นการกระจายอานาจและแบ่งเบาภาระงาน
การบริ หารงานจะไม่ข้ ึนอยู่กบั ผูใ้ หญ่บา้ นเพียงอย่างเดียวจะต้องมีคณะกรรมการ
บริ หารและทุก ๆ ตาแหน่งมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ
และร่ วมรับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตอ้ งเข้าที่ประชุมโดยมีตวั แทนจากทุกครัวเรื อนในหมู่บา้ นเข้าร่ วม
เวทีประชุมเพื่อให้มติในเรื่ องนั้น ๆ
การบริ หารจัดการชุมชน นอกจากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานชัดเจน มี
ผูน้ าชุมชนในแต่ละด้าน มีคณะกรรมการบริ หารจัดการ มีการแบ่งคุม้ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลสมาชิก
ในคุม้ โดยมีหวั หน้าคุม้ ดูแลแล้ว ยังมีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่จากประชุม คือ มีการจัดทาข้อตกลงเพื่อเป็ น
กฎระเบียบข้อบังคับที่ทุกคนถือปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ชาวบ้านนาไปปฏิบตั ิ มี
การประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกันอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกเดือนอย่างน้ อย
เดือนละ 1-3 ครั้ง เพื่อนาปั ญหามาเสนอในที่ประชุมหาแนวทางแก้ไข มีการประชุมเพื่อขอมติ และ
รับรอง มีการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อนาไปใช้ในการจัดทาแผนชุมชน ข้อมูลจากทุน
ชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมี
การจัดสถานที่สาหรับเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ให้แก่คนในชุมชน และนอกชุมชน ได้มาศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับสภาพชุมชน และมีการฝึ กการเป็ น
วิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้
แนวทางและแผนการพัฒ นาหมู่ บ้า น ใช้เ วที ป ระชาคมในหมู่ บ้า นในการท า
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งแผนชุมชนหรื อแผนพัฒนา แต่จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
แต่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมและโครงการจะต้องมีการประชุมและขอมติจากเวทีประชุมในการรั บรอง
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เรื่ องนั้นก่อนดาเนิ นโครงการ แต่ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องเล็กน้อยและเร่ งด่วน ผูน้ าและคณะกรรมการ
หมู่บา้ นจะปรึ กษาหารื อกันก่อน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที
หมู่บา้ นที่มีการจัดกิจกรรมดูแลชุมชนด้านความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชนเป็ นประจาสม่าเสมอ เช่น มีการจัดเวรยามทุกวัน โดยมีการเข้าเวรหมู่บา้ น เพื่อ
ตรวจตราชุมชน และให้ความช่วยเหลือชุมชนในกรณีเดือนร้อน ซึ่งมีจดั เวรยาม วันละไม่นอ้ ยกว่า 4
คน ผูร้ ับผิดชอบเวรกาหนดชัดเจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สาหรับบุคคลใดที่ตอ้ งการมาอยู่เพิ่มเติม
สามารถทาได้ กิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเช่น คนในชุมชนถ้าไม่มีรถเข้าหมู่บา้ น สามารถโทรศัพท์
มาตรงจุดอยู่เวร ก็จะออกไปรับเพื่อเข้าหมู่บา้ นได้ กรณี มีผเู ้ จ็บป่ วยฉุกเฉิ น สามารถโทรขอความ
ช่วยเหลือได้ที่จุดเวร สามารถนาส่งโรงพยาบาลได้ทนั ท่วงที
มีการจัดตั้งจุดตรวจเวรยาม เพิ่มเติมช่วงเทศกาลต่าง ๆ บริ เวณทางเข้าหมู่บา้ น เพื่อ
ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย เป็ นประจาทุ กครั้ง มีกิจกรรมในการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายา
เสพติด เป็ นประจาทุกปี โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในชุมชน ส่ งเสริ มการเล่นกีฬาในชุมชน
จัดประชาคมเพื่ อค้นหากลุ่ม เสี่ ย งรณรงค์ โทษ พิ ษ ภัย ของยาเสพติ ด จากหน่ วยงานต่าง ๆ และ
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายเป็ นประจา ปัจจุบนั เป็ นหมู่บา้ นปลอดยาเสพติด รณรงค์ และห้ามดื่ม
เหล้า เล่นการพนันในงานบุญ งานเศร้า และเป็ นหมู่บา้ นมวลชนสัมพันธ์
มีการตรวจคัดกรองและให้คาแนะนา ปรึ กษาปั ญหาเรื่ องการดู แลสุ ขภาพ เช่ น
เบาหวาน ความดัน ฯลฯ เป็ นประจาทุกเดือน โดยมี อสม. ประจาหมู่บา้ นเป็ นผู ้ดูแล และมีอุปกรณ์
ออกกาลังกายประจาหมู่บา้ นไว้ที่ลานศาลาประชาชนหมู่บา้ น ให้ชาวบ้านมาออกกาลังกายทุกวัน
2) การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่านคิดว่าสามารถช่วย
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้จริ งหรื อไม่ อย่างไร ถ้าพึ่งตนเองได้จริ งท่านได้มีการขยายผลไปสู่ ครัวเรื อน
อื่นๆ ในชุมชนหรื อไม่ และขยายอย่างไร
ช่วยได้จริ ง โดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต
ตามหลักการประเมิน 6 × 2 คือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
เหลือก็แบ่งปั นเพื่อนบ้านหรื อแลกเปลี่ยนกัน การเลี้ยงสัตว์ การทาปุ๋ ยหมักและน้ ายาอเนกประสงค์
ไว้ใช้เองในครัวเรื อน ปลอดอบายมุข มีการเรี ยนรู ้ สื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในคนรุ่ นหลัง ไม่ให้
สู ญหาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมบริ เวณบ้านของตัวเองให้สะอาดน่ามอง เป็ น
ระเบียบ การบริ หารจัดการขยะ มีการเอื้ออารี ต่อกัน รู ้รักสามัคคี มีการแบ่งปันช่วยเหลือ เป็ นหูเป็ น
ตาดูแลซึ่งกันและกัน การมีร้ ัวบ้านที่ดีที่สุด คือการมีเพื่อนบ้านที่ดี ถ้าเรามีร้ ัวบ้านที่ใหญ่แต่ไม่มีคน
คอยช่วยเป็ นหู เป็ นตา ขโมยอาจจะได้ทรั พย์สินมีค่าไป แต่ ถา้ เรามี ร้ ั วเป็ นเพื่ อนบ้าน บ้านเราจะ
ปลอดภัย เมื่อเรามีการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ทาให้เรามีเงินเหลือเก็บ จึงมีการออม ซึ่งตอนแรก
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ชาวบ้านยังไม่มีความเชื่อมัน่ ในการบริ หารงาน ทาให้ผนู ้ าเกิดแนวคิดที่ทาให้ชาวบ้านมีส่วนร่ วมใน
การเป็ นเจ้าของ โดยการสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนสวัสดิการชุมชน และให้เขามีส่วนในการบริ หาร
โดยการออมในรู ปแบบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สวัสดิการชุมชน มีร้านค้าชุมชน และอีก
หนึ่ งเรื่ องที่สาคัญ คือ มีการจัดทาบัญชีครัวเรื อนทาให้เราทราบว่ามีรายได้เท่าไร รายจ่ายอะไรที่
ฟุ่ มเฟื อยทาให้เราลดค่าใช้จ่ายนั้นลง ลดการซื้อของสิ้ นเปลือง
เมื่อเราทาแล้วเกิดผลดีและเป็ นประโยชน์ จึงมีการขยายผลไปสู่ ครัวเรื อนอื่นๆใน
ชุมชน โดยผูน้ าต้องทาก่อน ทาให้เห็นผลปฏิบตั ิให้เห็นผลจริ งๆก่อนที่บอกให้ผูอ้ ื่นทา แล้วเชิ ญ
ชวน ชักชวน เริ่ มจากสิ่ งที่ทาได้ในครัวเรื อนก่อน จึงขยายผลไปสู่ จุดอื่นๆ เพิ่มขึ้น มีการยกย่อง
และชมเชยในเวทีการประชุม เพื่อเป็ นต้นแบบในการนาไปปรับใช้ในครัวเรื อนของตนเอง
3) ชุ ม ชนของท่ านมี ค วามโดนเด่ นในการด าเนิ นชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อย่างไร ที่สามารถเป็ นแบบอย่างและแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั ชุมชนอื่นได้
ความโดดเด่นของชุมชน คือการมีสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลื อ ดูแล สมาชิ ก
รวมถึ งผูด้ ้อยโอกาส ผูย้ ากไร้ เช่ น ทุนการศึ กษา เงิ นช่ วยเหลื อสิ่ งของจาเป็ น สวัสดิ การดู แลยาม
เจ็บป่ วย ฯ
- มีศูนย์สาธิตการตลาด ขายสิ นค้าชุมชน เครื่ องอุปโภค บริ โภค ให้ชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของกิจการ โดยมีการลงหุ้น มีคณะกรรมการดูแลแต่ละฝ่ าย มีการ
จัดทาระบบบัญชีทุกวัน เพื่อให้รู้ยอดขาย และยอดสิ นค้าคงเหลือ และต้องสั่งเพิ่มเท่าใด ผูข้ ายจะได้
เป็ นเปอร์ เซ็นต์จากยอดขาย ไม่มีการผูกขาดว่าผูข้ ายจะเป็ นคนเดียวทุกปี จะให้สมาชิกเป็ นผูเ้ ลือก
การปั นผลคืนทุนจากการขาย ส่ วนหนึ่ งให้กบั สมาชิก อีกส่ วนเป็ นเงินสวัสดิการให้กบั ชุมชน อีก
ส่ วนเป็ นทุนสมทบเข้าศูนย์สาธิ ตการตลาด นอกจากซื้อสิ นค้าในราคาถูก ยังมีการปันผลสิ้ นปี ทาให้
ร้านค้าชุมชน หรื อศูนย์สาธิ ตการตลาด มีความเข้มแข็งมาก ร้านค้าทัว่ ไปที่มีพ่อค้าคนกลางต้องปิ ด
กิจการลง
- มีการทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยนาโน แก๊สชีวภาพ ไว้ใช้เองในครัวเรื อน ใช้เศษอาหาร
ที่ เหลื อทานทุกวัน มูลสัตว์ที่เลี้ ยง มาทาเป็ นปุ๋ ยหมักฯ เพื่อลดรายจ่ าย ปลูกพืชผักที่ ปลอดภัยจาก
สารเคมี ยังได้สุขภาพดีอีกด้วย
- กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ในชุมชนมีหลายกลุ่ม มีการกระจาย
รายได้ในชุมชนเป็ นอาชีพเสริ ม ลดการออกไปทางานนอกพื้นที่ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
- การบริ หารจัดการขยะ การรี ไซต์เคิล การคัดแยกขยะ ทาให้สภาพแวดล้อม
ในครัวเรื อน และในชุมชนสะอาด เป็ นระเบียบ
- การมีผนู ้ าและคณะกรรมการหมู่บา้ นที่เข้มแข็ง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชดั เจนในการบริ หารจัดการหมู่บา้ น มีคณะกรรมการแต่ละฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งคุม้ โดยมีหัวหน้า
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คุม้ เป็ นผูด้ ูแลรับผิด โดยที่ผนู ้ าจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิก่อน ทาให้เห็น ก่อนที่จะชักชวนชาวบ้านหรื อ
ให้ชาวบ้านลงมือทา
4) ท่านคิดว่าการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน มีผลต่อการขับเคลื่อนและพัฒนา
หมู่บา้ นหรื อไม่ อย่างไร ถ้าประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมน้อยหรื อไม่ให้ความร่ วมมือ ท่านจะมี
วิธีการใดที่ทาให้เขาเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนมีผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นอย่าง
มาก คือ การทากิจกรรมทุกส่ วนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเป็ นหลัก เพื่อที่จะให้
การดาเนิ นงานและการขับเคลื่อนหมู่บา้ นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตามวัตถุประสงค์ช่วยทาให้
งานเสร็ จเร็ วขึ้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็ นการ ร่ วมคิด ร่ วม
วางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมลงมื อปฏิบัติ และร่ วมรั บผลประโยชน์ ให้มี บทบาทสาคัญในทุก
กระบวนการ เช่น การพัฒนาหมู่บา้ นถ้าทุกบ้านทุกครั วเรื อนมีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรมนี้ ก็ จะ
สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตามกาหนดเวลาหรื อก่อนกาหนดเวลา ถ้าในการทากิจกรรมใดในหมู่บา้ น
ขาดการร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจและการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนจะทาให้กิจกรรมนั้นไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่าที่ควร ทาให้มองถึงภาวะของผูน้ าในการดึงคนเข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
ต่างๆด้วย โดยที่ผูน้ าและคณะกรรมการหมู่บา้ นจะเป็ นผูท้ ี่ลงมือปฏิบั ติก่อน ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ สั่ง ให้
ชาวบ้านทากิจกรรมเอง แต่จะเป็ นการทาให้เห็นผล ให้ชาวบ้านมีเห็นความสาคัญ และอยากเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
ถ้า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมน้อ ยมี วิ ธี ก ารแก้อ ย่า งไรให้เ ขาเข้า มาร่ วม
กิจกรรมมากขึ้นคือ การชักชวนเพื่อนมาร่ วมกิจกรรมด้วย และการมีมาตรการในกฎระเบียบของ
หมู่ บ ้า นที่ ใ ห้ทุ ก ครั ว เรื อ นเข้า มาร่ ว มประชุ ม เป็ นประจาทุก เดื อ น ถ้าขาดเกิ น 3 ครั้ งจะมี ตัด สิ น
กิจกรรมต่างๆในชุมชน รวมผูน้ าจะมองว่าปั ญหาการที่ประชาชนมาร่ วมกิจกรรมน้อยเกิ ด จาก
ปั ญหาของตัวผูน้ าเองว่าว่ามีจุดบกพร่ องอะไรบ้างทาไมชาวบ้า นถึงให้ความร่ วมมือน้อย และอีก
ประการหนึ่งคือการที่ให้ได้รับรางวัลไม่ว่ากิจกรรมใด จะให้บอกว่ารางวัลที่ได้มาเป็ นของชาวบ้าน
ทุกคน เกิดจากความร่ วมมือของชาวบ้าน ไม่ใช่เป็ นของผูน้ าหรื อของคณะกรรมการ เขาจะได้รู้สึก
ว่าเขามีส่วนร่ วมในการทาให้หมู่บา้ นประสบผลสาเร็จหรื อได้รับรางวัล
5) ในชุมชนท่านมีกองทุนชุมชนอะไรบ้าง มีการบริ หารจัดการกองทุนอย่างไร
และมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมในหมู่บา้ นหรื อไม่ ถ้ามี ช่วยสนับสนุนอย่างไร และเกิดประโยชน์
อย่างไรกับชุมชนบ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ศูนย์สาธิตการตลาด
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โรงสี ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนขยะ กองทุนบุญวันละ
บาท กองทุ นปั๊ ม น้ า มันชุ ม ชน กองทุ นหมู่ บา้ นเศรษฐกิ จพอเพี ยง กองทุ นปุ๋ ย ฯลฯ และทุ นใน
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หมู่ บ ้า นมี ส่ วนช่ วยสนับสนุ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพี ยง และกิ จกรรมด้านอื่ น ๆ คือ เป็ น
เงินทุนให้กูย้ ืมดอกเบี้ยต่าให้กบั คนในชุมชนได้มีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ การ
นาดอกผลกาไรจากกองทุนต่างๆมาช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน ช่วยสนับสนุน
ในเรื่ องของเศรษฐกิจชุ มชนคือการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในชุมชน เรื่ องของทุนการศึกษามอบทุน
ให้กบั เด็กเรี ยนดี แต่ยากจน ด้อยโอกาส สวัสดิการชุมชน ดูแล ให้ความช่วยเหลือผูย้ ากไร้ ผูป้ ่ วย
ติดเตียง ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ รวมถึงคนที่เจ็บป่ วยและคลอดบุตรด้วย การส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี
สื บสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บา้ น ทากิจกรรมเป็ นประจาทุกปี และให้เยาวชนเข้า
มามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้วย การสนับสนุนด้านกีฬา ต้านยาเสพติด อุปกรณ์ออกกาลังกายที่
ศาลากลางหมู่บา้ น
6) ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บา้ น
ให้เข้มแข็ง นาไปสู่การคัดสรรหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บา้ นให้เข้มแข็งการมีส่วนร่ วม
ของคนในชุมชน คือ ผูน้ าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีแนวคิด วิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า การบริ หาร
จัดการชุมชนมีการวางระบบการบริ หารจัดการที่ดี คณะกรรมการหมู่บา้ นมีความเข้มแข็งมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ มีความสามัคคี ทาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน การให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการเป็ นเจ้าของ การแบ่งหน้าที่ค วามรับผิดชอบ ทุกครัวเรื อนในหมู่บา้ นต้องมีส่วนร่ วมในการ
กิจกรรม ต้องมีการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ถ้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บา้ นขาดการร่ วมมือจาก
ชาวบ้านจะทาให้กิจกรรมนั้น ขาดการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและไม่เห็นผลที่เป็ นรู ปธรรม การ
มีทุนชุมชนช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในหมู่บา้ น โดยที่ไม่ตอ้ งออกไปกูย้ มื เงินทุนจากข้างนอก
มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน การมีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งมีศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่น
ที่สนใจ มีคนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้งานในหมู่บา้ น ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทาให้ชุมชนมี
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริ มสนับสนุนในการทากิจกรรม ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องของการให้คาแนะนา ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ สนับสนุนให้ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
คอยติดตามประเมินผลและให้คาแนะนาปรึ กษาเป็ นประจา หากมีปัญหาจะช่วยแก้ไขได้ทนั ทวงที
รวมถึงส่ งเสริ มกระบวนการเป็ นวิทยากรมืออาชีพในการเป็ นวิทยากรฐานการเรี ยนรู ้ การต้อนรับ
แขก จัดทาเอกสารการ ถ่ายทอดความรู ้วิชา การบรรยาย การติดต่อประสานงาน
7) ท่ า นคิ ด ว่ า ก่ อ นและหลัง การเป็ นหมู่ บ ้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เหมื อ นหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร ถ้าแตกต่างกัน เป็ นไปในแนวทางใด มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง
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เมื่ อก่ อนชาวบ้า นจะไม่ รู้จัก หลัก การและวิ ธี ก ารตามแนวทางหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จะทาไปเรื่ อย ๆ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมก็น้อย ไม่มีความเป็ นระเบียบ เช่น
ในการประชุมมาร่ วมประชุ มน้อย อยากกลับตอนไหนก็ กลับ ไม่มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทวั่ ถึง
หลังการเป็ นหมู่บ ้านเศรษฐกิ จพอเพียงมี การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดีข้ ึ นเรื่ อย ๆ
โดยการให้คาแนะนาปรึ กษา ให้แนวคิด รวมถึงหลักการต่างๆ ทาให้ชาวบ้านเริ่ มรู ้จกั หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นจากเมื่อก่อน เช่นชาวบ้านจะไม่รู้จกั วิธีการออมเงิน การลดละเลิก
อบายมุข การจัดทาบัญชีครัวเรื อน หลังจากได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
การให้คาแนะนา ชาวบ้านก็เข้ามาร่ วมกิจกรรมมากขึ้น มีความเป็ นระเบียบมากขึ้น มีส่วนร่ วมใน
การให้ความคิดเห็นและลงมติในที่ประชุม เริ่ มประชุมพร้อมกันและเลิกประชุมพร้อมกัน มีการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง รู ้จกั วิธีการออมเงิน การลดละเลิกอบายมุข การประหยัด การจัดทา
บัญชีครัวเรื อน เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น มีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองมากขึ้น การนาเศษ
อาหารมาทาเป็ นปุ๋ ยหมัก ใช้ในครัวเรื อน เริ่ มมีการจัดระเบียบ สภาพแวดล้อมในบริ เวณครัวเรื อน
ให้สะอาด น่าอยู่ รวมถึงการบริ หารจัดการชุมชน การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้การเป็ นวิทยากร
กระบวนการ การถ่ายทอดความรู ้ การทางานเป็ นระบบและทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายพัฒนา การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8) จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) มี
ผลกระทบต่อครัวเรื อนและชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง และมีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์
นี้อย่างไร
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา (COVID -19) มี
ผลกระทบต่อครัวเรื อนและชุมชน คือในส่ วนของพ่อค้าแม่คา้ ที่จะต้องออกไปค้าขายนอกหมู่บา้ น
ต้องหยุดขาย ท าให้ข าดรายได้ แต่ใ นส่ วนของผลกระทบของครั วเรื อนที่ทาการเกษตร ไม่ไ ด้
ออกไปนอกหมู่บา้ นชาวบ้านจะมีการสร้างอาหารเองได้ ก็คือ ความมัน่ คงทางด้านอาหารเพราะมี
การปลู ก ผัก และเลี้ ย งสั ต ว์ไ ว้กิ น เอง ซึ่ ง ได้รั บ ผลกระทบน้อ ย ส่ ว นการปรั บ ตัว และรั บ มื อ กับ
สถานการณ์คือทาตามมาตรการที่ทางรัฐบาลให้ คาแนะนา กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ ใส่
หน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่ชุมชนมีคนเยอะ เว้นระยะห่างทางสังคม ดูแลรักษาสุ ขภาพตัวเอง และ
รับมือด้วยการสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
9) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการขับ เคลื่ อ นและพัฒ นาหมู่ บ้า นมี อ ะไรบ้า ง มี
แนวทางแก้ไขอย่างไร
ปัญหาตอนแรกคือการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนมีนอ้ ย แต่หลังจากผูน้ า และ
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คณะกรรมการได้ขบั เคลื่อนและทาให้เห็นว่ากิจกรรมมีความสาคัญอย่างไร ชาวบ้านก็เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการทากิ จกรรมมากขึ้นและทากิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนใหญ่ถา้ มีปัญหาจะเป็ นปั ญหา
เล็กน้อยที่ผนู ้ าและคณะกรรมการสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะเรามีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและติดตามสอบถามปั ญหา หากมีปัญหาที่รุนแรงจะใช้เวทีจดั ประชุม
โดยใช้มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการและชาวบ้านได้หาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน

7. สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บา้ น “อยู่เย็น เป็ นสุ ข “ ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา 1) เพื่อ
ศึกษาระบบการบริ หารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งยัง่ ยืน พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง 2) เพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการขับ เคลื่ อ นและการพัฒนาหมู่บ้า นเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
นาไปสู่การคัดสรรหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา โดยการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์บุคคลในหมู่บา้ นเป้าหมายที่ได้รับรางวัล จานวน 2 หมู่บา้ น
7.1 สรุปผล
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บา้ น “อยู่เย็น เป็ นสุ ข “ ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา ผูว้ ิจยั สรุ ป
ผลการวิจยั เป็ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ระบบการบริ หารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งยัง่ ยืน พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากผลการศึกษา การบริ หารจัดการชุมชน เน้นการให้ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทใน
การบริ หารชุมชนมากขึ้น โดยการเป็ นคณะกรรมการบริ หารงานในกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน ให้
คณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีผใู ้ หญ่บา้ นและผูน้ าคอยเป็ นพี่เลี้ยง ให้คาปรึ กษาแนะนา
ในการบริ หารงานดังกล่าว เพื่อเป็ นการสร้างบุคลากรในหมู่บา้ นเพิ่มขึ้น เป็ นการกระจายอานาจ
และแบ่ ง เบาภาระงาน การบริ หารงานจะไม่ ข้ ึ น อยู่ กั บ ผู ้ใ หญ่ บ ้า นเพี ย งอย่ า งเดี ย วจะต้ อ งมี
คณะกรรมการบริ หารด้านต่างๆและกลุ่มองค์กรในชุมชน ซึ่ งทุกๆตาแหน่งมีบทบาทหน้าที่สาคัญ
ในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจและร่ วมรับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตอ้ งเข้าที่ประชุม
โดยมีตวั แทนจากทุกครัวเรื อนในหมู่บา้ นเข้าร่ วมเวทีประชุมเพื่อให้มติในเรื่ องนั้นๆ มีขอ้ ถือปฏิบตั ิ
ร่ ว มกัน ในชุ ม ชน ที่ จัด ท าข้อ ตกลงเป็ นกฎ ระเบี ย บของชุ ม ชน โดยคนในชุ ม ชนร่ ว มประชุ ม
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ปรึ กษาหารื อ ร่ วมสร้างกฎ ระเบียบ เพื่อถือปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นที่ยอมรับ และ
ถือปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ ชุมชนมีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่จะประชุมทุกเดือน เพื่อผูใ้ หญ่นาข้อราชการ
จากหน่วยงานราชการมาแจ้งกับชุมชนทุกต้นเดือน หรื อ บางเดือน 2 – 3 ครั้งในกรณี ที่มีขอ้ ราชการ
เร่ งด่วน และมีการจัดเวทีเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
การบริ หารจัดการชุมชน นอกจากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานชัดเจน
มี ผูน้ าชุ ม ชนในแต่ละด้า น มี ค ณะกรรมการบริ หารจัด การ มี ก ารแบ่งคุ้ม เพื่ อให้ง่ายต่อการดูแล
สมาชิกในคุม้ โดยมีหัวหน้าคุม้ ดูแล มีการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อนาไปใช้ในการ
จัดทาแผนชุมชน ข้อมูลจากทุนชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ ปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีการจัดสถานที่สาหรับเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ให้แก่คนในชุมชน และนอก
ชุมชน ได้มาศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับสภาพ
ชุมชน และมีการฝึ กการเป็ นวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ การบริ หารจัดการโดยผ่าน
ระบบบริ หารแบ่งเป็ นด้าน ๆ ดังนี้
(1) ด้านการบริ หารจัดการชุมชน ชุมชนมีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่จะประชุมทุก
เดือน เพื่อผูใ้ หญ่นาข้อราชการจากหน่วยงานราชการมาแจ้งกับชุมชนทุกต้นเดือน หรื อ บางเดือน 2
– 3 ครั้งในกรณี ที่มีขอ้ ราชการเร่ งด่วน และมีการจัดเวทีเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
จัดทาข้อตกลงเป็ นกฎ ระเบียบของชุมชน โดยคนในชุมชนร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ ร่ วมสร้างกฎ
ระเบียบ เพื่อถือปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นที่ยอมรับ มีการจัดทาแผนและปรับปรุ งแผน
ชุมชน เพื่อให้เหมาะสม เป็ นประจาทุ กปี อย่างน้อยปี ละ 2 – 3 ครั้งต่อปี ซึ่ งมีการแบ่งงานรับผิดชอบ
ของแต่ละงานให้ชดั เจนโดยมีผูน้ าชุมชน ในแต่ละด้านมีคณะกรรมการบริ หารจัดการซึ่ งมีผลงาน
เป็ นรู ปธรรม คือ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์สาธิ ต
การตลาด, กองทุ นแม่ ข องแผ่นดิ น , กลุ่มออมทรั พ ย์เพื่ อการผลิ ต,กองทุ นหมู่บ้า น, กองทุนปุ๋ ย,
คณะกรรมการหมู่บ่าน (กม.), กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ,องค์กรสตรี , กองทุนขยะ อสม., กลุ่มผูส้ ู งอายุ,
กลุ่มผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP ฯลฯ
(2) ด้า นความมั่นคงปลอดภัย ในชี วิตและทรั พ ย์สิ น มี ก ารจัดกิ จกรรมเพื่ อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินมาดาเนิ นงาน มีการจัดเวร
ยามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในชุมชน การรับรองครอบครัวปลอดภัยจากยาเสพติดของกองทุน
แม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมแข่งกีฬาระหว่างหมู่บา้ นให้เยาวชนและประชาชนในหมู่บา้ นเพื่อ
ต้านยา เสพติด จัดกิจกรรละดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้ น และตารวจบ้าน จัดตั้งจุดตรวจของหมู่บา้ นในช่วงเทศกาลและงานบุญประเพณี ของหมู่บา้ น
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(3) ด้านสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการส่งเสริ มสุ ขภาพ
ในการป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข กลุ่ม อสม. เป็ น
ประจา ดังนี้
การส่ งเสริ มให้คนในชุมชนดูแลรักษาสุ ขภาพตนเอง เช่น การออกกาลังกาย
โดยการปั่นจักรยาน ออกกาลังจากเครื่ องออกกาลังกาย การวิ่งรอบบริ เวณสระน้ าหมู่บา้ นและรอบ
หมู่บา้ น
- การตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั คนในชุมชน โดย อสมหมู่บา้ น อย่าง.
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุ ขภาพอนามัย เบื้ องต้น โดยการคัดกรองเบาหวาน ความดัน
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
- ตรวจสุ ขภาพเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ ยง มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปากมดลูก
ตรวจหาสารพิษเกษตรกร
- สารวจลูกน้ ายุงลาย และกิจกรรมทาลายลูกน้ ายุงลายที่เป็ นพาหนะโรค
โดยทาเป็ นประจาทุกคุม้ ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ออกฉี ดยาป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าน ทั้งสุ นขั
และแมว
- การดูแลผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วย ออกดูแล ติดตามอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย
3 ครั้งต่อเดือน
(4) ด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมของชุมชน ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ชุมชนเป็ นหมู่บา้ นที่มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้คนในชุมชนลด ละ เลิก อบายมุข โดยส่ งเสริ มงานบุญ
งานเศร้า ปลอดเหล้า อบายมุข ในบริ เวณวัด โรงเรี ยน โดยเด็ดขาด ซึ่งปรากฏว่า ชุมชนให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี เป็ นหมู่บา้ นรักษาศีล 5 รณรงค์ให้คนในชุมชน ไม่ติดเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่น
การพนัน มีกิจกรรมยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ช่วยเหลือสังคม ให้
ความร่ วมมือในชุมชนอย่างสม่าเสมอ (โดยทุกครัวเรื อนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จะได้การ
ยกเว้นไม่ตอ้ งจ่ายค่าน้ าย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมประกาศเกียรติคุณเป็ นครัวเรื อนตัวอย่าง) ครัวเรื อน
ที่ส่งเสริ มอาชี พดีเด่น กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและดูแลคนยากจน คนด้อยโอกาส และคนที่
ประสบปัญหา จากคนในชุมชน โดย ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ า กรรมการหมู่บา้ น องค์กรในหมู่บา้ น ออก
เยีย่ มคนที่ประสบปัญหา เช่น ผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียง ให้ทุนการศึกษาครัวเรื อนฐานยากจน คนด้อย
โอกาส จัดเงินดูแลช่วยเหลือ เช่นกรณี ผดู ้ อ้ ยโอกาสเสี ยชีวิต นาเงินไปช่วยเหลือ กรณี คนในชุมชน
เจ็บป่ วยนอกโรงพยาบาล ไปเยีย่ มพร้อมเงินช่วยเหลือ
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(5) ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน มีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมชุมชน บ่อหมักแก๊สชีวภาพมูลสัตว์ และขยะเปี ยก ไม่ได้เป็ นสิ่ งของหรื อวัตถุดิบที่ไร้
ค่าหมดประโยชน์อีกต่อไป เพราะนอกจากจะนาวัตถุดิบเหล่านี้ กลับมาหมักเป็ นปุ๋ ยชั้นดีคุณภาพสู ง
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้แล้ว ยังสามารถนากลับมาหมัก ใช้เป็ นก๊าซชีวภาพสาหรับการหุ งต้ม
(แทน LPG) ใช้ในครัวเรื อนได้อีกด้วย เป็ นการช่วยกาจัดของเสี ย ประหยัด ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย มี
โรงอบพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ตากผลิ ต ทางการเกษตร พื ช สมุ น ไพร และการใช้พ ลัง งาน
แสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลส์ เพื่อสู บน้ าใช้ ลดต้นทุนในการทาการเกษตร การงดใช้ถุงพลาสติก
ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ การคัดแยกขยะรี ไซเคิลในครัวเรื อน นาเศษอาหารมาทาน้ าหมักชีวภาพใน
ครัวเรื อน และรวมถึงนายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเป็ นกระถางปลูกต้นไม้
(6) ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการดาเนิ นชี วิต มี ก ารจดบันทึ ก รายรั บ – รายจ่ าย ประจาเดื อนในครั วเรื อ น
สามารถนาข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมลดรายจ่าย เช่น
การทาของใช้เพื่อใช้เอง (การทาน้ ายาเอนกประสงค์) การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ การเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ ไก่พ้ืนบ้าน เลี้ยงกุง้ เลี้ยงปลา เพื่อเป็ นอาหารในครัวเรื อน กิจกรรมตรวจสอบการใช้จ่าย
ประจาวัน - กิจกรรมเพิ่มรายได้ เช่น การแปรรู ปอาหาร จาหน่ายพืชผัก ไก่ ไข่ไก่ กุง้ ปลา ที่เหลือ
จากอาหารในครัวเรื อน การออมทรัพย์ การรับ-จ่ายอย่างมีเหตุ มีผล พอประมาณ สมาชิกจะมาส่ ง
เงินออมกันทุกวันที่ 1-5 ของเดือน เป็ นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคนในชุมชน
(7) ด้า นการพัฒนาคนในชุ มชนและการเสริ มสร้ างการเรี ย นรู ้ กิ จกรรมที่
ส่งเสริ มให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หลากหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรม
ยังเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ จุ ดเรี ยนรู ้ แก่ กลุ่มหรื อองค์กร ที่ สนใจจากภายนอกหมู่บา้ น มี วิธีก่อนมี
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ที่มีประสบการณ์และความชานาญในเรื่ องนั้น
(8) ด้านการส่งเสริ มการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็ นกลุ่มที่ร่วมกันช่วยเหลือใน
การส่ งเสริ มอาชีพคนในชุมชน โดยชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ แนะนา
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ ส่ งเสริ มอาชีพ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงกุง้ ฝอย และเลี้ยงไก่ไข่ มีการ
ส่ งเสริ มการสร้างสัมมาชี พชุมชน โดยพัฒนาเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP และสามารถ
เชื่ อมโยงกับบริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี จากั ด ได้ มีจาหน่ ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บา้ น
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทาให้ครั วเรื อนสัมมาชี พชุ มชนมี รายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้ างสัมมาชี พ
ชุมชน
2) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การขับ เคลื่ อ นและการพัฒ นาหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
นาไปสู่การคัดสรรหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา
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จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ส่ ว นส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นและพัฒ นาหมู่ บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่ หมู่บา้ น อยู่เย็น เป็ นสุ ข ปั จจัยภายในชุมชน คือ 1) ผูน้ าชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีแนวคิด วิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า การบริ หารจัดการชุมชน มี
การวางระบบการบริ หารจัดการที่ดี การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นเครื่ องมือ
ในการบริ หารจัดการในชุมชน และผูน้ าต้องทาก่อน คือการลงมือปฏิบตั ิให้ชาวบ้านเห็นก่อนที่จะ
เชิญชวนและบอกให้ชวนบ้านมาทา 2) คณะกรรมการหมู่บา้ นมีความเข้มแข็ง แบ่งการบริ หารงาน
เป็ นฝ่ ายๆอย่างชัดเจน มี ก ารวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ ประสานการทางานได้ดี สร้ างความ
ร่ วมมือ ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 3) ทุกครัวเรื อนใน
หมู่บา้ นมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม มีความสามัคคีร่วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ ทาให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน ต้องมีการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ถ้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บา้ นขาดการร่ วมมือจาก
ชาวบ้านจะทาให้กิจกรรมนั้น ขาดการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่เห็นผลที่เป็ นรู ปธรรม 4) การ
มีเงินทุนชุมชนช่วยสนับสนุ นให้เกิดกิจกรรมในหมู่บา้ น ส่ งเสริ มการออม โดยที่ไม่ตอ้ งไปกู้ยืม
เงินทุนจากข้างนอกหรื อเงินนอกระบบ มีเงินทุนหมุนเวียนให้กูย้ มื ในชุมชน และนาเงินปันผลกาไร
จากดอกเบี้ย มาจัดสวัสดิการในชุมชน การมีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง มีศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน เพื่อถ่ายทอด
ให้กบั ผูอ้ ื่นที่สนใจ มีคนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้งานในหมู่บา้ น มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ปั จจัยภายนอก คือ มีหน่ วยงานภาครัฐ มีส่วนร่ วมกับกิ จกรรม เป็ นพี่เลี้ยงให้กับ
หมู่บา้ น ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนในการทากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการให้คาแนะนา ปรึ กษา
เป็ นประจา ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ สนับสนุ นให้ทากิ จกรรมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง คอยติ ด ตาม
ประเมินผล และให้กาลังใจกับผูน้ าและชาวบ้าน หากมีปัญหาจะช่วยแก้ไขได้ทนั ทวงที และการ
ติดต่อประสานงานภาคีเครื อข่ายการพัฒนา เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้วย รวมถึงส่ งเสริ ม
กระบวนการเป็ นวิท ยากรมื ออาชี พ ในการเป็ นวิทยากรฐานการเรี ย นรู ้ การต้อนรั บแขก จัดทา
เอกสารการ ถ่ายทอดความรู ้วิชา การบรรยาย ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเป็ นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับคัดสรรหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็ นสุ ข ” ดี เด่ นระดับ จัง หวัด นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับ ผลการวิ จัย ของศุ ภวัฒ น์ เสาเงิ น ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านหนองรี หมู่ที่
7 ตาบลหนองรี อาเภอเมืองชลบุรี โดยผลการวิจยั พบว่า ความสาเร็ จของการเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหนองรี เกิดจาก 4 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้านผูน้ าชุมชน ผูน้ าบ้านหนองรี มีความรู ้และ
ทักษะความสามารถในด้านการเกษตร และสามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ได้มีการทางานด้วย
บริ หารงานที่ดี ทางานเป็ นระบบในรู ปแบบของการทางานเป็ นทีม สามารถประสานการทางานได้
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ดีสร้างความร่ วมมือได้ 2) ปัจจัยด้านคนในชุมชนชาวบ้านมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนให้ความ
ร่ วมมือกับทุกกิจกรรมที่ภาครัฐ และกลุ่มผูน้ าชุมชนเข้ามาปฏิบตั ิในหมู่บา้ น และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน 3) ปั จจัยด้านภาคีเครื อข่ายพัฒนา โดยภาครัฐ
สนับสนุนการทากิจกรรมและให้ความรู ้ในหมู่บา้ น เจ้าที่ของรัฐมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมและเป็ นพี่
เลี้ยงให้กบั หมู่บา้ นโดยให้คาปรึ กษาแนะนาและให้กาลังใจกับผูน้ าและชาวบ้าน 4) ปัจจัยด้านการมี
แหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง และจุด ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นสถานที่ถ่ายทอด
ความรู ้เฉพาะทางให้กบั ชาวบ้านและหมู่บา้ นอื่นเป็ นจุดสาหรับศึกษาดูงาน
7.2 อภิปรายผล
ผลจากการศึ ก ษาวิจัย ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการขับ เคลื่ อ นและการพัฒ นาหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ
พอเพียง นาไปสู่ การคัดสรรหมู่บา้ น “อยู่เย็น เป็ นสุ ข “ ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา หมู่บา้ นที่
ได้ทาการศึ กษา และไปสัมภาษณ์ ทั้ง 2 หมู่บา้ น ทาให้พบปั จจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนและการ
พัฒนาหมู่ บ ้า น มี ค วามสอดคล้องกับ งานวิ จัย ดัง นี้ หมู่ บ ้า นที่ มี ความเข้มแข็ง ในทุ กด้าน มี ก าร
บริ หารจัดการชุมชนอย่างเป็ นระบบ มีหัวหน้าคุม้ ดูแลในแต่ละคุม้ มีผูน้ าที่เข้มแข็ง ปฏิบตั ิให้เป็ น
ตัวอย่างก่ อนที่ จะสั่งให้ชาวบ้านปฏิ บตั ิ ตาม ไม่ยึดอานาจอยู่ที่ผูน้ าหรื อคณะกรรมการ แต่จะให้
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม เพื่อให้ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ จะทาให้กิจกรรมนั้นออกมาดี
เป็ นที่ น่าพอใจ ชาวบ้านมี ความเชื่ อมัน่ และศรั ทธาในผูน้ า ทาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในทุก
กิจกรรม มีความรักความสามัคคี มีความเอื้ออารี ยต์ ่อกัน อยู่กบั แบบญาติพี่นอ้ ง มีการน้อมนาหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ ใ นชี วิตประจาวัน และดาเนิ นการตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่ อง ดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณบ้านตัวเอง และที่สาธารณะของ
หมู่บา้ น คัดแยกขยะ มีกิจกรรมเกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง รวมกลุ่มกันทาอาชีพเสริ ม เพิ่มรายได้
ลดค่ า ใช้จ่ า ยในครั ว เรื อ น ท าให้ เ กิ ด การออมเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง เกิ ด กองทุ น ต่ า งๆในชุ ม ชน มี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่า และมีสวัสดิการให้กบั สมาชิกและชาวบ้าน นอกจากความเข้มแข็งในชุมชน
แล้วยังมีหน่วยงานภาคี ภาครัฐเข้ามาช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุน รวมถึงติดตามการขับเคลื่อน ปั ญหา
อุปสรรค พร้อมทั้งให้คาแนะนา รวมถึงการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ การไปศึกษาดูงาน
และเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จ ากชุ ม ชนอื่ น ๆ ภายนอกชุ ม ชน ปั จ จัย ดัง กล่ า วท าให้ชุ ม ชนมี ค วามเข้มเข็ง
พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนอยู่เย็น เป็ นสุ ข และสามารถปรับตั วได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงนาไปสู่ การได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากหลายหน่ วยงาน
และได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการคัดสรรหมู่บา้ น “อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสี มา
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ถ้าผูน้ าไม่มีความเข้มแข็ง บริ หารจัดการแบบไม่มีระบบ ผูน้ ายึดอานาจไว้แต่ผเู ้ ดียว หรื อแต่
เฉพาะญาติ พี่ น้อ ง พวกพ้อ ง ไม่ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น และศรั ท ธา ขาดความร่ ว มมื อ จากชาวบ้า น
กิ จกรรมไม่ ไ ด้ดาเนิ นการต่อเนื่ อง หน่ วยงานเข้ามาส่ งเสริ มกิ จกรรมก็จะไม่เกิดผล จะรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ หมู่บา้ นจะไม่สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาให้เข้มแข็ง และไม่ได้รับรางวัล
ต่างๆ ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นปัจจัยในการขับเคลื่อนและการพัฒนาหมู่บา้ น และนาไปสู่
การคัดสรรหมู่บา้ น “ อยูเ่ ย็น เป็ นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลต่างๆจากหน่วยงาน
7.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงลึกเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยี เข้ามาส่ งเสริ มให้ชุมชน
มีการนาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่เป็ นเทคโนโลยีภูมิปัญญาชาวบ้าน กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และควรมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลด
เวลาการทางาน รวมถึ งประชาสัม พันธ์ กิจกรรมที่ ได้ดาเนิ นการในพื้ นที่ ใ ห้ชุ มชนได้รับ รู ้ ข ้อมู ล
ข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
2) จากการศึกษา พบว่าในการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพัฒนา
ตนเอง ก็มีความสาคัญ จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาที่ตวั เราก่อน ดังนั้น จึงควรส่ งเสริ มการพัฒนา
ตนเองของคนในชุมชนโดยจัดให้มีการประชุมฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นต่าง ๆ และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ข่าวสารร่ วมกัน
7.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ควรจะมีการทาวิจยั ชุมชนที่ได้รับการคัดสรรในพื้นที่ต่างๆ เช่น บริ บท
ชุมชนเมือง เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนและแนวทางพัฒนาหมู่บา้ น หาจุดแตกต่างใน
ด้านบริ บทและวิธีการบริ หารจัดการของแต่ละชุมชน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุ
ที่ประสบผลสาเร็ จและที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนของชมรมสู งอายุตาบลนากลางโดยเป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประธานชมรมผูส้ ู งอายุและสมาชิก นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลและเจ้า หน้า ที่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและเจ้าหน้าที่ รวม 12 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบเก็บข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในด้านบริ บท
ชุมชน ประกอบด้วย ความสามัคคี ความผูกพันช่วยเหลือกัน ความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ และการ
ให้ความเชื่อถือ ด้านกระบวนการดาเนินงาน ประกอบด้วย การมีรูปแบบการดาเนินงานมีโครงสร้าง
ของชมรม มีการกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนิ นงาน มีระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการบริ หารมี
การวางแผนดาเนินงาน มีการติดตามประเมินผลและมีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ด้านบทบาท
ผูน้ า มีการกาหนดนโยบาย การวางแผน การมอบหมายงาน การสั่งการ การประสานงานการติดตาม
การให้คาปรึ กษา การจัดหางบประมาณ การสื่ อสารและการบริ หารจัดการ ผูน้ ามีภาวะความเป็ นผูน้ า
มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา ปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละ เล็งเห็นผลประโยชน์ของผูส้ ู งอายุเป็ นหลัก
ด้านเจ้าหน้าที่มีการประสานงานและการดาเนิ นการจัดกิจกรรมส่ วนสมาชิกของชมรมผูส้ ู งอายุมี
ความสามัคคี มีส่วนร่ วม มีการร่ วมคิด ร่ วมประเมินและร่ วมรับผลประโยชน์
คาสาคัญ: ชมรมผูส้ ู งอายุ, ความยัง่ ยืน
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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. บทนา
ในปี 2018 ทั้งโลกมีประชากรทั้งหมด 7,633 ล้านคนและมีประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 990
ล้านคนหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 13 ของประชากรทั้ง หมด ตามการคาดประมาณของสหประชาชาติ
ประชากรผูส้ ู งอายุในโลกจะมีจานวนครบ 1,000 ล้านคนในต้นปี 2019 ส่ วนในประเทศไทยพบว่า
ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน เป็ นผูส้ ู งอายุ 12 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 18
ของประชากรทั้งหมดและในปี 2564 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 20 ซึ่งเรา
จะเป็ น “สั ง คมสู ง อายุอ ย่า งสมบู ร ณ์ ” (Complete Aged Society) (มู ล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จัย และพัฒ นา
ผูส้ ู ง อายุไ ทย, 2561 ) ท าให้เ กิ ด ปั ญ หาหลัก ๆ 3 ประการได้แ ก่ ประการแรกคื อ ปั ญ หาสุ ข ภาพ
เนื่ องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นสุ ขภาพจะเริ่ มเสื่ อมโทรมลงเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ประการที่สองคือปั ญหา
ด้านเศรษฐกิจสัดส่ วนผูส้ ู งอายุมากขึ้นขณะที่มีวยั ทางานเท่าเดิมหรื อลดลงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การผลิตทาให้การผลิตและกาลังแรงงานน้อยลง ซึ่งการผลิตลดน้อยลงแรงงานลดลงจะส่งผลทาให้
ค่าแรงสู งขึ้นหรื อเกิดการขาดแคลนแรงงาน และประการที่สามคือปั ญหาทางสังคมซึ่งมีความสาคัญ
ถึงแม้วา่ ผูส้ ูงอายุในสังคมไทยจะได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน แต่ผสู ้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่สนใจ
และไม่สามารถพัฒนาความรู ้ เพิ่มเติ มให้ทนั ยุคสมัย จึงทาให้ถูกมองว่าเป็ นบุคคลล้าหลังหรื อไม่
ทันสมัยในสายตาของลูกหลานทาให้มีปัญหาในการเข้าสังคม (สิ ริวลั ลิ์ พฤกษาอุดมชัย, 2559)
สาหรับการรวมกลุ่มในรู ปแบบของชมรมผูส้ ู งอายุเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่สามารถมาแก้ไขปั ญหา
ผูส้ ู งอายุได้เกือบทุกด้า น เพราะเมื่อผูส้ ู งอายุมารวมตัวกันจะมีการแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นหรื อ
พูดคุยกัน จะช่วยแก้ปัญหาความซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าชมรมผูส้ ู งอายุมีกิจกรรมให้ทาร่ วมกันอย่างหลากหลายก็จะทาให้ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพจิ ตดี ข้ ึน
เช่น กิจกรรมเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ กิจกรรมนันทนาการ หรื อการประกอบอาชีพใหม่ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผูส้ ู งอายุก็จะเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่ การ
ประสบความสาเร็ จของการจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ อีกอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของชมรม
ผูส้ ู งอายุที่ประสบผลสาเร็ จคือการส่ งเสริ มสนับสนุนบทบาทของผูส้ ู งอายุในการที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมของครอบครั วชุ มชนและสังคมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่ อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ระหว่างผูส้ ู งอายุด้วยกันกับบุคคลทุกวัย โดยมุ่งเน้นให้ผูส้ ู งอายุเป็ นหลักของการพัฒนา เปลี่ ยน
สภาพจากผูร้ อรับเป็ นผูค้ ิดผูท้ าและรับผลประโยชน์เอง ทาให้ผูส้ ู งอายุเป็ นผูท้ ี่มีคุณค่าศักดิ์ศรี และ
เป็ นภูมิปัญญาของสังคม ซึ่ งกิจกรรมหนึ่ งที่ถือว่ามีความจาเป็ นเพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ของการ
พัฒนานั่นคือ การจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ โดยการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
(พรรณธิภา บุญพิทกั ษ์, 2548)
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ดังนั้นจากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาข้างต้น การรวมกลุ่มของผูส้ ู งอายุเป็ น
ชมรมผูส้ ู งอายุในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุน
เพื่อให้ชมรมผูส้ ู งอายุสามารถดาเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและส่ งผลที่ดีต่อคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ู งอายุ ซึ่ งมีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้องนั้นทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ชมรมผูส้ ู ง อายุที่ ก่ อให้เกิ ดความยัง่ ยืน ของชมรมผูส้ ู ง อายุตาบลนากลาง อาเภอสู ง เนิ น จัง หวัด
นครราชสี มา เพื่ อจะได้นาแนวคิด หลักการ แนวทาง รู ปแบบการดาเนิ นกิจกรรม ตลอดจนการ
บริ หารของชมรมและผูน้ าที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อชมรมผูส้ ู งอายุ ไปใช้พ ฒ
ั นา
ปรั บ ปรุ ง เสนอแนะการด าเนิ นงานแก่ บุ ค คล องค์ก ร หน่ วยงาน และชมรมที่ เกี่ ย วข้อ งในการ
สนับ สนุ น เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการพัฒ นาเครื อ ข่ ายชมรมผูส้ ู ง อายุแ ห่ งอื่ น ๆ ให้ส ามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของชมรมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อการดาเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุที่ ประสบผลส าเร็ จและที่
ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน กรณี ศึกษาชมรมผูส้ ู งอายุตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา

3. คาถามการวิจัย
ปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุที่ประสบผลสาเร็ จและที่ก่ อให้เกิด
ความยัง่ ยืนในชมรมผูส้ ู งอายุตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา

4. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน กรณี ศึกษาชมรมผูส้ ู งอายุ
ตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ คือชมรมผูส้ ู งอายุตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ ง
เป็ นชมรมผูส้ ู งอายุที่ผา่ นการประเมินชมรมผูส้ ู งอายุคุณภาพ ประสบผลสาเร็ จและมีความยัง่ ยืน
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4.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงบริ บทพื้นที่ของชมรมผูส้ ู งอายุที่ประสบผลสาเร็ จ และปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการดาเนินงานของชมรมผูส้ ู งอายุที่ประสบผลสาเร็ จและที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน
4.3 ขอบเขตเชิงผู้ให้ ข้อมูล กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ
1) ผูน้ าที่ เกี่ ยวข้องกับชมรมผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ประธานชมรมผูส้ ู งอายุ นายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบลและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จานวน 3 คน
2) ผูส้ นับสนุนที่เกี่ยวข้องกับชมรมผูส้ ู งอายุ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานผูส้ ู งอายุ
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลและโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลจานวน 2 คน
3) สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุในพื้นที่ตาบล จานวน 7 คน
4.4 ขอบเขตเชิงเวลา
ดาเนิ นการศึกษาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 รวม
ระยะเวลา 3 เดือนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจัย
5.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผูส้ ู งอายุ หมายถึง การรวมกลุ่มของผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์ ข้ ึนไปโดยมี
จานวนสมาชิกตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง และวัยที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี ให้มีไม่เกิน
1 ใน 4 ของสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป โดยมีวตั ถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเป็ นชมรมเพื่อให้
สมาชิ ก มาพบปะสัง สรรค์และดาเนิ นกิ จกรรมที่ ก่อให้เกิ ดประโยชน์ ท้ งั ต่ อตนเองและผูอ้ ื่ นและ
เพื่ อให้เกิ ดความคุ ้นเคย รั ก ใคร่ มี ความสามัคคี ความเบิ ก บาน หายเหงาและเกิ ดความสุ ข โดยมี
กิจกรรมที่สาคัญ คือ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ข ภาพ
กิจกรรมเสริ มรายได้ กิจกรรมประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญา กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมสวัสดิการชุมชนและอื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิก ซึ่ ง
การก่อตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) การก่อตั้ง ชมรมผูส้ ู งอายุควรเกิดขึ้นในหมู่บา้ นหรื อชุมชน มีที่ต้ งั ชัดเจนและเกิด
ความร่ วมมือของสมาชิกสู งอายุในชุมชนเอง
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2) สถานที่ ในการจัดตั้งชมรมไม่จาเป็ นต้องสร้างขึ้นมาใหม่ อาจจะเป็ นศาลาวัด ศาลา
ประชาคมหรื อโรงเรี ยน โรงพยาบาล แต่ตอ้ งมีความมัน่ คงและถาวร
3) ด้านสมาชิ ก ชมรมควรมีจานวนสมาชิ กตั้งแต่ 30-100 คน เพื่อให้ผูส้ ู งอายุได้ดูแล
กันอย่างทัว่ ถึงโดยมีกลุ่มผูส้ ู งอายุและกลุ่มวัยอื่น ๆ ที่มีความตั้งใจที่จะทางานร่ วมกัน
4) ด้า นกรรมการ ต้องมาจากการคัดเลื อกจากสมาชิ ก ที่ พ ร้ อมเสี ย สละทางานเพื่ อ
ส่วนรวม และมีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน (สมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทย, 2556)
5.2 โครงสร้ างชมรมผู้สูงอายุ
โครงสร้างชมรมผูส้ ูงอายุตามคู่มือชมรมผูส้ ูงอายุของสมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี (2548) ในการจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุจะต้อง
มีระเบียบของการอยู่ร่วมกันมีการกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของชมรมบทบาทหน้าที่ของความ
เป็ นสมาชิกและกรรมการชมรมร่ วมกันโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกโดยมีโครงสร้างการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริ หารชมรมเป็ นผูน้ าที่เป็ นทางการ มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
มี บ ท บาทบริ หารจัด การชมรมให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละสามารถด ารงอยู่ ไ ด้ โดย
คณะกรรมการในตาแหน่งต่างๆ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดซึ่งโครงสร้างหลักๆ
ของชมรมผูส้ ู ง อายุ ประกอบด้วยประธานทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าชมรมในการบริ หารกิจกรรมชมรม
รองประธานทาหน้าที่ ช่ว ยประธานบริ หาร เลขานุ การทาหน้าที่ เกี่ย วกับงานธุ รการตลอดจนทา
หน้าที่เลขานุ การในการประชุมต่างๆ เหรั ญญิ กทาหน้าที่ เกี่ ยวกับการเงิ นทั้งหมดของชมรม และ
กรรมการมีหน้าที่ช่วย เหลือคณะกรรมการคนอื่น ๆ ให้สามารถทางานกิจกรรมต่างๆ ในชมรม
2) สมาชิกชมรมเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการประสบความสาเร็ จหรื อการดารงอยู่
ของชมรม ทั้ง นี้ ส มาชิ กชมรมต้องมี ค วามรู ้ สึก ว่า ตนเป็ นบุ ค คลส าคัญของชมรมท าให้เกิ ดความ
ร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชมรม ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากชมรม
5.3 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
การดาเนินกิจกรรมเป็ นหัวใจของชมรมผูส้ ู งอายุเป็ นข้อบ่งชี้ความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน
กิจกรรมชมรมผูส้ ู ง อายุควรเป็ นกิ จกรรมที่มี ความหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการของ
สมาชิ กดาเนิ นการโดยชมรมผูส้ ู ง อายุหรื อที่ ร่วมดาเนิ นการกับหน่ วยงานหรื อองค์ก รอื่น ๆ การ
ดาเนินงานของชมรมผูส้ ู งอายุจะดาเนิ นไปอย่างยัง่ ยืนการประสานงานและความร่ วมมือกับองค์ภาคี
ต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐภาคประชาชน ภาคเอกชนภาคธุ รกิ จที่ อยู่ในชุ มชนที่ ช มรมผูส้ ู ง อายุต้ งั อยู่ เป็ น
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กิจกรรมที่ชมรมควรดาเนิ นการขอสนับสนุนงบประมาณเครื่ องมือต่าง ๆ หรื อการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู ้และบริ การอื่ น ๆ ซึ่ งองค์กรเหล่านี้ จะเป็ นตัวสนับสนุนการบริ หารงานและกิจกรรมของ
ชมรมผูส้ ู งอายุให้เกิดความสาเร็ จตามแผนงานที่วางไว้ซ่ ึงชมรมผูส้ ู งอายุควรมีภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ
ดังนี้ โดยการดาเนิ นงานร่ วมกับเครื อข่ายจะก่อให้เกิดผลดีต่อการสนับสนุ นการทางานของชมรม
ผูส้ ูงอายุให้ขบั เคลื่อนไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความยัง่ ยืนมากยิง่ ขึ้น
ชมรมผูส้ ู งอายุที่เข้มแข็ง หมายถึงชมรมผูส้ ู งอายุที่มีความโดดเด่น บริ หารงานโดยผูส้ ู งอายุ
เพื่อผูส้ ู งอายุและสังคม ไม่เป็ นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งโดยบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส
ยุติธรรมตามข้อบังคับในการบริ หารชมรมมีกิจกรรมการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องจนสามารถมี
สมาชิ ก เพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น สามารถขยายขอบเขตจนเป็ นที่ รู้ จัก ได้รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชน
หน่วยงานภาคีเครื อข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ จากภายนอกอีกทั้งได้รับการยอมรับจากชมรมผูส้ ู งอายุ
ในระดับเดียวกันว่าเป็ นชมรมผูส้ ู งอายุที่มี ความเข้มแข็งในด้านการดาเนิ นงานโดยเห็นได้ในเชิง
ประจักษ์จากการได้รับรางวัลเช่นชมรมผูส้ ู งอายุดีเด่น ผูน้ าดีเด่นซึ่ งจะมีความโดดเด่นในเรื่ องผูน้ า
ความสามัคคีของสมาชิกในชมรมและมีการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นชมรมผูส้ ูงอายุที่พ่ึงพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือสมาชิกและผูอ้ ื่นได้
5.4 ภาวะผู้นาและการใช้ ภาวะผู้นา
ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จจะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากบุคคลอื่นๆ ในลักษณะหรื อมีทกั ษะ 6
ประการ ดังต่อไปนี้
1) ผูน้ ามีพลังขับเคลื่อนสู่ การบรรลุความสาเร็ จ เป็ นผูน้ าที่ให้ความสาคัญกับการลง
มือปฏิบตั ิดว้ ยความปรารถนาที่ตอ้ งการบรรลุความสาเร็จ จะเกิดความพึงพอใจต่อเมื่อได้ทางานที่ทา้
ทายจนบรรลุความสาเร็ จ จึงมีความทะเยอ ทะยานสู งกว่าบุคคลทัว่ ไป เป็ นผูท้ ี่มีพลังในการทางาน
ได้อย่างต่อเนื่ องยาวนาน มีพลังกาย พลังใจและอารมณ์ความรู ้สึกเหนื อบุคคลทัว่ ไป เป็ นคนที่ไม่ย่อ
ท้อแต่มุ่งมัน่ ที่จะเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ทั้งปวงเหนือกว่าบุคคลโดยทัว่ ไป
2) ผูน้ ามีแรงจูงใจที่ตอ้ งการ “นา” เป็ นผูน้ าที่ตอ้ งการมีอิทธิพลเหนือผูอ้ ื่น ผูน้ าพอใจที่
จะอยู่ใ นสถานะที่ มี บ ทบาทในการใช้ภ าวะผูน้ ามากกว่า การเป็ นผูต้ าม มี ค วามปรารถนาที่ จ ะ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การใช้อ านาจและหน้า ที่ ซ่ ึ ง มาจากบุ ค ลิ ก ภาพ 5 ประการ ซึ่ ง ได้แ ก่ 1) การกล้า
แสดงออก(Extraversion) 2) การมีความคิดสอดคล้องคล้อยตาม (Agreeableness) 3) ความมีสติมี
ความ อ่อนไหวต่อความรู ้สึก ผิดชอบชัว่ ดีอยู่ตลอดเวลา (Conscientiousness) 4) การมีความมัน่ คง
ทางอารมณ์ (Emotion Stability) และ 5) การเปิ ดกว้า งยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง (Openness to
Experience) ซึ่งบุคลิกดังกล่าวเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่จะหล่อหลอมให้ผนู ้ ามีแรงจูงใจที่ตอ้ งการนาผูอ้ ื่น
(ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน, 2551)
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3) ผูน้ ามีความซื่ อตรงและมีความซื่ อสัตย์ เป็ นผูน้ าที่ได้รับความเลื่อมใสและศัทธา
จากผูต้ าม ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ หารจะมีตาแหน่งซึ่งมีอิทธิพลจากการมีอานาจหน้าที่รองรับ แต่ถา้ เมื่อใดเป็ น
ที่ประจักษ์ชดั ว่าขาดความซื่ อสัตย์ ก็ยากที่จะทาหน้าที่ผูน้ าเพื่อบริ หารงานที่ตนเองรับผิดชอบให้
สาเร็จลุล่วงได้
4) ผูน้ ามีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความเชื่ อมัน่ ในตนเองเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผูน้ า
สามารถตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิผล และทาให้ผอู ้ ื่นเกิดความไว้วางใจในตัวผูน้ าด้วย ถ้าปราศจาก
ความเชื่ อมั่นและไว้วางใจต่ อผูน้ าแล้ว ผูต้ ามก็ จะลัง เลใจและไม่ใ ห้ความร่ วมมื อในการท างาน
ร่ วมกับผูน้ า การขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของผูน้ าก็ยากที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้
5) ผูน้ ามีสติปัญญาและมีความเฉลี ยวฉลาด การมีสติปัญญาและเฉลียวฉลาดทาให้
ผูน้ าสามารถตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูก ต้อง ผูน้ าต้องตัดสิ นใจก าหนดทิ ศทางและ
กระบวน การขับเคลื่ อนไปสู่ ความสาเร็ จได้อย่างถูกต้อง ผูต้ ามจึ งจะเชื่ อมัน่ และให้ความร่ วมมือ
คุณลักษณะความเป็ นผูม้ ีสติปัญญาและมีความเฉลียวฉลาดจึงมีความสาคัญมากสาหรับการเป็ นผูน้ า
6) ผูน้ าต้องรู ้พนั ธกิจ ผูน้ าต้องมีความรอบรู ้เกี่ยวกับองค์การและภารกิจขององค์การที่
ตนเองรับผิดชอบเป็ นอย่างดี กล่าวคือ ถ้าเป็ นผูน้ าในภาคธุรกิจ ผูน้ าต้องทราบข้อมูลรายละเอียดของ
บริ ษ ทั ที่ ตนเองบริ หารอย่า งทะลุป รุ โ ปร่ ง ตลอดจนต้องรู ้ ข้อมูล เกี่ ย วกับ อุ ตสาหกรรมที่ บ ริ ษ ัท
ประกอบกิจการอยู่ภายใต้ภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็ นอย่างดี ในกรณี ของผูน้ าภาคราชการผูน้ าต้อง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์การที่รับผิดชอบ ตลอดจนพันธกิจขององค์การที่ตนเองต้องดาเนิ นการให้
บรรลุอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถดาเนินการให้ประสบความสาเร็จได้ (ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน, 2558)
5.5 ทฤษฎีแนวทาง - เป้าหมายของเฮ้ าส์ (House’s Path – Goal Theory)
แนวคิดของทฤษฎีแนวทาง - เป้ าหมายของเฮ้าส์ (House’s Path – Goal Theory) อธิ บายว่า
พฤติกรรมผูน้ าจะได้รับการยอมรับจากพนักงานถ้าพนักงานเล็งเห็นว่าผูน้ าเป็ นผูท้ ี่ทาให้พนักงานมี
ความพึงพอใจในการทางานหรื อจะช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจในอนาคตนอกจากนี้พฤติกรรม
ผูน้ ายังสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความต้องการความพึงพอใจภายใต้สถานการณ์ ที่ตอ้ ง
ทางานให้บรรลุผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผลได้ และผูน้ ายังสามารถให้คาแนะนา (Coaching)
ให้แนวทาง (Guidance) ให้การสนับสนุน(Support) และให้รางวัล (Rewards) แก่พนักงานได้เท่าที่
จาเป็ น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมี ประสิ ทธิ ผลในการทางาน โดยทฤษฎีแนวทาง-เป้ าหมายของเฮ้าส์
กาหนดให้ผนู ้ ามีพฤติกรรม 4 แบบ ดังนี้
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1) ผูน้ าแบบสั่งการ (Directive Leader) มีพฤติกรรมคล้ายกับผูน้ าที่มีพฤติกรรมการ
ทางานตามระบบโครงสร้าง (Initiating Structure) ผูน้ าจะแจ้งเป้ าหมายตามคาดหวัง แจ้งแผนการ
ทางาน และกาหนดแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน
2) ผูน้ าแบบให้ก ารสนับ สนุ น (Supportive Leader) มี พ ฤติ ก รรมคล้า ยกับ ผูน้ าที่ มี
พฤติกรรมให้คุณค่าต่อมนุษย์ (Consideration) และมีลกั ษณะที่เป็ นมิตรกับพนักงานให้ความสนใจ
ต่อความต้องการของพนักงาน
3) ผูน้ าแบบเปิ ดโอกาสให้มีส่ วนร่ วม (Participative leader) ผูน้ าจะสอบถามความ
คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจากพนัก งานก่ อ นแล้ว น ามาใช้เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ
ตัดสิ นใจต่อไป
4) ผูน้ าแบบเน้นความสาเร็ จตามเป้ าหมาย (Achievement-Oriented Leader) เป็ นผูน้ า
ที่ชอบตั้งเป้าหมายที่ทา้ ทายและคาดหวังให้พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับสู ง ๆ
ในทัศนะของ Robert House ผูน้ าสามารถเลือกใช้รูปแบบภาวะผูน้ าได้ท้ งั 4 แบบ ทั้งนี้ แล้ว
แต่สถานการณ์ ทฤษฎีแนวทาง - เป้ าหมายของเฮ้าส์ จึงค่ อนข้างมี ค วามยืดหยุ่นมากทั้ง นี้ มี ปั จจัย
สถานการณ์ที่มีผลต่อการกาหนดรู ปแบบภาวะผูน้ าและผลสัมฤทธิ์ การทางาน 2 ปั จจัยได้แก่ (1)
ปัจจัยแวดล้อม (Environment) ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของผูน้ าได้แก่ โครงสร้างของงาน (Task
Structure) ระบบอานาจหน้าที่ที่เป็ นทางการ (Formal Authority System) และกลุ่มพนักงาน (Work
Group) (2) ปั จจัยลักษณะบุคคลของพนักงานแต่ละคน(Personal Characteristics of The Subordinate)
ได้แก่ ความเชื่อเรื่ องการควบคุมตนเอง (Locus of Control) ประสบการณ์ (Experiences) และความ
สามารถในการรับรู ้ (Perceived Ability) ซึ่ งทั้งสองปั จจัยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบภาวะผูน้ าและ
ผลสัมฤทธิ์การทางาน
5.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ประกอบใน
การศึกษาปั จจัย เพื่ออธิ บายให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน ตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยัง่ ยืนของชมรมผูส้ ูงอายุ
1. บริ บทชุมชน ได้แก่ สภาพทัว่ ไปและข้อมูล
พื้นฐานของชุมชน
2. กระบวนการดาเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุ
3. บทบาทของผูน้ าที่เกี่ยวข้องกับชมรม
ผูส้ ู งอายุได้แก่ ทักษะและพฤติกรรมของผูน้ า
4. บทบาทของผูส้ นับสนุนและสมาชิกชมรม
ผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ความเชื่อ ประสบการณ์และ
ความสามารถ

ผลการดาเนินงานของชมรม
ผูส้ ู งอายุที่มีความยัง่ ยืน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

6. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนกรณี ศึกษา ชมรมผูส้ ู งอายุ
ต าบลนากลาง อ าเภอสู ง เนิ น จัง หวัด นครราชสี ม า เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ บทชุมชน การดาเนินงานของชมรมผูส้ ู งอายุ บทบาทของผูน้ าที่เกี่ยวข้อง
กับชมรมผูส้ ู งอายุ บทบาทของผูส้ นับสนุนและสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ ที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืนของชมรมผูส้ ู งอายุ ซึ่งผูว้ ิจยั กาหนดแนวทางการวิจยั และมีระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเลือกแบบเจาะจงจากชมรมผูส้ ูงอายุในจังหวัด
นครราชสี มา ที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงานและมีความยัง่ ยืน จานวน 1 แห่ ง ได้แก่ ชมรม
ผูส้ ู งอายุตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ประธานชมรมผู ้สู ง อายุ แ ละสมาชิ ก นายกองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลและเจ้า หน้ า ที่
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลและเจ้าหน้าที่ รวม 12 คน
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6.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบเก็บข้อมูลบริ บทชุมชนและแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยข้อมูลกระบวนการดาเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุ บทบาทของผูน้ าที่เกี่ยวข้องกับชมรม
ผูส้ ูงอายุและบทบาทของผูส้ นับสนุนและสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
6.3 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล บริ บทชุ ม ชนศึ ก ษาจากเอกสาร
แฟ้มข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลตาบล สัมภาษณ์ขอ้ มูลจากผูน้ าในชุมชน และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักโดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ในพื้นที่ชมรมผูส้ ู งอายุตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา
6.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิ งพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนข้อมูล
เชิงคุณภาพทาการวิเคราะห์เนื้อหา

7. ผลการศึกษา
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน กรณี ศึกษาชมรมผูส้ ู งอายุ
ตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา นาเสนอเป็ นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดงั นี้
7.1 ข้ อมูลบริบทชุมชน
ตาบลนากลาง อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี มา เป็ นตาบลหนึ่งใน 11 ตาบลของอาเภอ สูง
เนิน จังหวัดนครราชสี มา ปัจจุบนั แบ่งการปกครองออกเป็ น 9 หมู่บา้ น มีจานวน 2,412 หลังคาเรื อน
ประชากรตามฐานข้อมูลจานวน 6,741 คน และมีประชากรจากต่างพื้นที่ที่มารับจ้างทางานในโรง
งานอุตสาหกรรมและพักอาศัยในหอพัก ห้องเช่าอีกประมาณ 15,000 คน ได้รับการยกฐานะเป็ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนากลาง เมื่อปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่ างจากที่ว่าการอาเภอ
สู งเนิ นประมาณ 15 กิ โลเมตร มี พ้ืนที่ ประมาณ 33,063 ไร่ หรื อ 52.90 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนื อ
ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลกุดจิกและองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดจิก ทิศใต้ติดต่อกับเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองตะไก้ ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลโคกกรวด และ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลสู งเนิ น พื้นที่ทางเหนื อเป็ นที่ราบลุ่ม ทางทิศใต้
เป็ นที่ราบสู งสลับพื้นที่นา ทิศตะวันออกเป็ นที่ราบสู งสลับที่ลุ่ม ทิศตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นที่
ราบสู งทาไร่ สลับกับที่นา มีลาห้วยไหลผ่านจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ คือลาห้วยยางและลาห้วยมะเกลือ
สภาพดินเป็ นดินร่ วนปนทรายทานาได้ปีละ 1 ครั้ง ลักษณะอากาศร้อนแห้งแล้ง แหล่งน้ าที่ใช้ในการ
อุปโภคและบริ โภคมาจากน้ าฝนที่เก็บกักไว้ตามลาห้วย บ่อน้ า และการขุดเจาะน้ าบาดาล
ประวัติของหมู่บา้ นเดิมตั้งอยูต่ รงโบสถ์เก่า ผูน้ าก่อตั้งหมู่บา้ นชื่อนายนา ชื่อบ้านเก่าปัจจุบนั
คือบ้านนาใหญ่และบ้านกลางปั จจุบนั คือบ้านนากลาง ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร
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กรรมและรับจ้าง มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่จานวนมาก ประชาชนมีความพร้อมในด้าน
ฐานะครอบครัวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ประชาชนส่ วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานในการสื่ อสาร
ยกเว้นบ้านห้วยตะคร้อ บ้านหนองบอนและบ้านบุตาต้องใช้ภาษาโคราชในการสื่ อสาร ประชาชน
ส่ วนใหญ่ถา้ เป็ นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้ งั เดิมจะรู ้ จกั กันหมดเป็ นเครื อญาติมีการไปมาหาสู่ กันตลอด
โดยสกุลคนดั้งเดิมนามสกุลจะลงท้ายด้วยคาว่า “สู งเนิ น” มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลซึ่ ง
ตั้งอยูท่ ี่บา้ นนาใหญ่หมู่ที่ 2 เดิมเรี ยกว่า “สถานีอนามัยบ้านนาใหญ่” อาคารดั้งเดิมนั้นสร้างด้วย “ทุน
ผูกพันของคนในชุมชน” ซึ่ งประชาชนในชุมชนให้ความเชื่อถือในการเข้ารับบริ การมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั
7.2 กระบวนการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผูส้ ู งอายุตาบลนากลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 โดยมีคุณพ่อประหลาด
จับสู งเนิ น อดีตผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 2 บ้านนาใหญ่เป็ นประธานชมรมผูส้ ู งอายุตาบลนากลางคนแรก
แกนนาในการก่อตั้งคือคุณหมออุดม อดีตหัวหน้าสถานี อนามัยบ้านนาใหญ่และคุณหมอก้านอดี ต
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนากลาง มีสมาชิกเริ่ มแรกจานวน 57 คน ชมรม
ผูส้ ู งอายุตาบลนากลางมี รูปแบบการดาเนิ นงานที่ ชัดเจน มีโครงสร้ างของชมรม มีการคัดเลื อก
ประธานและคณะกรรมการบริ หารชมรม มีการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา มีการกาหนดวัตถุประ
สงค์ในการดาเนิ นงาน มีระเบียบข้อบังคับของชมรม คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนดาเนิ น
งานอย่างสม่าเสมอทุกเดือน การดาเนินงานและจัดกิจกรรมเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ได้รับ
ความร่ วมมือสนับสนุ นจากหน่ วยงาน องค์กรและภาคีเครื อข่ายในพื้นที่ มีการติดตามประเมินผล
การดาเนิ นงาน ผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ในการทางาน มีความใส่ ใจ ทุ่มเทเสี ยสละโอบอ้อมอารี
ซื่ อสัตย์ โปร่ ง ใส ไม่ มี อคติ ใ นการทางาน ได้รับการยอมรั บ มี ความกระตื อรื อร้ น กล้าคิด กล้า
ตัดสิ นใจ มีทกั ษะการสื่ อสารและประสานงานกับภาคีเครื อข่าย สมาชิ กชมรมมีความสามัคคีให้
ความร่ วมมือในการดาเนิ นงาน จึงทาให้การดาเนิ นงานของชมรมประสบผลสาเร็ จมีความเข้มแข็ง
ทั้งในส่ วนผูน้ า สมาชิก และการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ
ชมรมผูส้ ู งอายุดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขตจากกรมอนามัยจานวน 3 รางวัล ปัจจุบนั มีสมาชิก
จานวน 854 คน
7.3 บทบาทของผู้นาที่เกีย่ วข้ องกับชมรมผู้สูงอายุ
ประธานชมรมผูส้ ู งอายุมีกระบวนการทางาน โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชมรม มี
การดาเนินงานตามแผนงานและจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและมีการประ
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เมินผลงาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากเครื อข่าย ซึ่ งประธานต้องมีทกั ษะการวางแผน การมอบ
หมายงานให้ผรู ้ ับผิดชอบ การสั่งการ การประสานงาน การติดตามการทางาน การให้คาปรึ กษาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้มีการดาเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของชมรม ส่วนในด้านพฤติกรรม
ส่ วนบุคคลนั้น ประธานต้องมีใจรักในการทางานเพื่อส่ วนรวม มีความรู ้ มีแรงจูงใจมีความเสี ยสละ
มีความเชื่อมัน่ ในการทางาน และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกของชมรม
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นผูท้ ี่ให้ การสนับสนุนด้านงบประมาณและการบริ หาร
จัดการในการช่วยเหลือการจัดกิ จกรรมของชมรม โดยต้องมี ทกั ษะในการวางแผน การกาหนด
นโยบาย การสั่งการ มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและประสานงานเครื อข่ายสร้างการมีส่วน
ร่ วมในการทางาน ส่ วนในด้านพฤติกรรม นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูท้ ี่มี อุดมการณ์
แนวคิดในการทางานช่วยเหลือสังคม กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ มีการปรึ กษารับฟั งความคิดเห็น และ
พร้อมให้การสนับสนุนการดาเนินงานของชมรมผูส้ ูงอายุ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพตาบล เป็ นผูท้ ี่ มี ทัก ษะการให้ค าปรึ ก ษา การ
สื่ อสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน และการประสาน งานเครื อข่ายสร้างการมีส่วนร่ วม ในการ
สนับสนุนกิจกรรมชมรม ส่ วนด้านพฤติกรรมจะเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์ในการสนับสนุนการทางาน มี
เป้าหมายในการทางานให้สาเร็ จโดยการมีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย และการทางานมีความยืดหยุน่
สามารถปรับได้ตามสถานการณ์
7.4 บทบาทของผู้สนับสนุนและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ผูส้ นับสนุนที่เป็ นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานผูส้ ู งอายุโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลนา
ใหญ่ เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมร่ วมกับชมรม
ผูส้ ู งอายุและองค์การบริ หารส่ วนตาบลนากลาง โดยบทบาทได้ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสั่งการ
จากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลนาใหญ่ ส่วนผูส้ นับสนุนที่เป็ นเจ้าหน้าที่ที่รับ ผิด
ชอบงานผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนตาบลนากลางนั้น มีความรู ้และประสบการณ์ในการประสานงาน
การวางแผนการจัดกิจกรรมร่ วมกับชมรมผูส้ ู งอายุโดยทาหน้าที่เชื่อมประสานภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ
ซึ่ งโดยบทบาทได้รับมอบหมายหน้าที่จากนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลนากลาง สมาชิกชมรม
ผูส้ ู งอายุตาบลนากลาง มีเหตุผลในด้านความเชื่อว่าในการที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเพราะจะได้พบปะ
พูดคุยกับผูส้ ู งอายุดว้ ยกันได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กิจกรรมที่จดั ขึ้น ไม่ตอ้ งซึ มเศร้า ไม่สร้างปั ญหาให้
ลูกหลาน “รื่ นเริ ง ร่ าเริ ง ได้ยิ้มได้หัวเราะ” โดยมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก สมาชิกมีความสามัคคี
เข้าใจบทบาทหน้าที่และสิ ทธิประโยชน์ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ มีการเสนอแนะแนวทาง ร่ วม
คิด ร่ วมทา ร่ วมประเมินและร่ วมรับผลประโยชน์ ในด้านประสบการณ์สมาชิกมีความเห็นว่าชมรม
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ผูส้ ู งอายุประสบความสาเร็ จมีความยัง่ ยืนได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะมีผูน้ าที่เข้มแข็ง มีการบริ หารงาน
อย่างถูกต้อง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ โปร่ งใสตรวจสอบได้และเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของชมรม ใน
ด้านความสามารถสมาชิกเห็นว่าประธานเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีวิสัยทัศน์ในการทางาน มีความเสี ยสละ
เพื่องานของชมรมผูส้ ู งอายุ สามารถสื่ อสารข้อมูลให้กบั สมาชิกได้ดี ได้รับการยอมรับจากสมาชิก
เป็ นอย่างมาก และคณะกรรมการชมรมมีความเข้มแข็งเป็ นทีมเดียวกัน และมีที่ปรึ กษาชมรมที่มา
จากภาคีเครื อข่ายในพื้นที่ ตาบลเข้ามาช่ วยในการดาเนิ นการและการจัดกิ จกรรมของชมรมอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ ดังนั้นความสาเร็ จของชมรมผูส้ ู งอายุจึงเกิดจากความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายทุก
ภาคส่วน

8. สรุปอภิปรายผล
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน กรณี ศึกษาชมรมผูส้ ู งอายุ
ตาบลนากลาง อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความยัง่ ยืนของชมรมผูส้ ู งอายุ
สรุ ปอภิปรายผลดังนี้
8.1 ด้านบริ บทชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนมีประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มจัดตั้งหมู่บา้ น
ร่ วมกันจึงทาให้มีความสามัคคีกนั เป็ นอย่างดีในสังคม มีการอยู่แบบเครื อญาติจึงมีความผูกพันช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ครอบครัวและระบบเครื อญาติของประชาชนในตาบลนากลางส่วนใหญ่ถา้ เป็ น
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้ งั เดิมจะรู ้จกั กันหมดมีการไปมาหาสู่ กนั ตลอด มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ประชาชนให้ความเชื่ อถือและผูกพันกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมาตั้งแต่
อดีตซึ่ งส่ งผลให้มีความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็ นอย่างดี ดังนั้นจากบริ บทของชุ มชน
ตาบลนากลางดังกล่าว จึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของจุฑาพร คามณี (2558) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่ทาให้ชมรมผูส้ ู งอายุประสบความสาเร็จสู่
การเป็ นชมรมที่เข้มแข็ง พบว่า ปั จจัยความสาเร็ จของชมรมผูส้ ู งอายุประกอบด้วย 4 ด้านประกอบ
ด้วยด้านผูน้ าชมรมมากที่สุด ส่ วนด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชมรม ด้านกระบวน
การดาเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ และด้านความสามารถในการประสานงานกับเครื อข่ายอยู่ใน
ระดับ มาก และในเรื่ องความสามัคคีของสมาชิ กในชมรมก็ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะผลัก ดันให้ชมรม
ประสบความสาเร็ จได้ เพราะหากทุกคนมีความรักความสามัคคีกนั แล้วไม่ ว่าจะทากิจการใด ๆ ก็จะ
ได้รับความร่ วมมือและประสบผลสาเร็จ
8.2 ด้านกระบวนการดาเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุ พบว่าชมรมผูส้ ู งอายุมี รูปแบบการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน มีโครงสร้างการบริ หารชมรมซึ่งมีการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการมาทา
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หน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ มีการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษา มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนิ น
งาน มีระเบียบข้อบังคับของชมรม คณะกรรมการมีการประชุมกันสม่าเสมอทุกเดือน มีแผนการ
ดาเนินงานและการจัดกิจกรรมที่กาหนดไว้ชดั เจน ได้รับความร่ วมมือสนับสนุนจากภาคีเครื อข่ายใน
พื้นที่ ชมรมมีการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็ นปัจจัยที่
ส่ งผลต่อชมรมผูส้ ู งอายุที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืน สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฑาพร คามณี (2558) ซึ่ง
ได้ศึกษาปั จจัยที่ทาให้ชมรมผูส้ ู งอายุประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นชมรมที่เข้มแข็ง ซึ่ งพบว่า การ
บริ หารงานของชมรมผูส้ ู งอายุ มีการกาหนดไว้ 7 ประเด็นได้แก่ 1) คณะกรรมการผ่านการคัดเลือก
และมีการกาหนดหน้าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร 2) มีแผนภูมิโครงสร้างของคณะกรรมการ แสดงให้
เห็ น ในที่ ชัด เจน 3) มี ข ้อ บัง คับ และประกาศใช้ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร 4) มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมการบริ หาร 5) มีการกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนิ นงานที่ชัดเจน 6) การจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ 7) มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานต่อ
คณะกรรมการ ส่งผลให้ชมรมมีความเข้มแข็งในการบริ หารงาน
8.3 บทบาทของผูน้ าที่ เกี่ยวข้อง พบว่าประธานชมรมมีทกั ษะการวางแผน การมอบหมาย
งาน การสั่งการ การประสานงาน การติดตามการทางาน การให้คาปรึ กษา การแก้ไขปั ญหา มีการ
ดาเนิ นงานตามระเบียบข้อบังคับของชมรม ส่ วนในด้านพฤติกรรมส่ วนบุคคลนั้น มีใจรักในการ
ทางานเพื่อส่ วนรวม มีความรู ้ มีแรงจูงใจ มีความเสี ยสละ มีความเชื่อมัน่ และได้รับความไว้วางใจ
จากสมาชิก ส่ วนนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ การสนับสนุนด้านงบประมาณและการบริ หาร
จัดการ มีทกั ษะในการวางแผน การกาหนดนโยบาย การสั่งการ มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
และประสานงานเครื อข่าย ในด้านพฤติกรรมนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีอุดมการณ์ กล้าคิด
กล้าตัดสิ นใจ มีการปรึ กษารับฟังความคิดเห็น ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลเป็ นผู ้
ที่มีทกั ษะการให้คาปรึ กษา การสื่ อสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน และการประสานงานส่ วน
ด้านพฤติกรรมจะต้องเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์ในการสนับสนุนการทางาน มี เป้ าหมายในการทางานให้
สาเร็ จโดยการมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑาพร คามณี (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่ทาให้
ชมรมผูส้ ู งอายุประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นชมรมที่เข้มแข็ง พบว่า สมาชิกส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า
ด้านผูน้ าชมรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการศึกษาของ สิ ริวลั ลิ์ พฤกษาอุดมชัย
(2559) ได้ศึ ก ษาปั จจัย ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของชมรมผูส้ ู งอายุตาบลดอนแฝก จังหวัด
นครปฐม ผลการศึ ก ษาพบว่า ด้า นผูน้ าชมรม มี ภ าวะความเป็ นผูน้ า มี จ รรยาบรรณ มี จิ ต อาสา
ปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละ เล็งเห็นผลประโยชน์ของผูส้ ูงอายุเป็ น
8.4 บทบาทของผูส้ นับสนุ นและสมาชิ ก ชมรมผูส้ ู งอายุ พบว่าเจ้าหน้าที่ เป็ นผูท้ ี่ มีความ
สามารถและมีประสบการณ์ในการประสานงาน การวางแผนการจัดกิจกรรมร่ วมกับชมรมผูส้ ูงอายุ
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ในส่ วนสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ มีความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก สมาชิกมีความสามัคคี มีการร่ วมคิด
ร่ วมทา ร่ วมประเมินและร่ วมรับผลประโยชน์ ในด้านประสบการณ์สมาชิกมีความเห็นว่าชมรม
ผูส้ ู งอายุประสบความสาเร็ จมีความยัง่ ยืนได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะมีผูน้ าที่เข้มแข็ง มีการบริ หารงาน
อย่างถูกต้อง ซื่ อตรง ซื่ อสัตย์ โปร่ งใสตรวจสอบได้และเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
ส่ วนในด้านความสามารถประธานเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีวิสัยทัศน์ มีความเสี ยสละเพื่องานของชมรม
ผูส้ ู งอายุ สามารถสื่ อสารข้อมูลให้กบั สมาชิกได้ดี และได้รับการยอมรับจากสมาชิก สอดคล้องกับ
การศึกษาของจุฑาพร คามณี (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ทาให้ชมรมผูส้ ูงอายุประสบความสาเร็ จสู่การ
เป็ นชมรมที่เข้มแข็ง ซึ่งพบว่าปัจจัยความสาเร็ จของชมรมผูส้ ู งอายุ สมาชิกส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า
ผูน้ าชมรม มีความสามารถ ชมรมพึ่งพาตนเองได้ มีกระบวนการดาเนิ นงานตามระเบียบข้อบังคับ
และมีความสามารถในการประสานงานกับเครื อข่าย
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การศึกษาความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานในธุรกิจรถโดยสาร
ประจาทางกรณีศึกษา บริษัทเดินรถทัวร์ หมวด 2
ในจังหวัดนครราชสีมา
เศรษฐพันธ์ วงศ์ เบญจรั ตน์ 44

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ได้ทาการศึกษาเรื่ องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุ รกิจ
รถโดยสารประจาทาง กรณี ศึกษา บริ ษทั เดินรถทัวร์หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มา เป็ นการศึกษา
เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริ ษทั เดินรถทัวร์ หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มา ตลอดจน
การศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริ ษทั เดินรถทัวร์
หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งประกอบไปด้วยปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล และปั จจัยด้าน
คุณภาพชีวิตในการทางาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เดินรถทัวร์ หมวด 2 ใน
จังหวัดนครราชสี มาทั้ง 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั นครชัย 21 จากัด บริ ษทั แอร์โคราชพัฒนา จากัด และ
บริ ษทั ราชสี มาทัวร์ จากัด รวมทั้งสิ้ น 139 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข ้อมู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรื อ F-test) สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุ รกิจรถโดยสารประจา
ทาง กรณี ศึกษา บริ ษทั เดินรถทัวร์ หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มานั้นมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน แต่ที่ไม่มีผลให้ความผูกพันแตกต่างกัน
ได้แก่ เพศ และ ตาแหน่ งงาน ส่ วนปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีอิทธิ พลต่อระดับความ
44

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ผูก พันต่ อองค์ก าร ได้แก่ ลัก ษณะงานที่ ปฏิ บัติ และประสบการณ์ ใ นงาน แต่ที่ ไ ม่มี อิทธิ พ ลคื อ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ รถโดยสารประจาทาง รถทัวร์หมวด 2
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1. บทนา
การขนส่ งสาธารณะเป็ นบริ การคมนาคมขนส่ งผูโ้ ดยสารที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้บริ การได้ ระบบขนส่ งสาธารณะถือเป็ นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของทุกประเทศไม่
ว่าจะเป็ นระบบขนส่ งทางบก ทางน้ า หรื อทางอากาศ ดังนั้นการสร้ างระบบขนส่ งสาธารณะที่มี
ความสะดวกรวดเร็ ว ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนจึงเป็ นหน้าที่
หนึ่ งที่สาคัญของภาครัฐ การขนส่ งสาธารณะที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในประเทศไทยคือการ
ขนส่ งทางถนนโดยรถโดยสารประจาทางไม่ว่าจะเป็ นรถตู้ รถเมล์ รถทัวร์ หรื อรถสองแถว โดย
กรมการขนส่งทางบกได้แบ่งหมวดหมู่ของรถโดยสารประจาทางออกเป็ น 4 หมวดตามเส้นทางการ
เดินรถ (กรมการขนส่ งทางบก, 2559) ดังนี้ รถโดยสารหมวด 1 หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจา
ทางซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่อยูภ่ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร รถโดยสารหมวด 2 หมายถึง เส้นทางรถ
โดยสารประจาทางซึ่ งมีจุดเริ่ มต้นจากสถานี ขนส่ งกรุ งเทพฯ และไปสิ้ นสุ ดเส้นทางในจังหวัดต่าง ๆ
ในส่ วนภูมิภาค เช่น กรุ งเทพฯ - เชียงใหม่ หรื อ กรุ งเทพฯ - หาดใหญ่ เป็ นต้น รถโดยสารหมวด 3
หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจาทางซึ่ งมีจุดเริ่ มต้นในจังหวัดหนึ่ ง และไปสิ้ นสุ ดเส้นทางในอีก
จังหวัดหนึ่ งเฉพาะในส่ วนภูมิภาค โดยระหว่างกลางเส้นทางอาจจะผ่านเขตจังหวัดต่าง ๆ จังหวัด
เดียวหรื อหลายจังหวัดก็ได้ เช่น สระบุรี - หล่มสัก หรื อ เชียงใหม่ - ตาก เป็ นต้น รถโดยสารหมวด 4
หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจาทาง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายหลัก และเส้นทางสายย่อย ซึ่ง
แยกไปยังหมู่บา้ นหรื อแหล่งชุมชนต่าง ๆ ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางอยู่รอบเขตกรุ งเทพฯ
โดยรวมทั้งรถเมล์เล็กในซอยหรื อรถสองแถวด้วย
กรมการขนส่ งทางบกได้มีการมอบหมายเส้นทางให้แก่องค์การเอกชน และรัฐวิสาหกิจใน
รู ปของสัมปทานเส้นทาง เมื่อองค์การใดสามารถประมูลสัมปทานเส้นทางใด ๆ ได้ก็ตอ้ งดาเนิ น
ธุรกิจให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายและนโยบายที่ทางกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคม
ได้ประกาศไว้ ซึ่ งการพัฒนาคุณภาพการดาเนิ นงานขององค์การให้ได้ตามมาตรฐานนั้นจาเป็ นต้อง
พัฒนาศักยภาพของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การให้มีประสิ ทธิภาพที่ดี ดังนั้นองค์การจึงต้องให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษในการดูแลทุกข์สุข และความพึงพอใจของพนักงานในการทางาน (บุญอนันต์
พินยั ทรัพย์, 2561: 6) เพราะหากสามารถสร้างความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การให้เกิดแก่พนักงานได้แล้ว
ย่อมทาให้กระบวนการบริ หารและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถทาได้ง่าย ส่ งผลให้
การปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น ในจังหวัดนครราชสี มามีองค์การเอกชน
ที่เป็ นบริ ษทั เดินรถทัวร์หมวด 2 (เส้นทาง นครราชสี มา - กรุ งเทพฯ) อยู่ 3 บริ ษทั โดยทั้ง 3 บริ ษทั นี้
ต่างก็เป็ นองค์การที่กรมการขนส่ งทางบกให้ความสาคัญเนื่ องจากเส้นทางเดินรถทัวร์ เส้นทางนี้ เป็ น
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เส้นทางที่มีประชาชนมาใช้บริ การต่อวันเป็ นจานวนมาก แต่สถานการณ์ปัจจุบนั พบว่าพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เหล่านี้มีอตั ราการลาออกหรื อเปลี่ยนงานที่ค่อนข้างสู งทาให้กระบวนการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์น้ ัน เกิ ด ได้ย าก การสร้ า งมาตรฐานการบริ ก ารและการด าเนิ น งานจึ ง มี ปั ญหา
การศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การจึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ทาให้เกิดองค์ความรู ้ในการพัฒนาการ
ทางานขององค์การให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ ดึงดูดบุคลากรใหม่ ๆ และสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใ่ ห้มีคุณภาพที่
ดียงิ่ ขึ้นต่อไปได้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริ ษทั เดินรถทัวร์หมวด 2 ใน
จังหวัดนครราชสี มา
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริ ษทั
เดินรถทัวร์หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มา

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปรวบรวมปั จจัยที่
คาดว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจรถโดยสารประจาทาง
โดยประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่ งตัวแปรอิสระ แบ่งได้เป็ น 2 ปั จจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล (ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งงาน) และ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน (ประกอบด้วย ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านประสบการณ์ในงาน) ส่ วนตัวแปรตาม ได้แก่
ความผูกพันต่อองค์การ
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามข้างต้น สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังนี้
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
- ตาแหน่งงาน
ความผูกพันต่ อองค์ การ

ปัจจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน
- ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
- ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ประสบการณ์ในงาน
ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี้ คื อ พนัก งานที่
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เดินรถทัวร์ หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มาทั้ง 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั นครชัย
21 จากัด บริ ษทั แอร์โคราชพัฒนา จากัด และ บริ ษทั ราชสี มาทัวร์ จากัด รวมทั้งสิ้ น 139 คน (สารวจ
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563) โดยจะใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเนื่ องจาก
เป็ นกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็กมาก โดยในการศึกษาครั้งนี้น้ นั มีขอ้ จากัดเกิดขึ้น เนื่องจากการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้เริ่ มทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีการระบาดของเชื้ อโควิด-19 อย่างรุ นแรง ซึ่ งการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นส่ งผล
ให้ธุรกิจรถโดยสารประจาทางทั้งสามบริ ษทั ได้รับผลกระทบจนทาให้ไม่สามารถประกอบธุ รกิจได้
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทาให้ท้ งั สามบริ ษทั หยุดประกอบกิจการชัว่ คราวไปตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2563 เป็ นต้นมา และจะหยุดจนกว่าสถานการณ์น้ นั เริ่ มกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ อีกทั้งได้มีคาสั่งให้
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พนักงานเกือบทั้งหมดหยุดงานและแยกย้ายกลับภูมิลาเนาเป็ นการชัว่ คราว จานวนประชากรทั้งหมด
ที่สามารถสารวจและเก็บข้อมูลได้จึงลดลงมาจาก 1,274 คน (สารวจ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563) เหลือเพียง 139 คน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้จานวนประชากรลดลงอย่างมาก การเก็บ
ข้อมูลจึงใช้กลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่เหลือทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยคาถามจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะ
สอบถามลักษณะส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่
ปฏิ บ ัติ ง าน และต าแหน่ ง งาน ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นการให้ ผู ้ต อบแบบสอบถามเขี ย น
เครื่ องหมาย  ให้ตรงกับสถานะผูต้ อบตามความเป็ นจริ งในปัจจุบนั มีจานวนข้อคาถามรวม 6 ข้อ
โดยเป็ นการเก็บข้อมูลตัวแปรอิสระปั จจัยที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลทั้งหมด และในส่ วนที่ 2
จะสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตในการทางาน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ประสบการณ์ในงาน และเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นการใช้มาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบตามระดับความรู ้สึกของผูต้ อบ 5 ระดับ จานวนข้อคาถามรวม 21 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามนี้ มี
ค่าความเชื่ อมัน่ สัมประสิ ทธิ์ ครอนบาคแอลฟา (Cronbach's Alpha Reliability) เท่ากับ 0.858 เมื่อ
รวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว จะนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ประมวลผลและจัดทา
ตารางวิเคราะห์เพื่อสรุ ปข้อมูลและรายงานผล โดยสถิติที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
F-Test T-Test สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)

4. ผลการศึกษา
4.1 ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
เมื่อพิจารณาจานวนพนักงานตามเพศพบว่าพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและเพศหญิงใน
สัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 50.36 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 49.64 และเมื่อจาแนก
ตามอายุพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.73 รองลงมาคือมี
อายุ 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.50 และส่วนน้อยที่มีอายุ 18-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.19
เมื่ อ พิ จ ารณาตามระดับ การศึ ก ษาพบว่าพนัก งานส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 45.32 รองลงมาคือมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อ ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 34.53 และมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
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คิดเป็ นร้อยละ 3.60 และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรสของพนักงานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและสถานภาพโสดใกล้เคียงกัน โดยมีสถานภาพสมรสอยู่ที่ร้อยละ
47.48 และมีส ถานภาพโสดอยู่ที่ ร้อยละ 46.76 และจานวนเล็ก น้อยมีสถานภาพหม้าย/หย่า ร้ าง/
แยกกันอยู่ โดยมีร้อยละ 5.76
เมื่อพิจารณาจาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติง าน 11 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 44.60 รองลงมาคือ มี ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน 0-3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.09 และมีส่วนน้อยที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 4-6 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.19 นอกจากนี้ เมื่ อพิ จารณาตามตาแหน่ ง งานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ตาแหน่งงานเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 69.78 รองลงมาคือมีตาแหน่งงานเป็ น
หัวหน้าแผนก คิดเป็ นร้อยละ 17.27 และมีส่วนน้อยที่มีตาแหน่ งงานเป็ นระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 5.04 แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 4.1
4.2 ปัจจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ พบว่าพนักงานในบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ลกั ษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
พบว่าพนักงานบริ ษทั มีการรับรู ้ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทางานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.78 และในด้านประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
พนักงานบริ ษทั มีการรับ รู ้ปัจจัยด้านคุณภาพชี วิตการทางานด้านประสบการณ์ในการทางานใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
4.3 ปัจจัยด้ านความผูกพันต่ อองค์ การ
พนักงานบริ ษทั มีระดับความผูกพันต่อองค์การในอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.37
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้อ
สมมติฐานการวิจัย
สรุป
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกันจะมีระดับความผูกพันต่ อองค์ การที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกันจะ
ปฏิเสธ
มีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุแตกต่างกันจะ
ยอมรับ
มีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ยอมรับ
แตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส
ยอมรับ
แตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่
ยอมรับ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงาน
ปฏิเสธ
แตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมีอทิ ธิพลต่ อต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานด้าน
ยอมรับ
ประสบการณ์ในการทางาน มีอิทธิพลต่อต่อความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงาน
ยอมรับ
ที่ปฏิบตั ิ มีอิทธิพลต่อต่อความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานด้านผลตอบแทน
ปฏิเสธ
และสวัสดิการ มีอิทธิพลต่อต่อความผูกพันต่อองค์การ
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5. สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับลักษณะส่ วนบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั เดิน
รถทัวร์ หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มาทั้งสามบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั นครชัย 21 จากัด บริ ษทั แอร์
โคราชพัฒนา จากัด และ บริ ษทั ราชสี มาทัวร์ จากัด รวมทั้งสิ้ น 139 คน ประกอบไปด้วยเพศชาย 69
คน และเพศหญิง 70 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 58 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41.73 ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ ปวส. จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.32
กลุ่มตัวอย่างนี้มีจานวนคนที่มีสถานภาพโสดใกล้เคียงกันกับสถานภาพสมรส โดยมีสถานภาพโสด
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.76 และสถานภาพสมรส จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.48 มีคน
ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในช่วง 11 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.60 และมีคน
อยูใ่ นตาแหน่งปฏิบตั ิการเยอะที่สุดทั้งสิ้ น 97 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.78
5.2 ข้ อมูลปัจจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ในส่ วนนี้ จะอภิปรายเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยผล
การวิเคราะห์ที่ได้สามารถแยกอภิปรายผลเป็ น 3 ปัจจัยย่อยได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าพนักงานที่ ทางาน
ในบริ ษทั เดินรถทัวร์ หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มานั้นมีความเห็นในเชิ งเห็นด้วยทั้งในประเด็น
เรื่ องทัศ นคติ และความภู มิใ จต่ อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ และความมั่นคงและน่ า เชื่ อถื อของ
องค์การ อาจมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า
11 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน การที่พนักงานทางานในองค์การใดองค์การหนึ่งโดยไม่ยา้ ย
ไปทางานที่อื่นเป็ นเวลานานขนาดนี้ อาจเป็ นเพราะพนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การนั้น ๆ รวมไป
ถึงทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งทาให้การทางานมีความสุ ข อีกทั้งอาจเกิดจากการที่พนักงานมี
ความเชื่ อมัน่ อย่างมากในองค์การว่าเป็ นองค์การที่ ดี มี บรรษัทภิ บาล เป็ นองค์การขนาดใหญ่ที่มี
ชื่อเสี ยง บุคคลทัว่ ไปรู ้จกั เป็ นอย่างดี ซึ่ งเมื่อพิจารณาบริ ษทั รถทัวร์ ท้ งั สามบริ ษทั นี้ แล้วพบว่าต่างก็
เป็ นองค์การที่ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มารู ้จกั ถึง แม้จะไม่เคยโดยสารรถของบริ ษทั เหล่านี้ ก็
ตาม เนื่องจากเส้นทางเดินรถนี้ เป็ นเส้นทางที่มีคนเดินทางเยอะเป็ นอันดับต้น ๆของจังหวัด และทาง
กรมการขนส่ ง ทางบกให้ ค วามส าคัญ จึ ง ได้มี ชื่ อ ออกทางสื่ อ ต่ า ง ๆบ้า งเป็ นครั้ งคราว ช่ ว ยให้
ประชาชนทัว่ ไปรับรู ้และรู ้จกั ได้ง่าย
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ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ จากผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล พบว่ า พนัก งานได้แ สดง
ความเห็ นด้วยและเห็ นด้วยอย่างยิ่งในเรื่ องของการทางานที่มีโอกาสปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่ น ซึ่ งเมื่ อ
ศึกษาถึงการทางานที่ตอ้ งมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายนอกและภายในองค์การ โดย
มีผเู ้ ห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 52.52 และเห็นด้วยร้อยละ 40.29 เนื่ องจากธุ รกิจรถโดยสารประจาทาง
เป็ นธุ รกิ จที่ อยู่ภายใต้การกากับดู แลโดยภาครั ฐ ดังนั้นแนวทางต่าง ๆในการดาเนิ นธุ รกิ จจึ งถูกตี
กรอบกาหนดด้วยกฎระเบียบและกฎหมาย และด้วยกฎต่าง ๆ เหล่านี้ เองที่ทาให้ตอ้ งมีการติ ดต่ อ
ประสานงานกับทางภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การดาเนิ นงานนั้นราบรื่ น และถูกต้อง ประเด็นที่
พนักงานแสดงความเห็นด้วยรองลงมาก็คือเรื่ องของการที่ต้องทางานเป็ นทีมและต้องใช้ทัก ษะ
ความสามารถหลายด้านประกอบกันในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากทั้งสามบริ ษทั ต่างก็
เป็ นองค์การที่ทางานภาคบริ การ จาเป็ นต้องใช้คนในการทางาน ทาให้จานวนพนักงานที่ทางานใน
บริ ษทั เหล่านี้มีจานวนมาก การดาเนินงานจึงหลีกเลียงไม่ได้ที่ตอ้ งเกิดการปฏิสัมพันธ์กนั ในองค์การ
เกิดการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น อีกทั้งบางตาแหน่งงานจาเป็ นต้องใช้ความรู ้หลายด้านในการทางาน เช่น
พนักงานขับรถ นอกจากต้องมีทกั ษะในการขับขี่รถโดยสารขนาดใหญ่แล้ว ยังจาเป็ นต้องมีความรู ้
และทักษะงานช่างรถเบื้องต้นในการสังเกตุ ตรวจสอบ และการซ่ อมแซมรถในกรณี ที่รถเกิดปั ญหา
ระหว่างทางได้ดว้ ย เพื่อที่ว่าหากปั ญหามีขนาดเล็กก็สามารถใช้วิจารณญาณของตอนในการแก้ไข
ปั ญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งต้องมีความรู ้ในเรื่ องของการดูแลรักษารถเบื้องต้นเช่นกัน
เพื่ อให้รถมี อายุก ารใช้ง านได้นานขึ้น ช่ วยให้องค์การประหยัดค่ า ใช้จ่า ยทางอ้อม และสามารถ
ดาเนิ นงานได้ราบลื่นขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน ความเห็นเรื่ องของความคาดหวังในความก้าวหน้า
ของงาน และอิสระในการทางานต่างก็มีความเห็นที่เห็นด้วยน้อยลงมาเนื่องจากโครงสร้างองค์การ
ของบริ ษทั เหล่านี้ มีการควบคุมอัตรากาลังไว้ท้ งั หมดตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการขึ้นไปว่ามีสัดส่ วนและ
จานวนเท่าใด ส่ งผลให้การเลื่อนตาแหน่ งนั้นเกิดได้ยากหากคนที่อยู่ในตาแหน่ งที่สูงกว่าปั จจุ บนั
ยังคงทางานอยู่ และในการทางานภาคบริ การนั้นจาเป็ นต้องสร้างมาตรฐานในการบริ การ ส่ งผลให้
เกิดการกาหนดวิธีการทางานที่ค่อนข้างตายตัว พนักงานจึงขาดอิสระในการทางานบางอย่างไป และ
ยัง ท าให้ ก ารก ากับ ดู แ ลงานของผู บ้ ัง คับ บัญ ชาสามารถท าได้ง่ า ยและใกล้ชิ ด ขึ้ น จนอาจท าให้
พนักงานรู ้สึกไม่สบายใจว่าถูกผูบ้ งั คับบัญชาควบคุมใกล้ชิดเกินไป
ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าพนักงานส่ วนใหญ่
เห็นด้วยในเรื่ องการที่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเหมาะสมกับภาระงานที่ปฏิบตั ิ อีกทั้งยังเพียงพอ
ต่อการดารงชี วิตของตนเองและครอบครัว สาเหตุอาจมาจากการที่ ท้ งั สามบริ ษ ทั ดาเนิ นกิ จการ
แข่งขันกันอย่างเข้มข้น และพนักงานที่ทางานในธุ รกิจรถโดยสารนั้นมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนใน
อนาคต การพยายามที่จะจูงใจพนักงานเดิมให้ยงั คงทางานอยู่โดยไม่ยา้ ยไปทางานที่อื่น หรื อดึงดูด
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พนักงานจากบริ ษทั อื่นให้ยา้ ยเข้ามาทางานกับบริ ษทั ของตนด้วยผลตอบแทนที่จูงใจ จึงส่ งผลให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆที่พนักงานได้รับอยูใ่ นระดับที่สูง
5.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคลกับความผูกพันต่ อองค์ การ
สามารถแยกอภิปรายผลเป็ น 6 ปัจจัยย่อยได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านเพศ จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.1 พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึง
สรุ ป ได้ว่า พนัก งานเพศชายและเพศหญิ ง มี ร ะดับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิราวรรณ หาดทรายทอง (2539) ที่ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อการประปานครหลวงและได้ผลการวิจยั ว่า เพศไม่มีผลทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์ก าร
แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านอายุ จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.2 พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึง
สรุ ปได้ว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุแตกต่างกันจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533) ที่ได้ศึกษาความผูกพัน
ของข้าราชการในองค์การของข้าราชการสานักงานปลัดสานักนายรัฐมนตรี และสรายุทธ ปฏิมาประกร
(2541) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาความสัม พันธ์ระหว่างความพึ งพอใจในงานและความผูก พันต่อองค์ก ารของ
พนักงานในโรงงานผลิตน้ าอัดลม โดยได้ผลการศึกษาว่า อายุของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยด้านระดับการศึกษา จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.3 พบว่า ยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ จึงสรุ ปได้ว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจยั คนใดเลย
ปั จ จัย ด้า นสถานภาพสมรส จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านย่อ ยที่ 1.4 พบว่ า ยอมรั บ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงสรุ ปได้ว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมี
ระดับความผูกพันต่อองค์ก ารที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาเพ็ญ โหมาศวิน
(2533) ที่ได้ศึกษาความผูกพันของข้าราชการในองค์การของข้าราชการสานักงานปลัดสานัก นาย
รัฐมนตรี โดยได้ผลการศึกษาว่า สถานภาพสมรสส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ปั จจัยด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.5 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงสรุ ปได้วา่ พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาเพ็ญ โหมาศวิน
(2533) ที่ได้ศึกษาความผูกพันของข้าราชการในองค์การของข้าราชการสานักงานปลัดสานัก นาย
รั ฐมนตรี โดยได้ผลการศึ ก ษาว่า ระยะเวลาที่ ปฏิ บัติงานของพนัก งานส่ งผลต่อความผูก พันต่อ
องค์การ

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 586
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ปัจจัยด้านตาแหน่งงาน จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.6 พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ จึ ง สรุ ป ได้ว่า พนัก งานที่ มี ตาแหน่ ง งานแตกต่ างกันมี ระดับ ความผูก พันต่ อ องค์ก ารไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเชิดชัย คงวัฒนกุล (2530) ที่ได้ศึกษาปัจจัยพยากรณ์ที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของปลัดอาเภอ โดยได้ผลการศึกษาว่า ตาแหน่งงานไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
5.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่ อองค์ การ
ปั จจัย ด้า นประสบการณ์ ใ นการทางานกับความผูก พันต่ อ องค์ก าร จากผลการทดสอบ
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 พบว่ายอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตในการ
ทางานด้านประสบการณ์ในการทางาน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของโสภา ทรัพย์มากอุดม (2533) ที่ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษาการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านประสบการณ์ในการทางาน
ได้แก่ ความรู ้สึกว่าองค์การมีความน่าเชื่อถือสามารถพึ่งพาได้ และทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่ วมงานและ
องค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ปั จจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิกบั ความผูกพันต่อองค์การ จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ย่อยที่ 2.2 พบว่ายอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมชัย
แก้วละเอียด (2531) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของกองสารวัตรนักเรี ยน กรม
พลศึกษา พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงานที่ ปฏิบตั ิ ได้แก่ ความมีอิสระใน
การทางาน ความหลากหลายของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น และความคาดหวังใน
ความก้าวหน้านั้นมีผลต่อความผูกพันกับองค์การ
ปั จจัย ด้า นผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร จากผลการทดสอบ
สมมติฐานย่อยที่ 2.3 พบว่าปฏิเสธสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ จึงสรุ ปได้ว่า ผลตอบแทนและสวัสดิ ก ารที่
พนักงานได้รับมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจยั คนใดเลย
5.5 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ถึงแม้ผลการศึกษาจะวิเคราะห์มาได้ว่า พนักงานที่ทางานในบริ ษทั เดินรถทัวร์หมวด 2 ใน
จังหวัดนครราชสี มา มีระดับความคิดเห็นในเรื่ องความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก แต่ก็มีปัจจัย
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บางอย่างที่ไม่ได้บ่งชี้ ผลไปในทิศเดียวกันอย่างชัดเจน ผูศ้ ึกษาจึงขอเสนอแนะในเชิ งนโยบายเพื่อ
ปรับปรุ งให้ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การดียงิ่ ขึ้น ดังนี้
1) ส่ งเสริ มอิสระในการทางานให้มากขึ้น เนื่ องจากในการทางานให้ได้มาตรฐาน
แต่ ล ะบริ ษ ัท ก็ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารท างานที่ เ ป็ นขั้น ตอนชัด เจนอยู่ แ ล้ว ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาจึ ง ควร
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นคนที่คอยควบคุมการทางาน กลายมาเป็ นคนที่คอยตรวจสอบและ
ชี้ แนะให้พนักงานมองเห็นข้อผิดพลาดเพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้และแก้ไข ทาให้พนักงานรู ้สึกถูกกดดัน
น้อยลง และรู ้สึกมีอิสระในการทางานมากขึ้น
2) ยกระดับพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ แต่ไม่สามารถเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น
ต่อไปได้เนื่ องจากตาแหน่ งผูบ้ งั คับบัญชาถูกบรรจุ เต็มอัตราแล้ว โดยการเพิ่มหน้าที่และตาแหน่ ง
พิเศษอื่ น ๆให้แก่ พนักงานคนนั้น เช่ น เป็ นพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การแต่เพิ่มหน้าที่ ในการเป็ นผู ้
ฝึ กสอนงานพนักงานใหม่ โดยมอบอานาจในการปฏิบตั ิงานผูส้ อน และให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่าง
เหมาะสม เป็ นการช่ วยเพิ่ม ความรู ้ สึกของพนัก งานว่า องค์ก ารเห็ นคุ ณค่า นอกจากนี้ ยงั เป็ นการ
เสริ มสร้างทักษะในการทางานด้านเพิ่มเติม ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กบั ระบบการเรี ยนรู ้งาน
ของพนักงานใหม่ให้ดียงิ่ ขึ้นอีกด้วย
5.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ส่ งผลให้จานวน
ประชากรลดลงอย่างมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงอาจไม่สามารถใช้แทนประชากรได้
อย่างแท้จริ ง ผลการศึกษาที่ได้อาจไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง และเนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้
ทาการศึกษาในช่วงที่ภาวะการณ์ในการดาเนิ นกิจการไม่ปกติ ทั้ง 3 บริ ษทั ที่ศึกษาในครั้งนี้ ต่างก็มี
การประกาศใช้นโยบายที่มีผลกระทบต่อพนักงานโดยตรงทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการเลย์ออฟ
หรื อลดเงินเดือน ซึ่ งอาจส่ งผลให้คาตอบที่เก็บจากพนักงานกลุ่มตัวอย่างนั้นผิดเพี้ยนไปจากภาวะ
ปกติ หากมีการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในช่วงภาวะปกติ มีการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เพื่อให้ผลการศึกษานั้นถูกต้องตามความเป็ นจริ งและแม่นยามากขึ้น
2) การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะบริ ษัท เดิ น รถทั ว ร์ ห มวด 2 ในจั ง หวัด
นครราชสี มาเท่านั้น ซึ่ งความเป็ นจริ งยังมีบริ ษทั รถทัวร์ ในจังหวัดนครราชสี มาอีกจานวนมากที่เดิน
รถในหมวด 1, 3 และ 4 ในการศึ กษาครั้ งหน้าจึ งอาจศึ กษาในระดับ ที่ ใหญ่ ข้ ึน ครอบคลุมรถทุ ก
หมวด เพื่อให้ทราบผลแล้วนามาเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาของรถทัวร์ หมวด 2 จะทาให้เห็ น
แนวโน้มของตลาดแรงงานในธุรกิจรถโดยสารในภาพรวมว่าเหมือนกันหรื อแตกต่างกันกับเฉพาะ
หมวด 2 อย่างไร
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3) การศึ ก ษาในครั้ งหน้า อาจท าการวิ เคราะห์ ใ ห้ละเอี ย ดยิ่ง ขึ้ นได้ด้วยการแตก
รายละเอียดของตัวแปรอิสระให้ยอ่ ยลงมาอีกได้ เช่น ตัวแปรด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ สามารถแยก
เป็ นตัวแปรย่ อ ยได้อีก ได้แก่ ความมี อิส ระในการท างาน หลากหลายของงาน งานที่ มี โ อกาส
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และความคาดหวังในความก้าวหน้า แล้วทาการวิเคราะห์ผลกับตัวแปรย่อยนี้ ที
ละตัว จะทาให้ได้ผลการศึกษาที่ละเอียดยิง่ ขึ้น
4) การศึกษาครั้งหน้าควรค้นหาตัวแปรที่อาจส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การให้
มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นต้น และศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้
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6. บทสรุป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ในบริษัทเดินรถทัวร์หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในบริ ษทั เดินรถทัวร์หมวด 2 ในจังหวัดนครราชสี มา

ผลการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองคการที่
แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานเท่านั้น

พนักงานบริษัทมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ
ในอยู่ในระดับมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตใน
การทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ได้แก่ ปัจจัยประสบการณ์ในการทางาน และ
ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิเท่านั้น
- ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการไม่มี
อิทธิพล

- ปัจจัยด้านเพศและตาแหน่งงาน ไม่มีผล

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

1) หากมีการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาในช่วง
ภาวะปกติ มีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทีถ่ กู ต้อง
เพื่อให้ผลการศึกษานัน้ ถูกต้องและแม่นยามาก
ขึน้

1) ผูบ้ งั คับบัญชาควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการ
เป็ นคนที่คอยควบคุมการทางาน กลายมาเป็ นคนที่
คอยตรวจสอบและชีแ้ นะให้พนักงานมองเห็น
ข้อผิดพลาดเพื่อที่จะได้เรียนรูแ้ ละแก้ไข ทาให้
พนักงานรูส้ กึ ถูกกดดันน้อยลง และรูส้ กึ มีอสิ ระใน
การทางานมากขึน้

2) ศึกษาในระดับที่ใหญ่ขนึ ้ ครอบคลุมรถทุก
หมวด จะทาให้เห็นแนวโน้มของตลาดแรงงานใน
ธุรกิจรถโดยสารในภาพรวมว่าเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันกับเฉพาะหมวด 2 อย่างไร
3) ควรค้นหาตัวแปรที่อาจส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การให้มากขึน้ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น

ข้อเสนอแนะ

2) ยกระดับพนักงานที่มีความรูค้ วามสามารถ แต่
ไม่สามารถเลื่อนตาแหน่งสูงขึน้ ต่อไปได้ โดยการ
เพิ่มหน้าที่และตาแหน่งพิเศษอื่น ๆให้แก่พนักงาน
คนนัน้ เป็ นการช่วยเพิ่มความรูส้ กึ ของพนักงานว่า
องค์การเห็นคุณค่า
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ปัจจัยที่ทำให้ งำนก่อสร้ ำงล่ำช้ ำของรำชกำร กรณีศึกษำ
บริษัทรับเหมำก่อสร้ ำงในจังหวัดบุรีรัมย์
จักรพันธ์ อิทธิ ประภากุล45

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง ปั จจัยที่ทาให้งานก่อสร้างล่าช้าของราชการ กรณี ศึกษา บริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความล่าช้า และส่ งผลกระทบกับงานก่อสร้างของงานราชการ 2) เพื่อศึกษาเป็ นข้อมูลและแนวทาง
สาหรับหน่วยงานราชการในการนาไปปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างของ
งานราชการ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทาให้งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการมากที่สุด ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างในจังหวัดบุ รีรัมย์
จานวน 282 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest และ One-way ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปั จจัย การบริ หารงานก่ อสร้ าง (5M) ที่ มี ผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้ างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านเงินทุน (x̅ =3.53) 2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ที่มีผลต่อความล่าช้า
ของงานรั บเหมาก่ อสร้ างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด คื อ ด้า นสภาพแวดล้อม ( x̅ =3.73) และ 3) ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลท าให้งานก่ อสร้ า งล่า ช้าของงาน
ราชการมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม (x̅ =3.73) เนื่องจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น
ฝนตกหนัก หรื อ อากาศร้อนผิดปกติทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อความล่าช้าและ
ความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้างตามมา
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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. บทนำ
ในปั จจุบนั การบริ หารงานก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ ของราชการ ได้ทาการกาหนดวาง
แผนการปฏิ บ ัติ การควบคุ ม โครงการในงานก่ อ สร้ า ง พร้ อ มทั้ง ขั้น ตอนการด าเนิ น งานตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างต่าง ๆ (Terms of Reference; TOR) ไว้โดยชัดเจน ทาให้การบริ หาร
โครงการของราชการ สามารถดาเนิ นงานแล้วเสร็ จก่ อนเวลาที่กาหนด หรื ออาจเป็ นไปได้ที่การ
ก่ อสร้ า งโครงการอาจแล้ว เสร็ จล่ า ช้า กว่า เวลาที่ ก าหนดไว้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับ ปั จจัย หลาย ๆ อย่าง
ประกอบด้วย วัสดุและอุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) บุคคลากร (Man) เครื่ องจักรในการ
ก่อสร้าง (Machine) ขั้นตอนการบริ หารงาน (Management) และอื่น ๆ (ภูชิต โพนทัน, 2555) โดยแต่
ละองค์ประกอบมี ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน หากบริ หารส่ วนใดส่ วนหนึ่ งล้มเหลวก็ จะส่ งผล
กระทบต่อส่วนอื่น ๆ ไปด้วยและอาจจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบกัน
ความล่าช้าในงานก่อสร้างเป็ นช่วงเวลาของงานก่อสร้างบางส่ วนที่ขยายออกไปเนื่ องจาก
การที่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น (Bramble & Callahan, 2010) ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างของ
ราชการ ย่อมส่ ง ผลกระทบต่ อค่ าใช้จ่ายในการก่ อสร้ า งที่ ต้องเพิ่ มขึ้ น บุ ค ลากรในบริ ษ ทั สู ญเสี ย
กาลังใจในการทางานทาให้สูญเสี ยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องในงานก่อสร้าง และกระทบ
ต่อผูม้ ีส่วนร่ วมทุกกลุ่ม เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ พนักงานของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง เพราะ
จะมีปัญหาด้านการขาดความเชื่อถือและอาจมีการฟ้องร้องเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ผลที่ตามมาจากปั ญหาดังกล่าว คือ บริ ษทั ผูร้ ับเหมามีการทิ้งงาน เนื่ องจากการขาดทุน (เจน จาลอง
ราช, 2556)
จากหลายปั จจัยที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้างส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้า
ต่อโครงการก่อสร้างของราชการ ซึ่ งนอกจากจะไม่เป็ นผลดีต่อทุกฝ่ ายที่ทางานร่ วมกันในโครงการ
แล้ว ยังทาให้สถานที่ของรัฐเลื่ อนการใช้ตวั อาคารออกไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ จากสาเหตุน้ ัน
ทราบถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความล่าช้าโครงการก่อสร้างของราชการที่จะสามารถนาแนวทาง
ป้องกันหรื อลดการเกิดความล่าช้าจากการก่อสร้างได้ และยังช่วยเรื่ องการควบคุมค่าใช้จ่ายของผูร้ ับ
เหมาะก่อสร้าง หรื อหัวหน้าผูร้ ับเหมาให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดและยังทาให้การก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามหมดกาหนดการที่วางไว้
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาสาเหตุของปั ญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง (Construction Delay) ของ
ราชการ ซึ่งส่ งผลถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้า และส่ งผลกระทบกับงานก่อสร้างของงานราชการ
เพื่อที่จะนาไปใช้ในการวางแผนการทางานในงานก่อสร้างที่ดี และบริ หารงานก่อสร้างไม่ให้เกิ ด
ความล่าช้า และสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปั ญหาในโครงการก่อสร้างของราชการได้อย่างเหมาะสม
ในอนาคต
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2. คำถำมกำรวิจัย
1) ปั จจัยการบริ หารงานก่อสร้าง (5M) ได้แก่ มนุ ษย์ (Man) วัสดุและอุปกรณ์ (Material)
เงินทุน (Money) เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง (Management) มี
ความสัมพันธ์กบั ความล่าช้างานก่อสร้างของงานราชการหรื อไม่
2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง (Political)
ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ปัจจัยด้านสังคม (Social) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม (Environment) และปัจจัยด้านกฎหมาย (Law หรื อ Legal) มีความสัมพันธ์กบั ความ
ล่าช้างานก่อสร้างของงานราชการหรื อไม่
3) ปัจจัยที่มีผลทาให้งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการที่มากที่สุด คือ ปัจจัยใด

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ ท าให้ เกิ ด ความล่ า ช้า และส่ ง ผลกระทบกับ งานก่ อสร้ า งของงาน
ราชการ
2) เพื่ อศึ ก ษาเป็ นข้อมู ลและแนวทาง ส าหรั บหน่ วยงานราชการในการนาไปปรั บปรุ ง
แก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างของงานราชการ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทาให้งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการมากที่สุด

4. ขอบเขตกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยความล่าช้าในการปฏิบตั ิงานของ
ราชการ ประกอบด้วย การบริ หารงานก่ อสร้ า ง หรื อ 5M ประกอบด้วย มนุ ษ ย์ (Man) วัส ดุ และ
อุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง
(Management) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ประกอบด้วย ด้านการเมือง
(Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้าน
สภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งสามารถนามาเป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาปั จจัยที่ทาให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงานของราชการมากที่สุด
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4.2 ขอบเขตประชำกรที่ศึกษำ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์มีท้ งั หมด 954 บริ ษทั
ที่ยงั ดาเนินกิจการอยูผ่ วู ้ ิจยั ได้คดั เลือกตัวแทนบริ ษทั ละ 1 คนเป็ นจานวน 282 คน
4.3 ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริ หารงานก่อสร้าง หรื อ 5M ประกอบด้วย มนุษย์ (Man) วัสดุและ
อุปกรณ์ (Material) เงินทุน (Money) เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง
(Management) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ประกอบด้วย ด้านการเมือง
(Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้าน
สภาพแวดล้อม (Environment)
ตัวแปรตาม ได้แก่ งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการ
4.4 ขอบเขตสถำนที่
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์

5. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1) ทาให้หน่วยงานราชการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาทราบถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในงาน
ก่อสร้าง
2) ทาให้หน่ วยงานราชการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาทราบถึงแนวทางแก้ไขความล่าช้าในงาน
ก่อสร้าง
3) ทาให้หน่วยงานราชการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่ทาให้
เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการทางานในงานก่อสร้างให้ดี
และมีประสิ ทธิภายได้ ให้เหมาะสมกับงานที่ จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่มีลกั ษณะงานที่คล้ายคลึง
กันของภาครัฐและภาคเอกชน
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6. ระเบียบวิธีวิจัย
6.1 กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยที่ทาให้งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการ กรณี ศึกษา บริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ การบริ หารงานก่อสร้าง หรื อ 5M จาก
แนวคิ ดของ ภูชิต โพนทัน (2555) ซึ่ งประกอบด้วย มนุ ษ ย์ (Man) วัส ดุ และอุปกรณ์ (Material)
เงินทุน (Money) เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) และขั้นตอนการก่อสร้าง (Management) และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) จากแนวคิดของ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548) ซึ่ง
ประกอบด้ว ย ด้า นการเมื อ ง (Political) ด้า นเศรษฐกิ จ (Economics) ด้า นสั ง คม (Social) ด้า น
เทคโนโลยี (Technology) และด้านสภาพแวดล้อม (Environment) และตัวแปรตาม คือ งานก่อสร้าง
ล่าช้าของงานราชการ
6.2 กลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จรั บ เหมาก่ อสร้ า ง ในจัง หวัด
บุรีรัมย์ โดยหาข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน
282 คน
6.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง
การท างานระดับ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ทางาน โดยค าถามเป็ นแบบสอบถามเลื อ กตอบ
(Checklist)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลบริ ษทั ที่ทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของ
สถานประกอบการทุ น จดทะเบี ย น และระยะเวลาดาเนิ นกิ จการโดยค าถามเป็ นแบบสอบถาม
เลือกตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับผลกระทบจากปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ โดยคาถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดที่มีคาตอบให้เลือกแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวความคิดของลิเคอร์ ท สเกล (Likert Scale) โดย
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายเปิ ด
(Open-ended Questions) เพื่อแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
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6.4 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง
การทางานระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลบริ ษทั ที่ทางานของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ ประเภทของ
สถานประกอบการทุนจดทะเบียนระยะเวลาดาเนินกิจการ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับผลกระทบจากปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ เนื่ องจากตัวแปรเพศเป็ นตัวแปรที่มี 2 กลุ่มเท่านั้น จึงใช้การวิเคราะห์
สถิติที สาหรับตัวอย่างที่เป็ นอิสระ (t-test) และตัวแปรอายุ ตาแหน่งการทางาน ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทางาน เป็ นตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการบริ การงานก่อสร้าง (5M) และปัจจัยด้าน
ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่ อสร้ าง
งานราชการ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Enter

7. ผลกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 1 ปัจจัยการบริ หารงานก่อสร้าง (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการ รายด้าน
ปัจจัยกำรบริหำรงำนก่อสร้ ำง (5M)

M

S.D

ระดับ

ด้านมนุษย์ (Man)

2.92

0.751

ปานกลาง

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Material)

2.87

0.775

ปานกลาง

ด้านเงินทุน (Money)

3.53

0.870

มาก

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 598
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยกำรบริหำรงำนก่อสร้ ำง (5M)

M

S.D

ระดับ

ด้านเครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine)

2.98

.0751

ปานกลาง

ด้านขั้นตอนการก่อสร้าง (Management)

2.99

0.801

ปานกลาง

3.06

0.654

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 1 ปั จจัยการบริ หารงานก่ อสร้ าง (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่ อสร้ างงานราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และเมื่อพิจารณา
จาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเงินทุน ( ̅X=3.53) อยู่ในระดับมาก และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (X̅=2.87) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตำรำงที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ
รายด้าน
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก

M

S.D

ระดับ

ด้านการเมือง (Political)

2.80

0.693

ปานกลาง

ด้านเศรษฐกิจ (Economics)

2.75

0.780

ปานกลาง

ด้านสังคม (Social)

3.51

0.779

มาก

ด้านเทคโนโลยี (Technology)

2.33

0.850

น้อย

ด้านสภาพแวดล้อม (Environment)

3.73

0.879

มาก

ด้านกฎหมาย (Law หรื อ Legal)

2.11

0.747

น้อย

2.87

0.788

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่ อสร้ า งงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.87 และเมื่ อพิ จารณา

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 599
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

จาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม ( ̅X=3.73) อยู่ในระดับ
มากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกฎหมาย (̅X=2.11) อยูใ่ นระดับน้อย ตามลาดับ
ตำรำงที่ 3 การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านเพศกับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการโดยใช้สถิติ t-test
เพศ

n

̅
X

S.D

t

p

ผลเปรี ยบเทียบ

ปัจจัยการบริ หารงานก่อสร้าง (5M) ชาย

244

3.07

0.212

-0.381

.296

ไม่แตกต่าง

หญิง

38

3.08

0.179

ชาย

244

2.81

0.209

-0.107

1.65

ไม่แตกต่าง

หญิง

38

2.82

0.164

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

จากตารางที่ 3 พบว่า ความแปรปรวนของปั จจัย ด้านเพศที่ มี ผลต่อความล่าช้าของงาน
รั บ เหมาก่ อ สร้ า งงานราชการไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ .05 ดัง นั้น จึ ง ไม่ ฝ่ าฝื น
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ จึงได้ดาเนิ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test สาหรับ
ความแปรปรวนเท่ากัน โดยผลพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตำรำงที่ 4 การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านอายุกบั ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ของงานรับเหมาก่อสร้าง
งานราชการโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
อายุ

n

̅
X

S.D

F

p

ผลเปรี ยบเทียบ

ปัจจัยการบริ หารงาน

ต่ากว่า 30 ปี

40

3.05

0.16

0.761

0.517

ไม่แตกต่าง

ก่อสร้าง (5M)

31-40 ปี

49

3.08

0.23

41-50 ปี

132

3.09

0.22

50 ปี ขึ้นไป

61

3.05

0.20

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ต่ากว่า 30 ปี

40

2.74

0.22

2.690

0.047

ไม่แตกต่าง

ภายนอก

31-40 ปี

49

2.82

0.19

41-50 ปี

132

2.84

0.20

50 ปี ขึ้นไป

61

2.80

0.20

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 600
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

จากตารางที่ 4 พบว่า ความแปรปรวนของปั จจัย ด้านอายุที่ มี ผลต่อความล่าช้าของงาน
รั บ เหมาก่ อ สร้ า งงานราชการไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ .05 ดัง นั้น จึ ง ไม่ ฝ่ าฝื น
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ จึงได้ดาเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความล่าช้า
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ตำรำงที่ 5 การเปรี ยบเทียบปัจจัยด้านตาแหน่งกับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ตาแหน่ง

n

̅
X

S.D

16

3.13

.268

146

3.07

.210

31

3.05

.190

อื่นๆ

89

3.08

.201

ปัจจัย

ผูจ้ ดั การ

16

2.90

.257

สภาพแวดล้อม

วิศวกร

ภายนอก

โครงการ

146

2.80

.198

31

2.77

.198

89

2.84

.200

ปัจจัยการ

ผูจ้ ดั การ

บริ หารงาน

วิศวกร

ก่อสร้าง (5M)

โครงการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
อื่น ๆ

F

p

ผลเปรี ยบเทียบ

0.660 0.557

ไม่แตกต่าง

1.880 0.133

ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 5 พบว่า ความแปรปรวนของปัจจัยด้านตาแหน่งที่มีผลต่อความล่าช้าของงาน
รั บ เหมาก่ อ สร้ า งงานราชการไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ .05 ดัง นั้น จึ ง ไม่ ฝ่ าฝื น
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ จึงได้ดาเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีตาแหน่งต่างกันมีผลต่อความ
ล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 601
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตำรำงที่ 6 การเปรี ยบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษากับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ระดับ

n

̅
X

S.D

80

3.06

.222

182

3.09

.208

20

3.04

.152

80

2.83

.203

182

2.82

.205

20

2.79

.196

F

p

ผลเปรี ยบเทียบ

การศึกษา
ปัจจัยการ

ต่ากว่า

บริ หารงาน

ปริ ญญาตรี

ก่อสร้าง (5M)

ปริ ญญาตรี
สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

ปัจจัย

ต่ากว่า

สภาพแวดล้อม

ปริ ญญาตรี

ภายนอก

ปริ ญญาตรี
สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

0.711 0.492

ไม่แตกต่าง

0.437 0.647

ไม่แตกต่าง

จากตารางที่ 6 พบว่า ความแปรปรวนของปั จจัยด้านระดับการศึกษาที่มีผลต่อความล่าช้า
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึงไม่ฝ่าฝื น
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ จึงได้ดาเนินการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อ
ความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 602
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตำรำงที่ 7 การเปรี ยบเทียบปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางานกับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
ประสบการณ์ในการทางาน
ปัจจัยการบริ หารงาน
ก่อสร้าง (5M)

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก

n

̅
X

S.D

ต่ากว่า 6 ปี 39
6-10 ปี
85

3.04

.162

3.13

.237

11-15 ปี

97

3.06

.197

16-20 ปี

61

3.05

.199

ต่ากว่า 6 ปี 39
6-10 ปี
85

2.74

.218

2.86

.190

11-15 ปี

97

2.82

.204

16-20 ปี

61

2.80

.200

F

p

ผลเปรี ยบเทียบ

2.779 0.042*

แตกต่างกัน

3.275 0.022*

แตกต่างกัน

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า ความแปรปรวนของปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อ
ความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นจึง
ไม่ฝ่าฝื นข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ จึงได้ดาเนิ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 603
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตำรำงที่ 8 การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทางานกับปัจจัยการบริ หารงานก่อสร้าง
(5M) ที่มีผลต่อความล่าช้า ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการรายคู่ LHD
ประสบการณ์ในการ

ต่ากว่า 6 ปี

ทางาน

̅
X

ต่ากว่า 6 ปี

3.04

6-10 ปี

3.13

11-15 ปี

3.06

16-20 ปี

3.05

6-10 ปี

11-15 ปี

16-20 ปี

3.04

3.13

3.06

3.05

-

-.081*

-.013

-.011

-

.074*

.076*

-

.002
-

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูป้ ระกอบการที่ มี ประสบการณ์ ใ นการทางาน ต่ ากว่า 6 ปี มี ก าร
บริ หารงานก่ อ สร้ า งน้ อ ยกว่ า ผู ้ป ระกอบการที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 6-10 ปี และ
ผู ้ป ระกอบการที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 6-10 ปี มี ก ารบริ หารงานก่ อ สร้ า งมากกว่ า
ผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี กับ ประสบการณ์ในการทางาน16-20 ปี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการที่มีประสบการณ์ในการทางานในช่วง
อื่นๆมีการบริ หารงานก่อสร้างไม่แตกต่างกัน
ตำรำงที่ 9 การเปรี ยบเทียบปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางานกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อความล่าช้า ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการรายคู่ LHD
ประสบการณ์ในการ
ทางาน

̅
X

ต่ากว่า 6 ปี

2.74

6-10 ปี

2.86

11-15 ปี

2.82

16-20 ปี

2.80

ต่ากว่า 6 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

16-20 ปี

2.74

2.86

2.82

2.80

-

-.119*

-.076*

-.060

-

.043

.059

-

-.016
-
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จากตารางที่ 9 พบว่ า ผู ้ป ระกอบการที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน ต่ า กว่ า 6 ปี มี
สภาพแวดล้อ มภายนอกน้อ ยกว่ า ผู ้ป ระกอบการที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 6-10 ปี กับ
ผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะ
ที่ผปู ้ ระกอบการที่มีประสบการณ์ในการทางานในช่วงอื่นๆมีสภาพแวดล้อมภายนอกไม่แตกต่างกัน
ตำรำงที่ 10 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริ การงานก่อสร้าง (5M) ที่มีผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้าง
ปัจจัยด้านการบริ การงานก่อสร้าง

Unstandardized

Standardized

(5M)

Coefficients

Coefficients

t

Sig.

12.282

.000*

B

Std. Error

Beta

(Constant)

1.125

.092

ด้านมนุษย์ (X1)

.074

.016

.184

4.724

.000*

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (X2)

.076

.014

.207

5.532

.000*

ด้านเงินทุน (X3)

.190

.013

.577

14.751

.000*

ด้านเครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (X4)

.113

.016

.269

7.208

.000*

ด้านขั้นตอนการก่อสร้าง (X5)

.119

.015

.305

8.167

.000*

R= .789 R2 = .508 Adj. R2 = .615 S.E. = 1.0096 F= 90.8045 Sig. = .000*
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ
0.789 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความล่าช้า (R2) เท่ากับ 0.508 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความล่าช้าที่ปรับแล้ว (Adj. R2)
เท่ากับ 0.615 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในความล่าช้า (Standard Error) เท่ากับ 1.0096
แสดงว่า ปั จจัยด้านการบริ การงานก่อสร้าง (5M) ในด้านเงินทุน (X3) ด้านขั้นตอนการก่อสร้าง (X5)
ด้านเครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (X4) ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (X2) และ ด้านมนุษย์ (X1) เป็ นตัวแปรที่มี
ผลการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 กล่าวได้ว่า ความเป็ นได้
ของการตั้ง สมมติ ฐานว่า ปั จจัย ด้า นการบริ ก ารงานก่ อสร้ า ง(5M) ที่ มี ผลต่อความล่าช้าของงาน
รั บ เหมาก่ อสร้ า งงานราชการ ตัวแปรทั้ง 5 ด้าน มี ความสัมพันธ์กับความล่าช้าของงานรั บเหมา
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ก่อสร้างงานราชการได้ ร้อยละ 50.80 โดยพบปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้าง
งานราชการมากที่สุด คือ ด้านเงินทุน (X3) (Beta = .190)
ตำรำงที่ 11 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ที่มีผลต่อ
ความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้าง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

Unstandardized

Standardized

(PESTEL Analysis)

Coefficients

Coefficients

t

Sig.

14.273

.000*

B

Std. Error

Beta

(Constant)

1.036

.073

ด้านการเมือง (X6)

.097

.012

.263

8.296

.000*

ด้านเศรษฐกิจ (X7)

.099

.010

.298

9.444

.000*

ด้านสังคม (X8)

.089

.014

.207

6.522

.000*

ด้านเทคโนโลยี (X9)

.093

.008

.343

11.018

.000*

ด้านสภาพแวดล้อม (X10)

.167

.009

.586

18.768

.000*

ด้านกฎหมาย (X11)

.111

.013

.276

8.740

.000*

R= .857 R2 = .734 Adj. R2 = .728 S.E. = .085 F= 126.663 Sig. = .000*
จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ
0.857 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความล่าช้า (R2) เท่ากับ 0.734 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความล่าช้าที่ปรับแล้ว (Adj. R2)
เท่ากับ 0.728 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในความล่าช้า (Standard Error) เท่ากับ .085
แสดงว่าปั จจัย ด้า นสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ในด้านสภาพแวดล้อม
(X10) ด้านกฎหมาย (X11) ด้านเศรษฐกิจ (X7) ด้านการเมือง (X6) ด้านเทคโนโลยี (X9) และด้านสังคม
(X8) เป็ นตัวแปรที่มีผลการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าว
ได้ว่า ความเป็ นได้ของการตั้งสมมติฐานว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis)
ที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรั บเหมาก่ อสร้ างงานราชการ ตัวแปรทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั
ความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการได้ ร้อยละ 73.40 โดยพบปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า
ของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม (X10) (Beta = .167)
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8. บทวิพำกษ์
1) ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัย การบริ หารงานก่ อสร้ า ง (5M) ที่ มี ผลต่อความล่าช้าของงาน
รับเหมาก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสามารถจาแนกรายด้าน คือ ด้าน
มนุษย์ (Man) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ราย
ข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แรงงานมีประสบการณ์ทางานด้อยประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ตอ้ งมีการ
แก้ไขปรับปรุ งงานเพิ่มเติม (̅X=3.33) เนื่ องจากคนงานของผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างยังไม่มี
ความชานาญ และการควบคุมในการปฏิบตั ิงานยังไม่มีความเคร่ งครัดมากเท่าที่ควร ทาให้งานละ
หลวมจนเกิดช่องว่างของระบบการปฏิบตั ิงานที่ขาดความต่อเนื่องได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วุฒิพงศ์ อ่อนศรี สมบัติ (2556) ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่ อสร้ า งอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ พบว่า ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความล่ า ช้า ในโครงการ
ก่ อสร้ างอาคารในด้านแรงงาน คือ การแรงงานก่ อสร้ างที่ มีไม่เพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Material) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53
โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การขาดแคลน
ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน (X̅=3.23) แสดงให้เห็นว่า ในการก่อสร้างโครงการของรัฐมีการ
ก่อสร้างตามงบประมาณ ทาให้โครงการมีการอนุมตั ิก่อสร้างพร้อมกัน ทาให้การนาวัสดุอุปกรณ์มา
ใช้ในการก่อสร้างเกิดการขาดแคล่ง หรื อผลิตไม่ทนั ทาให้งานเกิดความเสี ยหาย หรื อล้าช้าได้ ทาให้
ผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่ อสร้างจะต้องใช้เวลาในการรอวัสดุ อุปกรณ์เพื่อที่ จะดาเนิ นงานได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูชิต โพนทัน (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยของความล่าช้าในงาน
ก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ : กรณี ศึกษาท่าเรื อกรุ งเทพ พบว่า ตัว
ผูร้ ับเหมาหลักเองมีสาเหตุความล่าช้า ด้านการจัดการวัสดุ (Material) อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยสาเหตุความล่าช้าจากวัสดุส่งมาล่าช้าวัสดุผิดขนาดไม่รู้คุณภาพรถปูนส่ งไม่ตรง
เวลาวัสดุเสี ยหายสิ้ นเปลืองจากการทางาน และวัสดุบางอย่างหาไม่ได้ขาดตลาด เป็ นต้น
ด้านเงินทุน (Money) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลางถึงระดับมาก รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาขาด
สภาพคล่อง (̅X=3.79) เนื่องจากการอนุมตั ิโครงการมีตน้ ทุนของโครงการไม่เพียงพอต่องาน จึงทา
ให้ตอ้ งมีการของงบประมาณใหม่ ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการไม่เป็ นไปตามกาหนดและงานเกิด
ความล้าช้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนาภัทร เชยสุ ข (2559)ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความล่าช้าของงานรับเหมาติดตั้งกระจก – อะลูมิเนี ยมในโครงการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ พบว่า
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ปั จจัยทางด้านการเงิ นผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับผลกระทบต่อปั จจัย ภายในความล่าช้า ปั จจัย
ทางด้านการเงิน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ขั้นตอนการจ่ายเงินงวดของผูว้ า่ จ้างล่าช้า
ด้านเครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อย
มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คือ วันที่ ก่อสร้ างไม่สามารถนา
เครื่ องจักรเข้าทางานได้ (X̅=3.31) แสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างจริ งสถานที่ในการที่จะนาเครื่ องจักร
เข้าทางานอาจจะมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรื อพื้นที่ไม่เอื้ออานวยกับเครื่ องจักร ทาให้เกิดปั ญหาที่ จะนา
เครื่ องจักรเข้าปฏิบตั ิงาน ผูป้ ระกอบการจะต้องแก้ปัญหาและเกิดความเสี ยเวลาในการปฏิบตั ิงานต่อ
ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษมล เทียนพูด และอภิชาต ประสิ ทธิ์สม (2561) ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณี ศึกษา :
โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของสานักงานชลประทานที่ 9 พบว่า ปั จจัยที่ทาให้เกิดความ
ล่าช้า ด้านเครื่ องจักรในงานก่อสร้าง ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เครื่ องจักรเครื่ องมือขาดการ
บารุ งรักษาทาให้เสี ยบ่อยครั้ง
ด้านขั้นตอนการก่อสร้าง (Management) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แบบก่อสร้างไม่เหมาะสมและ
ถูกต้อง (X̅=3.15) แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างมีการรับงานโครงการก่อสร้ าง
ตามข้อตกลง เมื่ อถึ ง การปฏิบ ัติงานจริ งไม่มี การทางานตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ จึ งทาให้การ
ปฏิบตั ิงานเกิดความเสี ยหายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
วงศกร วศินธรรม (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้าง
อาคาร พบว่า ปั จจัยด้านด้านขั้นตอนการก่ อสร้ างโครงการที่ ทาให้เกิ ดความล่าช้าในการก่ อสร้ าง
อาคาร อยู่ในระดับปานกลาง คือได้แก่ ตัวแปรการเปลี่ยนแปลงวิธีการก่ อสร้างหรื อขั้นตอนการ
ก่อสร้าง และความบกพร่ องและความไม่ชดั เจนของสัญญา
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสามารถจาแนกรายด้าน คือ ด้านการเมือง
(Political) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อ
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการคอรัปชัน่ (Corruption) ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (X̅=2.83) แสดงให้
เห็นว่า การบริ การจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างได้มีส่วนได้เสี ยกับ
โครงการ จึงทาให้โครงการมีผลกระทบการแทรกแซงทางการเมืองในงานก่อสร้างและเป็ นช่องว่าง
ให้เกิดการการคอรัปชัน่ ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฐสุ ดา วันดี (2561)
ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ท าให้ โ ครงการก่ อ สร้ า งในกลุ่ ม ประเทศ CLMV เกิ ด ความล่ า ช้า ส าหรั บ
ผูร้ ับเหมาไทย พบว่า ด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
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การร้ องเรี ย นจากชุ ม ชนที่ มี ก ารแทรกแซงของผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องในโครงการก่ อสร้ า ง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมัคร ต้นโลห์ และ ณรงค์ เหลืองบุตรนาค (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัญหา
ปั จจัยและการปรั บปรุ งงานก่อสร้างที่ล่าช้าของงานราชการ พบว่า ปั จจัยความล่าช้าที่เกิดจากด้าน
การเมือง ซึ่งมีระดับความเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย การถูกแทรกแซงจากนักการเมือง
ท้องถิ่น และการถูกแทรกแซงจากนักการเมืองระดับประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง รายข้อย่อยที่ มีค่า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คือ การปรั บขึ้นของค่า แรงขั้นต่ า (̅X=2.82)
เนื่ องจากในปั จจุบนั เศรษฐกิจมีการผันผวน ทาให้โครงการมีการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามที่
กาหนดไว้ การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามแบบแผน ทั้งแรงงานและผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง
เกิดปั ญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย ทาให้แรงงานต้องการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่าจากการ
ทางานล่วงเวลาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฐสุ ดา วันดี (2561)ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ทาให้
โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าช้าสาหรับผูร้ ับเหมาไทย พบว่า ด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าของงานจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้กบั ผูร้ ับเหมาตามกาหนด
และมีการจ่ายเงินค่าทางานล่วงเวลากับแรงงาน
ด้านสังคม (Social) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการขัดแย้งกับผูอ้ ยู่อาศัยบริ เวณรอบ
โครงการ (̅X=3.30)เนื่องด้วยความร่ วมมือของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างไม่มี
การประสานงานกันระหว่างการปฏิบตั ิงาน จึงทาให้โครงการเกิดความเสี ยหาย และประชาชนรอบ
ข้างได้รับผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่ งก็ส่งผลทาให้เกิด
การขัดแย้งกันในชุมชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมัคร ต้นโลห์ และ ณรงค์ เหลืองบุตร
นาค (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัญหา ปัจจัยและการปรับปรุ งงานก่อสร้างที่ล่าช้าของงานราชการ พบว่า
ปัจจัยความล่าช้าที่เกิดจากทางด้านสังคม ซึ่งมีระดับความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย
คัดค้านหรื อการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง
ด้านเทคโนโลยี (Technology) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ระบบที่ใช้ในการคานวณงานด้านวิศวกรรม ( ̅X=2.45) เนื่ องด้วยในการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ในการก่อสร้างยังเป็ นเครื่ องมือที่ไม่ทนั สมัย ทาให้การปฏิบตั ิงานเกิดปั ญหาบ่อย ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
รับเหมาก่อสร้างได้ดาเนิ นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและช่วยให้การทางานรวดเร็ วมาก
ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ รเดช เศรษฐกัมพู นาถ สุ ขศี ล (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง สาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่ อสร้ างอาคารขนาดใหญ่ : กรณี ศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า
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สาเหตุความล่าช้าของกลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่จงั หวัดนครพนม
ในด้านด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากการประเมินค่าระดับความเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก
หนัก หรื อ อากาศร้อนผิดปกติ เป็ นต้น ( X̅=3.80) แสดงให้เห็นว่า ในธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นจะมี
อุปสรรคมากมายในการกี ดขวางการทางาน ทาให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้างจะต้องมี การ
รับมือในการแก้ไขเพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั วงศกร วศิน
ธรรม (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้างอาคาร พบว่า
ปั จจัยปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมโครงการที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร อยู่ในระดับ
มาก คือ ตัวแปรการเกิดภัยธรรมชาติ และ ตัวแปรความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ
ด้านกฎหมาย (Law หรื อ Legal)ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย โดยรายข้อย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย รายข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีการรองรับกฎหมาย หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุก เป็ นต้น (X̅=2.32) เนื่องจากระเบียบข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การรับเหมาก่อสร้างมีมาตรฐาน และการรองรับสิ ทธิต่างๆ เอื้อต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง
ได้อย่างมี คุณภาพ ทาให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างยอมรั บสิ ทธิ ป ระโยชน์พ้ืนฐานได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั จิรเดช เศรษฐกัมพู นาถ สุขศีล (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ : กรณี ศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า สาเหตุความล่าช้า
ของกลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่จงั หวัดนครพนมในด้านกฎหมาย
โดยพิจารณาจากการประเมินค่าระดับความเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
3) จากการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุค คลกับปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า ของ
งานรับเหมาก่อสร้างงานราชการพบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่มีเพศที่ต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของ
งานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากเพศชายและ
เพศหญิงไม่มีความสัมพันธ์กบั ความล่าช้าในการปฏิ บตั ิงาน และทาให้เพศชายและเพศหญิงไม่เป็ น
ปัจจัยที่ส่งเสริ มต่อตัวแปรตามได้นนั่ เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วงศกร วศินธรรม, (2559) ได้
ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความล่ าช้าของผูร้ ั บ เหมาในงานก่ อสร้ างอาคาร พบว่า ปั จจัยเพศที่
ต่างกันส่ งผลต่อความล่าช้าของผูร้ ับ เหมาในงานก่อสร้างอาคาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จที่ มี อ ายุที่ ต่า งกันมี ผ ลต่ อ ความล่ า ช้า ของงานรั บ เหมาก่ อสร้ า งงาน
ราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในส่ วน
ราชการมีการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่วางแผนไว้ตามคาสั่งในการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน้าที่ อายุจึง
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ไม่ส่งผลต่อความล่าช้าในการปฏิบตั ิงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรษมล เทียนพูด และ
อภิชาต ประสิ ทธิ์สม (2561) ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการ
ก่ อ สร้ า งอาคารชลประทาน กรณี ศึ ก ษา : โครงการก่ อ สร้ า งอาคารชลประทานของส านัก งาน
ชลประทานที่ 9 พบว่า ปัจจัยอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารชลประทานไม่แตกต่างกัน
ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่มีตาแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของงานรั บเหมาก่อสร้างงาน
ราชการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากหน้าที่งานของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
รั บเหมาก่ อสร้ างในส่ วนราชการไม่มีผลต่อตาแหน่ งงานในการปฏิ บตั ิ งาน จึ งทาให้ตาแหน่ งไม่
ส่ งผลต่อความล่าช้าในการปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรษมล เทียนพูด และ
อภิชาต ประสิ ทธิ์สม (2561) ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการ
ก่ อ สร้ า งอาคารชลประทาน กรณี ศึ ก ษา : โครงการก่ อ สร้ า งอาคารชลประทานของส านัก งาน
ชลประทานที่ 9 พบว่าปั จจัยตาแหน่งที่แตกต่างกัน ส่ งผลทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิ นงาน
โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานไม่แตกต่างกัน
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความล่ า ช้า ของงานรั บ เหมา
ก่ อสร้ างงานราชการ ไม่แตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เนื่ องจากระดับการศึกษาเป็ น
ปั จจัยที่ไม่ส่งเสริ มกับผูป้ ระกอบการธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างในส่ วนราชการ และไม่ได้เป็ นปั จจัยที่
ขึ้นกับระดับการศึกษาในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายได้นนั่ เอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วงศกร วศินธรรม (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อความล่าช้าของผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้าง
อาคาร พบว่า ปั จจัยทางการศึกษาที่ต่างกันส่ งผลต่อความล่าช้าของผูร้ ับเหมาในงานก่อสร้างอาคาร
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่มีประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกันมีผลต่อความล่าช้าของงาน
รั บเหมาก่ อสร้ างงานราชการ แตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 เนื่ องจากการทางานจะ
สาเร็จได้ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานและความชานาญ ซึ่งทาให้ปัจจัยประสบการณ์ใน
การท างานส่ งผลต่ อความล่า ช้า ในการปฏิ บ ัติงานของผูป้ ระกอบธุ รกิ จรั บ เหมาก่ อสร้ า งในส่ วน
ราชการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฐสุ ดา วันดี (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ทาให้โครงการ
ก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าช้าสาหรับผูร้ ับเหมาไทย พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
ประสบการณ์การทางานที่ต่างกันมีผลต่อทาให้โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความ
ล่าช้าสาหรับผูร้ ับเหมาไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยการบริ หารงานก่ อสร้าง (5M) กับปั จจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (PESTEL) ที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการพบว่าความสัมพันธ์

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 611
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ระหว่างปัจจัยด้านการบริ การงานก่อสร้าง (5M) กับความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ
ตัวแปรทั้ง 5 ด้าน มี ความสัมพันธ์กบั ความล่าช้าของงานรั บเหมาก่อสร้ างงานราชการได้ ร้ อยละ
50.80 โดยพบปั จจัยที่ มีผลต่อความล่าช้าของงานรั บเหมาก่ อสร้ างงานราชการมากที่ สุด คือ ด้าน
เงินทุน (X3) (Beta = .190) ได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 แสดงให้เห็ นว่า การรั บเหมาก่ อสร้ างมี ก าร
ปฏิ บ ัติง านต่อเนื่ องต้องระบบการจัดสรรมี เงิ นทุ นหรื องบประมาณที่ แบ่ง จ่ ายที่ ต่ อ เนื่ อง ซึ่ งใน
ปัจจุบนั บางโครงการของทางราชการมีการกาหนดวันจ่ายได้ไม่ตรงกับที่กาหนดไว้ จึงทาให้ระบบที่
เกิดจากการอนุมตั ิงบประมาณของรั ฐล่าช้า ส่ งผลถึงการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับเหมาเกิดปั ญหาได้มาก
ที่สุด คือ ก็ปัญหาด้านเงินทุน นัน่ เอง ซึ่ งก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัฐสุ ดา วันดี (2561) ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ทาให้โครงการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความล่าช้าสาหรับผูร้ ับเหมาไทย
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสู งโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r =.835) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) กับความล่าช้าของงานรับเหมา
ก่อสร้างงานราชการ ตัวแปรทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงาน
ราชการได้ ร้อยละ 73.40 โดยพบปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานรับเหมาก่อสร้างงานราชการ
มากที่สุด คือด้านสภาพแวดล้อม (X10) (Beta = .167) ได้อย่างมี นัยสาคัญที่ .05 แสดงให้เห็นว่า ใน
การปฏิบตั ิงานของผูร้ ับเหมาก่ อสร้ างนั้นจะมีการระยะการปฏิบตั ิงานที่ยาวนาน สภาพภูมิอากาศ
หรื อสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของแรงงานได้ และเกิดปัญหาความล่าช้าของ
การปฏิบตั ิงานได้ ทาให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับผลกระทบในด้านนี้ ได้ จึงได้แต่
วางแผนรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่ งก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุทยั พรหมมี (2557)ได้
ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดความล่าช้าในโครงการก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐาน พบว่า
ปั จจัยที่มีความรุ นแรงซึ่ งส่ งผลให้เกิดความล่ าช้าในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5 อันดับ
แรกคือ 1) ความล่าช้าจากสถานที่ก่อสร้างและสภาพแวดล้อมแสดงให้เห็ นว่า ความสัมพันธ์ของ
ความรุ นแรงด้านสภาพสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9. บทสรุป
จากผลการศึ ก ษา เรื่ อง ปั จจัย ที่ ท าให้ง านก่ อสร้ า งล่ า ช้า ของราชการ กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ทั
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุ ปประเดนสาคัญไว้ว่า ปั จจัยการบริ หารงานก่อสร้าง
(5M) ที่ มี ผ ลต่ อความล่ า ช้า ของงานรั บ เหมาก่ อสร้ า งงานราชการได้แก่ ปั จจัย ด้านเงิ นทุน ปั จจัย
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สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) ที่ มีผลต่อความล่ าช้าของงานรั บเหมาก่ อสร้ า งงาน
ราชการได้แก่ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และ ปั จจัยที่ส่งผลทาให้งานก่อสร้างล่าช้าของงานราชการ
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนัก
หรื อ อากาศร้อนผิดปกติทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อความล่าช้าและความต่อเนื่อง
ในการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้างตามมา
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Bramble & Callahan. (2010). Construction Delay Claims, 4thed. United States.
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ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่ อความนิยมในการเข้ าพักบัดเจ็ทโฮเทล
ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อรอนงค์ สหะสันติสุข47

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักบัดเจ็ท
โฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 1) ศึกษาปัจจัยและ
แรงจู งใจของนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริ การบัดเจ็ทโฮเทล 2) ศึกษา
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผูเ้ ข้าพักเพื่อปรับปรุ งการบริ หารองค์การให้ตรงกับความ
ต้องการของผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล 3) เสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจที่เข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ซึ่งมีจานวน 172 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจาการวิจยั พบว่า ก) ระดับการจัดการความรู ้ดา้ นพฤติกรรมของผูเ้ ข้าพัก โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ข) การจัดการความรู ้ดา้ นบุคลากรในองค์การบัดเจ็ทโฮเทล อยู่ในระดับมากที่สุด ค) การ
จัดการความรู ้ที่เป็ นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิ ยมในการเข้าพัก ของบัดเจ็ทโฮเทลโดยมีผลการ
วิเคราะห์การจัดการความรู ้ที่เป็ นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของบัดเจ็ทโฮเทลราย
ด้าน แบ่งเป็ น 6 ด้าน โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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1. บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่ องจากห้องพักสไตล์บดั เจ็ทโฮเทลมีจานวนมาก ทั้งผูป้ ระกอบการรายเก่าและรายใหม่
ดัง นั้น ตลาดการเข้า พัก ในบัด เจ็ ท โฮเทลจึ ง ขยายตัว มากขึ้ น กว่ า เดิ ม อย่ า งมาก จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงานให้ตรงตามเป้าหมายกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริ ง นาไป
สู ้การพัฒนาและการยกระดับการบริ หารในบัดเจ็ทโฮเทลเพื่อคุณภาพสู งสุ ดที่ จะมอบให้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าในสภาวะปั ญหาปั จจุบนั คือ มีการแข่งขันสู งมาก ในกลุ่มธุ รกิจบัดเจ็ทโฮเทลทั้งรายเก่าและ
รายใหม่ และบางที่มีการจัดการการบริ การไม่ดี ไม่มีมาตรฐาน จึงทาการศึกษาปัจจัยและแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล
ในส่ วนของการศึกษาผูว้ ิจยั ต้องการวิจยั เพื่อปรับปรุ งกลยุทธ์ของธุรกิจให้มีประสิ ทธิภาพ
ในการแข่งขันอย่างมากขึ้นโดยศึกษาจากข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ้งสถิติเหล่านี้มกั จะขึ้นอยู่
กับสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อมที่ผนั ผวนอยูต่ ลอดเวลา และจากสิ่ งที่กล่าวมานั้น
ปั จจุบนั ที่พกั เหล่านี้ ตอ้ งเผชิ ญกับการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้น การแข่งขันในธุ รกิจที่พกั จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อมที่ผนั แปรด้วยเช่นกันทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและแรงจูงใจที่มีผลต่อความนิยมในการเข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา เพื่อส่งเสริ มการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและมุ่งสู่ การพัฒนาที่พกั ประเภทนี้ ให้
มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) ศึ ก ษาปั จจัย และแรงจู ง ใจของนัก ท่ องเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ เข้า มาใช้
บริ การบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
2) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผูเ้ ข้าพักเพื่อปรับปรุ งการบริ หารองค์การ
ให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
3) เสนอแนะแนวทางในการสร้างแรงจูงใจที่เข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา
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3. คาถามวิจัย
1) ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอ
เมือง จังหวดนครราชสี มา
2) ปัญหาผูป้ ระกอบการธุรกิจบัดเจ็ทโฮเทลต้องประสบคืออะไร สาเหตุมาจากสิ่ งใด

4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่จะสามารถนาไปต่อยอดพัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาที่
พักให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุดตามสภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ ข้าพัก
2) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถจะนาไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างแรงจูงใจให้ตรงกับ
ความนิยมของปัจจัยและมีผลต่อผูม้ าใช้บริ การ
3) เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจในความต้องการของผูเ้ ข้าพักและได้ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการองค์การบัดเจ็ทโฮเทล

5. ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) แบบเฉพาะเจาะจง ผูท้ ี่เข้าพักบัด
เจ็ทโฮเทล (Customer) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 172 ชุดทาการสอบถามใน
เขตอ าเภอเมื อ งจัง หวัด นครราชสี ม าโดยตอบแบบสอบถามด้ว ยตนเอง (Self-administered
Questionnaire) แล้วเอาผลมาวิเคราะห์และแปลความหมาย

6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ ข้าพักโฮเทลเป็ นประจา และ ผูเ้ ข้าพักโฮเทลอื่นในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยกาหนดตัวอย่างใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973: 1250 อ้างถึงใน
ยุทธ ไกยวรรณ, 2552: 79)
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n=

N
1+Ne2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
รู ปภาพ สูตรยามาเน่
กาหนดให้ขนาดประชากร (N) เท่ากับ 300 คน
กาหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 0.05
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ (n) เท่ากับ 171.24 เพราะฉะนั้น ตัวอย่างที่ใช่วิจยั
เท่ากับประมาณ 172 คน ในการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

7. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามแบ่ง 2 ตอน คือ
ตอน 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบุคคล คาถามประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ
ตอน 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าพัก คาถามประกอบด้วย การหาความรู ้ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล การเข้าพักกับเพื่อน การเข้าพักกับครอบครัว การพัก
เดี่ยวโดยลาพัง เพื่อการจัดการความรู ้เป็ นระบบประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ แลกเปลี่ยน และการ
เรี ยนรู ้

8. การแปลความหมายคะแนน
คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4 การจัดการความรู ้และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เข้าพักตามเกณฑ์ของเบสท์ ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2550: 76)
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ตารางที่ 1 การแปลความหมายคะแนน
คะแนน

ความหมาย

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00

มีระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20

มีระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40

มีระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60

มีระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80

มีระดับน้อยที่สุด

9. การเก็บรวบรวมช้ อมูล
ทาการศึกษาจากหนังสื อ บทความ งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลโดย
1) แบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่วนโดยหารจานวนออกมาให้เท่าๆกัน
2) แบบสอบถาม 1 ส่วน ถามที่บดั เจ็ทโฮเทลที่มีผเู ้ ข้าพักเดิม (ลูกค้าเก่า)
3) เอาแบบสอบถาม 2 ส่วนไปถาม 2 ที่ของบัดเจ็ทโฮเทลในอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา
4) เอาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ การ
ตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อ

10. สถิตใิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
1) วิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic)
ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ ข้อมูลการจัดการความรู้ และประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
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3) วิเคราะห์ ข้อมูลการจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย
การวิเคราะห์และการทดถอยพหุคูณ (Multiple regression)

11. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูพ้ กั บัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ 31 – 50 ปี รายได้ 10,000 – 30,000 บาทต่อเดือน อาชีพนักงานบริ ษทั และยัง
พบว่า ก) ระดับการจัดการความรู ้ดา้ นพฤติกรรมของผูเ้ ข้าพัก โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แบ่งเป็ น
ระดับมากที่สุดจานวน 5 ข้อ และระดับมากจานวน 2 ข้อ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1)
พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวคนเดียว 2) การเข้าพักเพื่อสัมมนาที่จดั ในบัดเจ็ทโฮเทล 3) พักบัดเจ็ท
โฮเทลเมื่อท่องเที่ยวกับครอบครัว 4) พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่ อนฝูง 5) การเข้าพัก
เพื่อศึกษาดูงานที่จดั ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 6) การเข้าพักเพื่อสัมมนาแม้สัมมนาจัด
ที่อื่น 7) การเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานที่จดั นอกเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ข) การจัดการ
ความรู ้ดา้ นบุคลากรในองค์การบัดเจ็ทโฮเทล อยู่ในระดับมากที่ สุด้ งั 4 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมาไป
น้อย จะได้แก่ 1) ความเป็ นมิตรของผูใ้ ห้บริ การ 2) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ 3) ความมีน้ าใจ
เอื้ออารี (Service mind) ของผูใ้ ห้บริ การ 4) ความสามารถในการสื่ อภาษา ค) การจัดการความรู ้ที่เป็ น
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิ ยมในการเข้าพักของบัดเจ็ทโฮเทลโดยมีผลการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู ้ที่เป็ นแรงจูงใขที่สงผลต่อความนิยมในการเข้าพักของบัดเจ็ทโฮเทลรายด้าน แบ่งเป็ น 6 ด้าน
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ คือ 1) ด้านความสะอาด 2) ด้านการ
บริ หารจัดการ 3) ด้านาราคา 4) ด้านการออกแบบที่พกั 5) ด้านสภาพแวดล้อมของที่พกั และระดับ
มาก 1 ข้อ คือ 6) ด้านการเดินทางสะดวก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย
รายการ

X bar

S.D.

ระดับความคิดเห็น

การเข้าพักเพื่อท่องเที่ยวพักผ่ อน
พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวคนเดียว
พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวกับครอบครัว
พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูง
รวม

4.4269
4.32749
4.23977
4.33587

0.5611
0.62903
0.71398
0.63470

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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รายการ
การเข้าพักเพื่อสัมมนา
การเข้าพักเพื่อสัมมนาที่จดั ในบัดเจ็ทโฮเทล
การเข้าพักเพื่อสัมมนาแม้สัมมนาจะจัดที่อื่น
รวม
การเข้ าพักเพื่อศึกษาดูงาน
การเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานที่จดั ในเขตอาเภอ
เมืองจังหวัดนครราชสี มา
การเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานที่จดั นอกเขตอาเภอ
เมืองจังหวัดนครราชสี มา
รวม
การออกแบบที่พกั
การออกแบบอาคารที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล
การตกแต่งอาคารที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล
ขนาดห้องพักโดยรวม
ขนาดห้องนอน
ขนาดห้องน้ า
รวม
ความสะอาด
ความสะอาดโดยรอบอาคารที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล
ความสะอาดโดยรวมที่พกั บัดเจ้ดโฮเทล
สภาพความสะอาดห้องนอน
สภาพความสะอาดห้องน้ า
รวม
การบริหารจัดการ
อาหารเช้าฟรี
อินเทอร์เน็ตฟรี
ส่วนลดพิเศษในการเข้าพัก

X bar

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.34503
3.7076
3.71646

0.59552
0.82142
0.70847

มากที่สุด
มาก
มาก

4.23977

0.64513

มากที่สุด

3.65497
3.94287

1.45225
1.04869

มาก
มาก

4.34503 0.67816
4.30409 0.67619
4.29825 0.67447
4.27485 0.69283
4.51462 0.52266
4.34527 0.654841

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.52047
4.53216
4.53801
4.49708
4.52761

0.51115
0.49896
0.49855
0.53393
0.51048

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.56725
4.52047
4.52047

0.51853
0.56547
0.51115

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 621
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

รายการ
สะสมแต้มผูพ้ กั ในแต่ละครั้งเพื่อเป้นส่ วนลด
เพิ่มเติม
ชื่อเสี ยงในการบริ หารจัดการห้องพัก
ความปลอดภัย
มีกิจกรรมหลากหลายในที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล
กิจกรรมจัดขึ้นในบัดเจ็ทโฮเทลตามเทศกาล
จัดกิจกรรมที่แปลกใหม่
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัด
นครราชสี มา
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
จัดให้มีการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต
ความสะดวกในการจองห้องพัก
ความสะดวกในการจ่ายค่าที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความเป็ นมิตรของผูใ้ ห้บริ การ
ความมีน้ าใจเอื้ออารี (service mind)ของผู ้
ให้บริ การ
ความสามารถในการสื่ อภาษา
รวม
สภาพแวดล้อมโดยรวม
เสี ยงไม่ดงั เงียบสงบ
บรรยากาศโล่งสบาย
ใกล้แหล่ง Shopping และศูนย์อาหาร
อยูใ่ จกลางเมือง
รวม
ราคา
ความคุม้ ค่าของราคาที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล
ค่าบริ การส่งเสริ มต่างๆอยูใ่ นเกณฑ์ราคาถูก
รวม

X bar

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.52047
4.52632
4.50877
4.29825
4.34503
4.45614

0.53354
0.49931
0.5228
0.66574
0.68673
0.60418

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50877
4.50292
4.52047
4.52632
4.51462
4.47953
4.52047

0.53386
0.54477
0.52247
0.51088
0.52266
0.57572
0.51115

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.46199
4.21637
4.49781

0.51015
1.16728
0.55481

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.22222
4.21637
4.23977
4.36257
4.26157

1.16868
1.16728
1.12694
0.619
1.02187

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.45614
4.48538
4.47912

0.62324
0.59586
0.61244

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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รายการ

X bar

S.D.

ระดับความคิดเห็น

การเดินทางสะดวก
การเดินทางมาที่พกั บัดเจ็ทโฮเทลสะดวก
สถานที่พกั บัดเจ็ทโฮเทลอยูใ่ กล้สถานนีขนส่ง
สถานที่พกั บัดเจ็ทโฮเทลอยูใ่ กล่ที่ท่องเที่ยว
มีบริ การเรี ยก แท็กซี่ 24 ชัง่ โมง
รวม

4.25731
3.88304
4.2807
3.89474
4.07894

0.78240
0.80081
0.71134
0.80243
0.77424

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากผลการศึกษาวิจยั ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล
ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ครั้งนี้ พบว่า อาหารเช้าฟรี เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านการบริ หารการจัดการของบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา คือ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในทุกค่าเฉลี่ย
และอยูใ่ นระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด และปัจจัยที่มีผลลาดับรองลงมา คือสภาพความสะอาด
ของห้องนอน อยู่ที่ 4.54 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเป็ นอันดับที่ 2 และอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่ สุด
ส่วนความสะอาดโดยรวมของที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล ความสะอาดโยรอบอาคาร บริ การอินเตอร์เน็ตฟรี
ชื่ อ เสี ย งในการบริ หารการจัด การห้ อ งพัก ได้ร วดเร็ ว อี ก ทั้ง การจับ จองห้ อ งพัก ผ่ า นบริ การ
อินเตอร์ เน็ต รวมถึงความสะดวกในการจับจองห้องพักและความสะดวกในการจ่ายค่าที่พกั ความ
เป็ นมิตรของผูใ้ ห้บริ การ ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีคะแนนค่าเฉลี่ยสู ง และมีผลต่อแรงจู งใจที่
ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ในส่วนของการจัดการความรู ้ที่เป็ นแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักบัดเจ็ทโฮ
เทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มานั้น การเข้าพักเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนจะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.33 การเข้าพักเพื่อสัมมนาจะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.71 การเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานจะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.94
การออกแบบที่พกั จะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.34 ความสะอาดจะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.52 การบริ หารจัดการจะมี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.49 สภาพแวดล้อมโดยรวมจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ด้านราคาจะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.48 และ
ด้านการเดินทางสะดวกการจะมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.08
โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจากคะแนนค่าเฉลี่ยพบว่า ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความ
นิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล ให้ความสาคัญในด้านความสะอาดมากที่สุดเป็ นอันดับ
หนึ่ ง และให้ความสาคัญในด้านการบริ หารการจัดการเป็ นอันดับสอง ด้านของราคา ด้านความรู ้
ความสามารถของบุคลากรในองค์การ ด้านการออกแบบที่พกั ด้านสภาพแวดล้อมของที่พกั ด้าน
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พฤติ ก รรมของผูเ้ ข้า พัก ด้า นการเดิ น ทางสะดวก โดยเรี ย งจากคะแนนค่ าเฉลี่ ย มากไปหาน้อย
ตามลาดับ

12. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
ผลการศึกษาการการศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่า ปั จจัยหลายส่ วนส่ งผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อความ
นิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาอาหารเช้าฟรี เป็ นปัจจัยที่มีผล
ต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านการบริ หารการจัดการของบัดเจ็ท
โฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาสู งที่สุด และปั จจัยที่มีผลลาดับรองลงมา คือสภาพ
ความสะอาดของห้องนอน ส่ วนความสะอาดโดยรวมของที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล ความสะอาดโยรอบ
อาคาร บริ การอินเตอร์เน็ตฟรี ชื่อเสี ยงในการบริ หารการจัดการห้องพักได้รวดเร็ ว อีกทั้งการจับจอง
ห้องพักผ่านบริ การอินเตอร์เน็ต รวมถึงความสะดวกในการจับจองห้องพักและความสะดวกในการ
จ่ายค่าที่พกั ความเป็ นมิตรของผูใ้ ห้บริ การ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความ
นิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาตามลาดับ
ปัจจัยต่อมาคือการเข้าพักเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน การเข้าพักเพื่อสัมมนา การเข้าพักเพื่อศึกษา
ดูงาน การออกแบบที่พกั ความสะอาด การบริ หารจัดการ สภาพแวดล้อมโดยรวม ราคา และการ
เดินทางสะดวก
โดยเมื่อพิจารณาพบว่า ปัจจัยและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพัก
บัดเจ็ทโฮเทล ให้ความสาคัญในด้านความสะอาดมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง และให้ความสาคัญใน
ด้านการบริ หารการจัดการเป็ นอันดับสอง ด้านของราคา ด้านความรู ้ความสามารถของบุคลากรใน
องค์การ ด้านการออกแบบที่พกั ด้านสภาพแวดล้อมของที่พกั ด้านพฤติกรรมของผูเ้ ข้าพัก ด้านการ
เดินทางสะดวก โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ตามลาดับ
เนื่องด้วยการศึกษาวิจยั ในเรื่ องบัดเจ็ทโฮเทลในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสี มายังไม่มี
การศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ มาก่ อน มี เพียงงานที่ ใกล้เคีย งที่ สุ ดเท่า นั้น ซึ่ งเป็ นการเข้าพัก โรงแรมราคา
ประหยัดเช่นกัน แต่เป็ นลักษณะโฮสเทลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ล่าสัน เลิศกูลประหยัด (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและแรงจูงใจสาหรับการเข้า พัก
ที่โฮสเทลในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมของผูเ้ ข้าพักโฮสเทลที่เข้าพักหลายครั้ง
ในกรุ งเทพมหานครส่ ว นใหญ่ น้ ั น จะจองผ่ า น OTA คื อ Overseas Travel Agency เว็ บ ไซต์
www.booking.com มากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับ STATISTIC BRAIN พี่สารวจในปี 2017 ระบุไว้ว่า
เว็บไซต์ www.booking.com นี้ เป็ นที่นิยมในการหาข้อมูลเข้ามาใช้บริ การมากที่สุดในโลกและรอง
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มาคือ Facebook และนักท่องเที่ยว Backpacker สมัยใหม่มองหาที่ท่องเที่ยวและพักโฮสเทล โดย
ผ่านหนังสื อไกด์นาเที่ยวใช้แผนที่และใช้อินเตอร์ เน็ต (งานเขียน Nash, Thyne, & Davies, 2006)
พฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วจะเดิ น ทางมากับ เพื่ อ น รองลงมาคื อ มากับ ครอบครั ว และญาติ
นักท่องเที่ยวหลายคนมักจะเป็ นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคนเดียวลาพังซึ่ งเป็ นที่นิยมและเป็ นกลุ่มที่
น่าสนใจ
กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวชอบทาระหว่างเข้าพักมากที่สุด คือ การเข้าร่ วมงานสังสรรค์ หรื อ
งานเลี้ยงที่ถูกจัดกิจกรรมขึ้น
การเข้าพักในเขตกรุ งเทพมหานครค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.07 ใน 1 ปี ซึ่งนับได้วา่ เข้าพักมากกว่าสอง
ครั้ งต่อปี และค่าเฉลี่ ยในการเข้าพัก ต่อครั้ งใช้ค่าใช้จ่ายที่ 20.25 ดอลลาร์ สหรัฐและค่าเฉลี่ ย ของ
ระยะเวลาที่เข้าพักต่อครั้งคืออยู่ที่ 2.71 หรื อสามวันโดยประมาณและจะเป็ นการท่องเที่ยวพักผ่อน
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครอย่างเดียว
งานวิจยั ของ สุรางคนา จามรสวัสดิ์ (2557) พบว่าผูเ้ ข้าพักโฮสเทลในกรุ งเทพมหานครส่ วน
ใหญ่มาพร้อมเพื่อน และค่าเฉลี่ยของการเข้าพักต่อหนึ่ งครั้งคือ สองคืน ในส่ วนของค่าใช้จ่ายนั้น
การเข้าพักเค้าโฮสเทลเฉลี่ยราคาต่อหนึ่ งคืนจะมากกว่า 500 บาท ความสะอาดของที่พกั มีอิทธิพล
มากที่ สุ ด ในการเลื อ กเข้า พัก ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในลัก ษณะทางกายภาพ ส่ ว นการให้บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตฟรี มีอิทธิพลแรงจูงใจในการส่งเสริ มการตลาดในระดับมาก
งานวิจยั ของ ณัฐกรณ์ เหลืองพิพฒั น์ (2555) และงานวิจยั ของ ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ (2552)
ได้ทางานวิจยั จัดกลุ่มแรงจูงใจใหม่ในการเข้าพักโฮสเทลแบ่งเป็ น 8 กลุ่มคือ โฆษณาส่ วนลด การ
บริ หารและสิ่ งปลูกสร้ าง การต้อนรับบริ ก ารและการสื่ อ บรรยากาศห้องพักและราคา ที่ ต้ งั และ
สภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ขนาดห้อง อาหารเช้าฟรี
งานวิจยั ของ ไพศาล ทองคา (2551) ได้ทางานวิจยั ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อผูเ้ ข้าพักโฮสเทลเป็ น
ระยะเวลายาวนานขึ้น พบว่าการบริ หารจัดการสิ่ งปลูกสร้างและการจัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ส่วน
การเรี ยนรู ้ภายในจิตใจต่อการพัฒนาส่ วนลด และการให้บริ การอาหารเช้าฟรี มีผลต่อความถี่ในการ
เข้าพัก
งานวิจยั ของ Jo – Anne Hecht and David Martin (2006) ได้ทาการวิจยั สิ่ งสาคัญที่สุดในการ
ตัดสิ นใจเข้าพักของคนที่เลือกพักประเภทโฮสเทลและนักท่องเที่ยวประเภท Backpacker พบว่า
แนวคิดที่ สาคัญที่สุดในการตัดสิ นใจมี 5 เรื่ อง คือ ความสะอาด ที่ต้ งั การบริ การส่ วนบุคคล ความ
ปลอดภัย และสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อินเตอร์เน็ตฟรี เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญให้บริ การ
โดยภาพรวมจากผลงานวิจยั คือ ให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญกับการให้บริ การอาหาร
เช้าฟรี มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ตอนช่วงเย็น จัดกิจกรรมมารับประทานอาหารร่ วมกันเพื่อส่งผลต่อ
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ระยะเวลาที่พกั นานขึ้น และเชื่อมมิตรภาพความคุน้ เคย เพื่อที่ผเู ้ ข้าพักเก่าจะกลับมาใช้บริ การในภาย
ภาคหน้าและเพิ่มผูเ้ ข้าพักใหม่มากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการและสิ่ งปลูกสร้ าง
ความสะอาด รวมถึงการบริ การอย่างดีเยีย่ มที่ผใู ้ ช้บริ การเข้าพักรู ้สึกถึงมิตรภาพความเป็ นกันเอง
วัช รพงศ์ รติ สุ พิ ม ล (2562) ได้ทาวิจัย เรื่ อ งการวิ เคราะห์ธุ รกิ จ โฮสเทลใน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร ในเรื่ องโครงการการตลาดและการแข่งขัน ผลการวิจยั พบว่ามี 3 พฤติกรรมการ
แข่งขันทางด้านราคา และด้านที่ไม่ใช่ราคาของโฮสเทลในพื้นที่เขต ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร เนื่อง
ด้วยราคาที่พกั ไม่แตกต่างกันมากนัก และแต่ละแห่งมีบริ การที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถทดแทนกัน
ได้ ราคาปรับขึ้นลงได้ตามฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนลดที่มี
จะปรากฏตามเว็บ ไซต์ก ารท่ อ งเที่ ย วและการจองที่ พ กั โฮสเทล โดย โฮสเทลในพื้ น ที่
เดียวกันราคาไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงใช้กลยุทธ์อื่นในการแข่งขันที่ไม่ใช่ดา้ นราคาคือการสร้าง
เอกลักษณ์ให้แก่โฮสเทล และการแข่งขันที่ไม่ใช่ดา้ นการแข่งขันทางราคานั้น พบว่ามี 3 รู ปแบบคือ
1) การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ ในที่น้ ี คือมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและการตกแต่ง
ภายในถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญโดยต้องสร้างเอกลักษณ์ให้โฮสเทลไม่ว่าจะเป็ นการตกแต่ง หรื อ
บรรยากาศในโฮสเทล อีกทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกต้องพร้อม เช่น อาหารว่าง การให้สัญญาณ
Wi-Fi เครื่ องซักผ้า รวมทั้งบริ การที่ดีเป็ นมิตรจากพนักงาน
2) ช่ องทางการส ารองที่ พกั ของผูใ้ ช้บริ การโฮสเทลผ่านสองช่ องทางหลักคือ
OTAS เว็บไซต์การให้จองที่พกั และ Facebook รู ปประกอบการต้องทาให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถที่จะ
สารองที่พกั ผ่านทุกเว็บไซต์
3) ตามส่ ง เสริ ม การขายผ่า นการโฆษณาผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ช่ น การใช้
Blogger หรื อเว็บไซต์การท่องเที่ยวเป็ นสื่ อกลางส่งผ่านข้อมูลจากโฮสเทลไปสู่ผใู ้ ช้บริ การ
กลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็ จที่ผูป้ ระกอบการต้องคานึ งถึงคือ การเข้าถึงได้ง่ายของทาเล
ที่ต้ งั เช่น แสดงที่ต้ งั ให้ชดั เจนในแผนที่โดยเฉพาะที่ต้ งั ในซอย และความสะดวกและง่ายในการเข้า
สารองที่พกั
ผู ้ป ระกอบการโฮสเทลใน เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ อ ยากให้ ภ าครั ฐ
สนับสนุ นหลายทาง เช่น การอบรมทางด้านกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่กาหนด
อาคารประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 การสนับสนุนทางด้านเงินทุนและอยากให้ภาครัฐส่ งเสริ ม
ธุรกิจให้การแข่งขันเป็ นธรรมเนื่องจากผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เป็ นรายย่อย
งานวิจยั ของ Chuthongkam (2016) ได้ทาการวิจยั ในแง่ของพฤติกรรมการแข่งขันในธุ รกิจ
โฮสเทลพบว่าเป็ นธุรกิจที่มีอิสระในการบริ หารและการออกแบบการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ และการ
ตกแต่งภายในเป็ นไปตามที่ผูป้ ระกอบการชอบ บริ หารจัดการง่าย ใช้บุคลากรในการดาเนิ นงาน
ภายในธุรกิจน้อย
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งานวิจยั ของ Pawan (2016) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ เป็ นตัวกาหนดที่ ต้ งั ของโฮสเทล
ผลการวิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ด้า นการขนส่ ง ที่ ส ะดวกและปั จ จัย ด้า นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลต่ อ
นักท่องเที่ยวที่เลือกพักโฮสเทลและทาเลที่ดีสาหรับการสร้างที่พกั ประเภทโฮสเทล พบว่าเขตราช
เทวีเป็ นทาเลที่ดี เหมาะสาหรับการทาที่พกั ประเภทโฮสเทล ใกล้กับการขนส่ งสาธารณะหลาย
ประเภท ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการค้ามากมาย
จากงานวิจยั พบว่าโครงสร้างอาคารโฮสเทลหลายแห่งมีปัญหา เนื่องจากถูกดัดแปลงอาคาร
พานิชย์เก่ามาเป็ นโฮเทล และมีค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษามาก โฮสเทลแต่ละที่อยูใ่ กล้กนั มาก ทาให้
มีการแข่งขันสูง มีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดกัน ในขณะเดียวกันธุรกิจโฮสเทลในเขตราชเทวีถือว่า
มีโอกาสเติบโตขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากนักท่องเที่ยวรุ่ นใหม่นิยมการท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น
อี กทั้งกระแสการท่ องเที่ ย วแบบประหยัดกาลัง เป็ นที่ นิยมและกาลังเป็ นที่ นิย มเพิ่มมากขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่ องในประเทศไทย จึ ง ท าให้มี ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ส นใจธุ รกิ จ โฮสเทลมากขึ้ น ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการรายเดิมควรลดต้นทุนในการดาเนินงาน แต่ยงั คงคุณภาพในการให้บริ การไม่ให้ลดลง
เพื่อรักษาส่ วนแบ่ งทางการตลาด และผูป้ ระกอบการควรพัฒนาในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่ อ
ตอบสนองผูเ้ ข้าพักให้หลากหลายมากขึ้น เช่น หารจัดโปรแกรมการสอนทาอาหารไทยภายในโฮส
เทล การจัดการแนะนาหรื อ การจัดกิจกรรมไปเที่ยวสถานที่ที่มีชื่ อเสี ยง โดยโฮสเทลยัดเอง ให้
เหมือนกับว่ากาลังไปเที่ยวกับเพื่อน
การปรับตัวของพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ระกอบการโฮสเมลให้เข้าใจถึงความหลากหลายขอ
ผูเ้ ข้า พัก เช่ น อุ ป นิ สั ย วัฒ นธรรม ภาษา และสั ง คมของแต่ ล ะชาติ และภาครั ฐ ควรมี ส่ ว นช่ วย
สนับสนุนธุ รกิจโฮสเทลทั้งทางด้านปรับปรุ งด้านกฎหมาย อบรมด้านกฎหมาย สนับสนุนทางการ
เงินสาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมให้แก่ ธุ รกิ จโฮสเทล ส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษาที่ได้กบั ผลการศึกต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว พบว่ามีคาม
สอดคล้องกัน เช่น จากผลการศึกษาพบว่า อาหารเช้าฟรี มีผลต่อแรงจูงใจในการเขข้าพักของผูเ้ ข้าพัก
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพศาล ทองคา, 2551
ได้ท างานวิ จัย ด้า นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู เ้ ข้า พัก โฮสเทลเป็ นระยะเวลายาวนานขึ้ น ซึ่ ง พบว่า การ
ให้บริ การอาหารเช้าฟรี มีผลต่อความถี่ในการเข้าพัก เป็ นต้น
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13. บทสรุป
13.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้เข้ าพัก
กลุ่มตัวอย่างคือผูเ้ ข้าพักบัดเจ็ทโฮเทลในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย อายุ 31 – 50 ปี รายได้ 10,000 – 30,000 บาทต่อเดือน อาชีพพนักงานบริ ษทั
13.2 การจัดการความรู้ ด้านพฤติกรรมการเข้ าพักของผู้ใช้ บริการบัดเจ็ทโฮเทล
ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดการความรู ้
ด้านพฤติกรรมของผูเ้ ข้าพัก ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ผลการศึกษา
ด้านนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับ
จากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวคนเดียว 2) การเข้าพักเพื่อสัมมนาที่จดั
ในบัดเจ็ทโฮเทล 3) พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวกับครอบครัว 4)การเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานที่จดั
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 5) พักบัดเจ็ทโฮเทลเมื่อท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูง 6) การเข้า
พักเพื่อสัมมนาแม่สัมมนาจัดที่อื่น 7) การเข้าพักเพื่อศึกษาดูงานที่จดั นอกเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา
13.3 การจัดการความรู้ ด้านบุคลากรในองค์ การบัดเจ็ทโฮเทล
ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดการความรู ้
ความสามารถของบุคลากรในองค์การตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1)
ความเป็ นมิตรของผูใ้ ห้บริ การ 2) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ 3) ความมีน้ าใจเอื้ออารี (Service
Mind) ของผูใ้ ห้บริ การ 4) ความสามารถในการสื่ อภาษา
13.4 การจัดการความรู้ ที่เป็ นแรงจูงใจที่ส่งผลต่ อความนิยมในการเข้ าพักของบัดเจ็ทโฮเทล
ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในการเข้าพักบัดเจ็ทโฮเทล โดยแบ่งเป็ น 6 ด้าน และตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ผลการศึกษาด้านนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) ด้าน
ความสะอาด 2) ด้านการบริ หารจัดการ 3) ด้านราคา 4) ด้านการออกแบบที่พกั 5) ด้านสภาพแวดล้อม
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ของที่พกั 6) ด้านการเดินทางสะดวก โดยมีผลการวิเคราะห์การจัดการความรู ้ที่เป็ นแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อความนิยมในการเข้าพักของบัดเจ็ทโฮเทลรายด้าน ได้ดงั นี้
1) ด้ านความสะอาด ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิ ยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านความสะอาด ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 4
ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) สภาพความสะอาดห้องนอน 2) ความสะอาดโดยรวม
ที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล 3) ความสะอาดโดยรอบอาคารที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล 4) สภาพความสะอาดห้องน้ า
2) ด้ านการบริ หารจัดการ ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิ ยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านการบริ หารจัดการ
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดทั้ง 14 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) อาหารเช้าฟรี 2) ชื่อเสี ยงในการบริ หาร
จัดการห้องพัก 3) ความสะดวกในการจองห้องพัก 4) ส่วนลดพิเศษในการเข้าพัก 5) จัดให้มีการจอง
ห้ อ งพัก ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต 6) สะสมแต้ม ผู ้พ ัก ในแต่ ล ะครั้ งเพื่ อ เป็ นส่ ว นลดเพิ่ ม เติ ม 7)
อินเทอร์เน็ตฟรี 8) ความปลอดภัย 9) ความสะดวกในการจ่ายค่าที่พกั บัทเจ็ดโฮเทล 10) จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสี มา 11) โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต 12) จัดกิจกรรมที่แปลก
ใหม่ 13) กิจกรรมจัดขึ้นในบัดเจ็ทโฮเทลตามเทศกาล 14) มีกิจกรรมหลากหลายในที่พกั บัดเจ็ทโฮ
เทล
3) ด้ านราคา ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิ ยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านราคา ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่า ง เมื่ อพิ จารณาแล้ว พบว่า อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด โดยอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง 2 ข้อ เมื่ อ
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) ความคุม้ ค่าของราคาที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล 2) ค่าบริ การเสริ ม
ต่างๆ อยูใ่ นเกณฑ์ราคาถูก
4) ด้ านการออกแบบที่พัก ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านการออกแบบที่พกั
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดทั้ง 5 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) ขนาดห้องนอน 2) การออกแบบอาคารที่
พักบัดเจ็ทโฮเทล 3) การตกแต่งอาคารที่พกั บัดเจ็ทโฮเทล 4) ขนาดห้องพักโดยรวม 5) ขนาดห้องน้ า
5) ด้ านสภาพแวดล้ อมของที่พัก ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านสภาพแวดล้อม
ของที่พกั ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยอยูใ่ น

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 629
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1) อยู่ใจกลางเมือง 2) ใกล้แหล่ง
Shopping และศูนย์อาหาร 3) เสี ยงไม่ดงั เงียบสงบ 4) บรรยากาศโล่งสบาย
6) ด้ านการเดินทางสะดวก ตามความคิดเห็นของการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความนิยมในการเข้าพักของผูเ้ ข้าพักในด้านการเดินทางสะดวก
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ผลการศึกษาด้านนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้แก่ 1)
สถานที่พกั บัดเจ็ทโฮเทลอยูใ่ กล้ที่ท่องเที่ยว 2) การเดินทางมาที่พกั บัดเจ็ทโฮเทลสะดวก 3) มีบริ การ
เรี ยกแท็กซี่ 24 ชัว่ โมง 4) สถานที่พกั บัดเจ็ทโฮเทลอยูใ่ กล้สถานีขนส่ง
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การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่ างด้าว
ที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนในอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเปรี ยบเทียบ
รายรับกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในอาเภอวังน้ า
เขี ย ว จัง หวัดนครราชสี ม า การศึ ก ษานี้ เป็ นแบบส ารวจและศึ ก ษาข้อมู ล ย้อ นหลัง โดยการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามที่มารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วย
นอก โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ในปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ 2562 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเงินบัญชี ได้แก่ รายรับจากการขึ้น
ทะเบียน รายรับจากการตรวจสุ ขภาพ รายรั บจากการใช้บริ การในแต่ละครั้ งที่ตอ้ งชาระ 30 บาท
ส่ วนด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ยต่อครั้ ง รวมถึ งด้านการรั บบริ การ ได้แก่ ข้อมูลของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ มารั บบริ ก าร
จากนั้นจึงทาการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริ งของแรงงานต่าง
ด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนและรายได้ที่ได้จากบัตรประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว
ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนในปี งบประมาณ 2561 จานวนทั้งหมด
852 คน โดยเป็ นแรงงานต่างด้าว 607 คน และผูต้ ิดตาม 245 คน ส่ วนปี งบประมาณ 2562 มีจานวน
851 คน เป็ นแรงงานต่า งด้า ว 607 คน และผูต้ ิ ดตาม 244 คน แรงงานส่ วนใหญ่เป็ นชาวกัมพู ชา
รองลงมาเป็ นชาวเมียนมาและชาวลาว โดยสัดส่ วนแรงงานเพศชายและเพศหญิงมีจานวนใกล้เคียง
กัน แรงงานส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 16 - 30 ปี ในปี งบประมาณ 2561 มีรายรับ 800,735 บาท และ
ในปี งบประมาณ 2562 มี ร ายรั บ รวม 799,277 บาท ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล ใน
ปี งบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว จานวน 208,121 บาท ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายถูกใช้ไปเพียงร้อยละ 25.99 ยังคงมีรายได้เหลือในกองทุนประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว
อยูอ่ ีกร้อยละ 74.01 จากรายได้ท้ งั หมด และปี งบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
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แรงงานต่างด้าว จานวน 190,572 บาท ค่าใช้จ่ายถูกใช้ไปเพียงร้อยละ 23.84 ยังคงมีรายได้เหลือใน
กองทุนประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวอยู่อีกร้อยละ 76.16 จากรายได้ท้ งั หมด ส่ วนการใช้บริ การ
สุ ข ภาพ พบว่า มี แรงงานต่ า งด้า วมาใช้บริ ก ารด้า นสุ ข ภาพทั้งหมด 1,086 คน ซึ่ งในจานวนของ
ผูร้ ับบริ การทั้งหมด มีจานวนแรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนเพียง 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.89 ส่ วน
ปี งบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมด 577 คน ซึ่งมีจานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนเพียง 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.61 โดยส่วนใหญ่เป็ นแรงงานชาวกัมพูชา และ
เป็ นเพศหญิง
จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนในอาเภอวัง
น้ าเขียว พบว่าปี งบประมาณ 2561 และ 2562 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน
ที่มารับบริ การใกล้เคียงกัน คือ 300.32 บาท และ 292.74 บาท ตามลาดับ ส่ วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
ของแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนที่มารับบริ การ ปี งบประมาณ 2562 มากกว่า ปี งบประมาณ 2561 คือ
878.21 บาทต่อคน และ 712.74 บาทต่อคน ตามลาดับ ส่ วนร้อยละของผูม้ ารับบริ การต่อผูข้ ้ ึนทะเบียน
ทั้งหมด ปี งบประมาณ 2562 ลดลงจากปี งบประมาณ 2561 จากร้อยละ 34.27 เป็ นร้อยละ 25.50 โดย
เฉลี่ยแรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่จะมารับบริ การคนละประมาณ 2-3 ครั้ง เมื่อคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อ
คนแล้วพบว่าสู งกว่างบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร เนื่ องจากการส่ งเสริ มให้แรงงานต่างด้า วขึ้น
ทะเบี ยนอย่างถูกกฎหมายนั้น จะเป็ นการช่ วยลดความเสี่ ยงด้า นงบประมาณของการทาประกัน
สุ ข ภาพให้กับ แรงงานต่า งด้า ว หากพิ จารณางบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรของผูป้ ่ วยนอก ใน
ปี งบประมาณ 2561 ที่มีรายรับ 800,735 บาท และปี งบประมาณ 2562 ที่มีรายรับ 799,277 บาท แต่มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคิดเป็ นร้อยละ 25.19 และร้อยละ 23.84 ของรายรับทั้งหมดตามลาดับ
ทาให้โรงพยาบาลวังน้ าเขียวมีงบประมาณเพียงพอสาหรับการบริ หารจัดการได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ในการวางแผน และจัดทามาตรการใน
การการจัดการงบประมาณในการให้บริ การด้านสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว โดยอาจมีกองทุน
ชดเชยค่าบริ การ มีการกาหนดอัตราค่าบริ การร่ วมจ่ายเฉพาะโรค โดยเฉพาะโรคที่ตอ้ งรักษาต่อเนื่ อง
เป็ นเวลานาน เพื่ อลดภาระงบประมาณของโรงพยาบาล ทั้ง นี้ ค วรดาเนิ นการไปพร้ อมกับ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ กด้วย อีกทั้งสามารถใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการตรวจสุ ขภาพและการประกัน
สุ ขภาพ เพื่อพิจารณาอัตราค่าบริ การที่เหมาะสม สิ ทธิ ประโยชน์ในการคุม้ ครองแรงงานต่างด้าว
และการช่วยเหลือด้านงบประมาณกรณี ที่โรงพยาบาลประสบปัญหา และที่สาคัญสามารถนาข้อมูล
ไปใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการบังคับด้านกฎหมายอย่างเข้มงวด ให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามา
ทางานในประเทศไทย ต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องภายหลังการเปิ ดเสรี อาเซียน
คาสาคัญ: ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว
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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. บทนา
เนื่ องจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องของประเทศไทย ส่ งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาเป็ นภาคอุตสาหกรรมและการบริ การ
มากขึ้ น อี ก ทั้ง เรื่ องของโครงสร้ า งประชากรที่ มี จานวนผูส้ ู ง อายุม ากขึ้ น วัย แรงงานลดลง ภาค
เศรษฐกิจยังคงใช้แรงงานทักษะน้อย แรงงานไทยเลือกงาน ส่งผลให้มีความต้องการด้านแรงงานสู ง
มากขึ้น แรงงานภายในประเทศมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมื อ เช่น ด้านการเกษตร การ
ก่อสร้าง การประมง เป็ นต้น ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นต้องหาแรงงานมาทดแทน จึงเกิดการย้าย
ถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีลกั ษณะเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่ อีกประเทศหนึ่งโดย
อาจจะเป็ นทั้งแรงงานในประเทศ หรื อแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น ลาว กัมพูชา
เมี ย นมา และเวี ย ดนามอี ก ทั้ง การจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิ จของอาเซี ย น” ภายในปี 2558 เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้อาเซี ยนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สิ นค้า บริ การ การ
ลงทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี แรงงานต่างด้าวจึงอพยพเข้าสู่ ประเทศ
ไทยมากยิ่งขึ้น การอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจานวนมากทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา
เนื่องจากยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีพอ ทาให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข
เมื่ อกล่าวถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นจากแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะผลกระทบทางด้าน
สาธารณสุ ข แรงงานต่างด้าวบางส่ วนเป็ นพาหะของโรคใหม่ ๆ ในประเทศไทย แม้ว่าแรงงานต่าง
ด้า วที่ ข้ ึ นทะเบี ย นถู ก ต้องตามกฎหมายจะได้รับ การตรวจสุ ข ภาพและค้นหาโรคจากหน่ วยงาน
สาธารณสุ ขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุ ขภาพ แต่ก็มีจานวนน้อยมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่ข้ นึ ทะเบียน สร้างปัญหาและผลกระทบทางด้านสาธารณสุ ข
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องการ
ตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยได้ออกมาตรการและ
แนวทางการดาเนิ นงานการตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว เพื่อให้
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานของหน่วยบริ การที่
ให้บริ การด้านสุ ขภาพแก่แรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว และผูต้ ิดตามแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้อง
มีประสิ ทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสุ ขภาพสาหรับการขึ้นทะเบียนและทาประกันสุ ขภาพต่างด้าว และผูต้ ิดตามแรงงานต่าง
ด้าว จะแบ่งค่าประกันสุ ขภาพออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1) การส่ งเงินค่าประกันสุ ขภาพให้กองทุน
ส่ วนกลาง กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ และค่าบริ การทางการ
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แพทย์กรณี ค่าใช้จ่ายสูง ค่าบริ การยาต้านไวรัส และอื่น ๆ ต่อราย 2) การส่ งเงินค่าประกันสุขภาพให้
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ และจ่ายเป็ น
กองทุนกลางเพื่อชดเชยเป็ นค่าบริ การทางการแพทย์ผูป้ ่ วยใน (IPD) เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริ การที่
ให้บริ การผูป้ ่ วยแรงงานต่างด้าว และ 3) เงินค่าประกันสุ ขภาพสาหรับหน่วยบริ การ เมื่อแรงงานต่าง
ด้า วหรื อ ผู ้ติ ด ตามที่ ท าการขึ้ น ทะเบี ย นได้รั บ การเจ็ บ ป่ วย ก็ จ ะเข้า ใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข จาก
โรงพยาบาลภายในจังหวัดนครราชสี มาแบบผูป้ ่ วยนอกให้ ชาระ 30 บาทต่อครั้ง โรงพยาบาลบาง
แห่ งอาจมีภาวะขาดทุนอยู่แล้วจึงเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงที่จะประสบปั ญหาทางการเงินเพิ่มขึ้นได้
เนื่องจากงบประมาณต่อหัวที่นอ้ ยเกินไป
อาเภอวังน้ าเขียวถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานครมากนัก จึงทาให้มี
นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลมาเที่ยวเป็ นระยะ โดยอาเภอวังน้ าเขียวมีท้ งั รี สอร์ ต โฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรมากมาย รวมไปถึงการก่อสร้างถนนหนทางเพื่อการคมนาคม อีกทั้งระยะห่างจากชายแดน
เพื่อนบ้านไม่ได้ไกลมากนัก ทาให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานเป็ นจานวนมาก เนื่องจาก
ค่ า แรงที่ ต่ า และความสามารถในการท างานหนัก ของแรงงานเหล่ า นี้ ภายหลัง จากการจัด ตั้ง
ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) โรงพยาบาลวังน้ าเขียวมี
แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามขึ้นทะเบียนในปี งบประมาณ 2561 จานวน 852 คน และปี งบประมาณ
2562 จ านวน 851 คน ค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลทั้ง หมดคิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 208,121 และ
190,572 บาท ตามลาดับ นอกจากนั้นยังพบว่ามีแรงงานต่างด้าวจานวนมากที่เข้ามาทางานอย่างผิด
กฎหมาย ท าให้ก ารเข้า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ของประเทศไทยต้อ งแลกมาด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ สู ง
พอสมควร แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ จึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เรี ยกเก็บได้จากแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนในปี งบประมาณ 2560–2562 มีมูลค่าถึง 22,865
บาท ในอนาคตอาจมีการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ พ้ืนที่อาเภอวังน้ าเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น อาจส่ งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลของแรงงานต่ า งด้า วที่ ไ ด้รั บ การขึ้ น
ทะเบียน ในอาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
2) เพื่อเปรี ยบเทียบรายรับกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน ในอาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
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3. คาถามการวิจัย
นโยบายของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ แรงงานต่ า งด้ า ว มี ผ ลต่ อ รายรั บ และรายจ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวอย่างไร
รัฐบาลควรมีนโยบายอย่างไร ในการแก้ปัญหาด้านงบประมาณในส่ วนที่โรงพยาบาลไม่
สามารถเรี ยกเก็บได้ และควรกาหนดอัตราค่าประกันสุขภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสม

4. ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรที่ศึกษา คือ แรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนและมารับบริ การที่โรงพยาบาลวังน้ า
เขียว อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลของแรงงานต่ า งด้า วขึ้ น ทะเบี ย น จะศึ ก ษาเฉพาะค่ า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก เนื่องจากรายรับของการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอกเป็ นการเหมาจ่ายให้
โรงพยาบาลบริ หารจัดการเอง ซึ่ งจะรวมต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์สิ่งก่อสร้ าง ค่าบริ หาร
จัดการและต้นทุ นการพัฒนา ส่ วนค่ารั กษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยในนั้น จะมี การเบิ กจ่ ายตามกลุ่ ม
วินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Groups: DRG) อยู่แล้ว โดยช่วงระยะเวลาที่ศึกษา คือ ข้อมูล
ปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ 2562

5. ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้ อมูล
การศึ ก ษานี้ เป็ นแบบส ารวจและศึ ก ษาข้อมู ล ย้อนหลัง โดยการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก
ทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามที่มารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลวัง
น้ าเขียว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 (ปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ
2562)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามที่ข้ นึ ทะเบียน ซึ่งมารับบริ การแบบ
ผู ้ป่ วยนอกที่ โ รงพยาบาลวัง น้ าเขี ย ว ระหว่ า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง 30 กั น ยายน 2562
(ปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ 2562)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการมา
รับบริ การ ข้อมูลการวินิจฉัยของแพทย์ ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และแบบสัมภาษณ์
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บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ผู ้อ านวยการโรงพยาบาลวัง น้ า เขี ย ว เจ้า หน้ า ที่ ศู น ย์ป ระกัน สุ ข ภาพ
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่
ได้จากฐานข้อมูล HOSxP ของโรงพยาบาลวังน้ าเขียว โดยเก็บข้อมูลเฉพาะแรงงานต่างด้า วที่ ข้ ึน
ทะเบี ย น และแหล่ง ข้อมู ลทุ ติ ย ภูมิ จากข้อมูลบัญชี และการเงิ น ซึ่ งเป็ นบัญชี เกณฑ์เงิ นสด (Cash
Basis) ที่ได้รับโอนค่าประกันสุ ขภาพของศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จจาก
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มา และที่ได้รับจากแรงงานต่างด้าวที่จ่ายค่าประกันสุ ขภาพ
โดยตรงที่โรงพยาบาล
เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล แล้ว จะมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล ที่ ม าจาก
คอมพิวเตอร์ โดยกระบวนการทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ดังนี้
1) การทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ทาการตรวจสอบ และจัดการแก้ไข
ให้ถูกต้องหรื อตัดทิ้งไป ซึ่ งอาจเกิ ดจากความผิดพลาดในการบันทึ กข้อมูล เพื่อให้สามารถนามา
วิเคราะห์ได้ เช่น มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ต้องตรวจสอบซ้ าจากเวชระเบียนเนื่ องจากมีโอกาสค่อนข้าง
น้อยที่ จะเป็ นไปได้และไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานที่จะขึ้นทะเบี ยน ค่ารั กษาพยาบาลหากเกินครั้งละ
1,000 บาท อาจมีความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเนื่องจากการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก ส่ วนมากจะ
เป็ นการเจ็บป่ วยที่ไม่รุนแรงค่ารักษาพยาบาลไม่สูงมาก ต้องนาเวชระเบียนมาตรวจสอบซ้ าเช่ นกัน
เป็ นต้น
2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) มีการสุ่มข้อมูลมาร้อยละ
10 เพื่ อนามาตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนในการบันทึ ก ข้อมูล ในคอมพิ วเตอร์ โดยนาเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยมาเทียบกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ได้แก่ เพศ อายุ การวินิจฉัย หัตถการ ค่าบริ การรังสี
วิทยา ค่าบริ การทางห้องปฏิบตั ิการ เวชภัณฑ์ ยาที่ผูป้ ่ วยได้รับและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ดังนี้
ด้านเงินบัญชี ได้แก่ รายรับจากการขึ้นทะเบียน รายรับจากการตรวจสุ ขภาพ รายรับจากการ
ใช้บริ การในแต่ละครั้งที่ตอ้ งชาระ 30 บาท ของทั้งแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตาม
ด้านค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมและแยกเป็ นหมวดหมู่ตามเกณฑ์
ของกรมบัญชี กลาง ค่าใช้จ่ ายเฉลี่ ยต่อคน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ งของทั้งแรงงานต่างด้าวและ
ผูต้ ิดตาม
ด้านการรับบริ การ ได้แก่ ข้อมูลของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่มารับการรักษาโดยเป็ นทั้ง
คนที่ข้ นึ ทะเบียนและไม่ข้ นึ ทะเบียน และข้อมูลของแรงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนที่มารับบริ การจริ ง
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จากนั้นจึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บระหว่า งค่ า ใช้จ่า ยในการรั ก ษาพยาบาลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ของ
แรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนและรายได้ที่ได้จากบัตรประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว

6. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในอาเภอ
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา จึงนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่
1. ข้ อมูลทั่วไปของแรงงานต่ างด้ าวที่ขนึ้ ทะเบียนที่อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
จากการรวบรวมข้อมู ล ของแรงงานต่ า งด้า วที่ ข้ ึ นทะเบี ย นในอาเภอวัง น้ า เขี ย ว จัง หวัด
นครราชสี มา พบว่าในปี งบประมาณ 2561 มีจานวนของแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนทั้งหมด 852
คน ประกอบไปด้วยแรงงานจาก 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา 169 คน กัมพูชา 540 คน และลาว 143
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.83, 63.38 และ 16.79 ตามล าดับ ส่ ว นปี งบประมาณ 2562 มี จ านวนของ
แรงงานต่างด้าวที่ ข้ ึนทะเบียนทั้งหมด 851 คน ประกอบไปด้วยเมียนมา 176 คน กัมพูชา 563 คน
และลาว 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.68, 66.16 และ 13.16 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มู ลในปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ 2562 พบว่ามี จานวน
แรงงานต่ า งด้า วที่ ข้ ึ นทะเบี ย นจานวนไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง แรงงานส่ วนใหญ่ เป็ นสั ญชาติ กัม พู ช า
ประมาณร้ อยละ 60 โดยแรงงานต่างด้าวกว่าครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศชาย ที่ มี อายุอยู่ระหว่าง 16-30 ปี
จานวน 284 และ 279 คน ตามลาดับดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของแรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนที่อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสี มา
ข้ อมูล

ปี งบประมาณ 2561

ปี งบประมาณ 2562

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

852

100.00

851

100.00

แรงงานต่างด้าว

607

71.24

607

71.33

ผูต้ ิดตาม

245

28.76

244

28.67

จานวนแรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียน
ทั้งหมด (คน)

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 641
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อมูล

ปี งบประมาณ 2561

ปี งบประมาณ 2562

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

เมียนมา

169

19.83

176

20.68

กัมพูชา

540

63.38

563

66.16

ลาว

143

16.79

112

13.16

ชาย

447

52.46

439

51.59

หญิง

405

47.54

412

48.41

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

-

-

-

-

สัญชาติ (คน)

เพศ (คน)

อายุ (คน)

2. รายรับและค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ขนึ้ ทะเบียน
ในส่ วนของรายรับ การขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าวจะทาให้มีรายรับจากแรงงานต่าง
ด้าว ได้แก่ ค่าประกันสุ ขภาพ และค่าตรวจสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตาม โดยคิดเฉพาะ
เงินที่ได้รับจัดสรรสาหรับหน่วยบริ การ รวมถึงรายได้ที่ได้จากการมาใช้บริ การที่โรงพยาบาลครั้งละ
30 บาท โดยในปี งบประมาณ 2561 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,945 บาท และรายรับที่ได้
จากการใช้บริ การผูป้ ่ วยนอก ครั้งละ 30 บาท จานวน 20,790 บาท รวมเป็ น 800,735 บาท และใน
ปี งบประมาณ 2562 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,747 บาท รายรับที่ได้จากการใช้บริ การ
ผู ป้ ่ วยนอก ครั้ งละ 30 บาท จ านวน 19,530 บาท รวมเป็ น 799,277 บาท ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก พบว่าในปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว จานวน 208,121บาท และ 190,572 บาท ตามลาดับ ดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงรายรับเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรในการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอกและค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน
ข้ อมูล

ปี งบประมาณ 2561

ปี งบประมาณ 2562

ค่าประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าว

427,935

427,935

ค่าประกันสุ ขภาพผูต้ ิดตาม

48,510

48,312

ค่าตรวจสุ ขภาพ

303,500

303,500

ค่าบริ การครั้งละ 30 บาท

20,790

19,530

รวมรายรับทั้งหมด (บาท)

800,735

799,277

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (บาท)

208,121

190,572

592,614

608,705

รายรับจากแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน (บาท)

คงเหลือ (บาท)

3. การใช้ บริการด้ านสุ ขภาพของแรงงานต่ างด้ าวในแผนกผู้ป่วยนอก
ในปี งบประมาณ 2561 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมดเป็ นจานวน
1,086 คน ซึ่ งในจานวนของผูร้ ับบริ การทั้งหมดนี้ มีจานวนแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนเพียงแค่
292 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.89 ส่ วนปี งบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การด้านสุ ขภาพ
ทั้งหมดเป็ นจานวน 577 คน ซึ่งเป็ นแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนเพียง 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.61
โดยส่วนใหญ่เป็ นแรงงานชาวกัมพูชา รองลงมาเป็ นเมียนมา และลาว ดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 4 จะพบว่ า แรงงานต่ า งด้ า วที่ ม ารั บ บริ การทั้ง ปี งบประมาณ 2561 และ
ปี งบประมาณ 2562 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีจานวน 178 และ 139 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.96 และร้อยละ 64.06 มีจานวนครั้งการมารับบริ การอยูท่ ี่ 430 ครั้งและ 377 ครั้ง ตามลาดับ
ซึ่งจะพบว่ากลุ่มอายุที่มีการใช้บริ การด้านสุขภาพมากที่สุดอยูใ่ นช่วงอายุ 16-30 ปี
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวแยกตามสัญชาติ ที่มารับบริ การด้านสุขภาพที่โรงพยาบาล
วังน้ าเขียว
ปี งบประมาณ 2561
จานวน จานวนคนที่ ร้ อยละ
ทั้งหมด ขึน้ ทะเบียน
(คน)
(คน)

สัญชาติ

ปี งบประมาณ 2562
จานวน จานวนคนที่ ร้ อยละ
ทั้งหมด ขึน้ ทะเบียน
(คน)
(คน)

เมียนมา

226

57

25.22

132

42

31.82

กัมพูชา

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

ตารางที่ 4 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนที่มารับบริ การด้านสุ ขภาพที่โรงพยาบาล
วังน้ าเขียว
ข้ อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
0 -7 ปี
7 – 15 ปี
16 -30 ปี
31- 45 ปี
46 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2561
คน ร้ อยละ ครั้ง ร้ อยละ

ปี งบประมาณ 2562
คน ร้ อยละ ครั้ง ร้ อยละ

114
178

39.04
60.96

263
430

37.95
62.05

78
139

35.94
64.06

274
377

40.09
57.91

35
8
127
94
28
-

11.99
2.74
43.49
32.19
9.59
-

185
8
284
156
60
-

26.70
1.15
40.98
22.51
8.66
-

37
5
102
54
19
-

17.05
2.30
47.00
24.89
8.76
-

116
7
286
194
48
-

17.82
1.08
43.93
29.80
7.37
-

292

100.0

693

100.0

217

100.0

651

100.0
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4. ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว
ด้า นค่ า ใช้จ่า ยในการรั ก ษาพยาบาลของแรงานต่ า งด้า วที่ ข้ ึ น ทะเบี ย น จะแบ่ ง ออกเป็ น
หมวดหมู่ ต่า ง ๆ ตามหมวดค่ า รั ก ษาพยาบาลของกรมบัญชี กลาง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ปี งบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายรวม 208,121บาท โดยหมวดค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสู ง ได้แก่
ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าบริ การอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง และค่าบริ การ
ทางการพยาบาล ส่วนปี งบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายรวม 190,572 บาท ส่วนหมวดค่ารักษาพยาบาล
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงในปี งบประมาณ 2562 ได้แก่ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าบริ การทางทันตกรรม
และค่าบริ การทางการพยาบาล ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียน
หมวดค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ

ปี งบประมาณ 2561

ปี งบประมาณ 2562

คน ครั้ง

คน ครั้ง

บาท

บาท

1

1

1,000

-

-

-

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

11

27

17,550

5

12

10,800

ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี วิทยา

10

17

5,525

8

15

5,130

ค่าทาหัตถการ และวิสัญญี

12

33

8,250

6

29

7,750

1

1

240

3

3

800

42 112

28,000

29 108

27,000

ค่าบริ การทางกายภาพบาบัดและทางเวชกรรมฟื้ นฟู
ค่าบริ การทางการพยาบาล
ค่าบริ การทางทันตกรรม
ค่าบริ การฝังเข็ม และค่าบริ การการให้การบาบัดของ
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะอืน่

8

17

25,160

7

17

28,650

2

4

2,900

2

2

1,450

ค่าบริ การโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าบริ การอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
โดยตรง

3

3

600

1

1

200

37 225

33,750

28 195

26,700

ค่าใบรับรองแพทย์

3

3

150

1

1

50

ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

9

12

2,153

5

7

1,042

137 207

76,684

112 241

72,125

ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ค่ารถส่งต่อ

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
หมวดค่ารักษาพยาบาล
ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการแพทย์
รวม

ปี งบประมาณ 2561

ปี งบประมาณ 2562

คน ครั้ง

คน ครั้ง

บาท

บาท

6

16

851

4

8

529

10

15

5,308

6

12

8,346

292 693 208,121

217 651 190,572

จะเห็นได้ว่า จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียน
ในอาเภอวังน้ าเขียว พบว่าปี งบประมาณ 2561 และ 2562 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งของแรงงานต่างด้าว
ขึ้นทะเบียนที่มารับบริ การใกล้เคียงกัน คือ 300.32 บาท และ 292.74 บาท ตามลาดับ ส่ วนค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ย ต่ อ คนของแรงงานต่ า งด้ า วที่ ข้ ึ นทะเบี ย นที่ ม ารั บ บริ การ ปี งบประมาณ 2562 มากกว่ า
ปี งบประมาณ 2561 คือ 878.21 บาทต่อคน และ 712.74 บาทต่อคน ตามลาดับ ส่ วนร้อยละของผูม้ า
รั บบริ การต่อผูข้ ้ ึนทะเบี ยนทั้งหมด ปี งบประมาณ 2562 ลดลงจากปี งบประมาณ 2561 จากร้อยละ
34.27 เป็ นร้อยละ 25.50 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าใช้จ่ายและการมารับบริ การของแรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียน
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง (บาท)

ปี งบประมาณ 2561
300.32

ปี งบประมาณ 2562
292.74

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่มารับบริ การ (บาท)

712.74

878.21

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่ข้ นึ ทะเบียนทั้งหมด (บาท)

244.27

223.94

ร้อยละของผูม้ ารับบริ การต่อผูข้ ้ นึ ทะเบียนทั้งหมด

34.27

25.50

5. ความคิดเห็นส่ วนบุคคลเกี่ยวกับการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวและอัตราค่ าบริการใน
การทาประกันสุ ขภาพของแรงงานต่ างด้ าว
5.1 จากการสัมภาษณ์ ผ้ อู านวยการโรงพยาบาลวังน้าเขียว
จากการสัมภาษณ์ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวังน้ าเขียว ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวว่า
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การขึ้นทะเบียนนี้ ก็เป็ นเหมือนเงินสวัสดิการ เป็ นเงินกองทุนของแรงงานต่างด้าว
ซึ่งก็คิดว่ามีขอ้ ดีเหมือนกับสิ ทธิประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของคนไทย ที่ทาให้อย่าง
น้อยแรงงานต่างด้าวก็มีหลักประกันว่า เขาจะได้รับการรักษา โดยไม่จาเป็ นต้อง
จ่ายเงินเต็มอัตรา มีสิทธิในเรื่ องของการดูแล และการรักษาให้ ส่วนในมุมมองของ
การเป็ นสถานพยาบาลก็มีขอ้ ดี คือ ได้เงินมาก้อนหนึ่ งเพื่อเป็ นเงินกองทุนในการ
บริ หารจัด การ อย่ า งน้ อ ยถ้า ขาดทุ น หรื อถึ ง จะไม่ ไ ด้ก าไรแต่ ก็ ย ัง จะได้ ค่ า
รักษาพยาบาลในส่ วนนี้คืนมาใช้ในการบริ หารจัดการด้วย ดีกว่าการที่ไม่มีกองทุน
เลย แล้วให้แรงงานต่างด้าวชาระเงินเอง ซึ่งถ้าเจอคนไข้ที่มีศกั ยภาพในการจ่ายมัน
ก็ไม่มีปัญหา แต่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน มารับจ้างก็อาจจะไม่ได้มีเงินมาก
ขนาดนั้น มีศกั ยภาพในการจ่ายไม่เพียงพอ ก็อาจจะเป็ นภาระให้แก่โรงพยาบาลได้
ซึ่ ง ทางโรงพยาบาลเองก็ ไ ม่ส ามารถที่ จะปฏิ เสธการรั ก ษาได้อยู่แล้ว ตามหลัก
มนุษยธรรม ก็ถือว่าดีแล้วตรงตามวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนนี้
ส่ ว นข้อ เสี ย ของการจัด ตั้ง กองทุ น นี้ โดยส่ ว นตัว มองว่ า มัน ไม่ ไ ด้เป็ น
ข้อเสี ยโดยตรงแต่มองว่าเป็ นข้อเสี ยที่เกิดจากระบบมากกว่า ที่เราไม่สามารถทาให้
แรงงานต่ า งด้า วมาขึ้ นทะเบี ย นได้ท้ ัง หมด 100% แต่ ถ ้า แรงงานต่ า งด้า วมาขึ้ น
ทะเบี ยนทั้งหมด ก็ไม่น่าจะทาให้โรงพยาบาลขาดทุนในส่ วนนี้ เพราะทุกคนก็
ไม่ได้มีความจาเป็ นต้องมารับการรักษาทุก คนอยู่แล้ว ส่ วนมุมมองด้านการใช้
ทรัพยากรนั้น ถ้ามองว่าเป็ นการเสี ยทรัพยากรหรื อไม่ ก็ส่วนหนึ่ง แต่ก็ได้ขอ้ ดีของ
การนามาขึ้นทะเบียน อย่างน้อยระบบนี้ ก็ต้ งั ขึ้นมาเพื่อรองรับในเรื่ องของการดูแล
แรงงานต่ า งด้า วและช่ ว ยตรวจจับ ตรวจสอบโรคติ ด ต่ อ บางอย่า ง ท าให้ว าง
แผนการจัดการต่อได้ เนื่ องจากเราเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ เราก็จาเป็ นต้อง
มองในเรื่ องของหลักมนุษยธรรม จาเป็ นต้องดูแลให้ดีเมื่อเขามารับการรักษาแล้ว
เช่น ในส่ วนของการขึ้นทะเบียน ก็มีเรื่ องของการตรวจสุ ขภาพด้วย ถ้าเราขาดส่ วน
นี้ ไป เรื่ องของการดูแลระบบสุ ขภาพ เรื่ องโรคติดต่อจะมีปัญหาที่อาจจะแพร่ เชื้ อ
ให้ค นไทยตามมาที หลัง ได้ อย่า งน้อ ยการน ามาเข้า สู่ ร ะบบสุ ขภาพก็ ไ ด้ต รวจ
สุ ข ภาพเรื่ อ งโรคติ ด ต่ อ ให้เ ขา ซึ่ ง ก็ เ ป็ นเรื่ อ งของการบริ ห ารจัด การ ถ้า พบว่า
แรงงานต่างด้าวมีโรคติดต่อที่เป็ นข้อห้าม ก็จาเป็ นต้องเชิญเขากลับไป
ส่ วนในเรื่ องความเหมาะสมของอัตราค่าขึ้นทะเบียน น่าจะต้องไปดูขอ้ มูล
ของรายรับรายจ่าย ถ้าตามบริ บทของโรงพยาบาลวังน้ าเขียวเองก็ยงั ไม่ได้ติดลบ
แต่ไม่แน่ ใจในข้อมูลของที่อื่น แต่ถา้ ถามว่าอยากให้เพิ่มหรื อไม่ ก็อยากได้ อยาก
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ได้ทุนที่เอาไว้ดูแลในส่ วนนี้ มากขึ้น เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าในปี นั้น ๆ จะมีแรงงาน
ต่างด้าวมาใช้บริ การเยอะแค่ไหน ถ้าเราสามารถเรี ยกเก็บได้มากกว่า และมีทุน
มากกว่าก็คงดี แต่ตอ้ งมองว่าทางนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเอง มีศกั ยภาพในการ
จ่ า ยมากน้ อ ยแค่ ไ หนด้ว ย ถ้า สามารถท าให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ได้ท้ ัง 2 ฝ่ าย คื อ
โรงพยาบาลเองก็ไม่ขาดทุนและนายจ้างเองก็ไม่เป็ นภาระมากเกินไปก็ถื อว่ามี
ความเหมาะสมอยู่
เมื่อถามถึงส่ วนที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้จากการค้างชาระค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวที่
ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน ที่มีจานวนกว่า 2 หมื่นบาทนั้น ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวังน้ าเขียวได้แสดงความ
คิดเห็นว่า
คงต้อ งมี เ รื่ อ งของการติ ด ตามลู ก หนี้ ซึ่ ง ท าการติ ด ตามลู ก หนี้ ทั้ง คนไทยและ
แรงงานต่างด้าวทุกคนที่ทาอยู่ ที่เราพยายามตามเรี ยกเก็บให้ได้มากที่สุด แต่ถา้ ถาม
ว่าเราจาเป็ นต้องยอมให้เขาติดหนี้ หรื อไม่ ก็จาเป็ นเพราะหลักมนุษยธรรม ยังไงก็
ต้องให้การรักษาตามความเหมาะสม ส่ วนเรื่ องการเรี ยกเก็บก็เป็ นเรื่ องที่ตามมา ที่
ทาได้ดีก็คือ ระบบการทวงหนี้ แต่จากการที่มีนโยบายการติดตามทวงหนี้ ก็พบว่า
ยอดหนี้ ของทุกกองทุนทั้งคนไทยทั้งแรงงานต่างด้าวเองก็มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่ งก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้
5.2 จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว และ
รับผิดชอบด้านรายรับและค่าใช้ จ่ายของแรงงานต่างด้าว
จากการสัมภาษณ์หวั หน้าศูนย์ประกันสุ ขภาพ โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ได้ให้ความคิดเห็นว่า
ข้อดีและข้อเสี ยของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว คือ ผูร้ ับบริ การหรื อแรงงาน
ต่างด้าวเขาจะสามารถถึงบริ การด้านการรักษาพยาบาลและด้านสุ ขภาพ เมื่อมี
ความเจ็บป่ วยสามารถเข้ารับบริ การได้ ซึ่ งแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน
เมื่อเจ็บป่ วยก็ไม่กล้าเข้ารับการรักษา เนื่ องจากกลัวในเรื่ องของกฎหมาย การเข้า
เมืองผิดกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น แต่ในเรื่ องของการขึ้นทะเบียนมีราคาที่
อาจจะสู งสาหรับผูร้ ับบริ การ ซึ่ งนายจ้างบางรายออกค่าใช้จ่ายให้กบั แรงงานก่อน
แล้วมี หัก ค่ า แรงที หลัง ท าให้นายจ้า งต้องเก็บ เอกสารในการยืนยันการการขึ้น
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ทะเบี ย นการรั ก ษาไว้เ พื่ อ ป้ อ งกัน การหนี ห ายของแรงงานต่ า งด้า ว เมื่ อ มี ก าร
เจ็บป่ วยบางรายจึงไม่มีเอกสารมายืนยันทาให้เรี ยกเก็บค่าบริ การจากแรงงานต่าง
ด้าวเหล่านั้น
- เมื่อมีการขึ้นทะเบียนบริ การหลักประกันสุ ขภาพของแรงงาน นายจ้าง
จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น แต่จะมีในกรณี ที่นายจ้างออก
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุ ขภาพขึ้นทะเบียนให้แรงงานก่อน แล้วภายหลังแรงงานหนี
หายทาให้นายจ้างสู ญเสี ย เงิน ทาให้นายจ้างบางคนไม่กล้านาแรงงานมาตรวจ
สุ ขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนอีก
- หน่วยงานมีขอ้ มูลกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทาให้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งใน
เรื่ องป้องกัน รักษา ฟื้ นฟูได้อย่างครอบคลุม เหมาะสม รวมทั้งในกลุ่มของผูต้ ิดตาม
จะได้รับวัคซีนได้ตามกลุ่มวัย หน่วยงานไม่เกิดการสูญเสี ยค่าบริ การรักษาพยาบาล
แต่จากกรณี ที่แรงงานต่างด้าวไม่ข้ นึ ทะเบียนหลักประกันสุ ขภาพเข้ารับการรักษามี
ค่าใช้จ่ายสู งแต่ไม่สามารถจ่ ายได้ ทั้งนายจ้างก็ไม่รับผิดชอบทาให้โรงพยาบาล
สู ญเสี ยรายได้ ข้อดีของหน่ วยงานในกลุ่มแรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนเข้ารั บการ
รักษาพยาบาล หน่วยงานจะได้รับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการเรี ยกเก็บไป
ตามหน่วยงานที่กาหนด แต่ในกรณี ที่แรงงานที่ข้ ึนทะเบียนนอกเขตเข้ารับบริ การ
จะต้องมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การเป็ นเงินสด ซึ่งแรงงานต่างด้าวไม่สามารถชาระได้
ส่ วนในเรื่ องของความเหมาะสมของอัตราค่าบริ การตรวจสุ ขภาพและทา
ประกันสุ ขภาพนั้น จริ ง ๆ แล้วอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิกานยังมีส่วนต่างกัน
อยู่ โดยค่าตรวจสุ ขภาพที่เก็บได้คือ 500 บาทต่อราย ทั้งที่อตั ราค่าตรวจจริ งอยู่ที่
1,150 บาท ทาให้หน่วยงานต้องรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- ในกรณี ที่ มี ก ารเข้า รั บ บริ ก าร หน่ ว ยงานจะสามารถเรี ย กเก็ บ จาก
หน่วยงานที่กาหนดได้เต็มจานวนจริ ง
- เมื่อสิ้ นปี งบประมาณกระทรวงสาธารณสุ ขจะมีการคืนเงินค่าใช้จ่ายสู ง
ให้กบั หน่วยบริ การ อาจทาให้เกิดรายได้แก่หน่วยงานได้
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันสุ ขภาพ โรงพยาบาลวังน้ าเขียวที่ รับผิดชอบงาน
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้ให้ความเห็นว่า
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การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นมีขอ้ ดี คือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง
ได้ หากแรงงานต่างด้าวมารับบริ การที่โรงพยาบาลก็จะเสี ยค่าใช้จ่ายแค่ 30 บาท
ทาให้นายจ้างไม่ตอ้ งชาระเงินเต็มจานวนซึ่ งบางครั้งการรักษาอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่
สู งพอสมควร และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ เนื่องจากรายรับที่
ได้จากการขึ้นทะเบียนแล้วจัดเก็บเป็ นกองทุนเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการนั้นมี
จานวนมากพอสมควร สามารถนามาใช้ในการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มา
รับบริ การได้ ซึ่งโรงพยาบาลวังน้ าเขียว มีแรงงานต่างด้าวมารับบริ การเป็ นจานวน
น้อย ทาให้ยงั มีเงินกองทุนในการบริ หารจัดการเหลือพอสมควร จึงไม่เป็ นภาระ
แก่ โรงพยาบาลมากเกิ นไป ส่ วนข้อเสี ยนั้นมองว่า ค่าใช้จ่ายจริ งที่ ใช้ใ นการขึ้ น
ทะเบียน เช่น ค่าบริ การตรวจสุขภาพ ที่คิดค่าบริ การ 500 บาท แต่ในความจริ งแล้ว
ค่าตรวจสุ ขภาพจริ งมีค่าใช้จ่ายสู งกว่านั้น และความเสี่ ยงของนายจ้างในเรื่ องของ
การที่ลูกจ้างเปลี่ยนนายจ้างบ่อย ๆ ซึ่ งนายจ้างบางคนได้ออกค่าขึ้นทะเบียนให้
แล้วค่อยหักเงินส่ วนนี้ ออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือน แต่ลูกจ้างบางคนได้หนีไป
หรื อเปลี่ยนนายจ้าง ทาให้นายจ้างต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ไป
ส่วนในเรื่ องของความเหมาะสมของอัตราค่าบริ การ คิดว่าในตอนนี้ น้ นั ยัง
มีความเหมาะสมอยู่ ในเรื่ องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้งโรงพยาบาลและตัว
นายจ้างเอง ไม่เป็ นภาระของเขามากเกินไป เนื่ องจากนายจ้างเองก็มีค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนอื่น ๆ อีก แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
จริ ง แต่หากนามาคิดเฉลี่ยแล้ว ก็ยงั คิดว่ามีความเหมาะสมอยู่
5.3 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายจ้ างเกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว
และค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล
นายจ้างคนที่ 1 ให้ความเห็นว่า
ในฐานะนายจ้า งเห็ น ด้ว ยกับ ราคานี้ เพราะถ้า ลู ก จ้า งป่ วยก็ เ ข้า รั บ การรั ก ษาตาม
สวัสดิการที่มี แต่ก็เหมือนเป็ นการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ทางรัฐด้วย ซึ่งเงินจานวน
2,100 บาทก็เหมือนจ่ายค่าประกันรายปี ให้กบั แรงงานต่างด้าว
ส่ วนความเหมาะสมของราคา 2,100 บาท ก็ ไ ม่แน่ ใ จว่ ามี ความเหมาะสม
หรื อไม่ คงต้องลองหาข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุ ขเพิ่มเติม
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นายจ้างคนที่ 2 ให้ความเห็นว่า
คิ ด ว่ า การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้า วมี ค วามส าคัญ เพราะจะได้ร ะบุ ตัว ตนของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยได้ เพราะถ้าไม่ได้ข้ ึนทะเบียนก็เหมือนเป็ น
คนเถื่อน ลักลอบหนีเข้าเมืองมาทางาน แล้วถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นอะไรขึ้นมา
ก็จะลาบาก เพราะไม่สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ย ว่าเป็ นใคร มาจากไหน ก็อาจจะส่งผล
เสี ยตามมาได้
ส่ วนเรื่ องความเหมาะสมของอัตราค่ าบริ ก ารท าประกันสุ ข ภาพนั้น คิดว่า
อาจจะน้อยไป เนื่ องจากถ้าเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว ระบบการสาธารณสุ ขของ
ประเทศไทยถือว่าดีและสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าประเทศอื่ น ๆ มาก และถ้าเกิดมี
แรงงานต่า งด้า วที่ ล ัก ลอบเข้าเมื อ งมากขึ้ น อาจจะทาให้เสี ย ค่ารั ก ษาพยาบาลเป็ น
จานวนมากได้ คิดว่าค่าบริ การทาประสุ ขภาพน่าจะเพิ่มเป็ น 3,000 บาทต่อปี ได้ เฉลี่ยก็
เดือนละ 250 บาทน่ าจะเหมาะสมกว่า ไม่เพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาล
มากเกินไป
นายจ้างคนที่ 3 ให้ความเห็นว่า
ในมุมมองของนายจ้างก็คิดว่าเห็นด้วยกับการที่มีหลักประกันสุ ขภาพของแรงงานต่าง
ด้าวเหมือนกับคนไทย ส่ วนเรื่ องค่าขึ้นทะเบียนคงต้องให้เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบทาการศึกษา และประมาณค่าลงทะเบียนให้อยู่ในจุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็ น
ภาระแก่นายจ้างให้นอ้ ยที่สุด ในขณะที่หน่วยสุขภาพก็ขาดทุนน้อยที่สุดเช่นกัน ที่จริ งก็
อาจจะแบ่งนายจ้างได้เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีธรรมาภิบาล ซึ่ งก็จะมองว่าเป็ นการลด
ภาระของนายจ้างเอง เช่นเดียวกับระบบประกันสังคมเพราะหากลูกจ้างต่างด้าวเจ็บป่ วย
ก็เป็ นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของนายจ้างไป ส่ วนนายจ้างที่ไม่มีธรรมาภิ
บาลก็ จะมองว่า เป็ นการเพิ่ ม ภาระของตัวเอง เพราะก็ ไ ม่ ไ ด้ส นใจความเป็ นอยู่ข อง
ลูกจ้างต่างด้าวเท่าที่ควร
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5.4 จากการสั มภาษณ์ แรงงานต่ างด้ าวที่ทาประกันสุ ขภาพ
จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว จานวน 3 คน ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบี ยน
แรงงานต่ า งด้า วนั้น ทั้ง 3 คนให้ค าตอบเหมื อ นกัน คือ คนจัดการพามาขึ้ นทะเบี ย นคื อ นายจ้า ง
นายจ้างเป็ นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมด โดยที่ ตนก็ไม่รู้รายละเอี ยดใด ๆ ไม่ได้มีอานาจในการ
ตัดสิ นใจ รู ้ เพี ย งแค่ ว่า ในการมารั บบริ ก ารที่ โ รงพยาบาลวัง น้ า เขี ย ว ตนจะเสี ย ค่ า ใช้จ่า ยในการ
รักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาทเท่านั้น ส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตนจะได้รับนั้นไม่ได้ทราบถึงเรื่ องนี้ แต่
อย่างใด ซึ่ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการมารั บบริ ก ารบางครั้ งก็ไม่ เข้าใจ ไม่รู้จะสื่ อสารกับเจ้า หน้า ที่
โรงพยาบาลอย่างไร จึงจาเป็ นต้องให้นายจ้าง หรื อเพื่อนร่ วมงานคนไทยพามา

7. บทวิพากษ์ และข้ อถกเถียง
การอภิปรายผลการศึกษานี้ จะประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การใช้บริ การด้าน
สุ ขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว และความคิดเห็นส่ วนบุคคลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว
1. การใช้ บริการด้ านสุ ขภาพของแรงงานต่ างด้ าว
แรงงานต่างด้าวที่ข้ นึ ทะเบียนในอาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา เป็ นเพศชายและเพศ
หญิงในจานวนเท่า ๆ กัน ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ระว่าง 16-30 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานที่เข้ามาทางาน
ในประเทศไทย โดยพบว่าแรงงานส่ วนใหญ่มีสัญชาติกมั พูชา เนื่ องจากอาเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสี มา มีพ้ืนที่ที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศกัมพูชามากนัก การเดินทางสะดวกทาให้มี
แรงงานชาวกัมพู ชาเป็ นจานวนมากกว่าสัญชาติ อื่น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาข้อมูลการมารั บ
บริ การของแรงงานต่างด้าวที่โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยองที่พบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็ น
ชาวกัมพูชา จานวนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดยมีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี ส่วนแรงงานต่าง
ด้าวที่ข้ ึนทะเบียนที่มารับบริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ในปี งบประมาณ 2561 มีแรงงานต่างด้าว
เพศหญิ ง มารั บ บริ การ 178 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.96 มารั บ บริ การทั้ ง หมด 430 ครั้ ง ส่ ว น
ปี งบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวเพศหญิงมารับบริ การ 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.06 มารับ
บริ การทั้งหมด 377 ครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
แรงงานต่างด้าว อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วที่พบว่า แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนที่มารับบริ การ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมารับบริ การมากกว่าเพศชายทั้งจานวนคนและจานวนครั้ง และมีอายุระหว่าง
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16 - 30 ปี และการศึกษาสถานการณ์การให้บริ การสุ ขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มี
ผูร้ ับบริ การเป็ นเพศหญิงร้อยละ 65.1 และผูร้ ับบริ การอายุเฉลี่ย 29.7 ปี
ส่ วนในเรื่ องของการใช้บริ การด้านสุ ขภาพที่โรงพยาบาลวังน้ าเขียวนั้นพบว่า ปี งบประมาณ
2561 มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การทั้งหมด 1,086 คน แต่ในจานวนนี้ เป็ นคนที่ข้ ึนทะเบียนเพียงแค่
292 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.89 และปี งบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การทั้งหมด 577
คน แต่ ใ นจ านวนนี้ เป็ นคนที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นเพี ย งแค่ 217 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.61 สอดคล้อ งกับ
การศึกษาข้อมูลการมารับบริ การของแรงงานต่ างด้าวที่โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยองที่พบว่ามี
จานวนผูป้ ่ วยที่ใช้สิทธิ ชาระเป็ นเงินซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยในกลุ่มที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน มากกว่าสิ ทธิ ประกัน
สุ ขภาพที่เป็ นผูป้ ่ วยกลุ่มที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว และมีความสอดคล้องกับการดาเนิ นงานในชุมชนที่พบ
แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามจานวนมากที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน ทาให้ทราบว่ายังมีแรงงานต่างด้าวอีก
เป็ นจานวนมากที่ หลบหนี เข้า เมื องอย่า งผิดกฎหมาย และยังไม่ได้ข้ ึนทะเบี ยน ซึ่ งสาเหตุในการ
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ได้ข้ นึ ทะเบียนต้องทาการศึกษาหาสาเหตุต่อไป และถ้าหาก
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ได้รับการเจ็บป่ วย ทาให้ตอ้ งมารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่แรงงานต่าง
ด้าวอาจมีความสามารถในการจ่ายไม่เพียงพอ จะทาให้โรงพยาบาลขาดแคลนรายได้ และอาจเกิด
เป็ นภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลตามมาได้ โดยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้จากแรงงาน
ต่างด้าวที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนในปี งบประมาณ 2560–2562 มีมูลค่าถึง 22,865 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาสถานการณ์การให้บริ การด้านสุ ขภาพแก่ชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในจังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี และตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2555 พบว่ามีท้ งั ปริ มาณของคนและจานวนครั้ง
ของการใช้บริ การด้านสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละโรงพยาบาลมีการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกมากกว่า
ผูป้ ่ วยใน และเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริ การได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายจริ ง ส่งผลให้แต่ละโรงพยาบาล
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้
2. ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว
ด้านรายรับในการขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าว รายรับจากแรงงานต่างด้าวได้จากค่า
ประกันสุ ขภาพ และค่าตรวจสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตาม โดยคิดเฉพาะเงินที่ไ ด้รับ
จัดสรรสาหรับหน่วยบริ การ รวมถึงรายได้ที่ได้จากการมาใช้ บริ การที่โรงพยาบาลครั้งละ 30 บาท
โดยในปี งบประมาณ 2561 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,945 บาท และรายรับที่ได้จากการ
ใช้ บ ริ การผู ้ป่ วยนอก ครั้ งละ 30 บาท จ านวน 20,790 บาท รวมเป็ น 800,735 บาท และใน
ปี งบประมาณ 2562 มีรายรับจากการขึ้นทะเบียนรวม 779,747 บาท รายรับที่ได้จากการใช้บริ การ
ผู ป้ ่ วยนอก ครั้ งละ 30 บาท จ านวน 19,530 บาท รวมเป็ น 799,277 บาท ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยในการ
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รักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก พบว่าในปี งบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
แรงงานต่างด้าว จานวน 208,121 บาท จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายถูกใช้ไปเพียงร้อยละ 25.99 จากรายได้
ทั้งหมด ยังคงมีรายได้เหลือในกองทุนประกันสุ ขภาพแรงงานต่างด้าวอยู่อีก 592,614 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 74.01 และปี งบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าว จานวน
190,572 บาท ค่าใช้จ่ายถูกใช้ไปเพียงร้อยละ 23.84 ยังคงมีรายได้เหลือในกองทุนประกันสุ ขภาพ
แรงงานต่างด้าวอยูอ่ ีก 608,705 บาท คิดเป็ นร้อยละ 76.16 จากรายได้ท้ งั หมด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียน พบว่า ปี งบประมาณ 2561
มี แ รงงานต่ า งด้ า วมาใช้ บ ริ การจ านวน 292 คน จ านวน 693 ครั้ ง คิ ด เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนของแรงงานต่างด้าว 712.74 บาท โดยหมวดค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่าย
สู ง ได้แก่ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าบริ การอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง และ
ค่ า บริ ก ารทางการพยาบาล ปี งบประมาณ 2562 มี แรงงานต่างด้าวมาใช้บ ริ ก ารจานวน 217 คน
จานวน 651 ครั้ง คิดเป็ นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนของแรงงานต่างด้าว 878.21 บาท
หมวดค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสู งในปี งบประมาณ 2562 ได้แก่ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
ค่าบริ การทางทันตกรรม และค่าบริ การทางการพยาบาล จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เฉลี่ยต่อคนของแรงงานต่างด้าวในปี งบประมาณ 2562 เพิ่มมากขึ้นกว่าปี งบประมาณ 2561 ซึ่ งสู ง
กว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผูป้ ่ วยต่างด้าวที่มารับบริ การที่โรงพยาบาลแกลงในปี งบประมาณ 2550 มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 393.70 บาทต่อคน และสู งกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผูป้ ่ วยต่างด้าวที่มารั บบริ ก ารที่
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ในปี งบประมาณ 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 552.50 บาทต่อคน ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนของแรงงานต่างด้าวของอาเภอวังน้ าเขียวสู งกว่างบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรต่อคนของการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยนอก (705 บาทต่อคน) ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ของแรงงานต่ า งด้า วขึ้ นทะเบี ย นที่ ม ารั บ บริ ก ารใกล้เคี ย งกัน คื อ 300.32 บาท และ 292.74 บาท
ตามล าดับ โดยเฉลี่ ย แรงงานต่า งด้าวส่ วนใหญ่ จะมารั บบริ ก ารคนละประมาณ 2-3 ครั้ ง เมื่ อคิ ด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อคนแล้วก็สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรต่อคนของการรักษาพยาบาล
แบบผูป้ ่ วยนอกเช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการจัดการงบประมาณสาหรับผูป้ ่ วยแรงงานต่าง
ด้าว โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่ องและต้องรักษาเป็ นระยะ
เวลานาน รวมถึงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสู ง เช่น มีกองทุนชดเชยค่าบริ การ มีการกาหนดอัตรา
ค่าบริ การร่ วมจ่ายเฉพาะโรค เพื่อลดภาระงบประมาณของโรงพยาบาล ทั้งนี้ควรดาเนินการไปพร้อม
กับการส่งเสริ มสุขภาพเชิงรุ ก เช่น ให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนครอบครัว และการ
ป้องกันโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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3. ความคิดเห็นส่ วนบุคคลเกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวและอัตราค่ าบริการใน
การทาประกันสุ ขภาพของแรงงานต่ างด้ าว
3.1 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังน้ าเขียว
ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวังน้ าเขียว หัวหน้าศูนย์ประกันสุ ขภาพ และ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ประกันสุ ขภาพ ทั้งหมดมีความเห็นคล้ายๆกัน คือ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีขอ้ ดีคือ ทา
ให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกัน สามารถถึงบริ การด้านการรักษาพยาบาลและด้านสุ ขภาพ โดยไม่
จาเป็ นต้องจ่ายเงินเต็มอัตรา หากแรงงานต่างด้าวมารับบริ การที่โรงพยาบาลก็จะเสี ยค่าใช้จ่ายแค่ 30
บาท ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการรักษาได้อยู่แล้วตามหลักมนุษยธรรม และ
การขึ้นทะเบียน ก็มีประโยชน์ในเรื่ องของการคัดกรองเรื่ องโรคติ ดต่อด้วย อาจจะแพร่ เชื้ อให้คน
ไทยได้ อย่างน้อยการมีระบบสุ ขภาพก็ทาให้แรงงานต่างด้าวได้ตรวจสุ ขภาพละเอียดขึ้น และถึงแม้
แรงงานต่างด้าวจะไม่มีศกั ยภาพในการจ่ ายค่ารั กษาพยาบาล ก็ตอ้ งมี เรื่ องของการติ ดตามลูกหนี้
ต่อไป
ส่ วนข้อเสี ย อาจจะไม่ไ ด้เป็ นข้อเสี ย โดยตรงแต่ม องว่าเป็ นข้อเสี ย ที่ เกิ ด จากระบบ
มากกว่า ที่ไม่สามารถทาให้แรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนได้ท้ งั หมด 100% กรณี ที่แรงงานต่างด้าว
ไม่ข้ ึนทะเบี ยนเข้ารั บการรั กษามี ค่าใช้จ่ายสู งแต่ไม่สามารถจ่ ายได้ นายจ้างก็ไม่รับผิดชอบทาให้
โรงพยาบาลสู ญเสี ยรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสุ ขภาพจริ งสู งกว่ารายรับที่ไ ด้จากการขึ้น
ทะเบียน
ส่ ว นในเรื่ อ งของความเหมาะสมของอัต ราค่ าบริ ก ารตรวจสุ ขภาพและท าประกัน
สุ ขภาพนั้น จะพบว่าอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการยังมีส่วนต่างกันอยู่ โดยค่าตรวจสุ ขภาพที่เก็บ
ได้คือ 500 บาทต่อราย ทั้งที่อตั ราค่าตรวจจริ ง 1,150 บาท ทาให้หน่วยงานต้องรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
แต่ในขณะนี้โรงพยาบาลวังน้ าเขียวเองก็ยงั ไม่ได้มีการติดลบ ดังนั้นถ้าสามารถทาให้เกิดความสมดุล
ได้ท้ งั 2 ฝ่ าย คื อโรงพยาบาลเองก็ ไ ม่ข าดทุน และนายจ้างเองก็ ไ ม่ เป็ นภาระมากเกิ นไปก็ ถื อ ว่า
เหมาะสมอยู่
3.2 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
นายจ้างส่ วนใหญ่ใ ห้ความเห็ นว่า การที่มีหลักประกันสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าว
เหมือนกับคนไทยเป็ นเรื่ องที่ดี การขึ้นทะเบียนก็สามารถระบุตวั ตนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่
ในประเทศไทยได้ ซึ่งในเรื่ องของอัตราค่าบริ การนั้น ยังไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ ต้องให้
เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทาการศึกษา และประมาณค่าลงทะเบียนให้อยู่ในจุดกึ่งกลาง
เพื่อให้เป็ นภาระแก่นายจ้างให้นอ้ ยที่สุด ในขณะที่หน่วยสุ ขภาพก็ขาดทุนน้อยที่สุดเช่นกัน
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3.3 จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ทาประกันสุขภาพ
จากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว จานวน 3 คน พบว่า แรงงานต่างด้าวไม่ได้มีอานาจ
ในการตัดสิ นใจ นายจ้า งคื อคนจัดการ พามาขึ้ นทะเบี ย น โดยนายจ้า งเป็ นคนออกค่ า ใช้จ่า ยให้
ทั้ง หมด และแรงงานต่ า งด้า วเองก็ ไ ม่ รู้ ร ายละเอี ย ดใด ๆ รู ้ เ พี ย งแค่ ว่ า ในการมารั บ บริ การที่
โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ตนจะเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาทเท่านั้น ซึ่ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นจากการมารับบริ การ คือ ไม่เข้าใจ พูดภาษาไทยได้ไม่มาก และไม่รู้จะสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอย่างไร จึงจาเป็ นต้องให้นายจ้าง หรื อเพื่อนร่ วมงานคนไทยพามา หรื อมีล่ามช่วยแปล
เช่นเดียวกับการศึกษาของ วรวิทย์ มิตรทอง โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร พบว่า แรงงานต่างด้าวได้รับสิ ทธิ การ
บริ การสาธารณสุ ข คล้า ยกับ คนไทยที่ มี บัต รประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้ า และปั ญ หาหนึ่ งของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร คือการขาดแคลนบุคลากรที่ช่วยในการบริ การ เช่น ล่าม เป็ นต้น

8. บทสรุป
ในปี งบประมาณ 2561 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมด 1,086 คน
ซึ่ งในจานวนของผูร้ ับบริ การทั้งหมด มีจานวนแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนเพียง 292 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.89 ส่ วนปี งบประมาณ 2562 มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมด 577 คน
ซึ่ งมี จานวนแรงงานต่างด้าวที่ ข้ ึนทะเบี ยนเพียง 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.61 โดยส่ วนใหญ่เป็ น
แรงงานชาวกัมพูชา รองลงมาเป็ นเมียนมา และลาว ซึ่งจะเห็นได้วา่ แรงงานต่างด้าวที่มารับบริ การยัง
ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนอีกเป็ นจานวนมาก และเนื่ องจากการส่ งเสริ มให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกกฎหมายนั้น จะเป็ นการช่ วยลดความเสี่ ยงด้านงบประมาณของการทาประกันสุ ขภาพให้กับ
แรงงานต่างด้าว หากพิจารณางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของผูป้ ่ วยนอก ในปี งบประมาณ 2561
ที่มีรายรับ 800,735 บาท และปี งบประมาณ 2562 ที่มีรายรับ 799,277 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการ
รั ก ษาพยาบาลคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.19 และร้ อ ยละ 23.84 ของรายรั บ ทั้ง หมดตามล าดั บ ท าให้
โรงพยาบาลวังน้ าเขียวมีงบประมาณเพียงพอสาหรับการบริ หารจัดการได้ แต่อย่างไรก็ตามภายหลัง
การเปิ ดเสรี การค้าอาเซียน อาจทาให้แรงงานต่างด้าวเข้ามารับจ้างทางานในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มที่ยากจนและมีสุขภาพที่ไม่ดีนกั ทาให้ตอ้ งเข้ารับบริ การด้านสุ ขภาพจากโรงพยาบาลมาก
ขึ้น ภาระด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็จะสู งขึ้นได้ และควรต้องเฝ้าระวังโรคที่ ตอ้ งรั กษา
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน รวมถึงโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วย
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จากสถิ ติ ข องงานประกั น สุ ข ภาพ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด นครราชสี ม า ใน
ปี งบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ 2562 มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจานวน 21,324 และ
4,369 คน ตามลาดับซึ่ งจานวนแรงงานต่างด้าวที่ข้ ึนทะเบียนของอาเภอวังน้ าเขียว คิดเป็ นร้อยละ 4
และร้อยละ 19.48 ตามลาดับ โดยโรงพยาบาลวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา เป็ นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง ไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตชายแดน แต่มีระยะทางไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้าน
มากนัก แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม และงานบริ การ โดยแรงงานต่างด้าวที่มา
รับบริ การด้านสุ ขภาพจะเป็ นวัยทางานเป็ นหลัก ซึ่งส่ วนใหญ่ทางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ข้อมูล
การมารั บ บริ ก ารและค่ า ใช้จ่า ยในการศึ ก ษานี้ จึง อาจนาไปใช้เป็ นตัวแทนของพื้ นที่ ใ นลัก ษณะ
เดียวกันได้
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การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดให้ มีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ
ปาจรี ย์ พิพัฒน์ อนันต์ 50

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ของพนักงานทาความสะอาด เพื่อศึกษาแนวทางและปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน
และจะทาให้การทางานนั้นประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ของพนักงานทาความปฏิบตั ิงานนั้นมีหลายด้าน
เช่น สภาพการทางาน สวัสดิการต่างๆ ความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชา การมีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการทางาน ที่จะส่ งผลต่อการบริ หารงานของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ การวิจยั
ครั้งนี้ ใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ Quantitative Reseach สารวจความคิดเห็นจากพนักงานทาความสะอาด
ตั้งแต่ระดับพนักงาน หัวหน้าพนักงาน และผูจ้ ดั การแผนก โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
กับประชากรจานวน 150 คน โดย วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการการวิจยั พบว่า ปัญหาการปฏิบตั ิงานทาความสะอาดให้มีประสิ ทธิภาพของพนักงาน
ทาความสะอาด ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ เกิ ดขึ้นจากประเด็ น รายได้ค่าตอบแทนของ
พนักงานทาความสะอาด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.67 ของ
ผลการวิจยั เป็ นจานวนมากกที่สุด ทาให้เกิดเป็ นปัญหามากที่สุด เพราะทาให้พนักงานคิดที่จะต้องมี
การเปลี่ยนงาน ต้องเปลี่ยนบริ ษทั เพื่อให้ได้ผลค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว และมีบริ ษทั เข้ามาดาเนินงานแย่งชิงตัวพนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถในการทางาน
ไปอีกด้วย โดยภาพรวมของผลการวิจยั การปฏิบตั ิงานทาความสะอาดของพนักงาน ถึงจะมีอายุการ
ทางานเป็ นระยะเวลานาน หรื อมีประสบการณ์การทางานมากเท่าไร ห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหม
พิริยะ ต้องสร้ างแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานให้พนักงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน แสดงถึงความเอาใจใส่ กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์การ และมีการ
เพิ่มพูนความรู ้ และพัฒนาทักษะการทางาน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู ้ ความคิด แนวทางการ
50
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ปฏิ บตั ิ งาน โดยเพิ่มการฝึ กอบรมให้ความรู ้ เกี่ ย วกับ วิชาชี พ การปฏิ บตั ิ งานอย่างไรให้เกิด ความ
ปลอดภัย ความรู ้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การฝึ กอบรมพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และงาน
ทาความสะอาด การทางานเป็ นทีม ความมีสามัคคี การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อการบริ การ และ
การให้ความสาคัญกับทัศ นคติ ข องพนักงาน ที่ เหมาะสมและสามารถน้ า ความรู ้ ที่ไ ด้มาพัฒ นา
ตนเองและพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะได้ทาให้ไปสู่การบริ การงานทาความสะอาด
ให้องค์การมากยิง่ ขึ้น
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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 (𝑥̅ ) 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 selfimprovement and work efficiency for the organization.
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1. บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทย มีองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าส่ วนราชการส่ วนรัฐวิสาหกิจ ส่ วนเอกชน ส่ วนโรงแรม
และอื่นๆ ซึ่ งองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมี ความต้องการ
พนักงานทาความสะอาดที่จะเข้ามาบริ การงานทาความสะอาด ในปั จจุบนั ก่อให้เกิดบริ ษทั ที่เปิ ดมา
เพื่อรองรับในการบริ การงานด้านทาความสะอาด ดังนั้น การบริ การงานทาความสะอาด พนักงานทา
ความสะอาดจะต้องปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อบริ การต่อหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ
เอกชน โรงแรม และอื่ น ๆ งานบริ ก ารรั ก ษาความสะอาดจะต้องมี ก ารพัฒนา ตัวบุคลากร คือ
พนักงานทาความสะอาด
ปัจจุบนั ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ ประสบปัญหาพนักงานทาความสะอาดที่จะต้อง
ไปปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดนั้น ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังมีการดึงตัวพนักงานทาความ
สะอาดของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ ทาให้พนักงานทาความสะอาดที่จะปฏิบตั ิงานรักษา
ความสะอาดไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ รวมทั้งพนักงานทาความสะอาด ยังไม่มีทกั ษะ ความรู ้
ความช านาญ ของงานท าความสะอาด พนัก งานทาความสะอาดเป็ นทรั พ ยากรที่ ส าคัญในการ
ให้บริ การงานทาความสะอาดและวิธีการที่สาคัญที่ทาให้เกิดการบริ การงานทาความสะอาดที่ มี
คุณภาพคือการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของพนักงานทาความสะอาด ให้เป็ นบุคคลากรที่มีทกั ษะ มีความรู ้
ความสามารถและมีใจรักในงานบริ การอย่างแท้จริ งมีจิตสานึกในการบริ การและมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงาน มีความเพียรพยายามปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็จ
การที่ พ นัก งานท าความสะอาด มี แ รงจู ง ใจในการท างาน และจะท าให้ ก ารท างานนั้น
ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นอาจจะเกิดจากปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทา
ความปฏิบตั ิงานนั้นมีหลายด้านเช่นสภาพการทางานสวัสดิการความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาการมี
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทางานเป็ นต้น
การศึกษา เรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทาความสะอาดซึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหม
พิริยะ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มี
คุณภาพให้งานการบริ การรักษาความสะอาดได้รับการพัฒนาอย่างมีศกั ยภาพและมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการทางานที่พนักงานทาความสะอาดมีการพัฒนา ทักษะ ความรู ้
ความชานาญและมีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ สามารถทางานให้มีประสิ ทธิภาพ อีกทันยัง
สามารถที่จะไปสามารถแข่งขัน และพนักงานทาความสะอาด ยังมี ความก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้น งาน
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บริ การรักษาความสะอาด ถือว่าเป็ นงานที่กระบวนการและขั้นตอนที่หลากหลายตามมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิของภายในองค์กรต่าง ๆ พนักงานทาความสะอาด จะต้องมีความรู ้ ความสามารถ การใช้
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ในการทาความสะอาดและมีความรู ้ในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาทาความ
สะอาด สารเคมี ในการทาความสะอาด และสามารถคิดคานวณวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดมีความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงาน มีใจรักในงานบริ การทาความสะอาด มี
ทักษะในการ และเทคนิ คของงานทาความสะอาด ซึ่ งต้องสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานทาความสะอาด ให้เกิดความผูกพันของงานที่ปฏิบตั ิ และต้องสร้างการรักในองค์กรที่ไป
ปฏิบตั ิการ
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานทาความสะอาด เพราะสาเหตุอะไร
1.2.2 ปัญหาของการปฏิบตั ิงานพนักงานทาความสะอาดเกิดจากด้านใด ประกอบด้วย
ปัญหาอะไรบ้าง
1.2.3 ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานบริ การรักษาความสะอาดของพนักงานทาความ
สะอาด
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด
1.3.2 เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด
1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทาความสะอาด
1.4 ขอบเขตการวิจัย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล การการท างานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ของพนักงานห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะจึงศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปั ญหา
อุปสรรค ศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ
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2. ระเบียบวิธีวิจัย
2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitaive Research) ด้วยการสารวจความคิดเห็นจาก
พนักงานทาความสะอาด เพื่อประเมินระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและประเมินแรงจูงใจใน
การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานท าความสะอาด ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ว่ามี ปัญหา อุปสรรค การปฏิ บตั ิ งาน พร้ อมทั้งมี ขอ้ เสนอแนะในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และมีการพัฒนาของบคุลากร อย่างพนักงานทาความสะอาดให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จะประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคลเป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดของคาถาม
ทั้งหมด 7 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกฝ่ าย
ประสบการณ์การทางาน รายได้ อายุงาน
ส่ วนที่ 2 แรงจู ง ใจในการในการปฏิบตั ิ งาน กับคุณภาพชี วิตของการทางาน ที่ จะทาให้
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดคาถามจานวน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
นโยบายและการบริ หารงานในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การสภาพแวดล้อมในการทางาน
ความมัน่ ในชีวิตในการทางาน ความสาเร็ จในการทางาน การได้รับการยอมรับในการทางาน ความ
รับผิดชอบของงานที่ทาความก้าวหน้าในอาชีพ
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กรอบแนวคิด
ข้อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- แผนก/ฝ่ าย
- ประสบการณ์การทางาน
- รายได้
- อายุงาน

ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
- ด้านการให้บริ การ
- ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบความสาเร็ จ
- ด้านความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานด้าน
ทางานสะอาด

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
- ผลตอบแทน
- ลักษณะการทางาน
- ความสาเร็ จ
- การจัดการ

2.2 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร เป็ นพนักงานทาความสะอาดทั้งหมดของห้างหุ ้นส่ วนจากัด พี พรหม
พิริยะ ปี พ.ศ.2563 จานวน 150 คน (ข้อมูลเดือน เมษายน 2563)
2) กลุ่มตัวอย่าง จานวน 150 คน ใช้วิธีกาหนดขนาดโดยสู ตรการาคนวนหาขนาด
ตัวอย่างของทาโรยาเมแน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543)
n=
เมื่อ

𝑁
1+𝑁𝑒 2

แทนค่า 150 =

150
1+150(0.05)2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = ประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (ที่ระดับ 5%)

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 150 คน ใน
การใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ
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2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้วิ ธี ก ารส ารวจจากแบบสอบถาม ผูว้ ิจัย ใช้แบบสอบถาม
จานวน 150 ชุด ให้กับพนักงานทาความสะอาด ในการตอบคาถาม และรวบรวมข้อมูลให้ค รบ
เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะตรวจสอบความเรี ยบร้อยให้เสร็ จและสมบูรณ์ครบถ้วน ก็จะนาข้อมูลของ
แบบสอบถามมาประมวลผล เพื่ อที่ จะหาข้อสรู ป ปั ญหาการปฏิ บัติงานรั ก ษาความสะอาดของ
พนัก งานท าความสะอาดและปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจ รวมถึ ง ข้อ เสนอแนะในการปฏิ บัติ งานให้มี
ประสิ ทธิภาพ ที่มีผลต่อการให้บริ การงานทาความสะอาด โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและแบบสอบถาม
แบ่งออกได้เป็ นส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จานวน 9 ข้อ ของ
พนักงานทาความสะอาด ส่ วนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทาความ
สะอาดและการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทาความสะอาด ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามให้
ผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถ การใช้น้ ายาเคมี ภณ
ั ฑ์ในการทาความสะอาด
จานวน 10 ข้อ ส่ วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นคาถามปลายเปิ ด
ลักษณะคาถามที่เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ย วกับปั จจัย ที่ผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน เป็ นการประเมินความคิดเห็น โดยเป็ นลักษณะคาถาม
แบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนในระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ (Likert) คือ ระดับที่ 1 หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อข้อคาถามน้อยที่สุด ระดับที่ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อคาถามน้อย ระดับที่
3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อคาถามระดับปานกลาง ระดับที่ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อ
คาถามมาก ระดับที่ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อคาถามมากที่สุด เกณฑ์การตัดสิ นใจและเกณฑ์
การพิจารณา
ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานทาความสะอาด ใช้
วิธีอิงเกณฑ์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับและใช้แบบมาตรส่ วนประมาณค่ามี 5 ระดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 1.00 – 1.50 คือ มีระดับประสิ ทธิภาพ / แรงจูงใจระดับต่ามาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50 คือ
มีระดับประสิ ทธิ ภาพ / แรงจูงใจระดับต่า ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 คือ มีระดับประสิ ทธิ ภาพ /
แรงจูงใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 คือ มีระดับประสิ ทธิภาพ / แรงจูงใจระดับสู ง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 คือ มีระดับประสิ ทธิภาพ / แรงจูงใจระดับสูงมาก
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วตั ถุประสงค์ของการวิจยั ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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1) เพื่ อศึ ก ษาการปฏิ บัติงานให้มี ประสิ ทธิ ภาพของพนัก งานทาความสะอาด ห้าง
หุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ โดยนาผลข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1- 4 มาประมวลด้วยโปร
แกร Microsoft Excel และแสดงผลในรู ปของตาราง ใช้ร้อยละ (%) วิเคราะห์สัดส่ วนร้อยละของ
ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานทาความสะอาด ใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ของพนักงานทาความสะอาด ใช้ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนของระดับ
ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานท าความสะอาด ส าหรั บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถามส่ ว นที่ 5 (ค าถาม
ปลายเปิ ด) วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความ
สะอาด
นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามในเรื่ อง การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิของ
พนัก งานท าความสะอาด ห้า งหุ้น ส่ ว นจ ากัด พี พรหมพิ ริ ย ะ ด้า นการท างานที่ จ ะท าให้บ รรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาเร็จ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น
ที่มีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับต่าที่สุด เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในประเด็นนั้น
ต่อไป ของพนักงานทาความสะอาด และนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามในเรื่ องจูงใจใน
การปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานท าความสะอาด ได้แก่ ค่าตอบแทนในการปฏิ บ ัติงาน ลักษณะการ
ทางานที่ได้ปฏิบตั ิงาน ความประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของงานที่ได้ปฏิบตั ิ และด้านการ
จัดการในแต่ล ะด้า นว่า มี ป ระเด็นใดที่ มี แรงจู งใจอยู่ใ นระดับต่ าที่ สุด เพื่ อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในประเด็นนั้นต่อไปเช่นเดียวกัน

3. ผลการวิจัย
การศึกษาปัญหาการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดให้มีประสิ ทธิภาพของพนักงานทาความ
สะอาดเพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรของงานบริ การทาความสะอาด กรณี ศึกษา ห้างหุ้นส่ วนจากัด พี
พรหมพิริยะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ให้มีคุณภาพของงานการบริ การรักษาความสะอาด
ได้รับการพัฒนาอย่างมีศกั ยภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการทางานได้
วิเคราะห์ออกเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานทาความสะอาด
ส่วนที่ 2 ผลกรวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความสะอาดและ
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทาความสะอาด
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถการใช้น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ในกรทา
ความสะอาด
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานทาความสะอาด
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของพนักงานทาความสะอาด
ผูศ้ ึกษากาหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ใช้
N
แทน จานวนประชากรของพนักงานทาความสะอาด
ใช้
(𝑥̅ ) แทน ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของพนักงานทาความสะอาด
ใช้
(S.D.) แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพนักงานทาความสะอาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานทาความสะอาด จะจาแนกจากจานวนพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานตามแต่ละจุดที่ลงปฎิบตั ิงานประจา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน ระยะเวลาใน
กรทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทางาน ผูต้ อบแบบสอบถามจานว 150 คน ทาให้
สามารถในการประเมินและวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพของพนักงานทาความสะอาด
ดังนี้
1) ประชากรที่ ร ะหว่า ง เพศชาย ร้ อ ยละ 11.33 เพศหญิ ง 88.67 ซึ่ ง แสดงว่า การ
ปฏิบตั ิงานทาความสะอาดส่วนใหญ่จะเป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
2) อายุของพนักงานที่ทางานจะเริ่ มตั้งอายุ 20 ปี ไปถึง อายุ 55 ปี ผลการวิเคราะห์จะ
ได้เห็นว่า ช่วงระยะอายุของพนักงานทาความสะอาด ที่ ปฏิบตั ิงานมากที่สุด ช่วงอายุ 30-40 ปี ร้อยละ
53.34 รองลงมาลาดับที่ 2 ช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 24.00 รองลงมาลาดับ ช่วงอายุ 40-55 ปี ร้อยละ
19.33 และลาดับสุดท้าย ช่วงอายุ 20 ปี ร้อยละ 3.33
3) ในระดับการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ ในการวิจยั นั้น
ได้ผลการวิเคราะห์ระดับ การศึ ก ษาพนักงานทาความสะอาดที่ ปฏิ บัติงานมากที่ สุด ต่ ากว่าหรื อ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 73.33 รองลงต่ากว่าหรื อเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ร้อยละ 16.67 อนุปริ ญญา/ปวส. ร้อยละ 8.00 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 2.00
4) ในแผนกทาความสะอาด มีแยกออกมากอยู่ 3 ตาแหน่ ง ผลการวิเคราะห์ จะได้
ตาแหน่งของงานพนักงานทาความสะอาดมากที่สุด ร้อยละ 98.00 หัวหน้าพนักงานทาความสะอาด
ร้อยละ 1.33 ผูจ้ ดั การแผนกทาความสะอาด ร้อยละ 0.67
5) การปฏิบตั ิงานทาความสะอาด ที่จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลา
ในการทางาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาในการทางานที่มากที่สุด ระยะเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี
เดือน ร้อยละ 60.00 รองลงมาระยะเวลาในการทางาน ตั้งแต่ 3-5 ปี ร้อยละ 21.33 ระยะเวลาในการ
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ท างานตั้ง แต่ 1-3 ปี ร้ อยละ 8.67 ระยะเวลาในการท างานตั้ง แต่ 1-12 เดื อน ร้ อยละ 5.33 และ
ระยะเวลาในการทางานที่นอ้ ยที่สุดตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 4.67
6) รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน ทางผูว้ ิจัย พบว่า รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนที่ พ นัก งานทาความ
สะอาด มากที่สุด รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 96.67 รองลงมา รายได้ต้ งั แต่ 10,000 – 15,000
บาท ร้อยละ 2.67 รายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาท ร้อยละ 0.66
7) ประสบการณ์ ก ารทางานของพนัก งานทาความสะอาด ผลการวิเคราะห์พ บว่า
ประสบการณ์การทางานการทางานที่มากที่สุด มีประสบการณ์มากที่สุด ร้อยละ 59.33 ประสบการณ์
ปานกลาง ร้อยละ 24.67 ประสบการณ์มาก ร้อยละ 12.67 ประสบการณ์มากที่สุด ร้อยละ 3.33
สรุปข้ อมูลโดยภาพรวม
ข้ อมูล
เพศหญิงที่ปฏิบตั ิงานทาความสะอาด
อายุของพนักงานมากที่สุดช่วง 30-40 ปี
ระดับการศึกษาจะต่ากว่ากวาหรื อเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ตาแหน่งงานพนักงานทาความสะอาด
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานมากที่สุด 5-10 ปี
รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
ประสบการณ์การทางานจะมากที่สุด

ร้ อยละ
88.67
53.34
73.33
98.00
60.00
96.67
59.

3.2 ผลกรวิเคราะห์ ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทาความสะอาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงจุงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด ห้างหุน้ ส่วน
จากัด พี พรหมพิริยะ ได้จาแนกดังนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายและบริ หารงานในองค์กร
ความสัม พันธ์ระหว่า งองค์ก ร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นใจในชี วิตในการท างาน
ความส าเร็ จ ในการท างาน การได้ย อมรั บ ในการท างาน ความรั บ ผิ ด ชอบของงานที่ ท า และ
ความก้าวหน้าในอาชีพการทางาน ปรากฏผลตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทา
ความสะอาด ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. 1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.1 รายได้ต่อเดือนน้อยไม่เพียงต่อการใช้จ่าย
1.2 สวัสดีการสิ ทธิค่ารักษาพยาบาล
1.3 มีเงินโบนัส ประจาปี
1.4 มีวนั หยุดประจาปี
1.5 มีการจ่ายค่าชดเชย
2. 2. นโยบายและบริหารงานในองค์การ
2.1 มีความเป็ นธรรมและเสมอภาคภายในองค์การ
2.2 มีกฎเกณฑ์และระเบียบในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
2.3 มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ต่อองค์กรและหน่วยงานที่ได้ไปปฏิบตั ิงาน
3. 3. ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การ
3.1 มีความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงาน
ทาความสะอาด
3.2 มีการติดต่อสื่ อสาร ที่ดี ทั้งกิริยวาจา ที่ใช้ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
3.3 มีการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ในองค์การ เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน
ในองค์การ
4. 4. สภาพแวดล้อมในการทางาน
4.1 ระยะเวลาในการทางาน ไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
4.2 สภาพที่ทางานมีอากาศปลอดโปร่ ง มีมีมลพิษ ในที่ทางาน
4.3 มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่สะดวกในการปฏิบตั ิงานและ เพียงพอต่อ
การใช้งาน
5. 5. ความมั่นใจในชีวิตในการทางาน
5.1 พนักงานมีความรู ้สึกดีและมีความมัน่ ใจในองค์การ
5.2 มีการทดสอบและและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน ที่จะเพิ่มทักษะ
ของการปฏิบตั ิงาน
6. 6. ความสาเร็จในการทางาน
6.1พนักงานมีความรู ้สึกพึงพอใจในผลงานที่ปฏิบตั ิได้สาเร็ จ
6.2 พนักงานสามารถป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้น ในงานที่ปฏิบตั ิท้ งั ใน
องค์การหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่ไปปฏิบตั ิงาน

(𝑥̅ )

S.D.
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
7.

8.

9.

10.

11.

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

(𝑥̅ )

S.D.

6.3 พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาของงานที่เกิดปั ญหาได้ทนั ทีและ
รวดเร็ ว
7. การได้ ยอมรับในการทางาน
7.1 พนักงานได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานใน
องค์การหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่ไปปฏิบตั ิงาน
7.2 ได้ รั บ การยกย่ อ งชมเชยพนั ก งาน ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
7.3 มีการให้กาลังใจและรางวัล แก่พนักงาน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ
และกาลังใจ
8. ความรับผิดชอบของงานที่ทา
8.1 พนักงานยอมรับงานใหม่ ได้เสมอและนาไปปฏิบตั ิตามที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็ จลุล่วง
8.2 พนักงานมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
9. ความก้าวหน้ าในอาชีพการทางาน
9.1 มี โ อกาสในการเจริ ญ เติ บ โตในหน้ า ที่ ก ารงานโดยได้เ ลื่ อ น
ตาแหน่ง
9.2 มีโอกาสได้ปรับอัตราเงินเดือน โบนัส
รวม

5

0.00

สู งมาก

5

0.00

สู งมาก

5

0.00

สู งมาก

5

0.00

สู งมาก

5

0.00

สู งมาก

5

0.00

สู งมาก

1.80

0.63

สู งมาก

4.0

0.05

สู งมาก

4.70

0.05

ระดับแรงจูงใจ

จากตาราง ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในประเด็นย่อยต่าง ๆ เช่น รายได้ต่อเดือนน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
จะอยู่ ใ นระดั บ แรงจู ง ใจที่ ต่ า มาก โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ ( 𝑥̅ = 1.13) สวัส ดิ ก ารสิ ท ธิ ค่ า
รักษาพยาบาลอยู่ในระดับที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) มีเงินโบนัสประจาปี อยู่ในระดับแรงจูงใจที่ต่า
มาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 1.28 ) มีวนั หยุดประจาปี อยูใ่ นระดับที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) มีการจ่ายค่าชดเชย
ในกรณีที่โดนพักงานอยูใ่ นระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านนโยบายและบริ หารงานใน
องค์การ พบว่าประเด็นของความเป็ นธรรมและเสมอภายในองค์การ กฎเกณฑ์และระเบียบในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ องค์ ก าร และหน่ ว ยงานที่ ไ ปปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพนั้นจะ อยู่ใ นระดับ ที่ สู ง มาก ที่ ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ก าร
ประเด็ น ที่ พ นั ก งานมี ค วามเข้า ใจซึ่ งกัน และกัน ระหว่ า งผู ้บัง คับ บัญ ชาและพนั ก งาน มี ก าร
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ติดต่อสื่ อสารที่ดี ทั้งกิริยาวาจาที่จะใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ มีการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ภายในองค์การ
ให้เกิดความรับความผูกพัน พบว่าอยูใ่ นระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พนักงานทาความสะอาดปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลาไม่เกิด 8 ชัว่ โมง สภาพแวดล้อม
และสถานที่ปฏิบตั ิงานมีอากาศปลอดโปร่ ง ไม่มีสิ่งรบกวนอย่างมลพิษ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ มีความสะดวกและมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน เพียงพ่อต่อการใช้งาน พบว่าอยู่ใน
ระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านความมัน่ ใจในชีวิตในการทางาน ประเด็นที่ส่งผลต่อ
ความรู ้สึกดีและมีความมัน่ ใจในการองค์การ ที่มีการทาทดสอบและมีการส่ งเสริ มความรู ้ ให้มีการ
ฝึ กฝน ทักษะต่าง ๆ ของการปฏิบตั ิงาน พบว่าอยู่ในระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน ประเด็นที่พนักงานมีความรู ้สึกพึงพอใจในผลงานที่ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ
การสามารถป้ องกันปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น ในงานที่ ป ฏิ บ ัติท้ งั ในองค์ก ารหรื อ หน่ วยงานต่ า ง ๆ ที่ ไ ป
ปฏิบตั ิงาน พนักงานทาความสะอาดสามารถแก้ไขปั ญหาของงานที่ เกิ ดขึ้นได้ทนั ที และรวดเร็ ว
พบว่า ระดับ ความพึง พอใจที่สูง มาก อยู่ใ นระดับแรงจู งใจที่สูงมาก ที่ ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านการได้
ยอมรับในการทางาน ประเด็นพนักงานได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานใน
องค์การหรื อหน่ วยต่าง ๆ ที่ไปปฏิบตั ิงาน ได้รับการยกย่องชมเชย ของงานที่ปฏิบตั ิ โดยมีการให้
กาลังใจและรางวัลแก่พนักานทาความสะอาด เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้พบว่า อยูใ่ น
ระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านความรั บผิดชอบของงานที่ ปฏิบตั ิ ประเด็นนี้ พบว่า
พนักงานยอมรับงานใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เสมอ และนาไปปฏิบตั ิตามให้สาเร็ จลุล่วง ตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ผลว่าอยู่ในระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ (𝑥̅ = 5) ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพการทางาน ประเด็นนี้พบว่า พนักงานมีโอกาสในการเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน โดยได้
เลื่อนตาแหน่ง และมีการปรับอัตราเงินเดือน เงินโบนัส ทาให้อยูใ่ นระดับแรงจูงใจที่สูงมาก ที่ระดับ
(𝑥̅ = 5)
3.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทาความสะอาดและการ
ใช้ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทาความสะอาด
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาความสะอาดและการใช้วสั ดุอปกรณ์และ
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด ห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ จาแนก
จาก ความรู ้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนของการทาความสะอาดวิธีการทาความสะอาดพื้น ความรู ้ความ
เจ้าใจในการขั้นตอนของการทาความสะอาดวิธีการทาความสะอาดห้องน้ า ความรู ้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการทาความสะอาดวิธีการทาความสะอาดกระจก ความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทา
ความสะอาดวิธีการทาความสะอาดบนที่ สูง ความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการทาความะสอ
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วิธีการทาความสะอาดวิธีการขัดล้างพื้นและเคลื อบเงาพื้นใหม่ ความเข้าใจในการเลื อกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับการใช้งานตามพื้นที่ของการทาความสะอาด พนักงานมีความรู ้ และทักษะใน
การทาความสะอาด พนักงานมีเทคนิคและวิธีการทาความสะอาด มีความรู ้และทักษะในการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ในการทาความสะอาด และพนักงานได้ศึกษาเรี ยนรู ้ เทคนิ คเพิ่มเติมในการวิธีการทาความ
สะอาด ปรากฏผลตามตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทา
ความสะอาด ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
-

- ความรู ้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนของการทาความสะอาด
วิธีการทาความสะอาดพื้น
- ความรู ้ความเจ้าใจในการขั้นตอนของการทาความสะอาด
วิธีการทาความสะอาดห้องน้ า
- ความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการทาความสะอาดวิธีการ
ทาความสะอาดกระจก
- ความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทาความสะอาดวิธ่
การทาความสะอาดบนที่สูง
- ความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทาความะสอวิธีการ
ทาความสะอาดวิธีการขัดล้างพื้นและเคลือบเงาพื้นใหม่
- มีความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ให้ถูกต้องกับ
การใช้งานในแต่ละพื้นที่
- พนักงานมีความรู ้ และทักษะในการทาความสะอาด
- พนักงานมีเทคนิคและวิธีการในการทาความสะอาด
- ความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับการ
การช้งานตามพื้นที่ของการทาความสะอาด
- พนักงานได้ศึกษาเรี ยนรู ้ เทคนิคเพิ่มเติมในการวิธีการทา
ความสะอาด
5
รวม

𝑥̅

S.D.

5

0

ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
การทาความสอาด
มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

5
5
5

0
0
0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

0

จากตารางที่ 4.3 ระดับความรู ้ ความเข้าใจ การใช้วสั ดุอุปกรณ์และการทาความสะอาดใน
การปฏิบตั ิงานของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ (𝑥̅ = 5) จากผลการ
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วิเคราะห์ เห็นได้ว่า พนักงานทาความสะอาดที่ได้สารวจจากแบบตอบสอบถาม มีความรู ้ ความ
เข้าใจในขั้นตอนการทาความสะอาด อาทิ เช่ น มี ความรู ้ ความเข้า รู ้ ข้ นั ตอนและวิธีการทาความ
สะอาดห้องน้ ามี ความรู ้ ความเข้า รู ้ ข้ นั ตอนและวิธีการทาความสะอาดพื้น มี ความรู ้ ความเข้า รู ้
ขั้นตอนและวิธีการทาความสะอาดกระจก มีความรู ้ ความเข้า รู ้ข้ นั ตอนและวิธีการทาความสะอาด
บนที่สูง มีความรู ้ ความเข้า รู ้ข้ นั ตอนและวิธีการทาความสะอาดการขัดล้างพื้นและเคลือบเงาพื้น
ใหม่ มีความรู ้ ในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการการใช้งานในแต่ละพื้นที่ แต่ละหน้า
งานที่ ปฏิ บตั ิ พนักงานมี เทคนิ ค ขั้นตอนวิธีการท าความสะอาด และได้ศึกษาหาความรู ้ เทคนิ ค
เพิ่มเติม มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก ถึงอย่างไร ทางห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพริ ยะ
จะต้องเพิ่มนโยบายเชิ งนโยบายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานให้ไปสู่ ระดับมาตรฐานยิ่งขึ้น
เพื่อสู่ระดับการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
3.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถการใช้ น้ายาเคมีภัณฑ์ ในการทา
ความสะอาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถการใช้น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ในการทาความ
สะอาดของพนักงานทาความสะอาด ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ ได้จาแนกดังนี้ ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ นโยบายและบริ หารงานในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ สภาพแวดล้อม
ในการทางาน ความมัน่ ใจในชี วิตในการทางาน ความสาเร็ จในการทางาน การได้ยอมรั บในการ
ทางาน ความรับผิดชอบของงานที่ทา และความก้าวหน้าในอาชีพการทางาน ปรากฏผลตามตารางที่ 3
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทา
ความสะอาด ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ

-

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

𝑥̅

S.D.

- มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ในการทา
ความสะอาด
- เข้าใจ ขั้นตอน ส่ วนผสมในการใช้น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์อยู่ใน
ระดับใด
- ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ น้ ายาเช็คสแตนเส ที่ใช้สาหรับ
งานทาความสะอาด

5

0

ระดั บ ความรู้ ความเข้ าใจ
ผลิตภัณฑ์ น้ายาเคมีภัณฑ์
มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

-

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

𝑥̅

S.D.

- ผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเคมี ภณ
ั ฑ์ น้ ายาเช็คพื้นประจาวัน ที่ ใช้
สาหรับงานทาความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ น้ ายาเช็คดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ ที่
ใช้สาหรับงานทาความสะอาด
- ผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเคมี ภณ
ั ฑ์ น้ ายาปั ดเงาพื้น ที่ ใช้สาหรั บ
งานทาความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ น้ ายาเช็คกระจก ที่ใช้สาหรับ
งานทาความสะอาด
- ผลิ ตภัณฑ์น้ ายาเคมี ภณ
ั ฑ์ สบู่เหลวล้างมื อที่ ใช้สาหรั บ
งานทาความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณั ฑ์ น้ ายาดันฝุ่ น ที่ใช้สาหรับงานทา
ความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ น้ ายาล๊อกแว๊กซ์และเคลือบเงา
พื้นที่ใช้สาหรับงานทาความสะอาด
รวม

5

0

ระดั บ ความรู้ ความเข้ าใจ
ผลิตภัณฑ์ น้ายาเคมีภัณฑ์
มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

4.60

1.02

มาก

5

0

มากที่สุด

5

0

มากที่สุด

4.96

0.20

มาก

4.13

1.15

มาก

4.87

0.24

มาก

จากตาราง พนักงานทาความสะอาด มีระดับความรู ้ ความเข้าใจ ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์
ทาความสะอาดในการปฏิบตั ิงานของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
(𝑥̅ = 4.87) จากผลการวิเคราะห์ เห็นได้วา่ ความรู ้ ความเข้าใจในการทาความสะอาดของพนักงานทา
ความสะอาด มีความรู ้มากที่สุด เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งทาให้อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 5) ของผลิตภัณฑ์
น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง เช่น ผลิตภัณฑ์น้ ายาเช็ดพื้นประจาวัน ผลิตภัณฑ์น้ ายาเช็คสแตนเลส ผลิตภัณฑ์
น้ า ยาดับ กลิ่ น และฆ่ า เชื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ า ยาเช็ ค กระจก และผลิ ต ภัณ ฑ์ส บู่ เ หลวล้า งมื อ แต่ จ ะมี
ผลิตภัณฑ์บางชนิ ดที่มีความรู ้ ความเข้าใจ รองลงมาคือผลิตภัณฑ์น้ ายาดันฝุ่ น มีความรู ้ ความเข้าใจ
มาก อยูใ่ นระดับ (𝑥̅ = 4.96) ผลิตภัณฑ์น้ ายาปั ดเงาพื้น พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจมา อยูใ่ นระดับ
(𝑥̅ = 4.60) และผลิตภัณฑ์น้ ายาล๊อกแว๊กซ์และเคลือบเงาพื้น มีความรู ้ความเข้าใจมาก อยู่ในระดับ
(𝑥̅ = 4.13)
การวิ จัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาปั ญ หาการปฏิ บัติ ง านรั ก ษาความสะอาดให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กรณีศึกษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสารวจจาก
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แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามจานวน 150 ชุด ในการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานทาความสะอาดที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งเป็ นพนักงานที่ทางห้างหุ้น ส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ ได้ทาการจัดส่ งพนักงานไป
ปฏิบตั ิงานประจาตามจุดต่าง ๆ เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค การปฏิบตั ิงานของพนักงานทา
ความสะอาดเพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของพนัก งานทาความสะอาดโดยใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. สรุป
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดของพนักงานทา
ความสะอาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ จากตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละ
ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานทาความสะอาด ดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานทาความสะอาด
ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานทาความสะอาด

-

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
อายุ
ตากว่า 20 ปี
อายุ 20-30 ปี
อายุ 30-40 ปี
อายุ 40-50 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า หรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น
ต่ากว่า หรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญา

จานวน
(N=150 คน)

ร้ อยละ
(100.00)

17
133

11.33
88.67

5
36
80
29

3.33
24.00
53.34
19.33

110
25
12
3

73.33
16.67
8.00
2.00
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไปของพนักงานทาความสะอาด

-

ตาแหน่ ง / แผนก / ฝ่ าย
พนักงานทาความสะอาด
หัวหน้าพนักงานทาความสะอาด
ผูจ้ ดั การแผนกทาความสะอาด
ระยะเวลาในการทางาน
1 – 12 เดือน
1 – 3 ปี
3 – 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ต้งั แต่ 10,000 – 15,000 บาท
รายได้ต้งั แต่ 15,000 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ การทางาน
1 – 11 เดือน
1 – 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป

จานวน
(N=150 คน)

ร้ อยละ
(100.00)

147
2
1

98.00
1.33
0.67

8
13
32
90
7

5.33
8.67
21.33
60.00
4.67

145
4
1

96.67
2.67
0.66

5
19
37
89

3.33
12.67
24.67
59.33

พนักงานทาความสะอาดของห้างหุ้นส่ วนจากัด เพศหญิง ทางานมากกว่า เพศชาย ในการ
ทางานของพนักงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 30-40 ปี ทีทางานมากที่สุด และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่อเดือน ซึ่งการทางานจะทางานไม่เกิน 8 ชัว่ โมง หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัติฤกษ์
สาหรับระดับการศึกษาของพนักงานทาความสะอาดส่ วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาต่ากว่า
หรื อเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น เป็ น ร้อยละ 73.33 และต่ากว่าหรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. เป็ นร้อยละ 16.67 เพราะการศึกษาช่วยให้มีการเรี ยนรู ้ ทักษะ ให้มีความสามารถในการทางาน
และพนักงานทาความสะอาดที่ปฏิบตั ิงานที่จะทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพก็ข้ ึนอยู่กบั ประสบการณ์
การทางานและระยะเวลาการทางาน ตามตารางที่ 4 เห็นได้วา่ พนักงานทาความสะอาดประสบการณ์
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การทางานมากที่สุด ช่วงระยะ 10 ปี ขึ้นไป เป็ นร้อยละ 59.33 จะอยู่ในช่วง ระยะเวลา 5-10 ปี เป็ น
จานวนร้อยละ 60
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จ านวนประชากร ในการปฏิ บัติ ง านท าความสะอาดให้ มี
ประสิ ทธิภาพของพนักงานทาความสะอาด ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ จาแนกตามเพศ พบว่า
เพศหญิงปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิง จะมีความถนัด มีวิธีปฏิบตั ิงานที่แน่นอนชัดเจน
มี ค วามรู ้ ล ะเอี ย ด มี เทคนิ ค มี ค วามเข้าใจภารกิ จ และหน้า ที่ ใ นความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
พนักงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงาน และมีผลสาเร็จได้ดีมากกว่าเพศชาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากร ในประเด็นการจาแนกอายุ การจาแนกวุฒิการศึกษา การ
จาแนกตาแหน่ งหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ จาแนกระยะเวลาในการทางาน จาแนกการมีประสบการณ์การ
ทางาน ของพนักงานทาความสะอาดห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ พบว่า การปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิภาพนั้น อายุก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญ จะเห็นได้วา่ ในการวิจยั จะพบพนักงานที่มีอายุมาก ที่
30-40 ปี เป็ นช่วงอายุที่ ทางานมากที่สุด เพราะ พนักงานที่มีอายุมาก จะมีความอดทนกับ งานที่
ปฏิบตั ิงานมากที่สุดมีความเข้าใจกับงานที่ปฏิบตั ิในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
ทางานความสะอาด การใช้น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ในการทาความสะอาด ช่วงอายุที่ 30-40 ที่พบว่ามากที่สุด
ได้ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลานานส่งผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเวลานานเท่าไร ผลการทางานก็จะมีความ
รับผิดชอบมากที่สุด ความสามารถก็มีมากที่สุด การปฏิ บตั ิงานพนักงานก็มีความกระตือรื อร้น มี
ความสาเร็ จในงานที่ปฏิบตั ิ และได้ประสิ ทธิภาพมากกว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลาสั้น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากร ในประเด็นการจาแนกรายได้ค่าตอบแทนที่พนักงานทา
ความสะอาด มีผลต่อการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด จากการวิจยั พนักงานมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อนต่ า กว่า 10,000 ท าให้ท างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิ ริย ะ จะต้องสร้ างแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานใหพนักงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน แสดงถึง
ความเอาใจใส่ กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์การ และมีการเพิ่มพูนความรู ้ และพัฒนาทักษะ
การทางาน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู ้ ความคิด แนวทางการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและสามารถ
น้ าความรู ้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะได้ทาให้ไปสู่ การ
บริ การงานทาความสะอาด ให้องค์การมากยิง่ ขึ้น
แนวทางการพัฒนาของพนักงานทาความสะอาดของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ จะ
เพิ่มการฝึ กอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับวิชาชี พ การปฏิ บตั ิ งานอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย ความรู ้
ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ การฝึ กอบรมพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และงานทาความสะอาด
การทางานเป็ นทีม ความมีสามัคคี การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อการบริ การ และการให้ความสาคัญ
กับทัศนคติของพนักงาน ในการให้บริ การงานทาความสะอาดเพื่อให้ผลการปฏิบตั ิงานทาความ
สะอาดเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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5. อภิปรายผล
1) จากการศึ ก ษาแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน ด้านนโยบายและบริ หารงานในองค์การ
ความสั ม พันธ์ ระหว่างองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นใจในชี วิตในการทางาน
ความส าเร็ จ ในการท างาน การได้ย อมรั บ ในการท างาน ความรั บ ผิ ด ชอบของงานที่ ท า และ
ความก้าวหน้าในอาชีพการทางานอยู่ในระดับแรงจูงใจที่สูงมาก แต่ก็ได้พบว่า มี 1 ประเด็ นที่มีค่า
คะแนนของแรงจูงใจที่ค่าต่ามาก ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยเฉพาะประเด็นย่อย รายได้ต่อ
เดื อนน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่าเป็ นการสะท้อนให้เห็ นถึง
จุดมุ่งหมายในการท างานของพนักงานทาความสะอาดที่ เน้นถึงความเป็ นอยู่และการดารงชี วิ ต
ประจาวัน เป็ นหลัก ดังนั้น รายได้จึงเป็ นจุ ดหลักของพนักงานทาความสะอาด และเมื่อผลของ
ค่ า ตอบแทนน้อย ก็ เป็ นผลท าให้เป็ นปั ญหาและอุปสรรค การปฏิ บัติงานของพนักงานทาความ
สะอาดดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องดาเนินการโดยมีการพัฒนาระดับรายได้ของพนักงานทาความสะอาดเป็ น
เป้าหลักของห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ และงานทาความสะอาด จะพบว่าการปฏิบตั ิงานทา
ความสะอาดจะเป็ นเพศหญิง ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิมากที่สุด ซึ่งงานทาความสะอาดยังจาเป็ นที่
จะต้องใช้เพศชายเพิ่มมากขึ้น เพราะการปฏิบตั ิงานทาความสะอาด ที่ตอ้ งมีการขนวัสดุอุปกรณ์ที่
หนัก และการปฏิบตั ิงานทาความสะอาดในที่สูงที่มีควาเสี่ ยง เพศหญิงไม่สมารถที่จะทาการทาความ
สะอาดในที่ สู ง ได้ ก็ เ ป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ ง านขาดประสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาบวกกับ
ประสบการณ์การทางานของพนักงานที่มีอายุนอ้ ย บวกกับระยะเวลาของการทางานไม่กี่ปี ก็เป็ นผล
ทาให้เกิดการทางานไม่มีประสิ ทธิผล และขาดประสิ ทธิภาพ
2) จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทา
ความสะอาดทาให้ทราบว่า ระดับประสิ ทธิภาพของพนักงานทาความสะอาดมีความรู ้ ความเข้าใจ
ในการใช้อุปกรณ์ และวัสดุ ต่า งๆมี ความรู ้ เข้าใจ ความเข้าใจในตัวผลิ ตภั ณฑ์น้ ายาเคมี ภัณฑ์ห้ า ง
หุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ พบว่า ระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานทาความสะอาด
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย = 5 ซึ่งพนักงานมีความรู ้ ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ และวิธีการในการทา
ความสะอาดดังนั้น ผูว้ ิจยั พบว่า ถึงแม้วา่ พนักงานจะมีความรู ้ ทักษา และเทคนิคต่าง ๆ มากที่สุด แต่
ก็ยงั จะต้องเพิ่มทักษาะ และการเรี ยนรู ้เป็ นประจา และหลักการการทาความสะอาด จะมีสิ่งแปลก
ใหม่อยู่เรื่ อยๆ ข้อเสนอแนะที่ทางห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ จาเป็ นที่จะต้องมีการฝึ กอบรม
พนักงานอย่างต่อเนื่ องและเป็ นประจา ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึ่งใหมีการลงมือปฏิบตั ิได้ เน้นการ
ฝึ กอบรมเรื่ องการบริ การของงานทาความสะอาด และการดูแลเอาใจใส่ พนักงาน อย่างใกล้ชิดมาก
ขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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3) จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพของพนักงาน
ท าความสะอาดผลการวิจัย ทางห้างหุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิ ริย ะให้มี ก ารสับเปลี่ ย น โยกย้าย
ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความกระตือรื อร้นของการทางาน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติการทางานว่าการทางานจะด้านใดด้า นหนึ่ งไม่ได้ ต้องมึการศึกษาและหา
ความรู ้ และมี การฝึ กอบรม เพิ่มเติ มสร้ างจุ ดแข็งของงานบริ การทาความสะอาด และการบริ การ
ลูกค้า รักษาคุณภาพของงานทาความสะอาด

6. ข้ อเสนแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโนบาย
1) การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยจากการศึกษาที่พบว่าพนักงานของห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด พ พรหมพิ ริย ะ เป็ นผูท้ ี่ จบการศึ ก ษาไม่ สู ง และมี รายได้น้อย ดัง นั้น ต้องท าการ
ทบทวนนโยบายในการปรับอัตราค่าตอบแทน เพื่อเป็ นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน อาจจะกาหนดให้สูงขึ้นโดยใช้มาตฐานการทางานที่ มีประสบการณ์ และระยะเวลาการ
ทางาน เพื่อนามาเป็ นนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนตามความเหมาสะมต่อไป
2) การดาเนินงานของงานบริ การของพนักงานทาความสะอาด ผูว้ ิจยั จะทากิจกรรมจึง
ควรคานึ งถึงรู ปของแบบฝึ กอบรม และการเพิ่มเงื่อนไข แรงจูงให้มากขึ้น เพื่อให้พนักงานให้เกิด
ความกระตือรื อร้นเพิ่มขึ้นในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพ
3) การพัฒนาฝึ กทักษะ เทคนิ คของงาน และการให้ความรู ้ในการทาความสะอาดนั้น
ต้องได้รับ ความฝึ กปฏิบ ัติจริ ง ๆ อาทิ เช่ น วิธี ก ารใช้เครื่ องมือและวัส ดุ อุปกรณ์ใ นการทาความ
สะอาด และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น จึงจะทาให้มีการฝึ กทักษะที่สร้างมีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ
4) จัดให้มีการอบรมพนักงานทาความสะอาด ในด้านบุคลิกภาพ การเข้าใจวัฒนธรรม
และการให้บริ การงานทาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
5) กาหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นแนวทางการอนุ รักษ์
พลังงานและทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตวั โดยพนักงานสามารถระดมความร่ วมมือในการให้ความสาคัญ
และปฏิบตั ิตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ในปัจจุบนั โดยเริ่ มต้นจากภายในองค์กร ตลอดจนเกิดจิตสานึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
6) จากการศึกษาการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพของพนักงานทาความสะอาด ห้าง
หุ้นส่ วนจากัด พี พรหมพิริยะ จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในองค์กร
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มีความรักในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เช่น การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่
การจัดวันเกิดให้กบั พนักงานในองค์การ สร้างความสามัคคี เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้
เกิดประสิ ทธิภาพ
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1) ผูว้ ิจยั จัดระบบโครงสร้างเพิ่มเติม โดยมีการประชุมวางแผนกันมากขึ้นเพื่อแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและผูว้ ิจยั ควรวางแผนในการประสานงานในแผนกทาความสะอาดให้เป็ น
ระบบ มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ ต รงตามหน้ า ที่ เพื่ อ จะได้ มี ก ารท าหน้ า ที่ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2) ผูว้ ิจยั ควรมีการเปรี ยบเทียบผล ของการให้ความรู ้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ว่า
ก่อนการเรี ยน การฝึ กทฤษฎีและปฏิบตั ิพนักงานมีความรู ้มากน้อยอย่างไร และหลังจากการเรี ยน
พนักงานทาความสะอาดมีความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรื อไม่
3) ควรศึกษาเชิงสารวจหาข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านเพิ่มเติม เช่น การทดลองการค้นหา
ข้อมูลของโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทาความสะอาด เพื่อจะได้สร้างและพัฒนาการเรี ยนรู ้ การ
ฝึ กฝนทักษะให้ตรงกับความต้องการของงานบริ การทาความสะอาดใหมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4) ให้มีการกากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ
ได้จดั ให้มีผจู ้ ดั การ หรื อผูค้ วบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ ของพนักงานรักษาความ
สะอาด เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานรักษาความสะอาดเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและการ
ประสานงานกับผูว้ ่ าจ้าง เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
รักษาความสะอาดประจาหน่วยงานของผูว้ ่าจ้างสาหรับนามาปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุดตรงกับเจตนาของผูว้ า่ จ้าง
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ปัจจัยที่มีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรณีศึกษาบมจ.ไทยประกันชีวติ ฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116
ชยุต อัครมหากิจ51

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรณี ศึกษา บมจ.
ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ระดับปัจจัยในการทางานของบุคลากร บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116 2) เพื่อศึกษา
ระดับประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคลากร บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยายงาน ภูมิภาค 116 3)
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิภาพในการทางานของ จาแนกตามปัจจัยสวนบุคคล 4) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บมจ.ไทยประกันชีวิต ฝ่ าย
ขยายงานภู มิ ภ าค 116 โดยใช้ก ารสั ม ภาษณ์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ 9 ตัว อย่า ง แบ่ ง เป็ น 3 ต าแหน่ ง งาน
ตาแหน่ ง งานที่ 1 ใช้ค าถาม 4 ค าถาม ตาแหน่ งงานที่ 2 ใช้ค าถาม 6 ค าถาม ตาแหน่ งงานที่ 3 ใช้
คาถาม 8 คาถาม
ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 9 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 6 คน อายุอยู่
ระหว่าง 25-50 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป ทาให้ทราบภาพรวมของปัจจัยในการบริ หารงาน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพ คือ 1) ปัจจัยด้านอายุของบุคลากรต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน 2) ปัจจัยด้าน
การพัฒนาความรู ้ให้บุคลากรในองค์ในการสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน 3) ปั จจัยการสร้าง
แรงจู ง ใจด้ว ยการแข่ ง ขัน มอบรางวัล ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งาน 4) ปั จ จัย ด้า นวัฒ นธรรม
องค์การต่อประสิ ทธิภาพปฏิบตั ิงาน 5) ปั จจัยด้านพัฒนาบุคลากรในระบบพี่เลี้ยงต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงาน 6) ปัจจัยการวัดประสิ ทธิภาพการทางานด้วย KPI ต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน 7)
ปัจจัยด้านกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่ วมงานกับองค์การต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน 8)
ปั จจัยด้านสภาวะด้านผูน้ าในตาแหน่งผูจ้ ดั การภาคต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยดังกล่าว
ส่ งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารองค์การของกรณี ศึกษา บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยาย
งานภูมิภาค 116
51

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสี มา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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1. บทนำ
ปั จจุ บนั องค์กรที่ จะประสบความสาเร็ จได้น้ ัน ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการมี ระบบการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ให้มีความรู ้ ความสามารถ
และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ อ งค์ก รด าเนิ น ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ไปสู่ เ ป้ า หมายได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู ้ ความสามารถ เข้ามา
ปฏิบตั ิงานและเมื่อคัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้ เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์จ ะต้อ งดู แ ลฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเพิ่ ม มากขึ้ น และมี
ประสบการณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรหรื อทรัพยากรมนุษย์ถือเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพ
ของบุคลากรนับเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ เป้าหมายได้ในฐานะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิที่มีคุณภาพ
ตัวบุคลากรนั้นเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบการ การดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามทิศทางที่
องค์กรกาหนดนอกจากนั้นบุคลากร ยังเป็ นปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็ นที่ยอมรับใน
สังคมอีกด้วย หน่ วยงานแม้ว่าจะไม่ได้เป็ นองค์กรที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ดังเช่นองค์กร
ธุรกิจ แต่การมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีความจงรักภักดีอยู่ภายใน
องค์กรนั้น ถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อหน่ วยงานเพราะบุคลากรเหล่านั้นเป็ นปั จจัยที่จะช่วยขับเคลื่ อน
องค์กรให้กา้ วไปถึงจุดหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ง่ายขึ้น และปั จจุบนั องค์กรธุ รกิจได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ย นแปลงอัตรากาลังคนขององค์ก รที่ถูกจากัด ลด
น้อยลง และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางาน ทาให้สวัสดิการ และผลตอบแทน ที่ได้รับน้อยลง
ปั ญหานี้ หากไม่เร่ งแก้ไขอย่างถูกต้อง จะทาให้การปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล ตามต้องการ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่งผลกระทบ เกรดของหน่วยงานและ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร อย่างไรก็ตาม ปั ญหาทั้งหลายไม่ว่าจะยุ่งยากมากน้อย
เพียงใดสามารถแก้ไขให้สาเร็ จลงได้ดว้ ยทรัพยากรบุคคลที่มีศกั ยภาพ มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้ประสบความสาเร็ จทั้งต่อตนเองและองค์กรดังนั้น องค์กรสมัยใหม่ที่มีความพร้ อม จึงต้องมุ่ง
พัฒนาหน่วยงานและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมกัน โดยกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อผลงานที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานให้เกิดความพอใจในการปฏิบตั ิงานด้วย จึงจะสามารถ
สร้างความสาเร็ จในการทางานได้อย่างแท้จริ งประกอบของการบริ หารขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นภาครัฐ เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยสาคัญสาหรับการดาเนิ นงานที่สาคัญที่สุด คือ บุคลากร
หากองค์กรใดสามารถบริ หารทรัพยากรบุคคลในการทางานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุ ดย่อมสร้าง
ความก้าวหน้าให้กบั องค์กร ความต้องการทางใจกาลังใจและความพึงพอใจ เป็ นหัวใจสาคัญในการ
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สร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพของงาน (สมคิด บางโม 2545, น. 41) และองค์กรสามารถสร้างความพึง
พอใจ หมายถึง ความพอใจในการปฏิบตั ิงาน ทัศนคติหรื อความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบตั ิ
เมื่ อ งานนั้ น ได้รั บ การ ตอบสนองทั้ง ทางด้า นวัต ถุ แ ละด้า นจิ ต ใจ จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความต้อ งการ
ปฏิบตั ิงาน และเต็มใจอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
สาหรับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน เกิดจากความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรใน
องค์กรเช่นกัน ซึ่งมีผลต่อความสาเร็ จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุ ขของผูท้ างานด้วย กล่าวได้
ว่าหากองค์กรใดบุคลากร ไม่มีความพึงพอใจในการทางาน ก็อาจจะเป็ นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลงาน
และการปฏิบตั ิงานไม่มีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้คุณภาพของงานลดลง และเป็ นผลเสี ยต่อองค์กร ทา
ให้งานเกิดความเสี ยหาย และทาให้เกิดปัญหาทาง วินยั ได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กร
มีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทางาน ก็ยอมส่ งผลทางบวก ต่อการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั เป็ น
สิ่ งที่ สะทอนถึ งประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ งาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร องค์กรนั้น ๆ หาก
หน่ วยงานใดเห็นความสาคัญของประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรใน หน่ วยงาน
ของตน และมีความเข้าใจในปั จจัย หรื อ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่
เสมอ ว่า ความรู ้สึกกระตือรื อร้นในการทางานนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์
หรื อตามเวลา (ปรี ยา พร วงศ์อนุตรโรจน์ 2548, น. 142)
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญในการประกอบธุ รกิ จ กล่าวคือการที่
องค์ก รใดมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านสู ง ก็ จ ะมี ผ ลก าไรที่ สู งตามไปด้ ว ย ฉะนั้น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อการสร้างผลงาน ให้มีประสิ ทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า หรื อบรรลุจุด
มุง้ หมาย ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะต้อง พิจารณาจากคุณภาพของงาน ต้องมีคุณภาพสูงเป็ นที่ย อมรับ
ของลูกด้าน ปริ มาณงานที่เกิดขึ้นต้องเป็ นไปตาม เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อคาดหวังไว้ เวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินงานต้องอยู่ในหลักการและมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายต้องมี วิธีการบริ หารให้มีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุดสิ่ งเหล่านี้ จะต้องประกอบไปด้วยปั จจัยหลายๆ ด้านด้วยกัน ซึ่ งหากองค์กร ใดให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยเหล่านี้ ก็จะทาให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (กันตยา
เพิ่ ม ผล 2547, น. 33) การด าเนิ น งานขององค์ ก ร ยอมขึ้ น อยู่ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ในองค์กรนั้น เพราะ “คน” มีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลว ต่อการ
ดาเนิ นงานขององค์กร กล่าวคือ ถ้าองค์กรมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากเท่าใด ยิ่งจะทาให้การ
ดาเนิ นงานขององค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์มากเท่านั้น และในการปฏิ บตั ิ งานด้วยดี หรื อไม่ดีน้ ัน
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องได้รับการตอบสนองความ ต้องการทั้งภายนอกและภายใน ซึ่ งหากผูป้ ฏิบตั ิงาน
ได้รับการตอบสนองแล้ว ยอมหมายถึง การปฏิบตั ิงานจะมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การบริ หารงานทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสาคัญยิง่ และ
สามารถสร้าง ความเจริ ญเติบโตแก่บริ ษทั พร้อมทั้งรองรับแผนการผลิต ได้อย่างยัง่ ยืน คือการทาให้
คนในองค์กร ทางานด้วย ความสุข และมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการทางานของบุคลากร บมจ. ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยายงาน
ภูมิภาค 116
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ าย
ขยายงาน ภูมิภาค 116
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บมจ.ไทย
ประกันชีวิต ฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116

3. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทราบถึงระดับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร บมจ. ไทยประกันชีวิตฝ่ าย
ขยายงาน ภูมิภาค 116
1.3.2 ทราบถึงปั จจัยที่มีในการทางานของบุคลากร บมจ. ไทยประกันชีวิตฝ่ ายขยายงาน
ภูมิภาค 116
1.3.3 เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคลากร บมจ.ไทยประกัน
ชีวิตฝ่ ายขยายงาน ภูมิภาค 116

4. ขอบเขตกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญอย่างดังนี้
1.4.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีท้ งั หมด 3 ตาแหน่ง คือ ผูบ้ ริ หารหน่วย ผูบ้ ริ หารศูนย์ และผูจ้ ดั การ
ภาค
1.4.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีอายุการทางานมากกว่า 2 ปี มีพ้นื ที่อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และสาเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
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5. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ฝ่ ำยขยำยงำนภูมิภำค 116 = บุคลากรฝ่ ายขายบริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขา
อยุธยา 2 จานวน 418 ท่าน ประกอบด้วย
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 1 ท่าน
- ผูจ้ ดั การภาค 12 ท่าน
- ผูบ้ ริ หารศูนย์ 70 ท่าน
- ผูบ้ ริ หารหน่วย 113 ท่าน
- ตัวแทน 222 ท่าน
ผู้บริหำรหน่ วย = บุคลากรที่มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไปผ่านเกณฑ์ผลิตผลงานตามที่องค์การ
กาหนด
ผู้บริหำรศู นย์ = บุคลากรที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ผลิตผลงานและการสร้าง
บุคลากรตามที่องค์การกาหนด
ผู้จัดกำรภำค = บุคลากรที่มีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ผลิตผลงานและการสร้างบุคลากร
ตามที่องค์การกาหนด

6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นี้ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บมจ.ไทยประกันชีวิต ฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116 ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเป็ นลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

7. ประเภทกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูจ้ ดั การภาค ผูบ้ ริ หารศูนย์ ผูบ้ ริ หารหน่วย ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview)
จากผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยผูจ้ ดั การภาค ผูบ้ ริ หารศูนย์ ผูบ้ ริ หารหน่ วย การสัมภาษณ์มี
ลักษณะคล้ายกับการใช้แบบสอบถาม โดยกาหนดเป็ นคาถามปลายเปิ ด คาถามต่าง ๆ ได้ถูกกาหนด
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เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ข้ ึ น เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสั ม ภาษณ์ ไ ว้ล่ ว งหน้า แล้ว โดยค าถามที่ ใ ช้ใ นการ
สัมภาษณ์ของละตาแหน่งจะแตกต่างกันออกไป
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และ
สื บ ค้นข้อมู ล จาก Internet ที่ เกี่ ย วข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ย วข้องเพื่ อศึกษาถึง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรในการบริ หารจัดการให้องค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ รวมถึงปั ญหา
และอุปสรรค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์การในด้านการบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพ

8. ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ
วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพครั้ งนี้ ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารในตาแหน่งต่าง ๆ โดย
ดาเนินกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Random) เนื่องจาก
ผูศ้ ึกษามีขอ้ จากัดในเรื่ องของระยะเวลา การศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informant Interview) คือการสัมภาษณ์ โดยกาหนดตัวผูต้ อบเป็ นการเฉพาะเจาะจง เพราะผูต้ อบเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสมกับ ความต้องการของผูศ้ ึ กษา ซึ่ งบุคคลประเภทนี้ เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ” อันเป็ นการเลือกตัวอย่างที่ผศู ้ ึกษาได้ดาเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อที่จะได้
นาข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาดาเนินการประมวลผลข้อมูล อันนาไปสู่ ขอ้
ค้นพบต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 9 คน ประกอบด้วย
1) ผูจ้ ดั การภาค จานวน 3 คน
2) ผูบ้ ริ หารศูนย์ จานวน 3 คน
3) ผูบ้ ริ หารหน่วย จานวน 3 คน
โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีดงั นี้
1) สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไปหรื อเทียบเท่า
2) มีอายุการทางานไม่ต่ากว่า 2 ปี
3) มีพ้นื ที่อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีท้ งั หมด 3 ตาแหน่ง คือ ผูบ้ ริ หารหน่วย ผูบ้ ริ หารศูนย์ และผูจ้ ดั การ
ภาค
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีอายุการทางานมากกว่า 2 ปี มีพ้ืนที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และสาเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
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9. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
กำรสั มภำษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การศึกษาครั้งนี้ ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ข้ ึนเอง
โดยใช้ก รอบแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องเป็ นฐานในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งการ
สัมภาษณ์โดยใช้ชุดคาถามที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตาแหน่ง ซึ่งคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มี
ดังนี้
ระดับผู้บริหำรหน่ วย
1) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านอายุของบุคลากรส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างไร
2) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการพัฒนาความรู ้ให้บุคลากรในองค์การสามารถสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
3) ท่านคิดว่าปัจจัยการสร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขัน มอบรางวัล ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานอย่างไร
4) คิดว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิ ทธิภาพปฏิบตั ิงานอย่างไร
ระดับผู้บริหำรศูนย์
1) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านอายุของบุคลากรส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างไร
2) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการพัฒนาความรู ้ให้บุคลากรในองค์การสามารถสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
3) ท่านคิดว่าปัจจัยการสร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขัน มอบรางวัล ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานอย่างไร
4) คิดว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิ ทธิภาพปฏิบตั ิงานอย่างไร
5) ท่ า นคิ ดว่า ปั จจัย ด้า นพัฒนาบุ ค ลากรในระบบพี่ เลี้ ยง (Mentoring system) ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างไร
6) ท่านคิดว่าปัจจัยการวัดประสิ ทธิภาพการทางานด้วย KPI ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไร
ระดับผู้จัดกำรภำค
1) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านอายุของบุคลากรส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างไร
2) ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการพัฒนาความรู ้ให้บุคลากรในองค์การสามารถสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
3) ท่านคิดว่าปัจจัยการสร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขัน มอบรางวัล ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานอย่างไร
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4) คิดว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิ ทธิภาพปฏิบตั ิงานอย่างไร
5) ท่ า นคิ ดว่า ปั จจัย ด้า นพัฒนาบุ ค ลากรในระบบพี่ เลี้ ยง (Mentoring system) ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างไร
6) ท่านคิดว่าปัจจัยการวัดประสิ ทธิภาพการทางานด้วย KPI ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไร
7) ท่านคิดว่าปั จจัยด้านกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่ วมงานกับองค์การส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างไร
8) ท่านคิดว่าปั จจัยด้านสภาวะด้านผูน้ าในตาแหน่งผูจ้ ดั การภาคส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงาน

10. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผศู ้ ึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดประเด็นในการสอบถาม
3) กาหนดรู ปแบบสอบถาม
4) สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรู ปแบบคาถามที่กาหนด
5) แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา (Content Validity)
6) นาผลจากข้อ 5 มาปรับปรุ งแก้ไขเป็ นแบบสอบถามฉบับจริ ง
7) พิจารณาปรับข้อคาถามมีความชัดเจนมากยิงขึ้น
8) พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งต่อไป

11. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและนำเสนอข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีดาเนินการศึกษา 2 วิธี คือ
1) วิ ธี วิ จัย ภาคสนาม (Field Research) เป็ นการศึ ก ษาการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview)ในการสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรี ยบร้อย
แล้ว ซึ่งเป็ น การสอบถามแบบปลายเปิ ดและใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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2) วิธีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) เป็ นการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป
จากหนังสื อ เอกสารวิชาการต่าง ๆ งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง วารสาร บทความ และสื บค้นข้อมูลจาก
Internet เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี

12. ผลกำรศึกษำ
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ใ ช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) ทาการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) คือ ผูบ้ ริ หารใน บมจ.ไทยประกัน
ชีวิต สาขาอยุธยา 2 จานวน 9 คน เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการทางานของบุคลากร ศึกษา
ระดับ ประสิ ท ธิ ภาพในการทางานของบุคลากรเปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของบุคลากร ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บมจ.
ไทยประกันชีวิต ฝ่ ายขยายงานภูมิภาค 116 สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นและสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 เพื่ อศึ กษำปั จจัยด้ ำนอำยุของบุคลำกรส่ งผลต่ อประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงไร
จากการที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 ทั้ง 3 ตาแหน่งแบบ
เจาะลึกเป็ นรายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่งเป็ นบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information)
จ านวน 9 คน โดยผู ้วิ จัย ได้ เ ริ่ ม ท าการสั ม ภาษณ์ ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 9 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หารแต่ละ
คน จากการที่ ผูว้ ิ จัย ได้ถ ามค าถามกับ ผูบ้ ริ หารทั้ง 3 ตาแหน่ งคือ ผูบ้ ริ หารหน่ วย ผูบ้ ริ หารศู น ย์
ผูจ้ ัด การภาคว่า “ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จัย ด้า นอายุข องบุ ค ลากรส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งาน
อย่างไร” คาตอบที่ผวู ้ ิจยั ได้รับเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า เรื่ องอายุส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานอย่างไร” และคาตอบเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า
“ คิดว่า มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างยิง่ เพราะ ช่วงวัยที่ต่างกัน อายุที่ต่างกัน ทัศนคติ ทักษะ
ความรู ้ความชานาญเชี่ยวชาญก็ต่างกัน ด้านทัศนคติ ความทุ่มเท เพื่อความก้าวหน้า อาจจะต่างกัน
บุคลากรที่อายุนอ้ ย หรื อ อายุไม่เกิน 45 ปี จะมีความมุ่งมัน่ มีแรงจูงใจ ตั้งใจที่จะประสบความสาเร็จ
ในหน้า ที่ ก ารงาน ต้องการเป็ นที่ ย อมรั บ จึ ง ทุ่มเท ให้กับการปฏิ บัติงานเพื่ อให้เกิ ดผลลัพ ธ์ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ บุคคลากรที่อายุมาก อาจจะทางานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อความ
เพลิดเพลิน เป็ นงานที่ทาหลังเกษียณจากงานประจา ไม่หวังผลลัพธ์เรื่ องความก้าวหน้า มากนัก
ความเชี่ยวชาญเรื่ องเครื่ องมือ ในการปฏิบตั ิงาน ต่างกัน เช่น ด้านเทคโนโลยี บุคคลากรที่อายุมาก
บางครั้งเข้าถึงเครื่ องมือได้ยาก หรื อต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้มากกว่า บุคลากรที่อายุนอ้ ย หรื อ บาง

การนาเสนอบทความผลการศึกษา วิชาค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) 693
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28

คนเห็นว่ามีความซับซ้อน ยุง่ ยาก จึงอาจปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีในการทางาน ทาให้ประสิ ทธิภาพ
ในการทางานลดลง หรื อ ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่อีกส่วนหนึ่ง บุคลากรที่อายุมาก และ
อายุง านมากก็ จ ะมี ค วามสุ ขุม รอบคอบ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานสู ง มี เ ทคนิ ค การท างานที่
หลากหลาย ซึ่ งบทเรี ยนเหล่านี้ เมื่ อเกิ ดการตกผลึก ก็สามารถถ่ายทอดให้กบั บุคลากรรุ่ นใหม่ไ ด้”
(นางสาวสวนีย ์ ฉ่าเฉลียว, ผูบ้ ริ หารหน่วย)
“อายุมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน ก็คือจะแยกเป็ น 2 ประเด็น เป็ น 2 ข้อก็คือ คนที่มี
อายุเยอะแสดงว่าเขาทางานมาก่อนหน้านั้น พูดง่าย ๆ คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการทางานมา
เยอะ ก็เลยมองในอีก แง่มุมหนึ่ งว่า เขาอาจจะทางานได้ดี เพราะว่าประสบการณ์ในการทางานคือ
ผ่านมาเยอะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ แต่วา่ ในขณะเดียวกัน คนที่มีอายุเยอะถ้าเกิดว่าไม่ได้พฒั นา
ตัวเอง ไม่ได้ที่จะพยายามเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ จะสู ้เด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่าไม่ได้ เด็กรุ่ นใหม่ตอ้ งยอมรับว่า
เด็กสมัยนี้ เก่ง แบบที่จบใหม่ ๆ นี่ คือเก่ง ความรู ้คือดีมาก ความรู ้รอบตัวก็ดี ความรู ้ในด้านวิชาการก็
ดี ก็ เ ก่ ง เพราะฉะนั้ น การที่ เ ขาจะได้เ รี ย นรู ้ เขาจะไปได้เ ร็ ว การใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางด้า น
เทคโนโลยี เขาจะเก่งกว่ารุ่ นเก่า ฉะนั้นคนรุ่ นเก่าอย่างตัวพี่เองเราก็ตอ้ งพยายามจะพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป็ นของไทยประกัน หรื อว่างานที่ทาอยู่ที่บริ ษทั คือต้องเรี ยนรู ้มนั หยุดที่จะเรี ยนรู ้ไม่ได้ไม่อย่างนั้น
มันก็จะสู ้เด็กรุ่ นใหม่ไม่ได้คลื่ นลูกใหม่ไล่คลื่ นลูกเก่ามาตลอด” (นางปาริ ชาติ คชายุทธ,ผูบ้ ริ หาร
หน่วย)
“ในฐานะเด็กรุ่ นใหม่มองว่าอายุมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานค่อนข้างมาก อย่างเด็ก
รุ่ นใหม่จะเรี ยนรู ้เร็ ว อยากจะประสบความสาเร็ จเร็ ว และค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นี่ถือว่า
เป็ นข้อดี แต่ในอีกด้านหนึ่งคือเป็ นวัยที่ความอดทนต่า ไม่ชอบอะไรแบบมีกฎเกณฑ์ ไม่เน้นวิธีการ
เน้นที่ผลลัพธ์มากกว่า” (นางสาวภัทรพร อัครมหากิจ, ผูบ้ ริ หารหน่วย)
“ด้านอายุ ถ้าเป็ นเด็กรุ่ นใหม่เขาจะเรี ยนรู ้เร็ ว มีไฟ สอนง่าย ในสิ่ งที่ได้รับ จดจาแม่นยา และ
ท าตามพี่ เลี้ ย งได้เป็ นอย่า งดี คนที่ มี อายุม ากมี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน พวกนี้ จะเป็ นพวกที่
ค่อนข้างหัวดื้ อหัวรั้ น คิดต่าง อาจจะมี ขอ้ โต้แย้งบ้าง หรื ออาจจะไม่ค่อยเชื่ อฟั งพี่เลี้ ยงมาก เขามี
ประสบการณ์มาแล้ว มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง ถ้าพี่เลี้ยงอายุนอ้ ยกว่า แอบบ่นหรื อมีทศั นคติ เชิง
บวกน้อยกว่าเด็กรุ่ นใหม่ ก็จะทาตามได้มากกว่า” (นางยศยา รัตนจันท, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“ปั จจัยเรื่ องอายุมีผล เพราะมองว่า ณ ตอนนี้ เด็กที่เป็ นคนรุ่ นใหม่จะมีเป้ าหมายที่ชดั เจนที่
อยากจะประสบความสาเร็ จ และอยากมีอิสระทางด้านการทางานและการเงินมากกว่า แต่คนที่อายุ
มากขึ้นภาระทางด้านครอบครัว ยิง่ คนที่มีงานประจาอยู่แล้ว แล้วทางานนี้เป็ นพาร์ทไทม์ ก็จะมีเรื่ อง
ภาระของงานประจาเรื่ องครอบครัวหลายหลายอย่าง ซึ่งเรามองว่าถ้าเด็กที่เข้ามาแล้วอายุยงั ไม่เยอะ
มากแล้วเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วซึมซับกับความหมายที่เด่นชัด เค้าน่าจะ ประสบความสาเร็ จได้เร็ วกว่า
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ในแง่ของพลังและอะไรหลายหลายอย่าง แต่พอคนอายุมาก ๆ ขึ้นพลังผลักดันในเรื่ องของเป้าหมาย
จะน้อยกว่า บางทีมนั ผ่านอะไรหลายอย่างผ่านทั้งเรื่ องดีและเรื่ องไม่ดี บางครั้งเวลาทางานอาจจะคิด
มาก” (นายจาลอง คชายุทธ, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“ในส่ วนของอายุของบุคลากร แน่นอนว่าส่ งผลเพราะว่าโลกยุคใหม่มนั เปลี่ยนไปค่อนข้าง
จะเร็ วมาก ถ้ามองในมุมเรื่ องประสิ ทธิภาพแต่ละช่วงอายุมีความคิดไม่เหมือนกัน และความชานาญ
หรื อด้านความรู ้ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ต้องบอกว่าคนที่มีอายุเยอะหน่อยก็จะคิดอีกแบบนึ งทาอีก
แบบนึ ง ส่ วนคนที่มีอายุอ่อนลงมานิ ดนึ งก็คิดและทาอีกรู ปแบบนึ งเหมื อนกัน เพราะฉะนั้นปั จจัย
ด้านบุคคลากรเกี่ยวกับเรื่ องอายุคืออาจจะต้องพิจารณาด้วยเหมื อนกัน เรื่ องนี้ มีผลค่อนข้างสู ง ใน
ปัจจุบนั ” (นายชัยวัฒน์ ปัทมากร, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“ปัจจัยด้านอายุของบุคลากรส่ งผลอย่างมากต่อการทางาน ยกตัวอย่าง ถ้าเรามีวยั รุ่ นเข้ามา
ในที ม ช่ วงอายุป ระมาณ 20 - 25 ปี แต่เราอายุระหว่าง 40-45 ปี คนสองกลุ่ ม นี้ จะมี ล ัก ษณะความ
คิดเห็ น และมุมมองที่ ต่างกันออกไปโดยสิ้ นเชิ ง อายุระหว่าง 20-25 ปี ชอบทาอะไรที่รวดเร็ วไม่
ชักช้า ชอบเสี่ ยงชอบท่องโซเชียล เก่งเรื่ องเทคโนโลยี แต่อายุ 40-45 คนกลุ่มนี้ จะชอบทางานแบบมี
ขั้นตอน แบบแผน ไม่ชอบอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมาย และไม่ชอบเสี่ ยง” (นางสาวขนิ ษฐา เที่ยง
ประเทศ, ผูจ้ ดั การภาค)
“ก็ส่งผล เพราะว่าถ้าอายุน้อยความน่ าเชื่ อถือ ความอดทน แล้วก็จะไม่พอกับแรงกดดัน
แล้วก้ไ ม่ ชอบให้ใครมาบังคับ ความรั บผิดชอบก็ น้อย จะทาก็ ทาไม่อยากทาก็ไม่ทา ถ้าอายุมาก
เกินไป ความกระตือรื อร้นก็น้อยไป ชอบทาอะไรเดิม ๆไม่พฒ
ั นา ยึดติดแต่รูปแบบเดิม ๆ อายุที่
เหมาะสมกับอาชีพตัวแทน อายุระหว่าง 37-52 เป็ นวัยที่กาลังสร้างตัว มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล”
(นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
“กลุ่มคนรุ่ นใหม่มีฝัน มีไฟ เก่งเทคโนโลยี แต่ไม่ค่อยอดทน แต่คนอายุมากมีประสบการณ์
และความเก๋ า จาเป็ นที่ จะต้อ งน าทั้ง สองกลุ่ ม มาท างานร่ ว มกัน โดยใช้จุดแข็ง แต่ ล ะกลุ่ ม สร้ า ง
ความสาเร็จร่ วมกัน” (นางสาวณิชาภัทร ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษำปั จ จั ย ด้ ำ นกำรพัฒ นำควำมรู้ ใ ห้ บุ ค ลำกรในองค์ ก ำรสำมำรถสร้ ำ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
จากการที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 ทั้ง 3 ตาแหน่งแบบ
เจาะลึกเป็ นรายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่งเป็ นบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information)
จ านวน 9 คน โดยผู ้วิ จัย ได้ เ ริ่ ม ท าการสั ม ภาษณ์ ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 9 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หารแต่ละ
คน จากการที่ ผูว้ ิ จัย ได้ถ ามค าถามกับ ผูบ้ ริ หารทั้ง 3 ตาแหน่ งคือ ผูบ้ ริ หารหน่ วย ผูบ้ ริ หารศู น ย์
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ผูจ้ ัด การภาคว่า “ท่ า นคิ ด ว่า ปั จ จัย ด้า นการพัฒ นาความรู ้ ใ ห้บุ ค ลากรในองค์ก ารสามารถสร้ า ง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างไรและคาตอบของผูว้ ิจยั มีดงั นี้
“จากการพัฒนานั้นไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ป ระสิ ท ธิ ภาพต่ องานและองค์กร มี ค วามคิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดในการทางาน1. การพัฒนาความรู ้ช่วยทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
หรื อวิธีการทางานใหม่ที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ช่วยทาให้การทางานบรรลุ เป้าหมายที่วาง
ไว้ดว้ ยวิธีการที่รวดเร็ ว การพัฒนาความรู ้จะช่วยทาให้องค์กรมีความเจริ ญก้าวหน้า หรื อพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิ ศ เพราะบุ ค ลากรมี ศ ัก ยภาพเป็ นเลิ ศ นั่น เอง ท าให้ไ ด้ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพ ลดความ
สิ้ นเปลื องค่ า ใช้จ่า ย ประหยัดเวลา ทรั พ ยากร และก าลัง คน อี ก ทั้ง การพัฒนาความรู ้ ช่ วยท าให้
บุคลากรในองค์กรมีความสามารถเพื่อกาหนดกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ด้วยวิธีการทางานที่เหมาะสม
ลดปัญหาอุปสรรคและมีความสุขในการทางาน” (นางสาวสวนีย ์ ฉ่าเฉลียว, ผูบ้ ริ หารหน่วย)
“ความรู ้ที่องค์กรมอบให้ อันนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญมาก ไม่ว่าทางานของไทยประกัน หรื อของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ควรที่จะพัฒนาด้านความรู ้ความคิดให้กบั พนักงาน เพื่อที่เขาจะสามารถนาตรงนั้น
ไปใช้ในการทางานได้ ทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างว่า งานเราไม่มีความรู ้ เลย
ทางานไม่ได้ อย่างของไทยประกันเวลาไปหาลูกค้าซึ่งลูกค้าถามคาถามเรามา แล้วเราไม่รู้มนั จะไป
ต่อไม่ได้ บริ ษทั ควรที่จะส่งเสริ มมากเลย เรื่ องความรู ้ จะได้มี ความรู ้ ไม่ให้เขาหยุดที่จะเรี ยนรู ้ คิดว่า
นายบริ ษทั ทุก ๆที่ ทุก ๆองค์กรพยายามที่จะ เพิ่มเติมความรู ้ให้กบั พนักงานแต่ว่า พนักงานจะรั บ
อย่างไร จะส่ งอย่างไรให้เขา จะให้เขารับความรู ้ตรงไหน ไปใช้งานได้” (นางปาริ ชาติ คชายุทธ,
ผูบ้ ริ หารหน่วย)
“ คิดว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ สาคัญมาก เพราะการพัฒนาความรู ้ ทาให้ป ระสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานดียงิ่ ขึ้น ทาให้เกิดประสิ ทธิผลดียงิ่ ขึ้น” (นางสาวภัทรพร อัครมหากิจ, ผูบ้ ริ หารหน่วย)
“การพัฒนาการความรู ้ของบุคลากร การเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคลากรนั้น ๆ เขาเป็ น
หน่วยงานหรื อทีมของเรา ที่เราเอาความรู ้ให้เขา ทาให้เขามีความกลัวน้อยลงและเรามีความรู ้มากพอ
ในขณะที่จะอยู่ต่อหน้าลูกค้า ทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ที่จะซื้อสิ นค้าของเรา อุดหนุน product ของ
เรา มัน่ ใจว่าเราเป็ นมืออาชีพจริ ง ๆ” (นางยศยา รัตนจันท, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“รางวัลเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน อยากที่จะทางานมากขึ้น แรงผลักดันด้าน
อารมณ์ ด้านความรู ้สึก ด้านความสนใจ ที่จะดึงเขาให้ไปสู่ เป้ าหมายรางวัลที่ต้ งั ไว้ การสร้างระดับ
ความพยายาม ในการทางานของคนนั้น ๆให้ไปถึงจุดหมายได้เร็ วกว่าที่เป็ น” (นายจาลอง คชายุทธ,
ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“ เรื่ องความรู ้ตรงนี้สาคัญมาก ยิง่ ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยความรู ้เป็ นสิ่ งที่สาคัญซึ่ง ณ ปัจจุบนั
ตัวลูกค้าเองก็เรี ยนรู ้ บางครั้งเรี ยนรู ้มากกว่าคนที่ไปนาเสนออีก เพราะในโลกของปัจจุบนั ข้อมูลมัน
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เข้าถึงทุกคน ซึ่งมองว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสาคัญมาก ซึ่งในการพัฒนาในแต่ละองกรณ์ก็
คงคงมีอยูแ่ ล้ว แต่ตวั ที่สาคัญคงต้องไปดูว่าโฟกัสของฝ่ ายขายแต่ละคนเขาโฟกัสไปทางไหนเรามอง
ว่าเราพัฒนาเพื่อไปถึงตลาดกลุ่มบน แต่ตวั แทนฝ่ ายขายบางคนไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดข้างบน
ซึ่ งเราพัฒนาเรื่ องนั้นให้เขาไปก็คงไม่มีประโยชน์ต่อเขาสุ ดท้ายต้องตรวจสอบทีมงานว่าฝ่ ายขายแต่
ละคนลูกค้ากลุ่มไหน เพื่อจะให้ความรู ้ตรงกับเขา ซึ่ งถ้าเขาอยากเรี ยนเพิ่มเติมนั้นก็ได้ ซึ่ งจะดีกว่า
การเรี ยนบางเรื่ องไปแต่เค้าไม่มีโอกาสได้ใช้เลย” (นายชัยวัฒน์ ปัทมากร, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“เนื่องจากความเจริ ญตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ การแข่งขันสูง การพัฒนา
ความรู ้จึงเป็ นเรื่ องสาคัญในการสร้างผลงาน และการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความชานาญ
ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บุคลากรมี คุณภาพที่ ข้ ึ น
ได้ผลตามวัตถุป ระสงค์ข องหน่ อยงาน อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ” (นางสาวขนิ ษ ฐา เที่ ย งประเทศ,
ผูจ้ ดั การภาค)
“การทางานให้ประสบความสาเร็จ บุคลากรจาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และฝึ กฝนในสิ นค้ากระบวร
การขาย ระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ทางานได้อย่างมัน่ ใจ” (นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
“การที่เราเร่ งพัฒนาความรู ้ให้บุคลากร ถือเป็ นการลงทุนที่ชาญฉลาด เพราะเมื่อบุคลากรมี
ความรู ้ ค วามสามารถมากขึ้ นในงานของเขา เขาก็ จะได้เป็ นก าลัง สาคัญในการท างาน ให้ธุ รกิ จ
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้” (นางสาวณิชาภัทร ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษำปัจจัยกำรสร้ ำงแรงจูงใจด้ วยกำรแข่ งขันส่ งผลต่ อประสิ ทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงไร
จากการที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 ทั้ง 3 ตาแหน่งแบบ
เจาะลึ ก เป็ นรายบุ ค คล (In-depth interview) ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
information) จานวน 9 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มทาการสัมภาษณ์ ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 9 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หาร
แต่ละคน จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ถามคาถามกับผูบ้ ริ หารทั้ง 3 ตาแหน่งคือ ผูบ้ ริ หารหน่วย ผูบ้ ริ หารศูนย์
ผูจ้ ดั การภาคว่า “ท่านคิดว่าปั จจัยการสร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไร” และคาตอบของผูว้ ิจยั มีดงั นี้
“การมอบรางวัล จะช่ วยสร้ างแรงจู งใจ ทาให้ก ระตุ้นความอยากในการแข่งขัน ความ
ต้องการเอาชนะ ทาให้รู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็ จในการทางานระดับหนึ่ง และอยากประสบ
ความสาเร็ จให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรางวัลที่ สูงขึ้น เป็ นต้น รางวัล ช่วยสร้างความรู ้สึกที่ดีกบั บุคลากร
เพราะจะความรู ้สึกว่าองค์กรเล็งเห็นความสาคัญ ใส่ ใจ ดูแล เมื่อบุคลากร แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของตนเอง หรื อเมื่อประสบความสาเร็ จ องค์กรก็ยกย่อง เชิ ดชู ให้กาลังใจ บุคคลากรจะมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร” (นางสาวสวนีย ์ ฉ่าเฉลียว, ผูบ้ ริ หารหน่วย)
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“ถ้าเกิดทางานแล้วพอเราทา มันมีความตั้งใจ การทางาน แล้วพอทาได้ถึงจุดจุดหนึ่ง แล้วมี
รางวัล มีถว้ ยรางวัลมีเงินรางวัล คาชมเชย การเพิ่มกาลังใจ เรี ยกว่าสร้างขวัญและกาลังใจ มีแรงที่
อยากจะทา องค์กรแห่ งคุณค่าของเรา เห็นว่าเราทาได้ว่าเรามีประโยชน์ เขามอบสิ่ งนี้ ให้เรารู ้สึกว่า
มันเกิดความภาคภูมิใจ จะทาต่อไปค่ะ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีมากเลย” (นางปาริ ชาติ คชายุทธ, ผูบ้ ริ หาร
หน่วย)
“การให้ ร างวัล เป็ นเรื่ อ งที่ ค่ อ นข้า งส าคัญ เพราะทุ ก คนล้ว นแต่ อ ยากได้ร างวัล เป็ น
ผลตอบแทน เมื่อทางานสาเร็จ” (นางสาวภัทรพร อัครมหากิจ, ผูบ้ ริ หารหน่วย)
“มันช่วยกระตุน้ สร้างความภาคภูมิใจให้กบั คนที่ได้รางวัล เป็ นการกระตุน้ คนอื่นไปด้วย
ในตัว ทาให้ที่ได้รางวัลเกิดความภาคภูมิใจและส่งผลในการผลิตผลงานที่ดี ” (นางยศยา รัตนจันท,
ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“รางวัลเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน อยากที่จะทางานมากขึ้น แรงผลักดันด้าน
อารมณ์ ด้านความรู ้สึก ด้านความสนใจ ที่จะดึงเขาให้ไปสู่ เป้ าหมายรางวัลที่ต้ งั ไว้ การสร้างระดับ
ความพยายาม ในการทางานของคนนั้น ๆให้ไปถึงจุดหมายได้เร็ วกว่าที่เป็ น” (นายจาลอง คชายุทธ,
ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“เรามองว่า มี ป ระโยชน์ มัน สามารถจู ง ใจเขาได้ ซึ่ ง เขาท าได้แ ล้ว มี ร างวัล เพ ราะการ
ประกอบอาชี พเป้ า หมายหลักก็ คื อรายได้ พอมี รายได้เป็ นปั จจัยพื้ นฐานเสร็ จแล้วเนี่ ย เกี ยรติ ย ศ
ชื่อเสี ยงอะไรก็จะตามม าซึ่ งเรามองว่าการมีเป้ าหมายเรื่ องรางวัลซึ่งเค้าทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไป
แล้วแล้วเขาได้ เขาก็จะรู ้สึกว่าสิ่ งที่เขาทุ่มเทลงไปมันได้ผลจริ ง ถือว่ามีประโยชน์” (นายชัยวัฒน์ ปัท
มากร, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
‘‘ทุกองค์กรจะประสบปัญหาในบุคลากรทางานไม่เต็มศักยภาพ จึงต้องหาวิธสร้างแรงจุงใจ
ด้วยการแข่งขัน และการให้รางวัลรู ปแบบต่าง ๆ จะส่ งผลให้บุคลากรเหล่านั้นทางานเต็มที่ ตาม
ความสามารถ เพื่อได้งานที่มีคุณภาพที่ดีและปริ มาณมากที่สุด” (นางสาวขนิ ษฐา เที่ยงประเทศ,
ผูจ้ ดั การภาค)
“การแข่งขัน ท้าทาย มอบรางวัล ทาให้บรรยากาศมีสีสัน และสนุกสนาน ตื่นเต้น ทุกคน
ต้องดึงศักยภาพตนเองออกมาใช้ มีการวางแผน ฝึ กความเป็ นนักสู ้ ทาให้ผลลัพธ์ขององค์กรเกิดขึ้น
ได้” (นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
‘‘ต้องยอมรับว่างานของเรา ต้องมีการแข่งขัน เพราะการแข่งขันจะทาให้เราพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ ไม่ หยุดตัวเองอยู่กับ ที่ ดัง นั้นจึ ง เห็ นได้ว่า การที่ ฝ่ ายขายรั ก การแข่ ง ขัน จะท าให้เขาผูน้ ้ ัน
สามารถพิชิตรางวัลต่าง ๆ ให้กบั ตัวเอง ให้กบั ทีมของเขาได้ และการแข่งขันถึงแม้ว่ าเขาหรื อเราจะ
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ไม่ชน ะแต่สิ่งสาคัญคือ มันจะทาให้ชีวิตของคนๆนั้นไปในทางที่ดีข้ ึนทุก ๆวัน’’ (นางสาวณิชาภัทร
ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 4 เพื่อศึกษำปัจจัยด้ ำนวัฒนธรรมองค์ กำรส่ งผลต่ อประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงไร
จากการที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 ทั้ง 2 ตาแหน่งแบบ
เจาะลึ ก เป็ นรายบุ ค คล (In-depth interview) ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
information) จานวน 6 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มทาการสัมภาษณ์ ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 6 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หาร
แต่ละคน จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ถามคาถามกับผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ตาแหน่ง ผูบ้ ริ หารศูนย์ และผูจ้ ดั การภาคว่า
“ท่านคิดว่าปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างไร” และ
คาตอบของผูว้ ิจยั มีดงั นี้
‘‘วัฒนธรรมเป็ นค่านิ ยม ทัศนคติแล้วก็เป็ นความคิด รวมกับความเชื่อร่ วมกันขององค์กร
สิ่ งที่สร้างเป้ าหมายร่ วมกันขององค์กร จะไปวางแผนกลยุทธ์ วิธีการ หรื อ ความสาเร็ จร่ วมกันใน
องค์กร” (นางยศยา รัตนจันท, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“วัฒนธรรมองค์กรถือว่าสาคัญมาก เพราะทุกคนจาเป็ นต้องมีแนวความคิดที่จะต้องเดินไป
ในทางเดียวกัน รู ปแบบในการคิด ในการทามันจะถูกสร้างเป็ นรู ปแบบ เป็ นวัฒนธรรม แล้วทุกคน
จะได้เดินไปในทางเดียวกันหมด แต่มนั ก็มีขอ้ เสี ยคือเหมือนทฤษฎีลิงห้าตัวคือมันอาจจะไม่ค่อยมี
อะไรแปลกใหม่ข้ ึนมาในขณะที่โลกหมุนเร็ วขึ้น แต่มองว่าจาเป็ นต้องมีเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรื อ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ได้ต้ งั ไว้” (นายจาลอง คชายุทธ, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“มี ผ ลเป็ นอย่า งมาก มองว่า บางคนสบาย ๆ จะยัง ไงก็ ไ ด้ แต่ ก ติ ก าในแง่ ก ารท าธุ ร กิ จ
วัฒนธรรมองค์กรบางครั้งคือคุณต้องรักษาวินยั นะ ต้องทาอะไรก็ได้ที่ทาไปแล้วคิดว่ามันเป็ นธุ รกิจ
ของคุณ เรื่ องเวลาในการนัดหมายสาคัญ อย่างเช่นการนัดประชุมควรตรงเวลา บางทีวฒั นธรรมรอ
ก่อนเพื่อให้มาประชุมครบโดยพร้อมเพรี ยง เวลาที่เสี ยไปให้เรามองว่าเป็ นการเสี ยหายทางธุรกิจ ”
(นายชัยวัฒน์ ปัทมากร, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
‘‘วัฒ นธรรมองค์ ก าร เป็ นวิ ธี ก ารงานคนกลุ่ ม หนึ่ ง ยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ สื บ ต่ อ กั น มา เป็ น
ขนบธรรมเนียม ทาให้รวมตัวกันอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ตลอดจนค่านิยมติองใช้ ในการตัดสิ นใจ
และวินิจฉัยสั่งการ ถือเป็ นส่ วนสาคัญ ที่จะทาให้การทางานขององค์กรก้าวหน้า เพื่อให้ได้รับความ
เชื่ อถื อภาพพจน์ที่ ดี อันนามาซึ่ ง ชื่ อเสี ย ง เกี ย รติ ย ศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร”
(นางสาวขนิษฐา เที่ยงประเทศ, ผูจ้ ดั การภาค)
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“วัฒนธรรมองค์กรที่ดีทาให้บุคลากรที่ อยู่ร่วมกันจานวนมากทางานด้วยความราบรื่ น ลด
ปัญหาในด้านขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ทุก ๆคนจะรักและประสบในความสาเร็ จเพื่อองค์กรที่อยู่ด้วย”
(นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
“วัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากรอย่างแน่นอน เพราะ
องค์กรจะพยายามปลูกฝังให้บุคลากรของตนนั้น ปฏิบตั ิตาม เช่น วัฒนธรรมขององค์กรปลูกฝั งให้
ฝ่ ายขยายรักการแข่งขัน เพราะการแข่งขันจะทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล” (นางสาวณิชาภัทร
ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 5 เพื่อศึ กษำปั จจัยด้ ำนพัฒนำบุคลำกรในระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring system) ส่ งผล
ต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
จากการที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 ทั้ง 2 ตาแหน่งแบบ
เจาะลึ ก เป็ นรายบุ ค คล (In-depth interview) ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
information) จานวน 6 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มทาการสัมภาษณ์ ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 6 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หาร
แต่ละคน จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ถามคาถามกับผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ตาแหน่งคือ ผูบ้ ริ หารศูนย์ และผูจ้ ดั การภาค
ว่า “ท่านคิดว่าปัจจัยด้านพัฒนาบุคลากรในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างไร” และคาตอบของผูว้ ิจยั มีดงั นี้
“การที่มีพี่เลี้ยง ทาให้น้องที่ร่วมงาน หรื อคนที่จะสาเร็ จเขาจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็ วขึ้น
เพราะการมีพี่เลี้ยงพาน้องไปสู่ ทิศทางลัดหาความสาเร็ จ ถ้ามีพี่เลี้ยงทาให้นอ้ งมัน่ ใจมากขึ้น ใจที่จะ
ทางาน ว่าที่ตวั เองมีที่ปรึ กษา มัน่ ในการเข้าพบลูกค้า มีความมุ่งมัน่ มากขึ้นเพราะพี่จะชี้ นาให้น้อง
ไปสู่ จุดมุ่งหมายได้เร็ วขึ้นก็คือ พี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงจะเป็ นพี่เลี้ยงที่ทศั นคติคิดบวกแล้วก็เป็ นคนที่ มี
ประสบการณ์ สาเร็ จในงานนั้นนั้นแล้วก็สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้น้องได้ มี ศกั ยภาพเพียงพอที่จะดึง
ศักยภาพของน้องออกมาได้ ให้น้องไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็ วที่สุด ” (นางยศยา รัตนจันท, ผูบ้ ริ หาร
ศูนย์)
“มองว่าระบบพี่เลี้ยงมีความจาเป็ น ก่อนจะมีระบบพี่เลี้ยงก็ควรจะมีระบบคัดกรองก่ อนว่า
แต่ละคนมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไหม ถ้าเห็นมองว่าระบบพี่เลี้ยงมีความจาเป็ น ก่อนจะมีระบบพี่
เลี้ยงก็ควรจะมีระบบคัดกรองก่อนว่าแต่ละคนมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไหม ถ้าเห็นแววก็นาระบบ
พี่เลี้ยงเข้าไปใช้ ตรงนี้ถือว่าสาคัญ ขึ้นอยูก่ บั ว่าในการพัฒนาบุคคลากรที่เรามีอยู่ใครมีโอกาส” (นาย
จาลอง คชายุทธ, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“ส่งผลค่อนข้างมาก ความรู ้จาเป็ นต้องมี แต่การเน้นในทางปฏิบตั ิสาคัญมากกว่าในงานของ
เรา การที่เราจะสอนใครเราอาจจะสอนในเชิงทฤษฎี ในเชิงความรู ้ แต่ตอ้ งควบคู่กบั การปฏิบตั ิไป
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ด้วย เราต้อง Learning by doing ยกกรณี ศึกษาให้เขาเห็น และเป็ นการถามตอบ ให้เชิงวิเคราะห์ ฝึ ก
แบบ On the job training มีโอกาสก็ตอ้ งพาเขาภาคสนามเพื่อให้เห็นว่าพี่เลี้ยงทางานยังไง หลังจาก
ที่เราทาให้ดูแล้ว ก็ตอ้ งลองให้น้องเลี้ยงลองทาดู ฏ้คือฝึ กให้เขาเจอลูกค้า ซึ่ งพี่เลี้ยงต้องพาเขาทา
การบ้านก่อนไปภาคสนาม ซึ่ งเขาจะอุ่นใจ กลับมาคืออาจสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จไม่รู้ แต่นอ้ งเลี้ยงจะ
รู ้สึกอุ่นใจ หลังเสร็ จก็ตอ้ งประเมิ นตัวเองว่าหน้างานวันนี้ เต็มสิ บ เราให้ตวั เองเท่าไร มี จุดพลาด
ตรงไหนบ้าง แล้วจุดไหนที่ผิดพลาดมันจะวกกลับมาทฤษฎีทนั ที แล้วถือว่าเป็ นการวางระบบให้กบั
น้องเลี้ยงด้วย เขาจะสามารถทางานได้ดว้ ยตัวเอง” (นายชัยวัฒน์ ปัทมากร, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“ระบบพี่เลี้ยง ได้รับการพิสูจน์วา่ เป็ นระบบที่มีประสิ ทธิภาพสู ง และนิยมให้กนั ในหลายปี
ที่ผา่ นมา เนื่องจากระบบพี่เลี้ยงเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความรู ้ มีจุดประสงค์พ้นื ฐานคือ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ อย่างไม่เป็ นทางการระหว่างพี่เลี้ยงกับน้องใหม่ เพื่อไม่ให้นอ้ งใหม่มีความรู ้สี
กโดดเดี่ยว เป็ นการปกกันการลาออกจากองค์กร ให้น้องใหม่มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการทางาน
เป็ นจู งใจให้น้องใหม่ มี ผลการปฏิ บตั ิ งานที่ และมี ศกั ยภาพที่จะทางานหนัก และท้าทายมากขึ้น”
(นางสาวขนิษฐา เที่ยงประเทศ, ผูจ้ ดั การภาค)
‘‘ระบบพี่เลี้ยงจาเป็ นและสาคัญมาก เพราะต้องส่งต่อความสาเร็จประสบการณ์ของตน ที่จะ
คอยเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่นอ้ งใหม่ที่เข้าสู่ อาชีพ จนเขามีความรู ้ทศั นคติ ทักษะ นิ สัยงานที่ดี
สามารถก้าวเดินในอาชีพนี้ได้อย่างมัน่ ใจ” (นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
‘‘ตอบการพัฒนาบุ คลากรในระบบพี่ เลี้ ยง ส่ งผลต่อการทางานที ม อย่า งมาก ที่ จะทาให้
บุคลากรใหม่ที่เข้ามามีที่ปรึ กษาที่ดี และมีคนคอยให้คาแนะนาที่ดีในการทางาน ทาให้เขาเหล่านั้นมี
ความมัน่ ใจ และiรักในองค์กร รักในอาชีพนี้ เข้าใจในหลักของอาชีพนี้ โดยแท้จริ งและมีเปอร์ เซ็นต์
สู งมากที่จะประสบความสาเร็ จในงานด้านนี้ โดยเลิกไปกลางทางเสี ยก่อน’’ (นางสาวณิชาภัทร ศักดิ์
พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 6 เพื่อศึกษำปัจจัยด้ ำนกำรวัดประสิ ทธิกำรทำงำนด้ วย KPI ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
จากการที่ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 ทั้ง 2 ตาแหน่งแบบ
เจาะลึกเป็ นรายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่งเป็ นบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information)
จ านวน 6 คน โดยผู ้วิ จัย ได้ เ ริ่ ม ท าการสั ม ภาษณ์ ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2563 จนครบทั้งหมด 6 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หารแต่ละ
คน จากการที่ผูว้ ิจยั ได้ถามคาถามกับผูบ้ ริ หารทั้ง 2 ตาแหน่งคือ ผูบ้ ริ หารศูนย์ และผูจ้ ดั การภาคว่า
“ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการวัดประสิ ทธิการทางานด้วย KPI ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
อย่างไร” และคาตอบของผูว้ ิจยั มีดงั นี้
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‘‘KPI การวัดดัชนี แห่งความสาเร็ จ การวัดตัว คุณค่าของพนักงานคนนั้นประเมินผลออกมา
เป็ นตัวเลขอย่างชัดเจน จานวนหรื อเป็ นปริ มาณที่ชดั เจน เป็ นจานวนหรื อเป็ นปริ มาณที่ชดั เจนแสดง
ให้เห็นถึงว่า พนักงานคนนั้นมีศกั ยภาพเพียงใด เเละพนักงานคนนั้นนั้นประสบความสาเร็ จตาม
จุดมุ่งหมายที่บริ ษทั วางไว้ให้หรื อไม่ KPI ตัวนี้ จึงสาคัญที่จะนามาใช้ในองค์กร” (นางยศยา รัตนจันท,
ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“KPI ถือว่าสาคัญมาก เพราะมันมองถึงสิ่ งที่เขาจะได้ คือตัวเขาเองจะมีรายได้เพิ่มขึ้น มัน่ คง
ในอาชีพ ตัวที่สองคือบริ ษทั ก็จะได้ ก็คือทุก ๆ ต้นปี บริ ษทั จะต้องตั้งเป้าหมายอยูแ่ ล้วต้องมีเบี้ยปี แรก
เข้ามาเท่าไรหรื อจะต้องมีการรักษาลูกค้าเก่าเท่าไร ซึ่งตัวนี้มนั ชี้วดั ได้ ซึ่งถ้าทา KPI ออกมาไม่ดีก็บ่ง
บอกถึงผลของงานด้วย” (นายจาลอง คชายุทธ, ผูบ้ ริ หารศูนย์)
“KPI มันค่อนข้างจะเก่าแล้วถ้าเทียบกับ OKR แต่มนั ก็มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยที่แตกต่างกัน KPI มัน
จะวัดว่าคุณเดินถูกต้องไหม เดินได้ตามจุดที่วางไว้ไหม ตุถา้ เป็ น OKR คุณจะเดินท่าไหนไม่สนใจ
แต่ตอ้ งเดินไปถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสาคัญระดับกลางๆ ”
‘‘KPI ส่ ง ผลให้ รู้ ว่ า ตั ว แทนนั้ นมี ศ ั ก ยภาพแค่ ไ หน หรื อประสพความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่ การที่ KPI จะมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีหรื อไม่น้ นั ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยู่กบั การ
กาหนดตัวชี้ วดั หลักที่มีส่วนสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ในขณะเดียวกันต้องมองถึง
ความเป็ นไปได้ในการบรรลุความสาเร็ จที่เหมาะสม ตัวชี้ วดั ที่ดีไม่ควรยากหรื อง่ายเกินไป เพราะ
เป้ าหมายที่ดูพิชิตได้น้ นั จะทาให้เกิดแรงจูงใจที่ดีในการบรรลุเป้ าหมาย ไม่ทอ้ แท้ เบื่อหน่าย กังวล
หรื อเกิดความเครี ยดที่ทาให้บรรลุ ผลในขณะเดียวกันการกับหนดตัวชี้ วดั ที่มีมาตฐานสู งจนเกิ นไป
อาจทาให้เกิดผลเสี ยในทางตรงกันข้าม ไม่มีแรงจูงใจที่ดี จะทาให้ทุกคนร่ วมมือทางานให้บรรลุ
เป้าหมายยาก” (นางสาวขนิษฐา เที่ยงประเทศ, ผูจ้ ดั การภาค)
“การวัดผลด้วย KPI จะทาให้รู้ขีดความสามารถของบุคลากร จุดแข็ง จุดอ่อน การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ และองกรค์ บุคลากร จะเติบโตได้ก็จะมาจากการวัดผลของ KPI” (นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ,
ผูจ้ ดั การภาค)
“การวัดผลประสิ ทธิภาพการทางานด้วย KPI เป็ นการวัดผลการทางานตัวเลข ซึ่งจะมีความ
ชัดเจนและแม่นยาที่สุดในการวัดผลงาน” (นางสาวณิชาภัทร ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 7 เพื่ อ ศึ ก ษำปั จ จั ย ด้ ำ นคั ด เลื อ กบุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ วมงำนกั บ องค์ ก ำรส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
จากการที่ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 แบบเจาะลึกเป็ น
รายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information) จานวน
3 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มทาการสัมภาษณ์ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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จนครบทั้งหมด 3 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หารแต่ละคน จากการที่ผวู ้ ิจยั
ได้ถามคาถามกับผูจ้ ดั การภาคว่า “ท่านคิดว่าปั จจัยด้านคัดเลือกบุคลากรเข้าร่ วมงานกับองค์การ
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างไร” คาตอบที่ผวู ้ ิจยั มีดงั นี้
“กระบวนการสรรหาบุ ค ลากรข้อส าคัญ เริ่ ม ตั้ง แต่ การจู ง ใจ โน้ม น้า ว ชัก ชวน คนที่ มี
คุณสมบัติ ที่เหมาะสม ให้เข้ามาร่ วมทีมงานในองค์ เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายตามกาหนดเวลาที่
วางแผนกาลังพลไว้จานวนที่ตอ้ งการ การได้คนเก่ง คนดี และมีผลการปฏิบตั ิงานจะทาให้องค์กร
สามารถแข่งขันเชิงธุ รกิจได้ กระบวนการสรรหานี้ จึงถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จขององค์กร
ในยุคนี้” (นางสาวขนิษฐา เที่ยงประเทศ, ผูจ้ ดั การภาค)
“กระบวนการคัดเลือกคนเข้าร่ วมงานเป็ นด่านแรกที่สาคัญมาก ได้คนดี คนที่เหมาะสมกับ
งาน จะทาให้คนแหละองค์กรประสบความสาเร็ จได้อย่างรวดเร็ ว แต่ถา้ ได้คนที่ไม่เหมาะสมเข้ามา
จะเสี ยทั้ง เวลา เงิน และอีกหลายๆอย่าง” (นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
“การคัดเลือกบุคลากรเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการคัดเลือกบุคคลเขาทางาน เพราะต้องดูว่าคน
แบบนี้ ลกั ษณะไหนที่ เข้ามาแล้วจะทาให้องค์กรพัฒนา และขับเคลื่อนต่อไปได้โดยต้องดูว่า นิ สัย
และวิสัย ทัศ น์ ข องบุ ค คลนั้น เข้า กับ องค์ก รได้ห รื อไม่ และจะไม่ ส ร้ า งปั ญหาต่ อไปในอนาคต”
(นางสาวณิชาภัทร ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)
ตอนที่ 8 เพื่อศึกษำปัจจัยด้ ำนสภำวะผู้นำส่ งผลต่ อประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ ำงไร
จากการที่ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารบมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา 2 แบบเจาะลึกเป็ น
รายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information) จานวน
3 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มทาการสัมภาษณ์ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
จนครบทั้งหมด 3 คน ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ตามความพร้อมของผูบ้ ริ หารแต่ละคน จากการที่ผวู ้ ิจยั
ได้ถามคาถามกับผูจ้ ดั การภาคว่า “ท่านคิดว่าปั จจัยด้านสภาวะผูน้ าส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างไร” คาตอบที่ผวู ้ ิจยั มีดงั นี้
“ปัจจัยด้านสภาวะผูน้ าจาเป็ นต้องมีการกาหนดเป้าหมายของทีม มีบรรทัดฐาน และค่านิยม
ของทีม รู ้จกั สร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริ หารจัดการมีความสามารถในการปฏิบตั ิการสามารถ
อธิ บายได้ เป็ นตัวแทนของทีมได้ แสดงถึงสัญลักษณ์ของทีม และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ผูน้ า
สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาผูต้ ามให้มีความแข็งแกร่ งสามารถยืนอยู่ดว้ ยตนเองอย่างอิสระผูน้ า
ต้องให้ความไว้วางใจเชื่อถือผูบ้ งั คับบัญชายอมรับความคิดเห็นของใต้ผบู ้ งั คับบัญชาอยู่เสมอ มีการ
ให้รางวัลตอบแทนเป็ นการมัน่ คงบริ หารอย่างมีส่วนร่ วมตั้งจุ ดประสงค์ร่วมกัน มี ความประเมิน
ความก้า วหน้า มี ก ารติ ดต่อสื่ อ สารแบบสองทางทั้ง จากระดับ บนลงล่ า งหรื อในกลุ่ ม ผู ร้ ่ ว มงาน
สามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารได้ ทั้งในกลุ่มผูบ้ ริ หาร และในกลุ่มผูร้ ่ วมงาน จะทาให้ผูน้ า
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ประสพความสาเร็ จ และเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ และมีผลผลิตสู งขึ้น ซึ่งความสาเร็ จนี้ข้ นึ กับการมี
ส่วนร่ วมมาน้อยของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา”(นางสาวขนิษฐา เที่ยงประเทศ, ผูจ้ ดั การภาค)
“ผูจ้ ดั การภาคควรมีสภาวะผูน้ า เพราะเป็ นตาแหน่งที่บริ ษทั ให้ความไว้วางใจ ให้สร้างและ
บริ หารบุคลากรซึ่งจาเป็ นต้องมีถาวะผูน้ าสู ง เพื่อนาคนสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ทีมงานและนาพาไป
ประสบความสาเร็จร่ วมกัน” (นายอิศธนัชญ์ ธัญวรจิโรจ, ผูจ้ ดั การภาค)
“การเป็ นผูน้ าโดยเฉพาะในตาแหน่งผูจ้ ดั การภาคย่อมส่ งผลต่อการทางานของทีม และมีผล
โดยตรงต่อองค์กร ถ้าผูจ้ ดั การภาคมีวิสัยทัศน์ ก็จะเลื่อนองค์กรให้เติบโต และพัฒนาธุรกิจต่อไปได้”
(นางสาวณิชาภัทร ศักดิ์พงษ์, ผูจ้ ดั การภาค)

13. สรุปผล
บทนี้ เป็ นการสรุ ป ผลการศึ กษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน จากการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรณี ศึกษา บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ าย
ขยายงานภูมิภาค 116 จะศึกษา ระดับปั จจัยในการทางานของบุคลากร บมจ.ไทยประกันชีวิตฝ่ าย
ขยายงานภูมิภาค116 เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร บมจ.ไทยประกัน
ชี วิตฝ่ ายขยายงานภูมิภาค116 โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารทั้ง 3 ตาแหน่งของบมจ.ไทยประกันชีวิต
สาขาอยุธยา 2
1. สรุปผลกำรศึกษำ
ส่ วนที่ 1 ด้านอายุ ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานในหลายๆด้าน เพราะทุกช่วงอายุจะ
มีของดี จุดแข็งในแต่ละช่วงวัย ในการนาพาตัวเองไปประสบความสาเร็ จ และทุกช่วงอายุก็ จะมี
จุดอ่อน ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี เครื่ องมือ การคิด การควบคุมอารมณ์ การแก้ปัญหา ดังนั้น
การทา swot wattrix จะทาให้เห็นโอกาส จุดแข็ง และปัญญาข้อบกพร่ อง ของแต่ละวัยได้
ส่ วนที่ 2 การพัฒนา ความรู ้ บุคลากรในองค์การ สามารถสร้างบุคลากรเป็ นประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานได้ เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนั ที่บุคลากรภาคส่วนงานในทุกองค์การ ต้องมีการ Upskill, Reskill เพื่อปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปรงรวมถึงการแข็งขันในทุก ๆด้าน ในการพัฒนาบุคลากรอาจทาได้ในหลากหลาย
มิ ติ เช่ น การฝึ กอบรม ระบุพี่เลี้ ยง,ระบบโค้ชชิ ง ,ระบบที่ ปรึ กษา การบวนการต่าง ๆเหล่า นี้ เป็ น
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้องค์การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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ส่ วนที่ 3 การสร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขัน มอบรางวัล ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน อย่างมาก เพราะเป็ นการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้อย่างเต็มที่ ด้วยการจูงใจการ
ให้ ร างวัล ความหลัก ทฤษฎี star modal เพราะเมื่ อ เกิ ด การแข่ ง ขัน จะเกิ ด การพัฒ นา การคิ ด
สร้างสรรค์ การทุ่มเท ในการมุ่งสู่ การได้รับรางวัล เมื่อเกิดการได้รับรางวัล บุคลากรจะรู ้สึกภูมิใจ
รู ้สึกมีคุณค่า และการรู ้สึกมีคุณค่าจะทาให้เกิดการดึงเอาศักยภาพมาใช้เพื่อ ประโยชน์ขององค์การ
ส่ วนที่ 4 วัฒนธรรมองค์การส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานอย่างปฏิเสธไม่ได้
เพราะเป็ นการหลอมรวมและหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์การให้มีแนวทางที่สอดคล้อง
เพื่อการบรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้องที่ดีจะเป็ นรากฐาน
ที่สาคัญในการที่องค์การจะเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 5 การพัฒนาบุคลากรในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บ ัติง านเป็ นอย่ า งมาก เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ท าให้บุ ค ลากรเกิ ดความกล้า ความมั่นใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ งผลต่อการสร้างทักษะที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีการสอนดูแลแบบใกล้ชิด มีการทาให้ดู
เป็ นตัวอย่าง จึงทาให้เกิดความผิดพลาดน้อย ระบบพี่เลี้ยงยังสร้างความรู ้สึกที่ดีให้กบั บุคลากรเกิด
ความรัก ความผูกพัน ทาให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจกันและกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีใน
องค์กร
ส่ ว นที่ 6 การวัดประสิ ท ธิ ภาพการทางานด้วย KPI ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานที่
สาคัญ เพราะเป็ นเครื่ องมือวัดประสิ ทธิภาพการทางานด้านต่าง ๆ ที่องค์การกาหนด KPI ทาให้เกิด
การพัฒนางาน ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพงาน รวมถึงทาให้เกิดความภาคภูมิใจ ถ้าสามารถบรรลุ KPI ที่
องค์การกาหนด ทั้งนี้ KPI ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือคอยจับผิดในมุมมองของบุคคลากร
บางคนในองค์การ ซึ่งขาดความเข้าใจในเรื่ องการวัดและมาตรฐาน
ส่ วนที่ 7 กระบวนการคัดเลื อกบุคลากรเข้าร่ วมงานกับองค์ก าร ส่ งผลเป็ นอย่างมากต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน เพราะไม่ใช่ทุกคนจะเป็ นทรัพย์สินขององค์การ แต่มีเฉพาะคนนี้
ใช่เท่านั้น จากคากล่าวนี้ ทาให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนจะสร้างประโยชน์ให้กบั องค์การ ฉะนั้น จึงต้องมี
กระบวนการสรรหา และคัดเลือกที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึกหลักเกณฑ์ การคัดเลือกพิจารณาจาก 7
Q คื อ IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient), CQ (Creativity Quotient), MQ (Moral
Quotient), PQ (Play Quotient), AQ (Adversity Quotient), SQ (Social Quotient)
ส่ วนที่ 8 ภาวะผูน้ า ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างที่สุดในยุคปัจจุบนั องค์กร
ต้องการคนที่มาทาหน้าที่ผบู ้ ริ หารไม่วา่ จะระดับต้น กลาง หรื อสูง ที่มีภาวะผูน้ ามากกว่ามาใช้อานาจ
หน้าที่สั่งการหรื อบังคับบัญชา เพราะมีเหตุการณ์มากมายในปั จจุบนั ที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่า การใช้
อานาจตามหัวโขน ไม่สามารถกระตุน้ จูงใจให้พนักงานในองค์กรทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ หากแต่
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การเข้าไปยึดกุมหัวใจให้เกิดความศรัทธาจะมีพลังขับเคลื่อนที่มากกว่า ที่สาคัญผูบ้ ริ หารจะต้อง
สามารถสื่ อสารให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ และเชื่อมโยงภาพย่อยได้อย่างเป็ นระบบ เห็นกลไก ความ
เชื่ อมโยง และผลกระทบระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์สุดท้าย หรื อบรรลุ
เป้าหมายใหญ่ให้ได้ในที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
จากการศึกษาที่ขา้ พเจ้าได้ศึกษามานั้น เป็ นการศึกษาเฉพาะเพียงกลุ่มขนาดเล็กของทางบ
มจ.ไทยประกันชีวิต ขาอยุธยา 2 ทาให้ผลการศึกษาที่ได้มานั้นยังไม่ตอบสนองตรงจุด แต่ก็ทราบถึง
แนวทางในการบริ หารองค์การประกันชีวิตมากยิง่ ขึ้น
ผูก้ าหนดนโยบายควรทาการศึกษาและแสวงหาปั จจัยที่มีผลในการสร้างประสิ ทธิภาพเข้า
มาปรั บใช้กับพนักงานฝ่ ายขายขององค์การ ในการก้าวเข้าสู่ แบบดิ จิตอลในอนาคต ในขณะนั้น
การศึ ก ษาในส่ ว นต่ อ ไป ควรดู จ ากสภาพแวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอก เพื่ อ ประกอบการ
ทาการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความเที่ยงตรง และสามารถนามาปรับใช้ในองค์การและพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรให้ดียงิ่ ขึ้น
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